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Între oameni nu puţine sunt situaţiile în care cunoaştem sau pur şi 
simplu întâlnim ori surprindem un cusur grav pe care toţi îl avem 
într-o măsură mai mare ori mai mică. Aceasta este sensibilitatea sau 
susceptibilitatea: suntem lesne supărăcioşi.  

Însă dacă această supărare ar rămâne un act intim, tăinuit sub o 
resemnare înţeleaptă, lucrurile ar fi bune. Dar cel mai adesea nu se 
întâmplă aşa. Arătarea egoismului şi mândriei noastre „chiar 
franjurată de răni intelectuale” – înveninează relaţiile noastre cu 
vecinii, colegii, tovarăşii de drum şi chiar cu cei de aproape. Iar în 
această poveste cu dus-întors, noi suntem primele victime. Propriile 
noastre victime. 

Susceptibilitatea este un indiciu că înţelegerea şi conlucrarea nu 
sunt în bună rânduială. Oamenii orgolioşi, suspicioşi, prea uşor 
supărăcioşi, ajung fără voie, dându-le glas „interiorul” lor de oameni, 
să vadă totul într-o lumină falsă. Să se mintă. Şi-şi fac rău singuri. O 
nimica toată îi răneşte, li se pare că doar asupra lor se îndreaptă toate 
aluziile viclene ale lumii din jur, batjocura sau faptele căptuşite cu rea 
credinţă. Supărăcioşii vor găsi mereu un motiv condamnabil în tot 
ceea ce face sau spune altcineva. Ca aşezaţi în bloc-starturi, mereu 
par, ori chiar sunt gata să presupună că ceilalţi, oamenii din jurul lor, 
au intenţii rele. În realitate, totul se întoarce împotriva lor 
înconjurând importantul lor „eu”. Şi aşa devin ei cei care au ceva de 
spus, pentru care mulţumirea nu există, cărora nu li se recunosc 
meritele, nu stau în locurile ori pe scaunele care li se cuvin. 

În mersul lumii, în truda câştigării zilnicei pâini, aceşti oameni 
rămân cel mai adesea piedica cea mai serioasă. Rupţi ei pe interior, 
duc ruptura în jurul lor. Tulbură şi întristează. Fac umbră în lumina 
caldă a vieţii între oameni. Fac viaţa în comun, greoaie şi 
descurajatoare. Pentru că în cele mai dese cazuri susceptibilităţile 
noastre se jignesc reciproc: noi oamenii ştim foarte puţine despre „ce 
este” şi „ce înseamnă” îngăduinţa şi iertarea. Prea des şi prea repede 
uităm indulgenţa şi arborăm la catarg intransigenţa. Cu prea mare 
uşurinţă, arătăm faptelor noastre subiectivitatea, iar actelor celor de 
aproape, sub o pretinsă obiectivitate, le găsim conotaţii răuvoitoare. 
Uneori chiar duşmănoase. Prea frecvent tragem câte doi la un capăt 
de os. De parcă în el ar zace esenţa lumii. Despre uitare de sine şi 
renunţare am uitat cu totul.  

 
Colonel Laurenţiu Hopu 
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Î 
mi este greu să cuprind într-un articol 
destinul unui OM pe care am avut 
privilegiul să-l cunosc şi faţă de care 
port instinctual o stimă deosebită.  

L-am întâlnit prima dată prin Cuvânt: i-am 
citit discursul înscris în Cartea de Onoare cu 
prilejul înfiinţării şcolii militare şi am rămas 
impresionată de profunzimea mesajului său, care, 
deşi concis, cuprindea într-un mod atât de natural 
trăirile sale: 

„…am primit misiunea de onoare de a 
înfiinţa şi comanda prima unitate de trupe 
speciale a Ministerului de Interne în această 
parte de ţară cu reşedinţa la Fălticeni. Mi-a fost 
greu. Eram tânăr. Nu împlinisem încă 33 de ani. 
De-abia terminasem Academia Militară cu 
media zece, şef de promoţie. Dar nu era de 
ajuns. Greutatea misiunii îmi dădea fiori. Atunci, 
în august 1968, am trăit pentru prima oară 
sentimentul, controlat mental şi spiritual, că sunt 
în stare de sacrificiul suprem pentru ţara mea. Şi 
n-am constatat că acest sentiment lipsea 
vreunuia dintre subordonaţii mei.  

Au trecut anii. Peste câteva zile, 27 
septembrie 2008, voi împlini 73 de ani. Cu 
virtutea senectuţii mele, salut şi sărut în 
genunchi faldurile drapelului de luptă al acestei 
unităţi de tradiţie a Jandarmeriei Române.” 

Este prahovean, dar a preferat să lanseze 
cartea la unitatea din Fălticeni întrucât a 
considerat-o „aducătoare de rod pentru un ofiţer 
de informaţii”, ce avea să devină mai târziu.  

Ion, fiul lui Onel al lui Dumitrache al Brii s-a 
născut în satul Trăstioara, „un sat pitic cu 180 de 
case aşezate cu faţa către sud, la poalele 
Măgurii. Un deal înalt de 604m.”, cum singur 
mărturiseşte. Acolo a trăit miracolul copilăriei, 
acolo a descoperit tainele ascunse ale cuvintelor, 
când, la 12 ani, şi-a ajutat învăţătorul să ridice 
trei cărţi. Copleşit de cromatica noului, îşi făcuse 
un obicei să se strecoare în podul şcolii ce 
funcţiona ca bibliotecă şi să sustragă câte o carte, 
pe care ulterior o aşeza la locul stabilit. Prima 
carte de pe primul raft, prima lectură: „Crimele 
Inchiziţiei”... 

După cutremur, război, foame, legionari, 
şcoală profesională, eşecul înscrierii la Institutul 
de Teatru din Bucureşti, s-a prezentat la 
Comisariatul militar al oraşului Ploieşti în urma 
unui anunţ ce a întrerupt parcă înadins un şlagăr 
la modă. 

Cuvintele mele sunt de prisos, tocmai de 
aceea voi apela şi în continuare la cuvintele celor 

care l-au cunoscut îndeaproape şi, 
bineînţeles, la propriile sale cuvinte 
meşteşugite magistral. 

„Formarea ca ofiţer al Trupelor de 
Securitate reprezintă un episod crucial în 
viaţa autorului, presărat cu bune şi cu rele, 
cu bucurii, emoţii şi încercări, cu dorinţe, 
cu regretul de a nu fi fost suficient de bun în 
anumite momente, cu amintirea aproape 
sfântă a comandanţilor şi îndrumătorilor, 
alături de plăcerea şi dragostea de a fi fost 
lângă colegii de promoţie, atât la bine, cât 
şi la greu. 

Primii paşi în carieră, primele comenzi 
sacadate şi rigide, primele afirmări ca tânăr 
locotenent comandant de pluton, au adus şi 
primele frământări, primele întrebări adresate 
către sine, dar şi primele corecturi şi ajustări 
aduse modului de comportament pe cazon şi nu 
numai. Legăturile nou create între umanul 
comandant şi soldaţii săi, ţigările fumate 
împreună în pauzele de instrucţie, discuţiile şi 
cunoştinţele transmise în mod liber şi neîngrădit 
către discipolii săi, aveau să constituie premisele 
pozitive care nu peste mult timp l-au recomandat 
ca fiind cel mai în măsură să pună bazele unui 
nou batalion special de securitate înfiinţat în 
momente de cumpănă pentru ţară.”, scrie 
inspectorul general al Jandarmeriei Române, 
general locotenent dr. Olimpiodor Antonescu în 
cuvântul-înainte al volumului. 

În capitolul amplu dedicat episodului 
Fălticeni, autorul ne dezvăluie frământările sale: 
„Drumul de la Bacău la Fălticeni mi s-a părut 
cel mai lung şi greu drum pe care l-am parcurs 
vreodată. Îmi imaginam fel de fel de situaţii, 
care mai de care mai grele şi mai complicate, 
încercând să proiectez în minte soluţii potrivite 
pentru fiecare. (...) Resursa umană, componenta 
cea mai importantă în stabilirea forţei combative 
a unei unităţi de trupe speciale, era neomogenă. 

Un stat major îmbătrânit, compus din ofiţeri cu 
voinţă şi disciplinaţi în executarea atribuţiunilor, 
dar marcaţi de absenţa unei pregătiri militare  
academice,  fără  aplecare  către   inovare  şi  
experiment în plan conceptual şi aplicativ-
practic la nivel tactic şi operativ. La comanda 
subunităţilor şi a unor servicii logistice erau 
însă ofiţeri tineri, chiar mai tineri decât mine, cu 
pregătire militară solidă, entuziaşti şi dornici de 
performanţă. Îmi amintesc cu drag şi respect de 
ofiţerii Vasile Mihalache, Nicolae Calancea, 
Ştefan Grecu, Adomniţei, Moisi, Ştefan Florea şi 
neastâmpăratul  “gardian” al sănătăţii celor 
aproape şapte sute de oameni ai unităţii, dr. 
Emil Ciobanu. Şi cum să nu-mi amintesc cu 
aceeaşi plăcere de subofiţeri ca plutonierul 
major Ghiaţă, plutonierul Prisăcaru, plutonier 
Acostăchioaie, serg. maj. Ungureanu sau 
sergentul major Crudu? Fără toţi aceşti oameni, 
episodul Fălticeni al carierei mele militare ar fi 
fost mai sărac.” 

Am avut onoarea la lansarea cărţii să avem 
printre invitaţi personajele amintite de colonelul 
Ion Pavel. La auzul numelor, s-au ridicat şi şi-au 
salutat ca odinioară comandantul. 

Dintre cei prezenţi, primul care a avut 
bunăvoinţa să îi creioneze un portret autorului a 
fost generalul de brigadă Vasile Mihalache, 
comandant de subunitate la acea vreme, ulterior 
ajungând până în funcţia de locţiitor al 
comandantului Trupelor de Jandarmi. Domnul 
general l-a caracterizat pe autorul cărţii drept 
omul potrivit la locul potrivit, un foarte bun 
comandant „şi să ştiţi că întotdeauna 
subordonaţii îşi cunosc cel mai bine 
comandanţii”. Au fost rememorate întâmplări 
din viaţa unităţii, apreciate pozitiv aplicaţiile 
tactice şi rigorile sistemului militar. „Îi 
mulţumesc lui Dumnezeu pentru faptul că mi l-a 
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... o viaţă ... o carte ... 

Ion Pavel, colonel (rez), primul comandant al unităţii noastre, se prezintă Dincolo de aparenţe... 
în volumul autobiografic lansat la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni care a înnobilat 
manifestarea dedicată veteranilor în data de 23 martie. 

Ion Pavel 

Un fost comandant... 

Galeria oamenilor de seamă 



 

 

Remember Jandarmeria Română  

Î 
n scopul consolidării spiritului de corp în 
rândul generaţiilor de jandarmi şi 
manifestarea respectului pentru întreaga 
activitate profesională a predecesorilor, la 

nivelul Jandarmeriei Române, anual, în săptămâna 
premergătoare desfăşurării manifestărilor 
prilejuite de Ziua Armei, se aniversează  „Ziua 
Veteranilor Unităţii”.  

La nivelul unităţii noastre, acestea au avut loc 
în data de 23 martie, începând cu ora 10.00, când 
ne-am bucurat să avem în mijlocul nostru veterani 
de război, cadre în rezervă şi retragere, precum şi 
reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi 
societăţii civile.  

Adunarea omagială a fost deschisă de 
comandantul şcolii, colonel Laurenţiu Hopu, care 
a remarcat în cuvântul adresat că, adesea, găsim 
prea puţine cuvinte pentru a ne exprima trăirile la 
aceste întrevederi.  

„Avem aici, pe cei care cu migală, răbdare, 
profesionalism şi cumpănită exigenţă, au pus câte 
o cărămidă la edificarea generaţiei noastre. 
Gândul de respect, recunoştinţă şi preţuire al 
celor ce poartă uniforma de jandarm se îndreaptă 
în aceste momente către dumneavoastră, cei care, 
indiferent de perioada istorică de referinţă, v-aţi 

făcut datoria, aţi contribuit la formarea şi 
educarea actualei generaţii de militari 
profesionişti ai ordinii şi ai legii în societatea 
românească. (...) Vă privim cu emoţie şi cu adânc 
respect, chipurile marcate de trecerea anilor şi de 
vicisitudinile vieţii, vă remarcăm ninsoarea 
vremurilor aşezată pe tâmple şi luminiţele din 
ochi care continuă să ardă ca o flacără vie ce 
proiectează prin ferestrele sufletelor, liniştea şi 
mulţumirea că v-aţi făcut datoria, lăsându-ne o 
frumoasă zestre şi o onorantă ştafetă.” 

În continuare, au rostit alocuţiuni colonel (r) 
Victor Moroşanu, preşedintele Asociaţiei 
Veteranilor de Război din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, filiala Suceava şi 
colonel Marcel Ostafi, reprezentantul 

Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.  
„Este nevoie astăzi, poate mai mult ca 

altădată, să vorbim despre patriotism, să 
reamintim celor tineri ce înseamnă demnitatea şi 
onoarea militară şi cine poate să facă mai bine 
acest lucru decât cei care de-a lungul vremii le-
am simţit şi le-am purtat cu sfinţenie în inimi.” – 
afirma colonel Moroşanu, continuând: 

„Astăzi redeşteptăm întâmplări, călătorim cu 
ochii minţii în săli de clasă şi amfiteatre, ne 
amintim de cumplitul ger al iernilor tăioase sau 
căldura sufocantă din verile toride din 
nenumăratele zile şi nopţi de exerciţii şi aplicaţii, 
reîntâlnim comandanţi, subordonaţi, camarazi de 
arme. Camarazi animaţi de aceleaşi idealuri 
veşnice, uniţi de acelaşi jurământ, prieteni de-o 
viaţă alături de care am slujit patria.  

Nu avem ce regreta: anii dedicaţi profesiei, 
departe poate de iubite, părinţi, soţii şi copii  ne-
au făcut să realizăm că şi noi am slujit cu credinţă 
o iubită: ROMÂNIA.” 

Mesajul inspectorului general al Jandarmeriei 
Române, general locotenent dr. Olimpiodor 
Antonescu a fost rostit de colonel Marcel Ostafi:  

„Într-un ciclu fără întrerupere, istoria vieţii, 
repetabilă, consolidează an de an, legăturile pe 
care le-am stabilit între generaţii, neîntrerupte 
nici de timp şi nici de distanţă, deoarece gândul şi 
acţiunile noastre ale tuturor jandarmilor, se 
îndreaptă cu responsabilitate spre interesele 
generale ale societăţii în care trăim. 

Cuvintele datorie, onoare, disciplină, 
abnegaţie, camaraderie, respect, pe care 
dumneavoastră le-aţi urmat de-a lungul carierei 
şi pe care ni le-aţi transmis, au rămas aceleaşi 
deziderate şi înalte scopuri pentru noi jandarmii 
de acum; pentru îndeplinirea acestora ştim că nu 
vom fi singuri, vom beneficia de experienţa şi 
profesionalismul probat în carierele de succes ale 
fiecăruia dintre dumneavoastră. 

În aceste momente să aducem un omagiu şi să 
ne aplecăm cu smerenie fruntea în amintirea 
eroilor jandarmi, rămânându-ne obligaţia de 
suflet şi de onoare de a continua credinţa lor în 
idealurile naţionale, în devenirea Jandarmeriei 
Române ca pilon principal, instituţie cu mari 
răspunderi în sistemul forţelor de ordine 
publică.” 

Au fost înmânate plachete, diplome 
aniversare, cadouri simbolice oficialităţilor şi a 
fost vizionat un film de prezentare a şcolii. 
Manifestarea s-a încheiat cu exerciţiul 
demonstrativ prezentat de jandarmi din cadrul 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava. Locotenent Irina Ipate 

Trăiţi oameni, trăiţi clipa!  
Doar clipele trăite se ţin minte,  

restul e întuneric, e uitare! 

scos în cale, că mi-a dat posibilitatea să fur din 
arta conducerii şi îi urez excelenţei sale viaţă 
lungă şi să fie cât mai mult în mijlocul nostru.” 

Lectorul universitar drd. Dan Iordăchescu, 
directorul editurii Paradigme Piteşti a remarcat, 
la rândul său, că a rămas plăcut impresionat de 
faptul că un militar poate să transpună cu atâta 
uşurinţă în litere – sentimente, emoţii. „Vă rog 
să-mi permiteţi să mă felicit pentru că am trecut 
peste o prejudecată: mă aşteptam să găsesc 
lucruri rigide, ordine de zi pe unitate, dar am 
găsit în paginile cărţii nu doar un militar, 
patriot, om de arme, ci şi un spirit de litere, un 
om sensibil pentru care scrisul este o activitate 
foarte naturală.” 

Generalul de brigadă Petre Neghiu, 
preşedintele Asociaţiei Cadrelor Militare în 
Rezervă şi Retragere din Serviciul de Informaţii 

Externe a afirmat că „este aproape divin ca 
omagiul adus veteranilor să coincidă cu 
lansarea unei cărţi despre veterani. Încă din 
Prolog, domnul colonel îşi anticipează spirala 
vieţii sale, un traseu care a devenit şi va deveni 
familiar oricărui militar român: nu cu aceleaşi 
gări, halte, staţii. Pe unii îi putem regăsi astăzi 
prin Afganistan, pe unii poate în Irak sau în alte 
colţuri ale lumii.(…) Am apreciat întotdeauna 
modul emoţional, profesionist în care ştie să se 
retragă în spatele cuvintelor, pentru a lăsa în 
prim plan pe cei cu care a colaborat, cărora le-a 
fost comandant, pe cei care i-a ajutat sau 
dojenit.” 

Atunci când a luat cuvântul, colonelul Ion 
Pavel a propus celor prezenţi să facă un exerciţiu 
de teleportare şi a rostit răspicat: 

„Vă ordon să trăiţi şi să fiţi fericiţi! 
Am impresia că mă întorc într-un vis care a 

început în august ’68. Nu împlinisem încă 33 de 
ani când am primit misiunea de a înfiinţa la 
Fălticeni o unitate independentă a Trupelor 
Speciale de Securitate. (…) Totul e mai uşor 
când ai lângă tine un suflet mare, şi Fălticeniul 
are un astfel de suflet.”  

Nu pot să închei fără un alt citat, de suflet, 
care pare să cuprindă întregul sens al vieţii. Mă 
alătur Domniei Sale şi vă îndemn să luaţi aminte: 

„Acum, după atâţia ani, câţi am putut să 
adun, simt că... viaţa a alunecat pe lângă mine 
ca o  adiere... lăsându-mi privilegiul de a-i simţi 
răcoarea ca semn al trăirii clipei, pe care de 
atâtea ori am ignorat-o. Am crezut de prea multe 
ori că este suficient să munceşti pentru a simţi, 
măcar în fâlfâire, aripa fericirii. M-am înşelat. 
Plânsu-mi-sa viaţa de timpul furător de clipe. 
Acum este târziu. Ce rost are să te întorci din 
drum să repari un pod pe care n-ai să-l mai treci 
niciodată? Mai bine lasă gândul să te fure spre 
uitarea lină a timpului care fuge, ca un hoţ, cu 
traista ta de clipe netrăite.”  

CUVÂNT ŞI FAPTĂ 
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Veteranii se constituie într-o categorie socială aparte, sunt pagini vorbitoare ale unei istorii 
născute în condiţii deosebite, o istorie din care izvorăşte prezentul şi viitorul. Lor le datorăm 
moral extrem de mult şi nu avem suficientă inimă pentru a-i preţui cu înţelegere şi respect. 
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Amintiri din război... 

„Patria sunt eu, eşti tu, e tot ceea ce iubim, tot ceea ce 
visăm, tot ceea ce va fi când nu vom mai fi noi”... 

Interviu realizat de  
locotenent Irina Ipate 

Irina Ipate: Am avut ocazia ca în paginile 
revistei să ne încântaţi cu amintiri din război, 
sintagmă care a devenit şi titlul rubricii noastre. A 
venit vremea să vă cunoaştem mai bine. Ştiu că 
sunteţi un colecţionar de medalii, şi nu numai. V-
am auzit spunând că fiecare însemn are istoria lui. 
Puteţi să detaliaţi? 

Nelu Aldea: Înainte de toate să mă prezint 
pentru cei care nu mă cunosc şi care vor citi acest 
articol. 

Sunt plt.maj. Nelu Aldea, lucrez la Şcoala 
Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni de aproape 
20 de ani şi sunt mândru de acest lucru. 

Dacă ar fi să detaliez cum am obţinut fiecare 
decoraţie din colecţie mi-ar trebui zeci de pagini , dar 
am să mă rezum doar la una din ele, care are o istorie 
mai aparte şi care este în colecţia mea  - Ordinul 
Mihai Viteazul cl. 3 cu spade, model 1944. 

Ordinul Mihai Viteazul este o distincţie militară 
pe care regele Ferdinand, prin Înaltul Decret 
nr.2968/26.09.1916 instituie Ordinul militar de război 
„Mihai Viteazul”, organizat pe trei clase, ordin care 

devenea astfel cea 
importantă distincţie care 
se putea conferi ofiţerilor 
combatanţi pentru fapte 
de bravură sau eroism pe 
câmpurile de luptă. 
Modelul 1944 a primit şi 
sintagma "cu spade". 
Aceasta se datora celor 
două săbii care au fost 
adăugate crucii. De 
asemenea, a fost încrustat 
anul 1944, în locul anului 
1941. 
Modelul "cu spade" a fost 
adoptat pe 18 octombrie 
1944. Trebuia să 
înlocuiască modelul 
1941, care fusese acordat 
aliaţilor germani cât timp 
România a făcut parte din 
Axă şi trebuia făcută o 
diferenţa între noii şi 

vechii aliaţi. Au existat mai multe cazuri de ofiţeri 
care au primit clasa a III-a, atât a modelului 1941, cât 
şi a modelului 1944. Trei generali au primit clasa a 
III-a a modelului 1944 după ce primiseră deja clasa a 
II-a a modelului 1941. 

Acest ordin militar este deosebit între toate 
decoraţiile, are o formă de o simplitate specială, 
aproape de  sobrietate, dar care conferă purtătorului o 
bravură şi o aură inegalabilă de curaj, bărbăţie şi 
credinţă faţă de  patrie.  

 
I.I.: Când v-aţi dedicat acestei pasiuni ? 
N.A.: Sunt colecţionar de monede, bancnote, 

monede romane, medalii şi decoraţii de război de 
cinci ani, dar în ultimii trei ani m-am axat mai mult 
pe decoraţii care aş putea spune că mi-au intrat la 
inimă şi în care mă regăsesc şi eu ca militar. 

 
I.I.: Care este cea mai importantă piesă 
din colecţia dumneavoastră? 
N.A.: Pentru mine toate au o importanţă şi 
o poveste diferită privind modul de 
procurare sau persoana de la care le-am 
obţinut. 
Dacă este să mă opresc la una din ele ar fi 

Ordinul Steaua României în grad de Comandor, care 
a fost decernată unui general al Armatei Române. 

Am să vă prezint un scurt istoric al acestei 
decoraţii: 

În 1863, reluând 
discuţiile pentru înfiinţarea 
unei distincţii româneşti, 
domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza contactează Casa 
Kretly, renumită casă de 
bijuterii, prin intermediul 
reprezentantului României 
la Paris. Aceasta va 
prezenta domnitorului un 
model de distincţie ce va fi 
aprobat de domnitor şi 
comandat în 1000 de 
bucăţi. Iniţial, Ordinul avea 
5 grade: Cavaler, Ofiţer, 
Comandor, Mare Ofiţer şi 
Mare Cruce. 

Denumirea originală, 
propusă de domnitor era 
"Ordinul Unirii" iar cele două cifre încrustate, "5" şi 
"24", simbolizau dubla alegere a domnitorului. De 
asemenea, pe decoraţie era încrustată şi deviza: 
"Genere et cordres fratres" (Fraţi prin origini şi 
simţiri). Însă cum cadrul legal nu permitea instituirea 
ordinului, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza s-a 
limitat la a oferi decoraţia doar câtorva prieteni 
apropiaţi, majoritatea însemnelor rămânând în 
pivniţele palatului.  

Pe fundalul izbucnirii conflictului cu Imperiul 
Otoman, discuţiile pentru înfiinţarea unui ordin 
naţional se redeschid. Sub guvernarea lui Ion C. 
Brătianu se decide instituirea legală a distincţiei în 
forma ei de bază, operându-se modificări doar la cifra 
domnească (schimbată acum cu cea a lui Carol I) şi la 
dictonul ce nu mai corespundea momentului istoric, 
noua deviză fiind: "In fide salus" (În credinţă e 
salvarea). A fost aprobată şi noua denumire a 
ordinului care, la propunerea lui Mihail 
Kogălniceanu, a devenit "Steaua României". 

 
I.I.: De unde vă procuraţi decoraţiile ? 
N.A.: Toate decoraţiile şi medaliile din colecţie 

le procur de la târguri organizate în toată ţara, de la 
colecţionari mai în vârstă care mai vând unele piese 
dacă au dubluri în colecţia lor, de la  unii veterani 
care nu vor ca odată cu ei să moară ideea de 
sacrificiu pentru neamul românesc şi să nu fie uitate 
în negura vremii. 

Un alt loc de unde se poate procura o decoraţie, 
o monedă sau bancnotă este internetul, în special site-
urile de licitaţii, unde găseşti o gamă variată. Doar să 
ai bani să le achiziţionezi deoarece este o pasiune 
cam costisitoare. 

 
I.I.: Vă rog să ne împărtăşiţi o întâmplare care 

v-a marcat de când sunteţi colecţionar. 
N.A.: În urmă cu ceva timp am achiziţionat de la 

o persoană o decoraţie foarte rară şi când spun foarte 

rară mă refer la faptul că s-au decernat maxim 28 
bucăţi, este vorba despre Ordinul "Pentru Merit" cl. a 
2-a, o decoraţie acordată personal de Regele Carol al 
II-lea al României. 

Am fost foarte încantat de aceasta achiziţie 
deoarece şi preţul era foarte bun, adică mai mic decât 
scriu cataloagele de evaluare. După o evaluare şi 
consultare cu alţi colecţionari am aflat cu stupoare că 
decoraţia era un fals actual bine lucrat. 

Dar cu ceva noroc am reuşit să recuperez suma şi 
să returnez decoraţia persoanei de la care o luasem. 

Cum tot răul duce spre bine, am avut de învăţat 
din astfel de întâmplări şi 
pentru achiziţiile viitoare am 
să fiu mai atent şi am să mă 
consult cu specialişti în 
decoraţii. 
 
I.I.: Ştiu că aveţi un băiat. Ce 
pasiuni are? 
N.A.: Am un băiat de 14 ani, 
Iulian Constantin, care este 
singurul meu copil şi mă 
bucur că mă moşteneşte. Pe 
lângă calculatoare, istorie şi 
limba engleză unde participă 
la olimpiade, a mai făcut o 
pasiune pentru decoraţii de 
război, monede romane şi 
bizantine. 
Renunţă uneori la anumite 

lucruri, de la care un copil nu ar renunţa, doar pentru 
a pune în colecţie o piesă care-i lipseşte. 

Pentru  că sunt  militar şi în sufletul  oricărui  
militar  există  o  latură   adânc  ascunsă  a  iubirii  de 
neam, i-am  transmis şi fiului meu acest sentiment. 
Copilul învaţă de la părinţi ce este frumos şi bine, îşi 
formează caracterul în funcţie de educaţia primită. 
Cât investeşti în copil, aceea va fi valoarea lui peste 
ani.    

Iar  bogăţia  sufletească  este  totdeauna de 
nepreţuit  în  comparaţie  cu orice  valoare  materială. 

Prin această colecţie de decoraţii am deschis în 
inima copilului meu o fereastră spre istorie, spre 
credinţa şi năzuinţa că oriunde am fi în lume nu 
trebuie şi nu putem să uităm că am fost şi suntem un 
popor unic prin  istorie şi cultură.   

 
I.I.: Cum consideraţi că ar trebui stimulaţi 

tinerii de astăzi să cunoască evenimentele marcante 
ale istoriei? 

N.A.: Studiind istoria ţării noastre şi 
evenimentele importante la care au participat militarii 
Armatei Române, în special faptele de arme la care 
au luat parte şi pentru care au fost decoraţi cu ordine 
şi medalii, majoritatea chiar postmortem, tinerii de 
astăzi ar putea trage multe învăţături şi chiar ar putea 
urma exemplele date cu fapte reale de către bunicii şi 
străbunicii lor. 

Trebuie trezită în conştiinţa  tinerilor sentimentul 
de mândrie naţională, sentimentul inspirat de 
sacrificiu personal al înaintaşilor care şi-au jertfit 
propria viaţă considerând că aceasta este neînsemnată 
faţă de un ideal: „nemurirea  neamului  romanesc”. 

Eu personal consider că, deţinând şi transmiţând 
o mică parte din decoraţiile pentru care unii oameni 
s-au jertfit pentru pacea şi liniştea pe care o avem 
astăzi, contribui la păstrarea şi transmiterea unei mici 
părţi a istoriei acestei ţări. 

Ordinul Steaua României  

Ordinul Mihai Viteazul  

cl. 3 cu spade, model 1944 
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Contribuţia Armatei şi Jandarmeriei la realizarea  
Unirii Bucovinei la România 

(continuare din numărul anterior) 
 

E courile acestei zile de 
sărbătoare pentru românii 
din Bucovina au creat o 
stare de spirit, de admiraţie 

şi recunoştinţă pentru Armată şi 
Jandarmeria Română, apărători ai ţării, în 
frunte cu marii ei comandanţi, chiar mult 
după înfăptuirea propriu-zisă a Unirii, 
speranţele lor fiind legate de 
veşnicia Unirii. Din păcate, istoria 
Bucovinei nu se opreşte la acest 
moment important, iar ulterior a 
adus nu puţine dureri, dezamăgiri şi 
nedreptăţi. 

Începând cu data de 11 
noiembrie 1918, românii din 
Bucovina preiau efectiv controlul 
provinciei din toate punctele de 
vedere: politic, economic, social, 
cultural şi militar. Pe 12 noiembrie 
Consiliul Naţional Român se 
întruneşte în şedinţă publică şi 
votează Legea fundamentală 
provizorie asupra puterilor ţării 
Bucovinei. În baza acestei legi, 
puterea executivă în provincie era 
deţinută de un Consiliu al 
Secretarilor de Stat (în realitate, 
acesta a exercitat atribuţiile unui 
guvern), condus de Iancu Flondor şi 
a anulat legea austriacă privitoare la 
exercitarea puterii executive 
S t a a t s g r u n d g e s e t z ü b e r  d i e 
Ausübung der Regierungs – und 
Vollzugsgewalt din 21 XII 1867. A 
doua zi, Iancu Flondor şi Dori 
Popovici (proaspăt ales în funcţia de 
secretar pentru Interne), solicită 
Consiliului de Miniştri al României 
ca armata română să ocupe întreaga 
Bucovină. Tot în aceeaşi zi s-a întrunit în 
şedinţă publică şi Consiliul naţional 
pentru a dezbate şi aproba programul 
„guvernului Flondor”. Odată cu votarea 
Unirii, atât Consiliul naţional, cât şi 
„guvernul” provinciei Bucovina îşi 
încheie de drept activitatea. Consiliul 
naţional nu a mai fost convocat şi s-a 
autodizolvat odată cu alegerile generale 
pentru parlamentul României Mari. 

În urma succeselor înregistrate 
împotriva legionarilor ucraineni, Divizia 
a 8-a Infanterie a obţinut controlul militar 
al Bucovinei, iar într-un timp relativ scurt 
aceasta a luat măsuri pentru asigurarea 
ordinii şi normalizarea vieţii publice şi 

particulare pe întregul teritoriu 
bucovinean. „De mai mare dragul era să 
priveşti cum au apucat-o [ucrainenii] mai 
întâiu spre Prut, apoi simţind ceva nu 
tocmai a bine s’au reîntors şi în goana 
cailor au luat calea în partea opusă (…) 
spre Galiţia de unde au venit nu de mult, 
întrând ca cuiul lui Pepelea în casa 
Românului (…) sfârşind astfel domnia lor 
(…) în Bucovina.” 

Prezenţa armatei române a fost 
determinantă, uşurând activitatea 
Consiliului Naţional în direcţia înfăptuiri 
Unirii. Consiliul naţional din Bucovina, 
în urma şedinţei din 25 noiembrie 1918, 
convoacă  Congresul  poporului 
Bucovinean pentru data de 28 noiembrie 
1918. Eforturile şi sacrificiile făcute atât 
de fruntaşii unionişti bucovineni, cât şi de 
toată populaţia provinciei sunt încununate 
de succes. La data de 28 noiembrie 1918, 
în Sala Sinodală din Cernăuţi Congresul 
General al Bucovinei adoptă moţiunea 
„Unirea necondiţionată şi pe vecie a 
Bucovinei, în vechile ei hotare până la 
Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul 
României”.  

Aşa cum relata „Glasul Bucuvinei” în 
numărul din 29 noiembrie 1918, prin 
articolul sugestiv Cea mai mare 
sărbătoare a Bucovinei. Împlinirea 
visului de aur, semnat de I. Nistor, 
Bucovina a revenit după un secol şi 
jumătate la patria-mamă. O nedreptate 
istorică, care a afectat atât de mult 
populaţia română, a fost reparată.  

Totodată, românii bucovineni nu 
puteau lipsi de la evenimentul 
istoric de la Alba-Iulia. De aceea, 
Guvernul Bucovinei a adresat o 
t e l e g r a m ă  e m o ţ i o n a n t ă 
Preşedintelui Adunării Naţionale 
din Alba-Iulia, care vestea bucuria 
bucovinenilor faţă de Unirea 
Ardealului la România: „Când 
după o mie de ani de robie sufletul 
n e a m u l u i  r o m â n e s c  d i n 
Transilvania şi Ungaria se ridică 
liber pe voinţa şi puterea sa şi-şi 
adună toate forţele pentru a face 
cel mai înălţător act din istoria 
poporului român de pretutindeni 
Unirea Ardealului cu patria 
Mumă, Bucovina unită de curând 
pe vecie cu acelaşi pământ se 
închină  p r in  ros tu l  meu 
nestrămutatei energii a leagănului 
tuturor Românilor şi binecuvântă 
alături de Domnia-Voastră marea 
zi a desrobirii cetăţii noastre de 
baştină. Cu sufletul descătuşat de 
odioasele lanţuri ale tiraniei Vă 
îmbrăţişăm cu cea mai sfântă 
iubire frăţească şi Vă rugăm să ne 
sprijiniţi cum Vă vom sprijini şi 
noi, ca să consolidăm România 
Mare a viitorului pe temeiurile 
cinstei, muncii şi democraţiei 
largi.” 

Prin proclamarea unirii Transilvaniei 
la România la 1 decembrie 1918, s-a 
încheiat procesul desăvârşirii statului 
naţional român. Desăvârşirea unirii 
naţionale s-a înfăptuit în momentul în 
care mişcarea pentru unire a românilor de 
pe ambele versante ale Carpaţilor a ajuns 
la deplina ei maturitate. Unirea a 
constituit expresia voinţei libere şi 
conştiente a maselor largi populare. 
Declaraţia consfinţită de Adunarea 
naţională de la 1 decembrie 1918 la Alba 
Iulia, reprezintă actul făuririi statului 
naţional român unitar.  

 

Maior doctorand Ilie Nuţu 
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Mormântul lui Iancu Flondor  din  

Cimitirul românesc din Storojineţ 



 

 

 

Festivalul cultural artistic adresat elevilor 
şi studenţilor din instituţiile de învăţământ a 
dovedit şi la această ediţie că Ministerul 
Administraţiei şi Internelor nu doar pregăteşte 
specialişti: poliţişti, poliţişti de frontieră, 
pompieri, jandarmi, ci 
promovează şi valori 
artistice. 

După ce, în 2009, 
elevii şi studenţii nu şi-
au putut demonstra 
talentele în cadrul 
festivalului, primăvara 
acestui an a adus o 
bucurie tuturor 
instituţiilor de 
învăţământ din minister 
prin organizarea celei 
de-a XIV-a ediţii. 
Evenimentul a 
constituit o dublă 
premieră pentru Şcoala 
Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni: a 
fost pentru prima oară când festivalul s-a 
desfăşurat în această unitate, şi mai mult, 
prima oară când elevii şcolii noastre au 
participat la 
competiţie. 

„Suntem la a 
XIV-a ediţie, care se 
desfăşoară chiar în 
actualele condiţii. 
Pare de necrezut, 
când se vorbeşte de 
economii, de 
austeritate, noi încă 
am găsit nişte, bani, 
nu mulţi, să facem 
loc frumosului, să vă 
punem pe 
dumneavoastră, cei 
tineri şi foarte tineri 
împreună, stare care 
este în fond marea 
miză a acestei întâlniri. Vor fi şase secţiuni, 
la fiecare secţiune câte trei premii. Nu toţi 
vor fi câştigători, dar vă asigur, toţi vor fi 

învingători.”, a precizat domnul comisar şef 
Ştefan Mitroi, directorul adjunct al Direcţiei 
Informare şi Relaţii Publice a Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. Oaspeţi de seamă 
în garnizoana din Fălticeni au fost şi Aurelian 

Titu Dumitrescu – 
scriitor, consilier, 
Doina Mirea, Cristina 
Gheorghiu, Rodica 
Anghelescu, Ionuţ 
Sidău – membri ai 
Ansamblului 
„Ciocarlia”, Ramona 
Alexandrescu – 
reprezentantul Radio 
România, partener al 
acestei activităţi, 
echipa organizatoare 
condusă de Lidia 
Obeadă, precum şi 
loturile instituţiilor de 
învăţământ 

participante: Academia de Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza” Bucureşti cu studenţi de la cele 
trei facultăţi: Poliţie, Pompieri şi Arhivistică 
– sub conducerea Oanei Savu, Şcoala de 

Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-
Napoca îndrumaţi de Nicolae Oprea, Şcoala 
de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina 

conduşi de Cătălina Roşca, Şcoala de 
Pregătire a Agenţilor Poliţie de Frontieră 
„Avram Iancu”     Oradea – de Monica 
Bondar, Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi 
Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 
de Eusebiu Toderaşcu şi Şcoala Militară de 
Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru 
Ghica” Drăgăşani, coordonaţi de Remus 
Truţă.  

Joi seara, la şedinţa tehnică, organizatorii 
au comunicat instructorilor programul celor 
două zile ale festivalului şi, prin tragere la 

sorţi, s-a stabilit 
ordinea intrării în 
concurs. Prima zi a fost 
dedicată recitării, 
muzicii folk şi uşoare, 
iar cea de-a doua – 
muzicii populare şi 
umorului. Pentru proba 
de creaţie originală, 
poeziile au fost trimise 
anterior Biroului 
Tradiţii şi Educaţie, în 
vederea analizării 
acestora de către un 
juriu competent. 
Preşedintele juriului la 
proba de muzică 

populară a fost doamna Daniela Condurache, 
solistă renumită a cântecelor populare 
moldoveneşti. Participanţii au interpretat câte 
o doină sau baladă şi un cântec de joc 

acompaniaţi de 
taraful format din 
membri ai 
Ansamblului 
„Ciocârlia”. De 
remarcat 
participarea Alisei 
Toma, studentă în 
anul IV la 
Academia de 
Poliţie, cunoscută 
interpretă de 
muzică populară, 
cu un palmares 
bogat în premii de 
la zeci de 
concursuri, precum 
şi participarea 

inedită a unui elev de la Şcoala de Agenţi de 
Poliţie din Câmpina, care urma să devină 
ginere chiar a doua zi. 
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al elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ 
ale Ministerului Administraţiei şi Internelor 

Ediţia a XIV-a 
Fălticeni, 13-15 mai 2010 

Cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului cultural artistic al elevilor şi studenţilor din 
instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor a fost 
organizat de Biroul Tradiţii şi Educaţie din cadrul Casei de Cultură a M.A.I  

în perioada 13-15 mai 2010 la sediul  
Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi din Fălticeni. 

Festival cultural-artistic 



 

 

Juriul pentru proba de umor a fost prezidat 
de doamna Gina Gulai – actriţă la Teatrul 
„Tineretului” Piatra Neamţ. Concurenţii au 
interpretat monologuri, scenete, parodii, 
încercând să convingă, la fel ca şi la probele 
precedente, că sunt cei mai buni. 

Ca la orice festival care se respectă, Gala 
Laureaţilor a început spre seară, sâmbătă, 15 
mai, în prezenţa membrilor comunităţii locale 
care au înmânat premii câştigătorilor: cărţi, 
monitoare, DVD-uri, camere foto etc. Trofeul 
festivalului a fost câştigat de Şcoala de Agenţi 
de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, 
următoarele locuri fiind ocupate de Academia 
de Poliţie „Al.I.Cuza” Bucureşti – Facultatea 
de Poliţie, respectiv Facultatea de Pompieri.  

Concertul de muzică populară ce a urmat 
Galei a fost susţinut de interpreţi ai 
Ansamblului „Ciocârlia”, de doamna Maria 
Tanasă şi de fiica unui cadru al Şcolii Militare 
de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, Larisa 
Nunvailer (14 ani), prezenţă activă la 
evenimente de acest gen din Bucovina şi nu 
numai. 

Concluziile activităţii şi scrisorile de 
mulţumire primite ne conduc la ideea că 
această manifestare a fost un succes şi, deşi nu 
ne-am aflat pe podium la clasamentul general 
al instituţiilor, suntem onoraţi că am contribuit 
la susţinerea acestui festival care promovează 
cultura, arta şi demonstrează că printre oamenii 
în uniformă se regăsesc artişti de valoare. 

Momentele artistice pregătite pentru 
festival au constituit punctul de plecare pentru 
un spectacol susţinut în faţa tuturor elevilor de 
anul I, joi, 10 iunie 2010. Au fost alături de noi 
membrii trupei de dans “Let’s do it”, 
coordonate de doamna Cati Moldovanu, care a 
încântat asistenţa prin prezenţă şi 
profesionalism. 
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În perioada 10-15 mai 2010, aproximativ 40 de elevi jandarmi au participat la etapa 
finală a Cupei instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
ediţia 2010, organizată de Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti în colaborare cu Direcţia 
pentru Sport a Municipiului Bucureşti la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Bucureşti. 

Lotul şcolii noastre a concurat alături de celelalte instituţii de învăţământ ale 
Ministerului Adminstraţiei şi Internelor la următoarele discipline sportive: judo, fotbal-
tenis, tir, tenis de masă, înot, minifotbal, atletism şi cros. 

Cei 39 de elevi jandarmi din unitatea noastră, 31 elevi fruntaşi (din anul I) şi 8 elevi 
sergenţi (din anul al II-lea) au fost medaliaţi cu 10 medalii de bronz, 4 de argint şi una de 
aur. Astfel, echipajul nostu a ocupat locul al IV-lea în clasamentul general pe echipe, iar 
la probele individuale s-a clasat pe următoarele locuri: 

Locul I  - elev frt. Olaru Niculina, judo open 
Locul al II-lea - elev sg. Secu Ştefan, judo 73 kg 
  - elev sg. Andreoiu Romulus, judo 83 kg 
  - elev frt. Cotoc Virgil, atletism 100m 
  - elev frt. Ghici Alexandru, atletism 6000m 
Locul al III-lea - elev frt. Goidescu Florentina, judo open 
  - elev frt. Andrievici Alexandru, judo 60 kg 
  - elev frt. Lazăr Iuliu, judo 66 kg 
  - elev frt. Poenariu Neculai, judo >90 kg 
  - elev sg. Oprea Marina, înot 50m liber 
  - echipe, ştafeta înot 
  - echipe, înot 
  - elev frt. Dumbrăvanu Violeta, săritura în lungime 
  - elev sg. Grigore Alina, atletism 2000m 
  - elev frt. Daniliuc Vasile, atletism 1500m  

 
Cupa instituţiilor de învăţământ ale  

Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 

Bucureşti, ediţia 2010 

Elevii şcolii noastre au câştigat 15 medalii şi  
s-au clasat pe locul al IV-lea în clasamentul general pe echipe  

Mai multe  fotografii de la activitate se regăsesc pe coperta spate a revistei 
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U n postulat important în psihologie, 
sociologie, filozofie, religie se referă 
la faptul că omul funcţionează printre 
semeni, prin care şi alături de care se 

cunoaşte, se defineşte, evoluează. Omul singur nu 
ajunge niciodată să fie “om”. Percepţia socială este un 
fenomen pe cât de interesant, pe atât de complex. De 
cele mai multe ori cunoaştem oamenii raportându-ne la 
etichete, la stereotipuri. Facem asta inconştient şi 
involuntar, însă influenţaţi într-o mare măsură de 
propria noastră subiectivitate. Vom vorbi în continuare 
despre unele tipuri umane pe care le putem întâlni în 
societate, la locul de muncă, la şcoală, printre prieteni, 
la partenerii de viaţă. Specialiştii în problematica 
umană susţin că nu trebuie să etichetăm oamenii, ci să 
încercăm să-i înţelegem pentru a ne putea raporta la ei 
într-un mod eficient, pentru a obţine ceea ce dorim sau 
pentru a-i înţelege. Desigur că fiecare persoană este 
unică şi este dificil de prevăzut comportamente şi 
reacţii bazându-ne pe câteva caracteristici generale, 
însă oamenii sunt şi asemănători pe cât sunt de diferiţi, 
astfel că pot exista teme similare ale personalităţii lor. 
Tipologia pe care o prezentăm a fost elaborată iniţial 
de către Alfred Adler, adept o perioadă al lui Sigmund 
Freud şi completată mai târziu de Harold Mosak. Ei 
descriu stilul vieţii unei persoane prin tema centrală a 
personalităţii. Astfel, Adler a descris patru posibile 
teme: tipul conducătorului, tipul obţinătorului, tipul 
evitantului şi tipul utilului social. Mai târziu, Harold 
Mosak a continuat această tipologie şi a diversificat-o, 
descriind şi alte tipuri, precum: cel care trebuie să aibă 
dreptate, cel care trebuie să fie superior, cel care face 
pe plac, opozantul, victima, martirul, bebeluşul, 
inadecvatul, evitantul de sentimente, cautătorul de 
senzaţii tari. 

Fiecare tipologie prezintă puncte slabe, în sensul 
că îl face pe individ ineficient, acesta suferind dacă 
oamenii sau situaţiile nu se prezintă aşa cum doreşte 
el. Însă putem descoperi şi aspecte pozitive ale acestor 
tipuri, atunci când persoana prezintă “interes social”, 
ceea ce presupune că este interesată de binele 
celorlalţi, doreşte să fie utilă în mediul său social şi nu 
urmăreşte doar scopuri egoiste. 

Obţinătorul (cel care obţine, primeşte) este cel 
care, adesea fără să-şi dea seama, manipulează viaţa şi 
îi manipulează pe alţii, punându-i activ sau pasiv în 
serviciul lui. Adesea, obţinătorii consideră viaţa 
nedreaptă, pentru că nu le oferă ceea ce cred ei că li se 
cuvine. Obţinătorul este descris ca fiind exploatator, 
manipulator, intimidant, dar şi şarmant. E cel care 
poate face crize de nervi, mai ales la locul de muncă, 
pentru a obţine ce doreşte.  

Controlorul este cel care doreşte să-i controleze 
pe ceilalţi sau să controleze viaţa ori vrea să se asigure 
că nu va fi controlat. Acestor oameni le displac 
surprizele, îşi controlează spontaneitatea şi îşi ascund 
sentimentele, pentru că asta i-ar putea face să-şi piardă 
din control. Ei compensează apelând la 
intelectualizarea discuţiilor, la nevoia de a avea 
dreptate, de a fi ordine. Dorinţa lor prea mare de 
perfecţiune îi poate face să-i dispreţuiască pe ceilalţi. 
Controlorii care au interes social pot fi foarte buni în 
funcţii de conducere pentru că sunt organizaţi, corecţi, 
sistematici, eficienţi, punctuali.  

Conducătorii sunt activi, agresivi, sunt indivizii 
care se forţează să fie mereu primii, să fie în top, să fie 
mai buni decât alţii sau să fie în centru. Conducătorii 
vor mereu să câştige, iar atunci când nu câştigă susţin 
că au fost păcăliţi, înşelaţi. Conducătorii trebuie să 
facă lucrurile în felul lor şi cred că puterea e 

importantă în orice relaţie ar avea. Cu toate 
acestea, ei simt nevoia să facă pe plac oamenilor, 
tocmai pentru a câştiga aprecierea lor. Sunt atât 
de dedicaţi scopurilor propuse, încât nu-şi permit 
să se odihnească. Ei vor să aibă şi adesea trăiesc 
o frică profundă că nu au nimic. Conducătorii 
care au interes social pot fi foarte buni în a-i ajuta 
pe alţii să obţină, să fie eficienţi, să rezolve 
probleme.  

Cei care fac pe plac sunt cei care au o nevoie 
puternică de a fi acceptaţi şi trăiesc sentimentul că 
trebuie să le facă pe plac oamenilor în permanenţă. 
Aceştia sunt foarte sensibili la critică şi se simt distruşi 
atunci când nu primesc aprobarea totală şi constantă a 
celor din jur. Sunt antrenaţi să vadă nevoile altora şi să 
le împlinească, să vadă ce le-ar putea face plăcere altor 
oameni. Sunt extrem de buni executanţi la locul de 
muncă şi susţinători ai şefilor. Se pot epuiza uşor 
pentru că întotdeauna va fi cineva care să aibă nevoie 
de ajutor, iar ei vor fi incapabili să spună ”nu”. Ar fi 
bine ca astfel de persoane să se includă şi pe ele pe 
lista celor cărora le fac pe plac.  

Victimele sunt cele care, inocent sau activ, au 
vocatia de „vânători de dezastre“. Alte caracteristici 
asociate lor sunt: sentimentele nobile, faptul că-şi 
plâng de milă, resemnare şi predispunere spre 
accidente. În acelaşi timp, victimele încearcă să obţină 
milă sau simpatia celorlalţi. Adesea nu sunt eficienţi la 
locul de muncă, pentru că pierd prea mult timp 
plângându-se.  

Martirii sunt într-o anumită măsură similari cu 
victimele. Şi martirii suferă, dar, în plus, sunt pregătiţi 
„să moară“ pentru o cauză, pentru un principiu. 
Adesea, scopul martirului este atingerea ideii de nobil 
şi vocaţia lor este de „colecţionar de nedreptăţi“. De 
multe ori, ei vorbesc despre nedreptăţi unui public 
dezinteresat şi asta le acumulează şi mai mult ideea de 
nedreptate. Cei care au interes social pot fi buni 
avocaţi, ecologişti etc. La locul de muncă, atât timp cât 
li se dă o cauză pentru care să lupte, vor lupta.  

Opozantul este cel care se opune la tot şi la toate, 
căutând să găsească mereu punctele slabe în propuneri, 
sugestii ale altora. Opoziţia poate fi şi pasivă, 
neimplicarea într-un proiect, de exemplu. Sunt extrem 
de pesimişti. Cei care totuşi au interes social sunt cei 
care reuşesc să găsească soluţii unice, inedite la 
probleme.  

Evitantul de sentimente este cel care crede că 
doar raţiunea poate rezolva problemele. Acestor 
oameni le este teamă de propria spontaneitate, de 
emoţii intense, atât pozitive, cât şi negative, pentru că 
asta îi duce într-o zonă neplanificată anterior. Nu sunt 
în largul lor atunci când ceilalţi îşi exteriorizează 
trăirile pentru că nu ştiu cum să reacţioneze în faţa lor, 
iar uneori se refugiază în activităţi care nu prezintă 
riscul de a le crea stări afective intense. Nu se simt 
prea bine în societate, în schimb sunt în largul lor în 
mediile în care exprimarea intelectualităţii este 
valorizată.  

Căutătorii de senzaţii tari dispreţuiesc rutina şi 
activităţile repetitive, cautând mereu experienţe noi. 
Când viaţa devine plictisitoare, căutătorii de senzaţii 
tari stimulează, provoacă excitarea. Printre senzaţiile 
tari se numără şi alcoolul, drogurile, care le creează 
stări diferite de cele obişnuite. Adesea le place să fie 
înconjuraţi de oameni care să fie martori la aventurile 
lor.  

Inadecvatul este similar păsării Dodo din 
desenele animate, pasăre descrisă ca fiind mare, grea, 
ciudată, prostuţă, care nu poate să zboare. Este 

„ciudatul“ grupului. La locul de muncă e o persoană 
care se integrează greu sau nu se integrează deloc în 
colectiv, se simte diferit, este perceput ca ciudat şi nu 
se simte în largul lui. 

Bebeluşul este cel care nu poate, care cere mereu 
asistenţă, îngrijire. De cele mai multe ori foloseşte ca 
strategie de a obţine ceva şarmul personal, 
neajutorarea, neputinţa, pentru ca ceilalţi să-i sară în 
ajutor sau să-i explice cum se fac anumite lucruri, ce 
reacţie să aibă, cum să procedeze în continuare.  

Cel care vrea să fie superior îşi exprima scopul 
de a fi mereu primul, cel mai bun, star. Când nu se 
întâmplă aşa, e o mare tragedie pentru el. Este cel care 
vrea să fie admirat, unic. Poate să fie unic şi prin 
comportamente negative, de exemplu, toţi prietenii/
colegii au consumat alcool în mod rezonabil la 
petrecere, doar el a “făcut-o lată”, atrăgând astfel toate 
privirile şi fiind în centrul atenţiei generale. 

Persoana care trebuie să aibă dreptate ţine de 
tipologia celor care cred că nu pot fi semnificativi 
decât dacă au dreptate în ceea ce spun şi fac. Adesea 
caută răsplată pentru ceea ce fac, scot în evidenţă câtă 
dreptate au avut. Întâlnim deseori astfel de oameni. 
Uneori sunt părinţii, alteori sunt cei care subliniază cât 
de mult se înşală sau greşesc alţii. Pentru aceste 
persoane este mai important să aibă dreptate decât să 
rezolve problemele. Fraza preferată este “ţi-am spus 
eu!” 

Tipul cu interes social este considerat tipul ideal. 
El este cel care contribuie, cooperează, compensează, 
are grijă de alţii, simte că aparţine şi le oferă şi altora 
acest sentiment, deci funcţionează eficient în cadrul 
social, oricare ar fi el: loc de muncă, familie, grup de 
prieteni. Oricare dintre tipurile de mai sus poate să 
facă aceste lucruri dacă îşi dezvoltă potenţialul social. 
Important este doar să le facă fără a căuta prin asta 
obţinerea aprobării sau a recunoaşterii cu orice preţ. 

Aceste tipuri nu se regăsesc în stare pură, ci o 
persoană poate avea două, trei sau mai multe teme 
predilecte. De exemplu, o persoană care este într-o 
funcţie de conducere poate fi conducător, persoana 
care are dreptate şi evitant de sentimente. Fiecare se 
poate regăsi în câteva tipologii şi poate analiza cum 
comportamentul respectiv le îngreunează viaţa în 
societate.  

Aceste tipologii pot fi găsite la orice loc de 
muncă, în orice funcţie, colorând şi interpretând rolul 
cerut în modul lor particular. 

În interacţiunea cu astfel de oameni cel mai 
important este să nu încercăm să-i schimbăm, ci să le 
utilizăm potenţialul în mod corect. Dacă ne deranjează 
sau ne place foarte mult o persoană este interesant de 
observat ce anume din comportamentul ei, din modul 
de a pune problemele ne atrage atenţia. De exemplu,  
s-ar putea ca un evitant să-l considere pe căutătorul de 
senzaţii tari total iresponsabil şi demn de tot dispreţul, 
fără să ia în calcul de exemplu capacităţile lui 
profesionale. Sau se poate ca cei care fac pe plac să fie 
preferaţi în interacţiune de către victime, pentru că 
acestea se vor simţi mereu ascultate şi aprobate în 
lamentările lor.  

Invitaţie 
… la autoanaliză 

Locotenent Adriana Fărtăiş 
Ofiţer psiholog 
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Numele ei este Olaru 

Niculina, are 19 ani şi s-a născut 
la 15 noiembrie în oraşul Întorsura 
Buzăului, judeţul Covasna. 
Recunoaşte că este o fire 
optimistă, adoră muzica, dansul şi 
sportul şi urăşte nedreptatea şi 
minciuna.  

 
„În momentul în care am fost 

selecţionată să reprezint şcoala la 
competiţia sportivă între 
instituţiile MAI, la proba judo, nu 
am ezitat să o fac. Nu am avut 
cunoştinţe despre judo, aşa că era 
o provocare pentru mine. 
Antrenamentele prelungite, 
oboseala acumulată nu au fost 
însă un impediment. Am depus 
mult efort, am pus suflet în 
pregătire şi am urmat sfaturile date de instructorul cu care ne-am pregătit.”, 
ne mărturiseşte cea care a câştigat aurul la această competiţie. 

 
„M-am decis să dau la 
jandarmi deoarece 
mereu m-am simţit 
atrasă de uniformă, care 
impune respect şi îţi 
conferă statut în 
societate, dar şi pentru 
că este o meserie tipic 
bărbătească pe care nu 
orice femeie se încumetă 
să o facă. Îmi place ceea 
ce fac şi consider că asta 
este primordial în 
alegerea unei meserii.” 

 
Îi plac 
plimbările în 
aer liber, 
lectura, 
muzica. Este 
Bârleanu 
Valentina, 
din 
localitatea 
Preuteşti, 
Suceava, 
născută la 13 
februarie 
1988, în 
prezent, elevă 
în anul II. 

 
“Uniforma albastră?... vreau şi eu să o port”…este ţelul pe care 

mi l-am fixat, să reuşesc în toate şi să fiu în frunte. Nu mi-am dorit în 
copilărie sau în liceu să fiu jandarm şi nici nu am avut rude cadre 
militare. Mă pregăteam pentru Politehnică şi poate doar întâmplarea a 
făcut ca în clasa a XII-a să aflu că în oraşul Fălticeni s-a înfiinţat 
Şcoala de Subofiţeri. Fiind o persoană căreia îi place respectul şi 
seriozitatea, m-am hotărât că trebuie să devin jandarm. Astfel, m-am 
interesat din timp despre criteriile pe care trebuie să le îndeplinesc şi 
după o perioadă lungă de pregătire, am susţinut examenul de admitere 
pe care l-am trecut cu brio.” 

Este încurajată de fraţi, soră şi părinţi – mândri de faptul că au în 
familie o jandarmeriţă. 

După aproape doi ani de şcoală militară, nu regretă că a ales 
această carieră.  

“M-am obişnuit, îmi place ceea ce fac şi nici nu mă gândesc să 
renunţ. Regimul şi disciplina militară sunt uneori rigide, dar le 
consider un antrenament pentru viitor, pentru situaţiile pe care le voi 
întâlni după ce termin această şcoală.” 

În continuare îşi doreşte să urmeze cursurile unei facultăţi ce îi 
poate servi mai bine în realizarea profesională.  

Rubrică realizată de locotenent Irina Ipate 

Edu Dan, are 21 de ani şi 
este elev în clasa 102, anul II. 
Îi plac plimbările, ieşirile cu 
prietenii, cu cortul, condusul. 
Este un tip sociabil, 
comunicativ, îi plac 
provocarile şi se conduce 
după mai multe motto-uri de 
tipul Ai căzut, ridică-te, Dacă 
respecţi, vei fi respectat.  

 
Să devin jandarm nu a fost un vis pe care să îl fi avut de mic, atunci 

mă gândeam la cu totul altceva, aveam alte planuri. Însă, odată ajuns la 
liceu, a început să mă atragă cariera militară. M-am interesat, am aflat 
de înfiinţarea Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, m-am 
înscris, mi-am depus dosarul şi după examenul de admitere promovat, 
odată cu începerea şcolii, a început o nouă etapă în viaţa mea, în 
personalitate şi gândire. Spun asta fiindcă am “intrat” în marea familie 
a Jandarmeriei. Îmi fac planuri concrete de viitor, în plan profesional şi 
nu numai. Am o nouă perspectivă asupra a ceea ce văd şi fac. Am mai 
multă încredere în mine, am descoperit că sunt în stare de lucruri pe 
care nu credeam că le pot face, mai ales la orele de intervenţie 
profesională. Personal, consider că ar trebui introduse mai multe ore de 
şedinţe practice pentru a pune în aplicare ceea ce am învăţat şi pentru a 
ne forma şi dezvolta deprinderile. Stagiile de practică au un rol foarte 
important deoarece aici pot pune în aplicare tot ce am învăţat, pot vedea 
cum acţionează subofiţerii în diferite situaţii, în constatarea şi 
sancţionarea faptelor de natură penală şi contravenţională, cum se 
execută concret misiunile Jandarmeriei.  

Pentru el, stagiul de pregătire de la Ochiuri a fost unul reuşit din 
toate punctele de vedere. Au pus suflet în toate activităţile, au îmbinat 
utilul cu plăcutul şi cele două săptămâni au trecut foarte repede.  

Acum, spre finalul celui de-al doilea an, Dan concluzionează: 
 
Nu este de ajuns numai să-ţi demostrezi că poţi să intri în şcoala 

militară, trebuie să ştii deja ce înseamnă Jandarmeria, să fii serios în 
pregătirea teoretică şi practică, să te descurci cu profesionalism în 
îndeplinirea misiunilor, să fii un jandarm adevărat.  

Contractul cu viaţa l-am încheiat 
în data de 18.10.1990 în Târgu Mureş, 
în care au fost stipulate mai multe 
clauze: ambiţie, credinţă, muncă, 
respect şi multă dragoste. 

Şi în tot acest timp, am respectat 
înţelegerea cu viaţa: ea îmi dă şansa, 
iar eu îmi adun toate forţele pentru a 
profita la maxim de ea. Aşa am reuşit 
să fac lucruri pe care alţii le cred 
imposibile. Nu cred în destin, pentru 
mine viaţa însemnând o lungă serie de 
alegeri, bune şi rele, care ne croiesc 
drumul în societate şi în inimile 
celorlalţi.  

 
Mesaroş Ştefan Andrei a aflat de 

jandarmi de mic copil, tatăl său fiind 
cadru la unităţile din Târgu Mureş. Tot de la jandarmi a aflat şi de Karate 
Shotokan, marea pasiune a vieţii lui. Şi a transformat această pasiune într-

un stil de viaţă.  
Are în palmares 
52 de medalii. 
La exact 18 ani, 
în octombrie 
2008, devenea 
campion modial 
în Italia, iar în 
2009, la 
Constanţa, cu 
doar o lună 
înainte de a veni 
la şcoala de 
jandarmi, lua 
din nou aurul la 
o competiţie 
internaţională.  



 

 

“Fi lmul”  evenimentelor  
martie 2009—iunie 2010 

30 martie 2010 
Cpt. Ignia Gabriel (foto centru)  

este medaliat în Kosovo  

9 aprilie 2010 
Cadre ale unităţii participă la expoziţia “Paştele în 

familia Eminovici”, Centrul Naţional de Studii Ipoteşti 

10 aprilie 2010 
Lt.col. Postelnicu însoţit de elevi din anul I participă la 
lansarea volumelor slt (p.m.) Ioan Grosaru, Fălticeni 

17 aprilie - Elevi jandarmi plantează puiet şi ajută la treburi gospdăreşti, Mănăstirea Groşi, jud Neamţ 

21 aprilie - Actori ai Teatrului Municipal “Traian Grozăvescu” Lugoj au interpretat piesele “De ce n-are ursul coadă?” pentru copii de clase primare din Fălticeni şi 
“Haide, ucide-mă, dragoste” pentru elevii şcolii noastre 

21 aprilie - Cafe concert, Ansamblul “C. Porumbescu”  

24 aprilie - “România prinde rădăcini” la Sadova, pe drumul de întoarcere - vizită la Mănăstirea Voroneţ şi Gura Humorului 

(continuare în pagina 15) 



 

 

al Bisericii Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni  

„Rugaţi-vă neîncetat” (I Tes. 5,17)  

CUVÂNT ŞI FAPTĂ 
Trimestrul al II-lea 11 

D e aceea, Mântuitorul 
Hristos va completa 
porunca din Decalog 
(„Să nu faci desfrânare”) 

şi va spune: „Aţi auzit că s-a spus celor 
de demult: Să nu faci desfrânare! Eu însă 
spun că oricine se va uita la femeie spre a 
o pofti, s-a şi desfrânat cu ea în inima 
lui” (Matei 5, 27-28). Iar Apostolul 
Pavel, pe linia aceleeaşi revelaţii a lui 
Dumnezeu, va spune: „Aceasta să ştiţi: 
Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu 
nu va fi moştenită nici de cel desfrânat, 
nici de cel necurat, nici de cel avar care 
este închinător la idoli” (Efeseni 5, 5). 

Dacă în societatea românească 
promovată de regimul trecut, profilată cu 
orice preţ pe înmulţire, se recomanda 
crearea claselor tinerelor mame - formate 
din elevele înşelate în iubirea lor şi ajunse 
mame – actualmente au apărut în 
învăţământul gimnazial şi preuniversitar 
noi educatori. Aceştia, ei înşişi 
neterminaţi, sub ochii dascălilor 
calificaţi, ne instruiesc copiii, în aşa fel 

încât iubirea curată este batjocorită, 
discreditată şi alungată fără pic de ruşine 
de pe tronul sfânt al ei, de ideal al vieţii, 
şi redusă la voluptate şi erotism. 

Mă refer, desigur, la ceea ce se face 
sub acoperirea numelui de educaţie 
sexuală, introdusă timpuriu în şcoală, 
agresând, pe de o parte, pudoarea şi 
idealurile curate ale copilului, iar pe de 
altă parte, stârnind curiozitatea 
experimentării „noilor informaţii”, mai 
mult decât evitarea acestora, mai ales că 
la fiecare lecţie elevul aude repetându-se 
lait-motivul „Copii, puteţi face orice, 
numai să vă protejaţi.” . Aceasta este o 
realitate a şcolii româneşti (alături de 
incompetenţă, de dezinteres profesional 
din partea unor dascăli, de exigenţă 
excesivă din partea altora, alături de 
manuale-monumente, de lipsă de 
competenţă didactică şi pedagogică din 
partea autorilor lor), realitate pe care 
forurile competente o acceptă, chiar o 
recomandă. Şi aşa este, pentru că, în 
marea lor majoritate, cei care acceptă 

acest gen de „educaţie” sunt persoane 
educate după Codul eticii si echităţii 
socialiste al comunismului unilateral 
dezvoltat, epocă în care ni se interzicea să 
avem aspiraţii eterne. 

Alături de ceilalţi factori 
educaţionali, şcoala are o contribuţie 
foarte importantă pentru formarea 
adolescentului şi a tânărului. Viitorul 
omului este marcat de moştenirea 
genetică, de primii ani de viaţă, dar şi de 
ceea ce se petrece în viaţa omului în 
perioada teribilelor transformări din 
adolescenţă. Adolescenţa nu este numai 
un prag ce trebuie trecut, ci şi o perioadă 
în care timpul, sufletul, inima, mintea, 
adâncul din om încep să se frământe, să 
se schimbe, să caute sensuri şi satisfacţii, 
eventual, de preferinţă imediată. 
Adolescentul va avea gânduri pe care nu 
le-a avut mai devreme, va trăi momente 
de care va rămâne uluit şi marcat pentru 
viitor. După adolescenţă copilul de 
altădată va ieşi aproape un alt om, fie 
unul în care sufletul neîntinat va domni 

Învăţământul românesc  
şi  

prostituţia* 

(continuare în pagina 12) 

Preot militar Cătălin Simion 
* Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă, în Morala -  factor de stabilitate socială,  
Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2002, pag. 166-170 (fragment)  



 

 

(continuare din pagina 11) 
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peste simţuri, fie un exemplar al speciei 
OM, slugă supusă a apucăturilor rele şi 
ruşinoase, client al instituţiilor medicale, 
de ordine publică sau de caritate. 

Îmi exprim grija faţă de ceea ce se 
face în cadrul educaţiei sexuale, pentru că 
atâta vreme cât acest gen de „educaţie” 
nu este o educaţie a sexelor, ea va ramâne 
o simplă propagandă afrodisiacă şi 
pornofilă, făcută, de cele mai multe ori de 
persoane impudice, ele însele cu 
probleme. În numele educaţiei şi pe 
motiv că oferă soluţii problemelor pe care 
le ridică vârsta şi mediul social, 
educatorii-sex îi abat pe elevi de la 
rânduiala care îi conduce spre 
maturizarea curată, spre viitoarea lor 
reală împlinire, aruncându-i în braţele 
erotismului şi desfrâului prematur, 
îmbătrânindu-i, fizic şi mintal, înainte de 
vreme, creând din ei candidaţi la 
prostituţie sau persoane marcate pe toată 
viaţa de accidente erotice premature.  

Adolescentul şi tânărul elev vor 
libertate, caută libertatea, vor dragoste şi 
caută dragoste, dar trebuie să li se spună 
că nu vor găsi libertate în libertinaj şi nici 
dragoste în erotismul juvenil, după cum 
pregătirea pentru viaţă nu le oferă, la 
rândul lor, tinerii educatori-sex care nu îi 
învaţă pe elevii lor decât tehnica şi igiena 
actului sexual, eventual prevenirea 
sarcinii şi a bolilor, dar nicidecum iubirea 
curată şi respectul pentru celălalt. 

Studii de specialitate au arătat că cele 
mai multe cazuri de violenţă în familie 
apar în cuplurile alcătuite din persoane cu 

o viaţă intimă anterioară dezordonată. 
Ştim în egală măsură că cele mai multe 
tensiuni familiale, cele mai multe 
neînţelegeri care duc la divorţuri şi la cele 
mai multe cazuri sociale nu se datorează 
necunoaşterii tehnicii actului sexual, ci 
lipsei de respect, lipsei de consideraţie pe 
care unul dintre soţi trebuie să o aibă faţă 
de celălalt şi faţă de copii.  

Este nevoie de educarea sexelor, de 
educarea tânărului şi a tinerei care sa-i 
pregătească pentru viaţa de cuplu 
conjugal binecuvântat de Dumnezeu, 
după cum nu le este de niciun folos real 
educaţia sexuală făcută azi în şcoală, care 
îi pregăteşte pe tineri doar pentru acuplări 
trecătoare. Conceptul de educaţie a 
sexelor pe care îl propun, trebuie să 
definească un proces de educaţie a tinerei 
generaţii, care să excludă propaganda 
pornofilă şi riscul aruncării tineretului în 
braţele desfrâului şi apoi ale prostituţiei, 
să-i educe pe elevi să vadă  în colegul sau 
colega de azi, viitoarea persoană iubită, 
un om adevărat (nu un simplu obiect de 
stârnire a libidoului), un om cu calităţile 
şi defectele sale, cu exuberanţa, 
slăbiciunile şi neputinţele sale, pe care 
vor să-l iubească realmente pentru faptul 
că există, pe care să-l respecte şi 
preţuiască. 

Pentru aceasta educatorul celor două 
sexe trebuie să fie o persoană cu ordine în 
viaţa socială intimă, înzestrată cu un înalt 
simţ al responsabilităţii, pentru ceea ce 
face şi mai ales pentru tineri cu un înalt 
simţ moral. Vorbind despre simţul moral, 

nu mă refer la morala determinată de 
faptul social, ci la morala care 
semnalează că orice cădere individuală, 
orice neîmplinire a rânduielii stabilite de 
Dumnezeu în ordinea lucrurilor, orice 
nesocotire a celui de lângă tine, are 
consecinţe nu numai în viaţa de cuplu sau 
socială, ci în eternitate. Ori, dacă cu 
existenţa în timp ne mai putem juca, nu 
ne vom putea juca cu cea eternă. Dar, şi 
peste una şi peste cealaltă formă de 
existenţă Dumnezeu este stăpân. Ori, 
eternitatea spre care Dumnezeu ne-a 
chemat şi pentru care ne-a dat revelaţia, 
nu este cea în care aproapele este altceva 
decât obiect de exploatat, bun de 
distracţie şi de consum, realitate 
comercială. 

Păcatul desfrâului juvenil, pe care îl 
gestionează o „educaţie” fără Dumnezeu, 
duce la o asemenea reducţie a celui de 
lângă noi. Aşa numita educaţie sexuală, 
încurajată în şcoala românească, duce 
spre industrializarea sexualităţii umane, 
industrializare pe care unii caută să o 
prezinte nu neapărat ca pe o realitate ci ca 
pe o normalitate, în consecinţă, 
legalizând-o. 

Ne facem griji cu privire la 
prostituţie numai atunci când ea devine 
un fapt social de amploare. În realitate, ea 
nu este un fenomen care ţine exclusiv de 
morala socială, ci şi de morala 
individuală. Aici, cred, toţi trebuie să 
veghem, să ne considerăm responsabili şi, 
poate, uneori, vinovaţi.  
 

 
„Doamne iubit-am bunăvoinţa casei Tale şi locul locaşului slavei Tale”  

(Ps. 25, 8) 
 
 

Î 
n limbaj teologic, noţiunea de „biserică” are două înţelesuri bine definite si 
deosebite unul de altul. 
Primul şi cel mai important înţeles este cel dogmatic, care priveşte „Biserica” (scris 
cu majusculă) drept „Trupul tainic al lui Hristos”, alcătuit din totalitatea celor care 

cred în Iisus Hristos, clerici şi mireni, care sunt botezaţi în numele Sfintei Treimi, păstrează 
aceeaşi învăţătură de credinţă. Este ceea ce numim în general Biserica-instituţie sau organ 
de mântuire. 

Al doilea înţeles al noţiunii de „biserică” (scris cu minusculă) este cel liturgic-pastoral, 
adică locul sfânt sau locaşul de cult unde se adună credincioşii pentru săvârşirea cultului 
divin public. 

(continuare în pagina 14) 

Preot militar Cătălin Simion 

Biserica - locaş de închinare 



 

 

Mănăstirea Râşca, (comuna Râşca, judeţul Suceava) datează din anul 1542 
şi este ctitoria lui Petru Rareş. Aşa cum se prezintă astăzi, este rezultatul mai 
multor etape de construcţie. Turnul clopotniţă, arhondaricul şi unele chilii 
datează din secolul XVII. Actualele chilii au fost construite între anii 1821-
1841. Mănăstirea a fost restaurată între anii 1972-1991, prin grija 
Mitropoliţilor Iustin şi Teoctist. Din ordinul lui Mihail Sturdza, aici a fost 
surghiunit timp de şase luni, în 1844, Mihail Kogălniceanu. 

Este mănăstire de călugări cu aproximativ 30 de vieţuitori, viaţă de obşte, 
posibilităţi de cazare. Hramul bisericii este „Sfântul Ierarh Nicolae”. 

Arhimandritul Mihail Bălan este stareţul mănăstirii.  
 

(Mihai Vlasie „Ghidul aşezămintelor monahale din România”, Bucureşti, 
2005) 

MĂNĂSTIREA RÂŞCA 

Pelerin  în  Bucovina 

CUVÂNT DIN PROLOAGE 
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Beţia este mai rea decât lăcomia şi este defăimată 
foarte de Sfintele Cărţi, că neprimit lucru este a se 
îndreptăţi cineva cu beţia, precum se şi laudă cei fără de 
minte, devreme ce cu încetul se îmbolnăvesc şi sărăcesc. 
Deci bun lucru este a bea puţin, pentru slăbiciunea 
trupească. Că, precum pământul, la vreme fiind adăpat, 
creşte curată sămânţa cea semănată întrânsul şi cu 
dobândă, iar pământul cel plin cu multă grăsime, creşte 
numai buruieni şi scai, aşa şi multa băutură pe cei fără 
minte îi duce spre ocară, iar pe înţelepţi, spre plângere. 
Că a zis Scriptura lui Dumnezeu: ,,Noe a fost un bărbat 
drept, dar, îmbătându-se, zăcea gol, şi s-a batjocorit de 
Ham cel fără de minte, iar de fiii cei înţelepţi s-a 
acoperit.” 

Să fugim, deci, fraţilor, de dracul beţiei, ca să nu fim 
batjocoriţi de el, ci mai vârtos să ne trezim şi să ne 
întărim, ca să fie întreg omul cel din lăuntru, precum şi 
la Pilde ne învaţă Scriptura, zicând: ,,Să nu fii băutor de 
vin, că tot beţivul sărac va fi.” Şi iarăşi zice: ,,Pentru 
cine sunt suspinele, pentru cine văicărelile, pentru cine 
gâlcevile, pentru cine plânsetele, pentru cine rănile fără 
pricină, pentru cine ochii întristaţi? Pentru cei ce 
zăbovesc pe lângă vin” (Pilde 23, 29-30). Şi a mai zis: 

,,La vin nu te îmbărbăta, că pe mulţi i-a pierdut beţia.” Şi 
iarăşi: ,,Nu folosesc celui fără de minte mâncarea şi 
băutura, că nebunie şi ocară este beţia. Şi tot cel ce se 
amestecă cu dânsa, nu va fi înţelept.” Iar Isaia, ocărând 
pe cei beţi, le zice: ,,Vai de cei ce dis-de-dimineaţă 
aleargă după băutură îmbătătoare, vai de cei ce până 
seara târziu se înfierbântă cu vin!” (Is. 5,11). Iar Ioil le-a 
zis: ,,Deşteptaţi-vă, beţivilor, şi plângeţi. Şi voi 
băutorilor de vin, tânguiţi-vă pentru vinul cel nou, căci vi 
s-a luat de la gură.” (Ioil, 1,5). 

Cu adevărat, dar, a necredincioşilor şi a oamenilor 
celor nebotezaţi le este veselia din beţie, precum a zis şi 
Iov, rugându-se pentru oarecine: ,,Să rătăcească ca nişte 
beţivi. Iar, cei ce voiesc a vieţui cu cinste şi cu curăţenie, 
de aceasta să se lase şi pe calea cea dreaptă, fără 
poticnire, să meargă.” Şi iarăşi: ,,Beţivii nu vor moşteni 
împărăţia lui Dumnezeu.” Şi încă a mai zis: ,,Că toate 
vătămările, cele cu chip de ruşine, din beţie se fac.” 
Pentru aceasta, nu fiţi nebuni, ci cunoaşteţi care este voia 
lui Dumnezeu. Că Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos 
ne-a poruncit tuturor zicând: ,,Luaţi seama la voi înşivă 
să nu se îngreuneze inimile voastre de mâncare şi de 
băutură şi de grijile vieţii.” (Luca, 21,34).  

Cuvânt al Sfântului Antioh despre beţie  
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În literatura teologică de specialitate, ca şi în limbajul 
obişnuit, întâlnim diferite denumiri date locaşului de cult. 
Întâlnim frecvent numele de „Casă a Domnului”, adică locul 
unde Dumnezeu este prezent mereu. De timpuriu întâlnim 
denumirea de ecclesia, care înseamnă atât adunarea 
credincioşilor cât şi locaşul de cult. Se păstrează termenul mai 
ales la popoarele neolatine apusene. Începând cu secolele III-
IV s-a folosit pentru locaşul de cult şi denumirea de „basilică”, 
de unde derivă şi cuvântul nostru românesc de „biserică”, 
basilică însemnând casa Împăratului. Alte denumiri ar fi: 
martirii - bisericuţe ridicate pe mormintele martirilor sau în 
cinstea lor; baptisteriile - biserici ridicate pentru botezul în 

masă al catehumenilor; paraclisele sau capelele - biserici de 
mici dimensiuni care servesc pentru nevoile religioase ale unor 
persoane sau grupuri restrânse de credincioşi. 

În spiritualitatea creştină ortodoxă, biserica este şi rămâne 
locul cel mai sfânt, unde Dumnezeu este prezent mereu şi în 
care credincioşii se adună pentru săvârşirea cultului divin 
public, împărtăşindu-se de darurile Duhului Sfânt, revărsate 
asupra lor prin sfintele slujbe bisericeşti. În biserică creştinii se 
mântuiesc, în biserică se desfăşoară toate evenimentele cu 
semnificaţie majoră din viaţa lor religioasă, de la leagăn până la 
mormânt. 

 Articolul 180, din Statutul pentru organizarea şi 
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, spune: „Biserici de 
orice categorie se pot ridica numai cu învoirea şi 
binecuvântarea Episcopului” (Legiuirile Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 1953, pag.45). Biserici de orice categorie 
însemnând: biserici parohiale sau de filie, de cimitir, de 
mănăstire, din străinătate, paraclise, catedrale, biserici de 
fundatie, şcoli, spitale, unităţi militare, penitenciare.  

Dacă binecuvântarea o dă Episcopul, în majoritatea 
cazurilor, costurile pentru ridicarea bisericilor sunt suportate de 
ctitori, binefăcători, Biserică, Stat, autorităţi locale ş.a. Tot 
ctitorii şi binefăcătorii, alături de preot, consiliul şi comitetul 
parohial întreţin bisericile. La sfintele slujbe Biserica se roagă 
pentru ctitori şi binefăcători: „Încă ne rugăm pentru fericiţii şi 
pururea pomeniţii ctitori ai sfânt locaşului acestuia...; încă ne 
rugăm pentru cei care aduc daruri şi fac bine în sfântă şi întru 
tot cinstită biserică aceasta...” (fragmente din ectenia întreită 
din cadrul Sfintei Liturghii). 

Alt mod de recunoştinţă adus ctitorilor este consemnarea lor 
în pisaniile bisericilor. La fiecare Sfântă Liturghie, la 

Proscomidie, ctitorii sunt pomeniţi nominal. Ctitorilor li se mai 
înmânează aşa-numitele Acte de Ctitorie sau Cărţi de ctitorie. 
Sunt şi acestea gesturi de mulţumire aduse celor care sunt în 
permanenţă alături de Biserică şi o sprijină.  

În cadrul unei adunări festive, desfăşurate în data de 31 
martie 2010 (Miercurea Patimilor), în biserica Şcolii Militare 
de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, după ce s-a vorbit despre 
importanţa bisericii în viaţa credincioşilor, s-a adus 
recunoştinţă şi mulţumire la o parte din cadrele şcolii, care au 
sprijinit în mod constant activităţile religioase şi culturale ale 
bisericii şi au contribuit la completarea celor de trebuinţă 
pentru buna desfăşurare a sfintelor slujbe, acestora  înmânându-
li-se Acte de Ctitorie, icoane şi broşuri cu acatistele sfinţilor 
ocrotitori ai bisericii (Sfinţii Mucenici Gheorghe şi Mina). 
Tuturor celorlalţi colegi, cu prilejul apropiatelor Sfintelor 
Sărbători de Paşti, li s-au dăruit iconiţe şi broşuri cu acatistele 
sfinţilor ocrotitori ai bisericii. 

Se poate spune că, într-adevăr, ctitorii sunt împlinitori ai 
cuvântului psalmistului: „Doamne iubit-am bunăvoinţa casei 
Tale şi locul locaşului slavei Tale”. 
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Stagiu de practică la Ochiuri, detalii în paginile 18,19 6 mai - 65 de ani de la sfârţitul celui de-al doilea război mondial, ceremonii în Suceava şi Fălticeni 

13 mai - daruri pentru copiii de la  
Centrul de Plasament, Dolhasca 

22 mai - elevii jandarmi au ajutat la consolidarea digului de pe albia majoră a râului Râşca,  
erodat în dreptul localităţii Bogdăneşti 

2 iunie 2010 - Ziua Porţilor Deschise 
Din program: spectacol pentru cei mici, exerciţii demonstrative, discutii despre admitere. Pentru mai multe amănunte - vizitaţi www.jandarmeriafalticeni.ro  

Rubrică realizată de locotenent Irina Ipate 

13 mai  
Manifestari prilejuite de sărbătorirea Zilei Eroilor în Suceava, Fălticeni, Boroaia, Liteni şi Bogdăneşti 

Competiţii sportive şi artistice, 
detalii în paginile 6,7 



 

 

“Suntem o echipă alături de cel mai bun diriginte, locotenent colonel Broscăuţeanu Vicenţiu.  
Au trecut doi ani, dar vom rămâne pentru o viaţă o echipă.  

Ochii celor 25 de „ghiauri” l-au văzut şi l-au simţit”:  

1. Apăvăloaie Alexandru : A fost un diriginte „piesă”. 
2. Cociaş Marius: A fost cea mai specială persoană din cei doi ani de şcoală „super boerul”!!! 
3. Ţuican Alin-Florian: Săru’-mâna „boeru”, a fost o persoană deosebită. 
4. Boabă Constantin-Liviu : Este o persoană cu mare caracter. 
5. Barbu Ştefan-Mihail : Este persoana care ne-a fost alături la bine şi la rău. 
6. Săndulescu Victor-Adrian : Este o persoană care ne-a făcut să vedem viaţa aşa cum este ea. 
7. Iacob Andrei-Cătălin : Un adevărat militar. 
8. Manda Marian-Daniel : Un om dedicat armatei şi un exemplu pentru noi. 
9. Gogonel Iulian : O persoană meseriaşă din toate punctele de vedere. Să trăiţi! 
10. Gorgan Alexandru : Să trăiţi o mie de ani stimate diriginte şi să rămâneţi la fel de vesel ca în prima zi când ne-am întâlnit! 
11. Olteanu Nicuşor-Florin : Cel mai bun locotenent colonel din Jandarmeria Română. Să trăiţi boerul! 
12. Vîlceanu Ilie : O persoană plină de simţul umorului. Să ne trăiţi! 
13. Iordan Ionuţ-Mihai : Persoana care ne-a susţinut şi ne-a încurajat întotdeauna 
14. Miriţă Remus-Georgian : Îl respect foarte mult pentru ca e de nota 2000 şi o persoană deosebită! 
15. Lăzăscu Vasilică: Este serios, profesionist şi un om de încredere. 
16. Gîlgan Steluţa : Toată stima şi respectul pentru lt.col. Broscăuţeanu Vicenţiu. Sunteţi o persoană misterioasă! 
17. Ruja Roxin-Florin: O persoană poate fi un om bun, dar nu oricine poate fi deosebit. 
18. Sîma Andrei-Alexandru: Om cu grade mari poate ajunge oricine, dar nu oricine cu grade mari poate să-i respecte atât de mul 
pe inferiorii lui. 
19. Chersan Petru: Îl apreciez foarte mult pentru că a încercat din toate puterile să ne ajute; 
20. Afilipoaie Florin-Doru: Să vă dea Dumnezeu atâta sănătate încât să nu aveţi unde s-o puneţi 
21. Lupaşcu Emanuel: Este persoana care ne-a vrut doar binele şi care ne-a sprijinit. 
22. Lozniceru Bogdan-Florin: Este dirigintele model şi va rămâne mereu în inimile noastre. 
23. Hîrţaucă Nicuşor: E o persoană autoritară care ştie să se impună în faţa celorlalţi şi este respectat de cei din jur. 
24. Spînu Ion-Dorel: Este un bun lider şi un adevărat jandarm. 
25. Cociaş Alexandra: Aţi fost cea mai importantă persoană din şcoală, cea care m-a stimulat să-mi doresc să fiu cât mai bine pre-
gătită. Vă respect foarte mult! Aţi fost asemenea unui tată pentru mine! 
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1. Dacă dublăm numărul găinilor, păstrând acelaşi interval de timp, numărul ouălor produse se va dubla, ajungând la trei. El se dublează a 
doua oară, dublând intervalul de timp – adică trecând de la o zi şi jumătate la trei zile. Deci în total vom obţine şase ouă. 
 
2. Feciorii s-au adresat unui judecător. Acesta a venit călare pe cămila sa. A adăugat cămila sa la celelalte 17, făcând astfel 18 cămile. Apoi a 
dat 1/2 din 18, adică 9 cămile, primului fiu; 1/3 din 18, adică 2 cămile, celui de-al doilea; în sfârşit 1/9 din 18, adică 2 cămile, celui de-al 
treilea. Rezultatul: 9+6+2=17. Judecătorul a încălecat apoi pe cămila sa şi a plecat.  

Eşti grăbit... 
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Iată ce te aşteaptă în continuare: 
 
Să începem cu ce e mai important!  
În momentul de faţă nu ştim exact câţi candidaţi vor concura pe cele 

150 de locuri, dar indiferent 
de concurenţă, pregăteşte-te 
intens. Ştii doar că la noi sunt 
admişi cei mai buni!  

Dosarele constituite la 
nivelul inspectoratelor de 
jandarmi judeţene vor ajunge 
la unitatea noastră spre 
sfârşitul lunii iulie. În 
momentul în care vom  şti 
exact numărul de candidaţi 
vom publica la sediul şcolii şi 
pe site Graficul desfăşurării 
concursului de admitere. 
Acesta va cuprinde cu exactitate datele desfăşurării probelor, dar şi 
amănunte legate de activităţile premergătoare concursului. 

Prima dată te vei prezenta la unitatea noastră pentru a achita taxa de 
înscriere de 100 lei. Pe baza chitanţei şi a cărţii de identitate ţi se va elibera 
legitimaţia de concurs pe care va trebui să o prezinţi la fiecare probă. Dacă 
la una din probele eliminatorii eşti declarat respins, legitimaţia va fi 
predată şi nu vei putea participa la celelalte probe. Sperăm că nu va fi 
cazul tău! Pentru asta, pregăteşte-te din timp! 

Imediat ce vom avea date certe, vom trimite buletine informative 
către reprezentanţii mass-media pe care le vom posta şi pe site-ul unităţii, 
www.jandarmeriafalticeni.ro. Vei şti atunci câţi contracandidaţi ai, câte 
fete, câţi băieţi, din ce judeţe, 
la ce limbă străină au preferat 
să dea examenul etc. Vei avea 
ocazia să-i şi cunoşti la 
instructajul premergător 
desfăşurării examenului: vor 
fi constituite detaşamente 
care vor fi coordonate de 
ofiţeri în vederea desfăşurării 
optime a probelor de concurs. 
Vei vedea din ce detaşament 
faci parte şi ziua în care vei 
da probele eliminatorii. 

Nu te descuraja! Atunci 
începe concursul pentru care te-ai înscris şi vei dovedi cât de bine te-ai 
pregătit! 

Aşa cum ai aflat din timp, concursul se va desfăşura în două etape: 
probele eliminatorii şi proba de verificare a cunoştinţelor. 

La sediul şcolii, subcomisia medicală alcătuită din specialişti din 
diverse unităţi ale Direcţiei Medicale a Ministerului Administraţiei şi 
Internelor va evalua pe rând fiecare candidat. Dacă totul este în regulă, vei 
primi calificativul de „APT” şi mergi mai departe… pe Stadionul „Nada 

Florilor” din Fălticeni, 
unde vei fi evaluat de 
subcomisia de verificare 
a aptitudinilor fizice. 
Acolo vei susţine probele 
de viteză, aruncare a 
mingii medicinale şi 
rezistenţă. Atenţie! 
Aceste probe sunt 
eliminatorii, nu se admit 
contestaţii, repetări sau 
reexaminări. Dacă ai 

promovat probele 
eliminatorii, vei 
susţine în continuare 
proba de verificare a 
cunoştinţelor. 
Interesează-te din 
timp în ce sală eşti 
repartizat pentru 
examinare. Listele 
vor fi afişate la 
avizierul de la 
intrarea în unitate.  

Nu ştii care e procedura de elaborare a subiectelor?  
Îţi spunem noi: 
Cu o zi înainte de examen, subcomisia de verificare a cunoştinţelor 

va elabora subiectele într-un pavilion din incinta şcolii. Pentru fiecare 
disciplină de concurs vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi câte doi 
profesori. Clădirea va fi sigilată, cadrele didactice şi militare nu vor avea 
telefoane mobile, iar comunicarea cu membrii comisiei va fi interzisă până 

după începerea probei 
de concurs. Se vor 
elabora două variante de 
subiecte, iar una va fi 
extrasă prin tragere la 
sorţi. Aceasta va fi 
multiplicată în funcţie 
de numărul de 
candidaţi, se vor 
constitui plicurile 
pentru fiecare sală de 
concurs, plicuri care vor 
fi sigilate înainte de 

deschiderea imobilului.  
În ziua susţinerii examenului, vino din timp în sala de concurs, cu un 

stilou sau pix de culoare albastră şi, bineînţeles, cu buletinul/cartea de 
identitate şi legitimaţia de concurs. Chiar nu are rost să cari cu tine 
manuale, caiete şi nu te complica să ai telefoane mobile, pagere, 
calculatoare sau alte dispozitive electronice de acest gen. Cel mai bine este 
ca în trei ore, cât durează proba scrisă, să te concentrezi la cele 90 de 
întrebări, 60 la limba română, 30 la limba străină şi să alegi variantele 
corecte. 

După predarea tuturor lucrărilor, vei reveni în sala de concurs unde, 
în prezenţa evaluatorilor şi a unui martor, va fi aplicată grila de corectare 
extrasă din plicul sigilat. 
Punctajul pe care l-ai 
obţinut va fi notat într-un 
borderou ce va fi dus de 
responsabilul de sală, 
însoţit de supraveghetori 
şi doi candidaţi, la 
secretariatul comisiei. 
Membrii secretariatului 
vor centraliza toate 
borderourile şi până la 
sfârşitul zilei vor afişa 
rezultatele la avizierul 
unităţii, urmând ca în cel 
mai scurt timp să fie afişate şi pe site. Sperăm să fii printre cei admişi. La  
această probă trebuie să obţii minim 40 de puncte din 90 posibile şi să te 
încadrezi în ordinea descrescătoare a punctajului. Nu te mulţumi însă cu 
atât, nu ştii cât de grele vor fi subiectele. 

 

Şi, nu uita, 

la noi sunt admişi doar cei mai buni! 

Eşti curios cum va decurge concursul de admitere? 

Ţi-ai definitivat dosarul de înscriere pentru 
Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni? 

Ai dat deja proba psihologică şi ai trecut-o cu brio?  



 

 

E levii anului II au efectuat un stagiu 
de pregătire în domeniul ordinii şi 
liniştii publice şi al intervenţiei 
profesionale la Centrul de 

Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri 
în perioada 26 aprilie – 7 mai. Viitorii jandarmi s-au 
pregătit pentru intervenţia reală, au dobândit 
deprinderi practice din Tactica Jandarmeriei, 
Educaţie fizică militară, Instrucţia tragerii, Pregătire 
juridică prin parcurgerea unor teme din intervenţia 
profesională, realizarea ordinii publice, instruirea 
militară, module de pregătire ce au vizat adaptarea 
comportamentului şi experienţei jandarmului, 
respectând valorile şi normele unei forţe moderne 
de ordine publică în societatea actuală. 

În primele două zile ale stagiului de pregătire, 

Centrul a primit vizita unor delegaţii ale 
Jandarmeriei Turce şi Inspectoratului General al 
Jandarmeriei, iar Brigada Specială de Intervenţie a 
Jandarmeriei a prezentat un amplu exerciţiu 
demonstrativ din domeniul ordinii şi siguranţei 
publice la care a participat şi un elicopter aparţinând 
Inspectoratului General al Aviaţiei. Cu acest prilej, 
elevii şcolii noastre au fost manifestanţii care au 
tulburat ordinea şi liniştea publică în orăşelul tip 
machetă din cadrul centrului de pregătire. 

Pe parcursul celor două săptămâni, elevii 
jandarmi au fost coordonaţi de instructori militari de 
la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni 
şi Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor 
Ochiuri şi au aprofundat diferite tehnici acţionând în 
situaţii realiste. La modulul Intervenţie Profesională 

au avut posibilitatea să execute o tragere de 
intervenţie în condiţii speciale, iar pentru 
dezvoltarea lucrului în echipă şi a încrederii în sine 
au parcurs pista galbenă şi cea albastră, momente 
trăite cu intensitate maximă, nivelul adrenalinei 
atingând uneori cote record. Suntem convinşi că 
sarcinile dificile îndeplinite cu succes te-au facut să 
te simţi întradevăr deosebit şi ţi-ai dai seama de 
importanţa cuvintelor „Niciodată singur, tot timpul 
în echipă”. 

În ceea ce priveşte realizarea ordinii publice, 
temele au devenit şedinţe practice parcurse în 
condiţii cât se poate de reale. Elevii au alcătuit 
dispozitivele de restabilire a ordinii publice, 
reacţionând proporţional cu tipul şi cu gradul de 

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri este o structură cu vocaţie 
internaţională ce funcţionează din 8 aprilie 2005 ca axă a dispozitivului de pregătire, coerent şi 
perfect adaptată exigenţelor Jandarmeriei Române, însărcinată cu protecţia cetăţeanului şi garanta-
rea continuităţii activităţii statului în toate circumstanţele. 

Centrul are două valenţe în domeniul pregătirii : 

Antrenament în domeniul asigurării şi restabilirii ordinii publice, în principal prin intermediul 
stagiilor de pregătire şi perfecţionare periodică a subunităţilor mobile de jandarmi 

Pregătire şi perfecţionare în domeniul intervenţiei profesionale a cadrelor provenind din toate 
structurile Jandarmeriei Române. 

Stagiu de practică la Ochiuri  
Elevii anului II 



 

 

tulburare a ordinii publice, numai atât cât este strict necesar pentru atingerea obiectivului propus. Au 
înţeles procedeele de acţiune care implică mijloace de constrângere şi au dobândit deprinderi de a acţiona 
la timp pentru evitarea producerii oricăror acte sau fapte prin care se aduce atingere ordinii publice. 

De asemenea, la instruire militară elevii au fost angrenaţi într-o situaţie tactică pe timpul unui marş 
de 15 km, în cadrul căruia s-au orientat în teren cu ajutorul busolei, a hărţii militare şi s-au “bucurat” de 
efectul gazelor lacrimogene. Ulterior au servit un prânz copios în mijlocul naturii. 

Prin intermediul acestei reviste vrem să aducem mulţumiri comandantului acestui centru de pregătire 
unic în Jandarmeria Română, precum şi personalului din subordine care a dovedit mult profesionalism, dar 
nu în ultimul rând şi celor care s-au preocupat de prepararea şi servitul mesei pentru că, întradevăr, a fost 
nevoie de multe calorii. VĂ MULŢUMIM ! 

Pentru elevii de anul II BRAVO ! Aţi dat dovadă de interes, voinţă şi v-aţi implicat în tot ceea ce aţi 
făcut. 

Concluzia nu poate fi decât una:  

Oricine poate fi 
obişnuit, dar  

nu oricine poate fi 
deosebit! 

„Stagiul de pregătire desfăşurat la Ochiuri a reprezen-
tat o experienţă nouă pentru mine. A fost cea mai 
frumoasă, interesantă perioadă petrecută în şcoala 
militară. Trecerea celor două piste a reprezentat o 
încercare dificilă, care mi-a întărit încrederea în forţe-
le proprii. La trecerea pistei galbene ne-am dezvoltat 
spiritul de echipă, iar unde mi-a fost greu colegii m-
au ajutat şi m-au susţinut. Mi-a plăcut atât de mult 
încât aş repeta oricând experienţa.”  

Grigore Alina, clasa 105 
 

„Pentru mine stagiul a fost o experienţă plăcută, în acelaşi timp antrenantă din punct de vedere psihic 
şi fizic. În această perioadă am învăţat să avem încredere în forţele proprii şi mai ales că nu există sintagma 
„nu pot”. Pentru unii dintre noi a fost mai dificil să-şi depăşească frica de anumite obstacole, dar până la 
urmă le-am trecut cu brio. Acest stagiu mi-a deschis noi perspective asupra lucrurilor pe care le pot face şi 
de care nu ştiam că sunt capabilă. Cel mai frumos moment a fost atunci când am terminat pista albastră, 
întrucât am realizat ceva prin propriile puteri. Am descoperit şi noi prieteni alături de care am lucrat mult 
mai bine decât mă aşteptam. A fost o perioadă în care coeziunea şi lucrul în echipă au fost bazele unei reu-
şite. Alături de instructorii pe care i-am avut am dobândit multe alte cunoştinţe care cu siguranţă ne vor 
folosi pe viitor.” 

Oprea Marina-Alexandra, clasa 104 
 
„Perioada de pregătire petrecută la Ochiuri s-a axat pe misiunile de asigurare şi restabilire a ordinii 

publice, misiuni care pentru majoritatea dintre noi sunt cele mai atractive din punct de vedere al carierei pe 
care o vom urma. De asemenea, demonstraţia realizată de către luptătorii de la B.S.I.J. ne-a arătat faptul că 
viaţa de pe stradă este mult mai dură şi plină de necunoscute faţă de cea din şcoală. Marele atu al acestui 
stagiu de pregătire a fost modul de desfăşurare a orelor, bazat în exclusivitate pe şedinţe practice. Activita-
tea cea mai spectaculoasă a fost şedinţa de tragere din cadrul modulului de intervenţie profesională, fiind 
desfăşurată în cu totul alte condiţii decât cele clasice (neluarea liniei de ochire, numărul de cartuşe alocate, 
deplasarea din timpul tragerii, distanţele de la care s-a tras).” 

Manolache Daniel, clasa 101 
 
„Perioada de pregătire petrecută la Ochiuri a reprezentat un moment în care am simţit adrenalina la 

cote maxime. Cel mai dificil a fost contactul cu necunoscutul, la început neştiind foarte precis ce ne aşteap-
tă. Antrenamentele s-au derulat progresiv, de la uşor la greu, arătând fiecăruia potenţialul pe care îl are. La 
trecerea pistei albastre am fost emoţionat şi oarecum influenţat de către colegii care îşi exprimau temerile, 
dar totul a decurs bine şi ulterior am fost lăudat de către instructori pentru rezultatul deosebit obţinut.”  

Dănilă Gabriel, clasa 102 
 
„A fost o experienţă plăcută şi un element de noutate faţă de activitatea desfăşurată până în prezent în 

cadrul şcolii. Îmi aduc aminte de atmosfera de lucru, spaţiile de desfăşurare a antrenamentelor, pregătirea 
instructorilor cu care am lucrat, relaţia dintre instructor şi elev. Aceasta a fost una destinsă, în care ne-am 
însuşit mai uşor problemele practice, motivându-ne pentru activitatea pe care o vom desfăşura după finali-
zarea şcolii. În acest stagiu am văzut o importantă parte din pregătirea unui jandarm, ceea ce ne-a făcut să 
tratăm cu mai mult respect şi responsabilitate misiunea noastră în stradă. Activitatea desfăşurată la Ochiuri 
m-a făcut să recunosc importanţa principiilor fundamentale ale intervenţiei profesionale: atitudine, sprijin, 
protecţie şi comunicare, de care depinde viaţa şi sănătatea militarului aflat în misiune.” 

Isofache Cristi, clasa 102 

Cum li s-a părut lor... 

Lt.col. Ionel Postenicu 
Lt.col. Doru Suliman 
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Scurtă istorie a 
CAMPIONATULUI 

MONDIAL DE FOTBAL 
80 de ani de la prima ediţie 

Colţul  
microbistului 

Începe seria italiană 
 
Beneficiind tot de recomandarea 

performanţelor de până la anul ediţiei a 
doua (1934) a Campionatului Mondial 
(ca şi Uruguayul în ediţia inaugurală), 
Italia primeşte dreptul de organizare. 
Interesul pentru participare este unanim. 
Dacă la prima ediţie participarea s-a făcut 
pe bază de invitaţie, pentru turneul din 
Italia s-a decis disputarea unor 
preliminarii, la care au luat parte 32 de 
echipe. Absenţe regretate: Anglia (încă 
înafara F.I.F.A.) şi însăşi campioana 
mondială – Uruguay care a decis să nu 
participe, drept răspuns pentru boicotul 
europenilor la prima ediţie. În 1934, 
pentru prima şi ultima dată în istorie, 
campioana mondială în exerciţiu nu şi-a 
apărat trofeul. 

În mod curios, inclusiv ţara gazdă a 
fost nevoită să joace meciuri de 
calificare, adversarul fiind însă unul 
modest, Grecia. După o înfrângere cu 4-0 
la Milano, grecii s-au retras înaintea 
meciului retur, astfel că "azzurri" au fost 
lipsiţi de orice fel de emoţie. Cele 16 
echipe care s-au întâlnit la turneul final 
au fost: Italia, Statele Unite ale Americii, 
Cehoslovacia, România, Germania, 
Belgia, Spania, Brazilia, Elveţia, Olanda, 
Suedia, Argentina, Ungaria, Egipt, 
Austria, Franţa. Mai departe s-a utilizat 
sistemul eliminatoriu: optimi de finală, 
sferturi de finală, semifinale, finală. 

Imediat după ce F.I.F.A. a acordat 
Italiei dreptul de a organiza cea de-a doua 
ediţie a Cupei Mondiale, s-a pus în 
mişcare maşina de propagandă a 
Partidului Naţional Fascist, condus de 

Benito Mussolini. De fapt, întreaga 
competiţie a fost folosită de „Il Duce” şi 
acoliţii săi în scop propagandistic, iar un 
eventual eşec al „azzurilor” ar fi fost de 
neconceput. 

Guvernu l  i t a l ian  a  a loca t 
evenimentului un buget de 3,5 milioane 
de lire, a pus la dispoziţie opt stadioane în 
opt oraşe diferite şi s-a asigurat că 
"squadra azzurra" va beneficia de cei mai 
buni jucători. Astfel, pe lângă vedetele 
locale Combi şi Meazza, au fost 
naturalizaţi trei jucători argentinieni - 
Monti, care în 1930 jucase finala contra 
Uruguayului, Guaita şi Orsi - cărora li s-
au găsit strămoşi italieni. Evident, acest 
lucru nu a picat deloc bine federaţiei din 
Argentina, care, în semn de protest, avea 
să trimită la turneul final o echipă 
"second-hand", ca şi Brazilia de altfel.  
Există şi o altă variantă, neconfirmată 
însă, pentru lipsa de interes a sud-
americanilor faţă de competiţia din Italia, 

aceea că formaţiile de club din America 
de Sud se temeau de faptul că jucătorii 
lor ar putea fi ademeniţi de cluburile 
europene să rămână pe Bătrânul 
Continent. 

Momente picante: olandezii – mari 
favoriţi – nu au putut deschide lacătul 
elveţian; la rândul lor, elveţienii sunt cât 
pe-aci să realizeze a doua mare surpriză. 
Ei pierd în faţa Cehoslovaciei printr-un 
gol marcat de Nejedly în minutul 83 şi 
după ce rataseră o lovitură de la 11 metri. 

Dar marea dramă s-a produs în 
întâlnirea Italia – Spania. Primul joc s-a 
terminat la egalitate (1-1), după ce 
spaniolii – în frunte cu imbatabilul 
Zamora – au trecut de patru ori pe lângă 
victorie. Rejucare. Echipa Spaniei apare 
cu 5 rezerve. În primul minut spaniolii îl 
pierd pe Bosch (extrema stângă), victima 
lui Monti. Giuseppe Meazza marchează 
în minutul 12 singurul gol al partidei. Pe 
tuşe spaniolii îşi plângeau înfrângerea. 

Golul lui Dobay (în negru, plan îndepărtat) cu Cehoslovacia.  

În poarta adversarei României se afla celebrul Planicka  

(continuare din numărul anterior) 
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ROMÂNIA  
LA CUPA MONDIALĂ 

DIN 1934  
 
Drumul României spre cea de-a doua 

Cupă Mondială nu a mai avut nimic din 
povestea epică de la prima ediţie. Pentru 
a ajunge în Italia, naţionala lui Constantin 
Rădulescu a trebuit să treacă prin furcile 
caudine ale preliminariilor. "Tricolorii" 
au fost repartizaţi într-o grupă cu Elveţia 
şi Iugoslavia, primele două clasate 
urmând a obţine calificarea.  

Grupa a debutat cu un 2-2 la Belgrad 
între Iugoslavia şi Elveţia, românii 
intrând în scenă pe 29 octombrie 1933, 
atunci când au reuşit o remiză la Berna. 
Rezultatul din teren avea însă să fie 
modificat la masa verde în favoarea 
elveţienilor, din cauza faptului că Iuliu 
Baratky jucase anterior şi pentru  
Ungaria. Meciul cu vecinii iugoslavi de 

la Bucureşti devenea astfel crucial pentru 
obţinerea dreptului de a participa la 
campionatul mondial. 

Pe 29 aprilie 1934, pe stadionul 
ANEF din Bucureşti, în prezenţa a 
20.000 de spectatori, România a reuşit să-
şi apropie calificarea, impunându-se cu 2-
1, goluri Schwartz şi Dobay, respectiv 
Krajic, însă oaspeţii aveau toate motivele 

să se considere nedreptăţiţi, bara oprind 
de opt ori (!!!) mingea din drumul său 
spre gol. 

Norocul s-a întors împotriva 
jucătorilor români la tragerea la sorţi 
pentru optimile Cupei Mondiale, 
adversarul hărăzit fiind Cehoslovacia, 
echipa care avea să dispute finala 
competiţiei. Deşi au deschis scorul prin 
Dobay şi au intrat la pauză în avantaj, ai 
noştri nu au rezistat până la final, 
viitoarea finalistă întorcând rezultatul în 
partea secundă prin golurile lui Puc şi 
Nejedly. Aventura "tricolorilor" la a doua 
ediţie a campionatului mondial se încheia 
subit. 

Echipa naţională a României 
Vilmos Zombory - Emerich Vogl - 

căpitan, Gheorghe Albu - József 
Moravetz, Rudolf Kotormány, Vasile 
Deheleanu - Silviu Bindea, Nicolae 
Covaci, Graţian Sepi, Iuliu Bodola,  
Ştefan Dobay. 

 

Finala 
 
Ultimul act al turneului a fost 

precedat de un nou moment controversat. 
Mussolini a intervenit încă o dată în 
alegerea arbitrului, care, surprinzător sau 
nu, a fost acelaşi din semifinala Italia - 
Austria. Practic, jucătorii cehoslovaci 
primeau un semnal clar al faptului că 

jocurile erau făcute. Totul a devenit şi 
mai evident atunci când, înaintea 
începerii partidei, "Il Duce" l-a invitat în 
loja în care se afla pe "central". Deşi 
starea de spirit a oaspeţilor nu era deloc 
bună, din motive evidente, aceştia au 
reuşit totuşi să deschidă scorul prin Puc, 
în minutul 76. Italienii au egalat însă 
după numai cinci minute, prin recent 
naturalizatul Orsi, iar finala a intrat în 
prelungiri, acolo unde Schiavio a marcat 
golul decisiv şi a adus Italiei primul titlu 
mondial din istorie. La fel ca şi la ediţia 
anterioară, echipa de pe locul doi a dat 
golgeterul competiţiei, Nejedly încheind 
turneul cu cinci goluri marcate. 

Cupa Mondială din 1934 a reprezentat 
începutul implicării politicului în fotbal. 
Prin acţiunile sale din timpul competiţiei, 
Mussollini a creat un precedent periculos. 
Dictatorii au înţeles că fotbalul, care era 
deja un fenomen de masă, poate fi folosit 
în scop propagandistic şi au început să-i 
acorde o atenţie tot mai mare. Deja nu 

mai era vorba doar de un joc, totul se 
transformase într-o chestiune de viaţă şi 
de moarte. Lucrul acesta avea să devină 
şi mai evident în 1938, atunci când 
turneul final urma să se desfăşoare în 
Franţa, ţara natală a lui Jules Rimet. 

 
Rubrică realizată de 

Colonel Laurenţiu Hopu 

Campionii lumii: cei 11 titulari ai reprezentativei Italiei  
Combi (căpitanul echipei) – Monzeglio, Allemandi – Ferrais IV, Monti, Bertolino – Guaita, Meazza, Schiavio, Ferrari, Orso 



 

 

Serial realizat de doamna Maria M. Cassian,  
muzeograf la Casa Memorială “Mihai Eminescu” Ipoteşti 

Să nu-l uităm pe EMINESCU 

 Stolnicul Vasile Iuraşcu – bunicul lui Mihai 
Eminescu 

 
Într-un “Izvod de toţi boierii moldoveni”, în 

1830, Vasile Iuraşcu declară “manu propria” că s-a 
născut la Dolhasca, având la data întocmirii actului 
vârsta de 50 de ani. Este fiul lui Ion (Iov) Iuraşcu din 
Hotin (născut în 1750) şi al Mariei. În 1803 se 
căsătoreşte cu Paraschiva Donţu şi din ei se nasc: 
Maria (Marghioala) care s-a căsătorit cu stolnicul 
(devenit apoi….) Mihalache Mavrodin, Safta 
(alintată Săftica) care a devenit soţia clucerului D. 
Velisar, Fevronia (maică la Agafton), Sofia (maică la 
Agafton, moartă înainte de 1876), Raluca – (mama 
lui Eminescu, 1816 – 1876), Olimpiada (maică şi 
apoi stareţă la Agafton până în 1902)  şi trei băieţi : 
Iordache (Iorgu), Costache (monah ce a luat ulterior 
numele de Calinic ) şi Iancu (Iachint sau Iachift după 
numele monahal – arhimandrit la Iaşi. 

În 1834 moare Paraschiva Iuraşcu, soţia 
stolnicului (soţii mergeau pe drumul Dorohoiului cu 
trăsura). 

În 1839 îl găsim asesor la Judecătoria oraşului 
Botoşani până în 1841. Ion Roşu în cartea sa 
“Legendă şi adevăr în biografia lui M. Eminescu. 
Originile”, la pagina 181, spune că bunicul poetului 
n-a închis ochii la Agafton, cum scrie I.D Marin în 
cartea sa “Eminescu la Ipoteşti”. Actul de moarte 
atribuit stolnicului Vasile Iuraşcu – tatăl Ralucăi era, 
de fapt al unui anume V. Iuraşcu, necăsătorit 
(bunicul poetului era văduv din 1834), în vârstă de 
55 de ani. La acea dată ar fi avut 90 de ani, el fiind 
născut în 1780. Iar dacă actul este într-adevăr al 
stolnicului, înseamnă că tatăl Ralucăi s-a născut în 
1815 iar fiica în 1816…Aberant ! Cade, aşadar 
această ipoteză şi rămâne în picioare cea a lui Ion 
Roşu. Matei povesteşte în „Mărturisirile” sale că 
imediat ce Gheorghe Eminovici şi-a adus familia la 
Ipoteşti, după şederea în Botoşani, „a stat şi el o 
vreme (stolnicul) căci era la aşa adânci bătrâneţe”. În 
1848 tatăl poetului a  cumpărat 288 fălcii de teren şi 
casa de pe moşie (veche de vreo 70 de ani). 
Stăpâneşte acest domeniu până în 1878 (10 
februarie). Această amintire a lui Matei anulează 
afirmaţia lui Gheorghe Ungureanu conform căreia 
stolnicul ar fi murit în 1852. Tot Matei afirmă că 
„Mihai nici nu era dat la şcoală”. Anul morţii 
bunicului poetului poate să fie 1856 (Ion Roşu) sau, 
îndrăznesc eu să presupun, chiar 1857, căci nici în 
1857 Mihai nu a mers la şcoală. 

Paşaportul poetului fusese eliberat pe 17 august 
1857 „pi zăbavă de 11 luni” Actul de deces al 

stolnicului nu e de găsit prin mitricile Ipoteştiului 
(ştim ce destin a avut bisericuţa cumpărată de Raluca 
Eminovici în 1848 cu 250 de galbeni) şi nici prin 
“Arhivele Statului” – la Botoşani… Amintesc aici că 
în cartea “Eminescu, Ipoteşti, Eminescu” (Valentin 
Coşereanu), la pagina 127 este relatată întâmplarea 
tristă despre actele care au ajuns pe mâna  băcanului 
din Botoşani. Acesta „îşi învelea peştele sărat în 
hârtii din arhiva Eminoviceştilor”. La pagina 25 
găsim, referitor la data începerii şcolii de către poet, 
următoarele: 

„…abia în anul şcolar următor (1858 - 1859), îl 
găsim trecut în cataloagele Cernăuţilor, direct în 
clasa a III-a”. 

Se ştie că pentru primele două clase, mulţi elevi 
de familie bună erau pregătiţi în familie, şi pentru că 
viitorul poet avea o capacitate mare de acumulare a 
cunoştinţelor, părinţii, care au observat acest lucru, 
nu l-au trimis de timpuriu departe de casă. 

La Ipoteşti venea o guvernantă nemţoaică. Ea se 
ocupa de copii învăţându-i, printre altele, limba 
germană. Era o treaptă imperios necesară pentru 
trimiterea copilului la Cernăuţi, unde limba de 
predare era germana. Mihai a plecat abia în a doua 
parte a anului 1858. 

Valentin Coşereanu, cercetătorul, scrie mai 
departe : “ Întorcându-ne la Mihai, timid cum era, 
poate că nu a luat examenul, poate că a existat un alt 
motiv, care ne scapă şi care să fi determinat 
înapoierea cu tatăl său, acasă”. 

Iată ce cred eu ! Motivul, îndrăznesc să spun, a 
fost moartea stolnicului. Nu era un om simplu, tatăl 
Ralucăi. Atâţia îl cunoşteau, şi apoi, mănăstirile 
Moldovei erau pline de rude şi cunoştinţe, apropiaţi 
şi prieteni ai stolnicului. Matei povesteşte despre 
stolnic, amintindu-şi vag relatările mamei sale şi, 
poate, datorită curgerii timpului, răstălmăcind… 

La moartea stolnicului Matei, născut în 1856, n-
avea nici doi ani. Dacă nu-l cunoscuse pe bunic mai 
bine, aşa cum era în cazul lui Mihai, povestirile 
puteau intra pe o ureche şi ieşi pe cealaltă…iar când 
Matei ajunge la vârsta la care un episod trecut ar fi 
putut fi reţinut, de la moartea stolnicului trecuseră 
ani mulţi, (alte griji , necazuri, evenimente venind în 
prim planul discuţiilor). 

De aici, poate, uşurinţa cu care face afirmaţii 
despre stolnic, dezavantajându-l…lucru care se 
observă în toate cazurile în care este vorba despre 
acele rude ale lui pe care le considera “bigote”…Este 
posibil ca stolnicul să fi fost foarte diferit de 
descrierea pe care i-o face Matei. 

Bunicul, stolnicul Vasile Iuraşcu, îi spunea, în 
copilărie, poetului, poveşti. “E mult de-atunci” – ne 
spune şi nouă poetul prin cuvintele adresate Harietei, 
sora sa. “E mult de-atunci, de când ne spuneau 
moşnegii poveşti…” Aşa îşi spunea stolnicul: moş, 
moşneag, bătrân…căci…”era la aşa adânci 
bătrâneţe”… 

Darul neîntrecut de a povesti al Ralucăi era 
moştenit, de la Vasile Iuraşcu. Când a murit bunicul 
său, Eminescu era de aproape 7 ani, vârstă la care 
copii iubesc nespus poveştile şi pe cei care le spun. 

Cum putem, aşadar, să-l trecem cu vederea pe 
cel care-l ţinea pe genunchi pe Eminescu spunându-i 
cu blândeţe: „…măi Mihai, măi, vino…” şi care îl 

învăţa pe poet lucruri serioase, alese. Era un religios 
şi acceptarea de către acesta, a alegerii vieţii 
monahale făcute de către 5 dintre copiii săi a vieţii 
monahale, nu era întâmplătoare. Bunicul lui 
Eminescu este înmormântat la Ipoteşti, dar Matei nu 
a spus niciodată acest lucru, omiţându-l probabil. 
Matei vedea în cuvintele stolnicului…”vino la 
moşu…măi” semne clare de senilitate. Matei, mai 
pragmatic, milităros, nu vedea cu ochi buni 
manifestările de tandreţe, de afecţiune poate pentru 
că şi-ar fi dorit ca acele mângâieri să-i fi fost 
adresate lui, ori pentru că moştenise firea dură a lui 
Gheorghe Eminovici. 

Am remarcat acest lucru în aproape toate 
amintirile în care apar persoane cu firi mai boeme, 
romantice, inadaptate poate, din cauza sensibilităţii 
lor. Eu văd în “moş, moşneag”, nu gradul de rudenie, 
ci pe bătrânul cu plete albe ca zăpada. Se regăsea în 
firea copilului, în care ghicea semnul unei vieţi de 
excepţie, cu acea capacitate de prezumţie a 
oamenilor trecuţi de o anumită vârstă. 

Instinctele se domolesc în favoarea spiritului 
care, liber, atinge înalte cote de sensibilitate. Abstras, 
îţi simţea sfârşitul aproape şi punea în mângâierea 
din glas şi în poveştile lui, toată viaţa din trup. Moş 
cu plete dalbe, deci bătrân cu ani mulţi, ca în 
poveştile în care apar ca protagonişti, moşul şi baba 
– bătrânul şi bătrâna. 

În 1857, toamna, Eminovici – tatăl, pleacă la 
Cernăuţi cu Mihai, dar, o veste rea îl întoarce din 
drum. Vestea, fără voie, e auzită şi de băiatul care 
era atât de legat de Ipoteşti şi de oamenii buni cu 
care venea în contact. 

Motivul care scapă cercetătorilor este tocmai 
moartea stolnicului – vestea rea care îl aduce pe 
căminar la Ipoteşti fără să-şi fi înscris copilul la 
şcoală. Ce veste este mai rea decât moartea unei 
fiinţe apropiate ? Căminarul, cu firea lui puternică, 
poate că ar fi rezistat, dar Mihai nu mai putea fi 
convins ca să plece la şcoală... Şi mai era un motiv 
pentru care prezenţa lui Gh. Eminovici era necesară 
la Ipoteşti: Raluca era însărcinată. 

Sensibilitatea ei, sarcina la o asemenea vârstă – 
42 de ani, moartea tatălui, erau motive pentru care 
ea, nesprijinită de nimeni, ar fi putut să se piardă. 
Stolnicul murise. Era 1857 şi avea 77 de ani. 

Era o persoană de vază, deosebit de religioasă. 
Maicile de la Agafton – fiice ale stolnicului – Sofia, 
Fevronia, Olimpiada, Xenia Velisar (fiica Saftei) 
arhimandritul Iachint şi monahul Calinic – fiii săi, 
dar, şi atâţia oameni care-l cunoşteau pe stolnicul ce 
trăia de 23 de ani în starea atât de preţuită în mediul 
monahal - văduvia, veneau la Ipoteşti într-un lung 
pelerinaj. 

Bunicul care-i încântase lui Eminescu sufletul, 
murise. „Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri”, plecau 
odată cu el. De ce ar mai fi plecat la Cernăuţi, în 
toamna aceea, sensibilul copil care stătuse de-atâtea 
ori pe genunchii bătrânului sorbindu-i cuvintele? 

Pleca odată cu el adierea zefirului timpului 
binecuvântat – copilăria. Asculta înmărmurit 
glasurile triste ale marelui sobor bisericesc adunat 
lângă micul lăcaş cu turle aurite şi rememora o altă 
mare tristeţe…  

(continuare în numărul următor) 

Capitolul I                                              
   Motto:  

“…ne spuneau moşnegii poveşti…” 
Eminescu 

la  160 de  ani  de  la  naş tere  
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Drag Poet, iubit Părinte! 
Parcă nici n-ai fi plecat… 
Am rămas cum ne-ai lăsat: 
Truditori şi fără minte. 
  
Părinte drag, Poet iubit! 
Tu poţi cu Dumnezeu să stai 
În poarta sfântă de la Rai; 
Căci ai muncit şi ai tot trudit… 
  
Ca versului să-i dai mărire, 
Când chipul mamei ai cioplit 
În aur fin, cuvântu-ai dăltuit 
În inimi, dăruindu-i nemurire... 
  
Prin armonii nepieritoare, 
Şi-n ritmul muzicii cereşti, 
I-ai pus arome pământeşti 
Şi murmur dulce de izvoare. 
  
În simfonii tremurătoare, 
Cadenţă timpului ai dat; 
Şi spre-nălţimi ai ridicat… 
Spre glorie nepieritoare, 
  
Luceafărul  şi Luna plină; 
Şi ne-ai cântat încetişor… 
Cu sufletu-ţi cuprins de dor – 
Doina strămoşească şi divină! 
  
Ales-ai cuvinte  pe înţeles 
Şi-n  în rime-mperecheate, 
Simplu le-ai spus pe toate – 
Înobilate-n dulce vers. 
  
Şi ai zburat spre infinit 
…Cu Pasărea Măiastră, 
Din munţi la marea-albastră, 
Cu noi te-ai contopit. 
  
Poet iubit, Părinte drag! 
Oriunde-n univers vei fi; 
Ştiu, ochiul tău ne va privi – 
Când stăm la noi în prag… 
  
Duşi de gânduri şi  privim 
Cum un Luceafăr scânteiază, 
Deasupra noastră luminează  
Întreaga viaţă, cât trăim. 
 

 El străjuieşte la-al ţării hotar – 
Alături de fiinţa ta ce ne ştie, 
Că dor ne e de Mândra Româ-
nie! 
Credem în ochiul tău vizionar. 
……………………………… 
Priveşti vremea care trece, 
Aştepţi vremea care vine; 
Nu e rău, dar nu-i nici bine 
Vezi ce-n ţară se petrece 
  
Ce clădirăţi voi prin veac... 
Mulţi flecari, cărora-soarta, 
Le-a deschis, să intre, poarta; 
Nu mult, cât urechea unui ac… 
  
Vin, te laudă-n cuvinte: 
“Eşti iubirea pentru noi!…” 
Un taraf de derbedei… 
Ce au cap, dar nu au minte. 
  
Tu-l chemai pe Ţepeş Vodă, 
…Să-i împartă pe mişei?!… 
Nu ştiu ce-a făcut cu ei! 
O fi stat cu ei de vorbă? 
  
Poate, ca român i-a sfătuit: 
“Mai terminaţi cu furatul!” 
Dar atunci nu era statul 
Democrat şi atât de ipocrit. 
  
Drag POET, Ţepeş s-a dus: 
Legea lui e abrogată; 
Cine-l ia de beregată… 
Dacă-n scaun a ajuns? 
  
Nu-i tâlhar, n-are pistoale; 
E ales, mi-i om blajin … 
Pâinea fură şi, din plin, 
Ne tot pune angarale. 
  
Grijă ne poartă, că-i frate, 
Vai, sfaturi are câte vrei… 
Of, spovedeşte-te la ei, 
Pregăteşte-te de moarte! 
  
Nu căta şi nu ai teamă! 
Moartea este-o alintare… 
Nu-ţi răspunde la-ntrebare, 
Nimeni nu te ia în seamă. 

  
Şi cum vremea-i trecătoare, 
Îţi mai zici: “Cristos de vine, 
El ne iartă…, va fi bine!” 
Mi-aştepţi lumea viitoare. 
……………………………… 
Drag Poet, iubit Părinte! 
Parcă nici n-ai fi plecat… 
Am rămas cum ne-ai lăsat: 
Truditori şi fără minte. 
  
Alţi farsori cu alte măşti,  
Cabotini fără chemare; 
Ei strigă că TU eşti mare, 
Iar pe noi ne iau de proşti. 
  
Dacă pe Ţepeş găseşti, 
Te rog, să-l aduci degrabă! 
Nu în ţeapă să îi tragă, 
Totuşi poţi să-i aminteşti: 
  
În Dracula l-au schimbat; 
Ei pe dracul chiar îl vând 
Grijuliu, s-a dat la fund; 
Bietul drac!…l-au speriat. 
  
Câte aude şi-mi tot vede… 
Alţii vin şi iar se schimbă, 
Şi cu preşul toţi ne plimbă, 
Că nici Dumnezeu nu-i vede, 
  
Căci de răi cât s-au făcut… 
Vremuri grele, mari nevoi  
Trăim azi, Poet iubit!... 
Numai TU mai eşti cu noi. 
  
Ţara noastră-i despărţită, 
Codrii Bucovinei plâng… 
Drag Poet, iubit şi sfânt, 
Doar poporul nu te uită! 
  
*       *        *         *        * 
 
Luceafărul  păzeşte al Ţării 
hotar, 
Alături de fiinţa ta; cu tine ştie, 
Că toţi dorim o Mândră Româ-
nie, 
Credem în ochiul tău vizionar!  

VOIVODUL LIMBII ROMÂNEŞTI,  
MIHAI EMINESCU  

Ce tristă e ţara, căci vremuri de restrişte trăim, dar nu te putem uita, Poet iubit,  
Părinte drag, din suflet te iubim, iar cuvântul tău mai dulce decât un fagure de miere ne dă tărie  

şi-n veci te preţuim...  

Omagiu de Marin Voican-Ghioroiu,  
scriitor-compozitor   

       
 Visul 
 
 
Dimineaţă m-am trezit 
Te căutam, nu te-am găsit. 
Erai în vis, te aşteptam, 
Şi cu putere te strigam. 
 
Dar tu plecai în loc să vii 
În loc să stai, să-mi spui, să-mi scrii 
Să-mi povesteşti despre iubire… 
Nu înţelegi?! Mi-e dor de tine! 
 

Eu altceva mi-aş fi dorit: 
Ca luna să-ţi fi dăruit. 
Din drumul tău nu te-ai oprit 
Şi cerul meu s-a prăbuşit. 
 
Un vis urât voiam să fie, 
Să îmi revin, să fie bine. 
Clar te-am strigat, n-ai auzit. 
Un vis ciudat a luat sfârşit! 
 
Mi-e frică azi să mă trezesc 
Căci ştiu că n-am să te găsesc 
În lună, soare, pe pământ 
Chiar de-ai plecat, nu sunt înfrânt! 

     

 Speranţă 
 
În vântul ce ne poartă, 
Pe aripile lui, 
Tare strigăm cu toţii: 
Suntem ai nimănui! 
 
Dar totuşi, se mai poate, 
Odată va fi bine. 
De vom fi tari şi sinceri, 
De vom veni la tine. 
 
Să te cinstim mai mult, 
Să ne-ndreptăm spre tine 
Şi eu şi el şi ceilalţi 
Să credem în iubire! 
 
De-o fi să piară toate, 
Să fie altceva, 
Mie nu-mi este frică, 
Mă las în grija ta! 

 
 Clipa 
 
Nu mi-e dor de tot ce-a fost. 
Ce n-aş fi vrut să fie! 
Nu mă gândesc iar la trecut, 
La ce avea să fie. 
 
Acum, pe cerul meu e soare 
Şi nori se risipesc, 
Iar păsări se întind în zare 
Şi pomii înfloresc. 
 
Trecutul este tot ce-a fost. 
Acum e doar prezentul. 
Deşi nu văd în viitor, 
Eu îmi trăiesc momentul. 

Poezii create de  
elev fruntaş Maxim Georgian,  

clasa 203, anul I  

Un băiat tânăr, ambiţios şi talentat, născut la Baia Mare, 
de mic îndrăgostit de muzică. A compus pentru Fabio, Larisa 
Drăgulescu, melodiile lui apărând la emisiuni ca Happy-Hour, 
Un show păcătos. Creează din plăcere şi nu pentru bani, chiar 
dacă albumul pe care are patru piese semnate de el a fost 
premiat cu Discul de aur. 

Se consideră un tip responsabil şi serios, dar uneori visător, 
care vrea să lase ceva în urma lui  



 

 

Caricaturist de serviciu - elev fruntaş Cosmin Vătavu, anul I, clasa 204 

Cine ştie... 
...răspunde! 

Probleme propuse de elev sergent Adrian Buga, clasa 102, anul II 

Dacă eşti prea grăbit…, caută dezlegările în paginile revistei. 

AMPÈRE - SAVANTUL DISTRAT 
 

Într-o zi, fizicianul şi matematicianul André-
Marie Ampère, plecând de acasă, a lăsat pe uşa 
locuinţei un bilet pe care a scris: „Domnul Ampère 
nu este acasă; vă rog să veniţi înspre seară”. După 
câtva timp, Ampère s-a întors acasă şi văzând 
biletul, a plecat din nou în oraş pentru . . . a reveni 
mai spre seară. 

FORMULA ÎNŢELEPCIUNII 
 

Într-o scrisoare către un prieten al său, Albert 
Einstein, deşi într-o vreme dificilă pentru existenţa 
sa, scria cu umor: 

„Am descoperit formula înţelepciunii vieţii. Ea 
se exprimă prin ecuaţia: 

X = A + B + C, unde X = succesul în viaţă, A = 
munca, B = odihna şi C = stăpâneşte-ţi limba!” 

DESCARTES ŞI DUCELE 
 

Într-o zi ducele Jacques-Henri de Duras, 
văzându-l pe filozoful Descartes mâncând 
trufandale, îi zise în batjocură: 

Cum, şi filozofii mănâncă lucruri atât de bune? 
De ce nu ? - îi răspunse René Descartes - îţi 

închipui poate că natura a creat lucruri delicioase 
numai pentru proşti? 

SCURTE ISTORIOARE CU FIZICIENI ŞI DESCOPERIRILE LOR  

Prof.esor Cristina Boambă 
Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni 

1. Un statistician a observat că la o fermă de păsări, în medie, o găină şi 
jumătate într-o zi şi jumătate face un ou şi jumătate. 

El întreabă atunci: trei găini, în trei zile, câte ouă fac? 

Din lumea automobilului 
Cu ce combustibil funcţionau primele motoare? 
 
Când elveţianul Isaac de Rivaz (1752-1829) a reuşit să facă un salt de mai bine de un metru cu 

vehiculul său, nu avea de unde bănui că săritura lui reprezenta deschiderea unei noi ramuri tehnice. Tocmai 
reuşise să pună în mişcare strămoşul automotorului actual. În locul aburului, Rivaz experimentase gazele 
de combustie. Într-un cilindru pe care îl fixase pe un căruţ primitiv a aprins o rezervă de hidrogen. Puterea 
exploziei a transmis-o către un piston, aşa cum procedaseră şi predecesorii săi cu aburul. 

La 30 ianuarie 1807, lui Rivaz i s-a acordat brevetul pentru “utilizarea exploziei gazului aerian sau a 
altor substanţe gazoase drept combustibil”. Prin urmare, suntem de acord să considerăm şi această dată 
ziua de naştere a automobilului. 

O jumătate de secol mai tîrziu, inventatorul belgian Jean Joseph Lenoir (1822-1900) şi-a adus aminte de invenţia lui Rivaz, iar în 1860 a 
brevetat un motor, acţionat cu faze de iluminare. Cei 11 km dintre Paris şi Joinville au fost parcurşi într-o oră dus-întors. Vehiculul construit nu 
atingea o viteză mai mare decât cea a drumeţ viguros, în schimb folosea forţa proprie. 

Rubrică realizată de  
Maior Cătălin Ungureanu  

A sunat cumva mama cât timp am lipsit eu? 

Alo, domnule,  
aţi uitat un bagaj! 

Un arab, murind, lăsă moştenire 17 cămile, care să fie împărţite precum urmează: 
primul fiu primeşte 1/2 din numărul de cămile, al doilea 1/3 şi ultimul 1/9. Cum să 
facă fără a tăia cămilele?  



 

 

                        Ingrediente: 
 

 Făină porumb 100 g 

 Caş frământat 200 g 

 Unt  50   g 

 Costiţă  100 g 

 Cârnăciori  100 g 

 Castraveţi muraţi 100 g 

Bucătarul nostru vă recomandă... 
BULZ CIOBĂNESC  

Mod de preparare: 

 

Din făina de porumb se face o mămăliguţă mai vârtoasă, apoi, într-un bol de ciorbă, 
uns cu unt, se pune mămăliguţă, până la jumătatea bolului. În mijloc, se pune untul şi jumăta-
te din caşul frământat şi apoi se acoperă totul cu mămăliguţă. 

Se lasă la răcit 15 minute, după care se răstoarnă compoziţia, din bol, într-o tavă unsă 
cu unt. Se dă la cuptor 10 minute. 

Se scoate de la cuptor şi se aşează pe un platou alături de costiţa şi cârnăciorii prăjiţi. 

Deasupra se pune restul de brânză şi se serveşte cu murături.  

 POFTĂ BUNĂ!        

Mulţumim  
tuturor colaboratorilor revistei noastre care au 
contribuit la realizarea acestui număr al revistei  

CUVÂNT ŞI FAPTĂ 

Adresa: Fălticeni, str. Armatei, nr. 1-3, 725200 
Tel.  0230 541660, 0749 276522 
Fax.  0230 545791 
E-mail: relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro  
Web: www.jandarmeriafalticeni.ro 

Link-uri utile: 
 

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

 
 
 

Dacă  vrei să afli mai multe despre noi,  
contactează-ne! 

 
Datele noastre de contact sunt: 

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni 

Mozaic 
 

Rezolvarea integramei propuse de  
elev fruntaş Daniel Roca,  

anul I, clasa 206 

Rubrică realizată de  

Plutonier Florin Roşu  




