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Familia şi profesia militară 

Mareşalul Józef Piłsudski 

Adversarul şi acţiunile acestuia 

Elevii jandarmi vor fi atestaţi 
DELF 

Regulament cadru de  
organizare şi funcţionare 

Balul Bobocilor Jandarmi 

”POD DE FLORI”  

La trecerea dintre ani, 

ne îndreptăm gândurile bune spre toţi 

colaboratorii noştri cărora le mulţumim 

şi le urăm un an presărat de împliniri, 

speranţă şi noroc în toate! 



 

 

 

Când, pe la începutul anului, încă nu ştiam dacă pentru anul de 
învăţământ 2011.2012 vor fi repartizate locuri pentru concursul de 
admitere – am spus că situaţia nu este tocmai roz. Acum, la sfârşitul 
anului, situaţia este cam… albastră. 

 
Din nefericire, absolvirea seriei de elevi 2009-2011 a fost amânată 

pentru anul 2012 având în vedere încadrarea în limita alocată a 
cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru 
anul în curs. 

 
Scepticii vor cârcoti pe la colţuri verzi şi uscate: ba că una,  ba că alta. 
În momentul de faţă, realitatea este aceasta: nimeni nu şi-a dorit acest 

lucru. 
 
Este criza – bat-o vina! 
 
Din păcate, problema majoră este neîncrederea. Nimeni nu are 

încredere în nimeni şi în nimic. Iar neîncrederea induce panică. Într-o 
armată, panica duce la indisciplină, iar o armată indisciplinată este o 
adunătură de civili echipaţi militar, care nu sunt în măsură să execute 
ordinele şi apare anarhia. 

 
Stimaţi colegi, dragi elevi, nu uitaţi două aspecte: primul – cu mai mult 

sau mai puţin timp în urmă am depus un Jurământ şi al doilea – să avem 
puterea de a zâmbi (chiar dacă strâmb) că treburile merg prost pentru că 
vor veni cu siguranţă şi vremuri bune.  

E
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Colonel Laurenţiu Hopu 

Criza… 
...bat-o vina!  

„Omul deştept se necăjeşte în vremuri bune pentru că ştie că urmează 
vremuri grele;  

iar când treburile îi merg prost se bucură, pentru că ştie că vor veni 
vremuri bune” 

 
 Proverb chinezesc 



 

 

A tunci când o societate intră în 
criză, toate privirile se 
îndreaptă spre familie, grupul  
său primar de bază. Familia 

este matricea socială a dezvoltării personale, 
în cadrul căreia are loc socializarea primară. 

Stabilitatea familiei, rezultat al 
caracterului adecvat al interacţiunilor dintre 
diferiţii săi membri şi al relaţiilor acesteia cu 
alţi agenţi sociali, reprezintă variabila cu cea 
mai mare pondere pentru stabilitatea 
diferitelor grupuri sociale2) (de la grupul de 
lucru la societatea însăşi). Dar, pentru ca acest 
lucru să fie posibil, este necesar ca fiecare 
membru al familiei să-şi îndeplinească rolul 
care îi revine. 

Familia şi armata sunt două instituţii 
sociale care cer mult de la membrii lor în ceea 
ce priveşte angajarea, loialitatea, timpul şi 
energia, ceea ce poate provoca conflicte între 

ele. 
Vă propun să analizăm în continuare 

influenţa pe care fiecare organizaţie o exercită 
asupra celeilalte, tendinţele de evoluţie şi 
modalităţile de acţiune în vederea micşorării 
acestor conflicte în măsura posibilului. 

 
Influenţa profesiei militare asupra familiei 

 
Exercitarea profesiei armelor cere vocaţie, 

iar instituţia respectivă impune o multitudine 
de obligaţii membrilor săi. Aceste obligaţii nu 
implică niciun tip de restricţie din partea 
cadrelor militare. Exigenţele au o amplă rază 
de acţiune atât asupra vieţii particulare, cât şi 
a celei profesionale. Caracteristicile acestui 
stil de viaţă includ, printre cele mai 
semnificative, punerea în pericol a vieţii 
individului, mobilitatea geografică şi 
separarea periodică de familie. 

Aceste exigenţe nu sunt egale pentru toţi 
militarii de carieră; ele variază în funcţie de 
armă, corp, scară ierarhică şi specialitate. Ca 
urmare, nu se pot stabili paralelisme cu alte 
profesii. În plus, ele sunt variabile în timp, ţin 
de circumstanţe (pericolul morţii depinde de 
misiunea primită sau de apropierea unui 
conflict de război), precum şi de funcţie.  

 
Schimbarea garnizoanei şi a reşedinţei 
 
Mobilitatea geografică a militarului de 

carieră afectează în principal familia; fiecare 
mutare presupune acomodarea familiei la un 
nou mediu şi ruperea reţelelor interpersonale 
obişnuite, ce reprezintă surse de sprijin social. 
Familia va fi afectată, în funcţie de 
circumstanţe, în ceea ce priveşte: 
 educaţia: mutarea tulbură ritmul educativ 

al copiilor de vârstă şcolară;  

* În sens larg, este vorba de expectative incompatibile care, cu caracter normativ, sunt atribuite atitudinilor, credinţelor şi 
comportamentului legat de un statut sau de un grup de statute într-o societate  
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FAMILIA ŞI  
PROFESIA MILITARĂ 



 

 

 adaptarea socială: dacă acest aspect îi 
influenţează pe toţi membrii familiei, în 
cazul adolescenţilor este mai critic; 
adolescenţa presupune căutarea identităţii 
personale (tinerii se află în etapa 
socializării secundare), care necesită, în 
general, integrarea într-un grup; mutarea 
întrerupe relaţiile cu camarazii şi 
împiedică participarea la activităţi care, de 
obicei, sunt o componentă importantă a 
autodefinirii adolescentului;  

 munca partenerului: lipsa de stabilitate în 
muncă a soţiei/soţului, care poate implica 
pierderea locului de muncă. 
 

Influenţa familiei asupra profesiei militare 
 

În nucleul familiei se produc interacţiuni 
foarte intense între membrii săi. De la fiecare 
se aşteaptă să-şi îndeplinească obligaţiile 
corespunzătoare. În acest scop asupra fiecărui 
membru se exercită un control strict, care 
poate varia de la un simplu gest de aprobare 
sau dezaprobare până la ameninţarea cu 
desfacerea căsătoriei. 

Desigur, acest control social se exercită 
asupra partenerului militar, nefiind altceva 
decât un mijloc de presiune pentru ca 
respectivul să-şi adapteze deciziile 
profesionale la necesităţile familiale. Acest 
fapt produce la militarul de carieră o 
ambivalenţă sociologică*. 

Forţele armate erau considerate o instituţie 
cu tendinţă endogamică: mulţi militari se 
căsătoreau cu fiice de militari. Aceasta 
presupunea cunoaşterea prealabilă a 
vicisitudinilor căsătoriei cu un militar de 
carieră. În prezent, din ce în ce mai puţini 
militari se căsătoresc cu fiice de militari. 

Un alt aspect important care contribuie la 
formarea ambivalenţei este integrarea femeii 
în  muncă. În familia tradiţională, femeia era 
aceea care se adapta la vicisitudinile carierei 
capului familiei. Această tendinţă este în 

schimbare, după cum demonstrează diferitele 
studii realizate asupra societăţii. Integrarea 
femeii în muncă este elementul fundamental 
al acestei schimbări de regulă. Nu este vorba 
de o excepţie reprezentată de soţiile de 
militari. Principalele motive pentru care soţia 
exercită o muncă remunerată sunt, în primul 
rând, completarea veniturilor familiale şi, în al 
doilea rând, exercitarea propriei profesii. 

Schimbarea garnizoanei înseamnă ca 
familia să-l urmeze pe militar, ceea ce 
implică, în majoritatea cazurilor, pierderea 
locului de muncă al partenerei. Mai ales 
astăzi, aceasta înseamnă o stare financiară 
proastă. 

Adaptarea la vicisitudinile carierei soţului 
militar presupune un important prejudiciu 
economic familial şi de autorealizare a  
partenerului. 

În definitiv, presiunile ca militarul să se 
adapteze la exigenţele familiei sunt mai mari 
în prezent decât în trecut, aceeaşi tendinţă 
menţinându-se în creştere pentru viitor. Ca 
urmare, numărul de militari care îşi 
"ipotechează" în bună parte cariera militară 
sau sunt dispuşi să o facă în funcţie de munca 
soţiei va fi mereu mai mare. Acest lucru 
prejudiciază instituţia militară pentru că 
înseamnă limitarea implicită a membrilor săi 
faţă de disponibilitatea cerută cadrelor 
militare. 

Deşi în prezent integrarea femeii în forţele 
armate este oarecum semnificativă, pe termen 
mediu şi lung se va manifesta tendinţa de 
creştere; ca urmare, presiunile familiei asupra 
partenerului militar, în acest caz soţia, vor fi 
mereu mai mari, pentru că "de la soţie se 
aşteaptă să-şi dedice familiei cea mai mare 
parte a timpului şi a energiei emoţionale".  

 
Funcţia acţiunii sociale 

 
Conflictele dintre exigenţele armatei şi  

necesităţile familiei sunt evitate când familia 

se adaptează. Pentru ca adaptarea să fie 
posibilă trebuie să se manifeste acţiunea 
socială. 

Aceasta trebuie să aibă ca scop asigurarea 
calităţii vieţii de familie a militarilor, făcând 
mai uşoară adaptarea familiilor la exigenţele 
militare. În acest mod, atitudinile membrilor 
familiei faţă de viaţa militară pot fi mai 
favorabile. Societatea care susţine armata nu 
înţelege întotdeauna vicisitudinile carierei 
militare. Acţiunile sociale nu se bucură de 
popularitate, fiind considerate din afara 
instituţiei ca un privilegiu, nu ca o necesitate 
inerentă acestei profesii. Diferite grupuri de 
presiune fac ca, treptat, aceste "privilegii" să 
fie retrase. 

 
Concluzii 

 
Armata şi familia sunt două instituţii 

"vorace" pentru că ambele cer mult de la 
individ. 

Armata cere ca profesioniştii săi să se 
dedice misiunii fără niciun fel de restricţie. 
Familia este aceea care trebuie să se adapteze 
la deciziile pe care instituţia i le impune 
soţului militar: schimbări de garnizoană, 
absenţe frecvente de la domiciliu, risc de 
moarte sau de accident etc. 

Această situaţie creează o problemă care 
afectează direct energia şi moralul militarilor; 
de aceea, instituţia trebuie să aplice măsuri în 
vederea diminuării efectelor respective. 

Funcţia "acţiune socială" este responsabilă 
de calmarea tensiunilor din familiile de 
militari, încercând să îmbunătăţească calitatea 
vieţii familiilor celor care îşi dedică energiile 
slujirii naţiunii.  

 
Colonel Laurenţiu HOPU 
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Fotografiile surprind aspecte din cadrul 
ceremoniei de depunere a Jurământului Militar 

1 octombrie 2011 
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Asigurarea calităţii educaţiei 
oglindeşte capacitatea instituţiei de a 
oferi programe educaţionale conforme 
cu standardele stabilite. În vederea 
asigurării calităţii educaţiei este necesar 
ca instituţia de învăţământ să aibă 
încadrate cadre didactice cu experienţă 
şi pregătire temeinică, care doresc să se 
implice pozitiv în procesul de 
învăţământ şi să fie mereu conectaţi la 
schimbările de mediu în care îşi desfăşoară 
activitatea. Conducerea unităţii de 
învăţământ este direct responsabilă de 
calitatea educaţiei furnizate. 

Oricare unitate de învăţământ, care se 
respectă, trebuie să desfăşoare activitatea 
de educaţie la un nivel calitativ care să 
mulţumească atât pe educabili cât şi pe 
beneficiarii acestora. Nivelul indicatorilor 
de performanţă sunt determinaţi de către 
A.R.A.C.I.P. – Agenţia Română pentru 

Asigurarea Calităţii Educaţiei în 
Învăţământul Postliceal, care autorizează 
pentru funcţionare provizorie sau 
acreditează unităţi de învăţământ.  

Monitorizarea nivelului la care se 
desfăşoară educaţia şi evaluarea internă a 
acesteia se face de către Comisia pentru 
Evaluarea Calităţii Educaţiei – C.E.A.C. 
din şcoală. Tot această comisie, a cărei 
componenţă este stabilită prin Ordinul de 
învăţământ, elaborează strategia, planul 
operaţional de evaluare internă, alte 

documente pe această  linie şi 
î n tocme ş t e  r apor tu l  anua l  de 
autoevaluare internă a calităţii educaţiei 
cu planul de îmbunătăţire a acesteia, pe 
care îl prezintă conducerii şcolii. 
În Şcoala Militară de Subofiţeri de 

J a n d a r m i  F ă l t i c e n i ,  c o n f o r m 
prevederilor O.U.G. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei şi a 

Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ 
postliceal din M.A.I., funcţionează din 
anul 2009 această comisie, care a acţionat 
permanent pentru ca actul educaţional şi 
calitatea acestuia să se dezvolte continuu. 

În luna septembrie a anului 2010 şcoala 
a declanşat procedura de evaluare externă 
a calităţii educaţiei pentru avizarea de 
funcţionare provizorie, în conformitate cu 
H.G. 22/2007 pentru aprobarea 
metodologiei de evaluare instituţională în 

CALITATEA EDUCAŢIEI 

 
Scopul educaţiei este nimicirea mărginirii egoiste a individului şi supunerea lui la raţiunea lucrurilor 
 
Titu Liviu Maiorescu 
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P r i n  o r d i n u l  M i n i s t e r u l u i 
Administraţiei şi Internelor nr.126 din 
17.06.2011, publicat în Monitorul Oficial 
nr. 478 din 07.07.2011, se aprobă 
însemnul heraldic al Şcolii Militare de 
Subofiţeri Jandarmi Fălticeni. 

 
 
Însemnul heraldic al Şcolii Militare de 

Subofiţeri Jandarmi Fălticeni din cadrul 
Inspectoratului General al Jandarmeriei 
Române se prezintă după cum urmează: 
scut tăiat în furcă răsturnată:  

1)pe roşu, o carte deschisă de argint;  
2)pe albastru, o grenadă aprinsă, de 

asemenea, de argint;  
3)pe verde, o oglindă rotundă de argint, 

cu bordura de acelaşi metal. În 
exergă, între două cercuri liniare aurii, 
pe fond albastru, legenda scrisă cu 
litere majuscule, de asemenea, aurii: * 
ŞC O A L A  M I L I T A RĂ  D E 
SUBOFIŢERI JANDARMI * 
FĂLTICENI.  
 

Cele trei obiecte cuprinse în 
reprezentarea grafică au următoarele 
semnificaţii:  

a) cartea - ştiinţă, învăţământ, 
individualizând menirea unităţii;  

b) grenada aprinsă - jandarmeria; 
curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru 
ţară;  

c) oglinda de argint - instruirea 
personalului în scopul perfecţionării 
metodelor şi a mijloacelor proprii de 
muncă. 

Ordinul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor nr.126 din 17.06.2011 
completează Ordinului ministrului 
internelor şi reformei administrative nr. 
490/2008 privind însemnele heraldice ale 
structurilor Ministerului Administraţiei şi 
Internelor. 

vederea autorizării, acreditării şi evaluării 
periodice a organizaţiilor furnizoare de 
educaţie. Prin solicitarea de declanşare a 
procedurii, şcoala a fost controlată de către 
o comisie numită de A.R.A.C.I.P., care a 
verificat îndeplinirea standardelor de 
autorizare de funcţionare provizorie şi a 
indicatorilor de performanţă prevăzuţi de 
H.G. NR. 21/2007 pentru aprobarea 
standardelor de funcţionare provizorie a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

precum şi îndeplinirea Standardelor 
de acreditare şi de evaluare periodică 
a  uni tăţ i lo r  de  învăţământ 
preuniversitar, pentru fiecare din 
domeniile prevăzute la art. 10 din 
O.U.G. 75/2005. La final, comisia a 
întocmit raportul care a stat la baza 
Hotărârii A.R.A.C.I.P. nr. 7/2010, 
prin care şcoala noastră a fost 
autorizată să funcţioneze provizoriu 
pe o perioadă de doi ani.  

Totodată şcoala a fost inclusă 
în rândul celor 500 de şcolii 
pilot din România în care se 
monitorizează modul cum se 
realizează standardele şi indicatorii 
de performanţă. Ca unitate pilot, 
şcoala a fost vizitată în luna mai a 
anului  2011 de o comisie 
A.R.A.C.I.P. care a verificat nivelul 
îndeplinirii acestor indicatori. 
Pentru obţinerea acreditării, şcoala 
va trebui să realizeze demersurile 

necesare, conform art.5 din H.G. 22/2007, 
în anul 2012, respectiv înaintarea cererii de 
declanşare a acreditării, achitarea taxei 
necesare pentru executarea controlului de 
către comisia A.R.A.C.I.P., pregătirea 
documentaţiei specifice evaluării în 
vederea obţinerii acreditării şi pregătirea 
resurselor materiale şi umane. 

 
Locotenent colonel Mihai MUNTEANU 

DEZLEGARE… 
 
Cele 18 cartuşe trase în ţintă (respectându-se distribuţia amintită) nu pot fi repartizate decât într-un singur mod: 
  I. 25, 20, 20,  3, 2, 1 = 71 
 II. 25, 20, 10, 10, 5, 1 = 71 
III. 50, 10,  5,  3, 2, 1 = 71 
 
Ştiind că Horia a realizat din două cartuşe 22 de puncte, lui îi aparţine repartiţia I; deoarece Andrei este cel care a lovit în cercul 3, lui i se 

potriveşte varianta a III-a, în care se găseşte şi lovitura de 50 de puncte. 
Sursa:  www.invatasingur.ro  

 
 

 

Şcoala Militară are însemn heraldic 

 CALITATEA EDUCAŢIEI (continuare) 



 

 

U na din provocările lansate 
de societatea 
contemporană este 
necesitatea regândirii 

şcolii, a educaţiei formale în variatele lor 
forme de articulare, în vederea 
modernizării cerute de beneficiarii 
educaţiei. Termenul de modern este 
folosit în educaţie, de obicei pentru a 
releva situaţia avansată a prezentului în 
relaţie cu trecutul care a fost depăşit prin 
dezvoltare. 

Prin educaţia şi instruirea de care 
este responsabilă, şcoala are ca 
preocupări fundamentale pe de o parte, 
investirea elevilor cu un sistem de 
competenţe necesare pentru integrarea 
optimă în activitatea şi viaţa socială, iar 
pe de altă parte, pregătirea instructorilor 
militari pentru a face faţă cerinţelor 
educabililor. 

Cerinţele cărora trebuie să le 
corespundă un învăţământ modern de 
care vor beneficia elevii şi instructorii 
militari, sunt: 
un astfel de învăţământ trebuie să 

formeze şi să dezvolte independenţa, 
inovaţia şi creativitatea fiecărui 
educabil, ţinând seama de nevoile 
dezvoltării societăţii; 

 instructorul militar pregătit pentru o 
şcoală modernă urmează să asigure 
formarea şi dezvoltarea unei atitudini 
corespunzătoare, receptive, mobile, 
flexibile, complexe faţă de schimbări, 
pentru ca orice elev să accepte 
schimbarea, s-o înţeleagă şi să 
participe la producerea ei; 

un învăţământ modern trebuie să-i 
pregătească pe elevi pentru o 
cooperare constructivă în activitatea 
de cadru şi în viaţa extraprofesională; 

 educaţia pentru integrarea în 
profesiune pentru viaţa de familie 
trebuie să-şi găsească un loc 
important într-un învăţământ modern. 
 
Pentru a se alinia la noile cerinţe ale 

modificărilor structurale din MAI, la 
aşteptările beneficiarilor celor educaţi în 
unităţile de învăţământ postliceal ale 
MAI, la prevederile legislative în 
vigoare modificate de o societate în 
continuă mişcare, Regulamentul-cadru 
de organizare şi funcţionare a unităţilor 
de învăţământ postliceal din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a trebuit să 
fie refăcut din „temelii”. Acest lucru a 
început din anul 2009 la iniţiativa 
Direcţiei de Formare Iniţială şi Continuă 
din M.A.I., actualmente Serviciul de 
Formare Iniţială şi Continuă, CEPOL şi 
Formare Schengen din M.A.I. 

REGULAMENTUL-CADRU 
 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL DIN 
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  

O armată în care prevederile regulamentare nu se aplică este ca o  
societate în care apare haosul datorită nerespectării sau neaplicării legilor 
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Dezbaterile, discuţiile, convorbirile şi 
analizele purtate de-a lungul acestor ani 
între specialiştii MAI, din structurile de 
învăţământ ale Inspectoratelor generale 
şi şcolile postliceale s-au concretizat în 
Ordinul 199 din 15 septembrie 2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ postliceal din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 681 din 26 
septembrie 2011, dată de la care a şi 
intrat în vigoare. Prezentul regulament 
îndeplineşte condiţiile art. 41 din Legea 
Educaţiei naţionale nr. 1 din 2011, iar 
publicarea în Monitorul Oficial îi 
conferă  putere juridică. 

Faţă de vechiul regulament, apar 
noutăţi: 
 inspectoratele generale nu mai au 

atribuţii în stabilirea profilului 
profesional al absolvenţilor şi a 
obiectivelor generale şi specifice 
procesului instructiv-educativ; 

 la art. 11 alin (2) este stipulată 
misiunea unităţii de învăţământ „este 
de a asigura formarea iniţială şi, 
după caz, formarea continuă a 
personalului MAI, în conformitate 
cu obiectivele de formare şi 
standardele de evaluare a calităţii 
Educaţiei”; 

 este prevăzută echivalarea nivelului 
şi profilului cu cele din viaţa civilă 
prin certificatele de competenţe pe 
care le obţin după absolvirea şcolii: 
art. 10; 

 durata de doi ani a studiilor este 
precizată concret la art. 13; 

 art. 15 stabileşte programul orar, 
durata orei de curs, timpul pentru 
pauză, durata şedinţei de educaţie 
fizică, organizarea zilei de pregătire 
metodică; 

 structurile, comisiile şi consiliile ce 
funcţionează în şcoală sunt 
prezentate la art. 17. Astfel, apare 
Consiliul de Conducere – art. 24 – 
structură cu atribuţii de conducere; 

 au fost introduse atribuţii principale 
ale personalului cu funcţii de 
conducere la art. 18; 

 a fost modificată componenţa 
Consiliului Profesoral – locţiitorul 
comandantului pentru logistică şi 
elevii au statut de invitaţi; 

 apare Comisia pentru 
curriculum - art. 34, care 
pentru cele două Şcoli 
militare de subofiţeri de 
jandarmi este unică, 
constituită prin dispoziţie a 
inspectorului general; 
 sunt prevăzute activităţi pe 
linia asigurării calităţii 
educaţiei la art. 35; 
 art. 36 face referiri la 
Comisia diriginţilor; 
 în cadrul secţiunii a 2-a se 
fac precizări privind 

personalul didactic; 
 având în vedere că în învăţământul 

postliceal din MAI se dobândesc 
competenţe care sunt părţi integrante 
ale modulelor, apare noţiunea de 
responsabil de modul – art. 43. 
Acesta preia din sarcinile şefului de 
catedră referitoare la întocmirea 
conţinutului modulelor şi al 
graficelor metodice; 

 la art. 45 sunt prezentate atribuţiile 
ofiţerului responsabil cu activitatea 
metodică. Ţinând cont de faptul că 
structura planificare şi metodică are 
şi ofiţer cu planificare ar fi trebuit ca 
şi acestuia să îi fie stabilite atribuţiile 
concret, ca să nu apară diferenţe de la 
o unitate de învăţământ la alta; 

 subofiţerilor de la catedră, care fac 
parte din personalul didactic auxiliar, 
li s-a conferit dreptul de a desfăşura 
activităţi de instruire şi educaţie, 
conform alin (2) art. 49; 

 apar atribuţiile psihologului – art. 51, 
ale structurii juridice, informare şi 
relaţii publice, programe şi relaţii 
internaţionale, comunicaţii şi 
tehnologia informaţiei; 

 capitolul VI cuprinde informaţii 
despre elevi; 

 ordinul de zi pentru înmatricularea 
elevilor poate fi dat în termen de 15 
zile de la începerea anului de 
învăţământ; 

 la art. 97 sunt prezentate situaţiile 
pentru care pot fi recompensaţi 
elevii. Au fost scoase unele 
recompense „înaintarea în grad, 
mulţumiri prin OZU” şi introduse 
unele noi „scrisori de mulţumire”; 

 la art. 98 sunt enumerate principalele 
fapte pentru care se aplică sancţiuni. 

De asemenea au fost înlocuite unele 
dintre ele: „observaţia individuală, 
mustrarea în faţa clasei” cu 
„avertismentul”. Au fost scoase 
sancţiunile „retragerea temporară sau 
definitivă a bursei, interzicerea de a 
părăsi şcoala, mutarea disciplinară în 
altă clasă şi retrogradare în grad”; 

   secţiunea 6 din acest capitol face 
referiri la gradele şi funcţiile elevilor: 
observăm astfel că elevii pot fi 
numiţi pe funcţii şi li se acordă grade 
corespunzătoare funcţiilor abia în 
anul II şi numai dacă au rezultate 
foarte bune la purtare şi învăţătură, 
acest lucru transformându-se în 
recompensă; 

 după evaluarea sumativă a 
modulului, dacă elevul nu obţine cel 
puţin nota 5 va da examen de 
corigenţă – art. 121. Pentru un singur 
modul nepromovat aceştia pot 
solicita reevaluare; 

 s-au schimbat condiţiile în care 
elevul este exmatriculat, apărând şi 
obligaţia acestora – dacă intră în 
această postură, să suporte 
cheltuielile de întreţinere pe timpul 
şcolarizării. 
 
În cuprinsul regulamentului cadru 

sunt şi lucruri care sunt ambigue sau nu 
concordă cu alte prevederi, putând duce 
la confuzii, astfel: 
 în unele fraze expresia „an de 

învăţământ”, care începe la o dată 
stabilită în curriculum, este înlocuită 
cu „an şcolar” – expresie ce apare în 
Legea educaţiei şi în ordinele emise 
de Ministerul educaţiei – care începe 
la 01.09.; 

ce reprezintă media modulului şi cum 
este calculată ea este prezentată 
diferit la art. 113 alin (5) şi art 115 
alin (1). Rotunjirea sau nerotunjirea 
celor două zecimale poate răsturna 
situaţia finală a clasării elevilor. 
 
În concluzie, cadrelor care fac parte 

din consiliile, comisiile şi structurile 
unităţii şcolare le rămâne obligaţia de a 
aplica prevederile regulamentului-cadru, 
de a clarifica ambiguităţile în Ordinul de 
învăţământ al comandantului şi de a 
cuprinde în Regulamentul intern al şcolii 
toate aspectele specifice care nu au fost 
incluse în prezentul regulament sau care 
necesită completare.  

 
 

Locotenent colonel Mihai MUNTEANU 
Șef Birou Planificare Metodică 

Informare Documentare 
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E ficienţa activităţii de 
achiziţii are o mare 
importanţă în procurarea 
bunurilor, lucrărilor şi 

serviciilor necesare şcolii pentru 
îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. 
Cum una din premisele care stau la 
baza unei reuşite în orice domeniu 
este activitatea de planificare, şi 
activitatea de achiziţii la nivelul şcolii 
noastre este prognozată  prin 
programul anual al achiziţiilor 
publice, document a cărui necesitate 
este prevăzută de legiuitor prin 
articolul 3, litera e din Hotărârea 
Guvernului Românei numărul 925 din 
anul 2006. Documentul menţionat, 
întocmit la nivelul şcolii, cuprinde în 
principal necesităţile obiective de 
produse, lucrări şi servicii, valoarea 
estimată a acestora, precum şi 
procedura care urmează să fie 
aplicată. 

Achiziţionarea unor bunuri, lucrări 
sau servicii la un nivel calitativ cât mai înalt, la momentul dorit 
de achizitor şi la un preţ cât mai mic este un deziderat care 
defineşte orice activitate de achiziţii, atât în domeniul public, 
cât şi în cel privat. Pentru atingerea acestui scop de către 
autorităţile publice, dar şi pentru realizarea unui mediu de 
afaceri echitabil pentru agenţii economici, statul român a 
reglementat achiziţiile publice prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului României numărul 34 din anul 2006, prin care a 
impus achiziţionarea de către instituţiile publice prin proceduri 
a tuturor bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care depăşesc 
echivalentul în lei a 15.000 Euro. Orice furnizor de bunuri, 
servicii sau lucrări poate depune oferte. 

În cadrul procedurii de atribuire a unui contract, o mare 
importanţă are pentru autoritatea contractantă - categorie din 
care face parte şi şcoala noastră, întocmirea unui caiet de 
sarcini care să definească foarte clar obiectul achiziţiei şi 
clauzele contractuale. Acestea din urmă trebuie să cuprindă 
termeni foarte precişi cu privire la calitatea şi cantităţile de 
bunuri, lucrări sau servicii achiziţionate, termenele de livrare, 
modalitatea şi locul de efectuare a recepţiilor, testelor şi 
inspecţiilor, perioadele de garanţie, sancţiuni pentru 
neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. 

Factorii de care depind realizarea dezideratului mai sus 
amintit - obţinerea celui mai bun raport calitate - preţ pentru 
achiziţia care constituie o necesitate pentru autoritatea 
contractantă se regăsesc în: capacitatea persoanelor care fac 
parte din colectivul de întocmire a caietului de sarcini, 
identificarea cu precizie a lucrărilor, bunurilor sau serviciilor 
necesare şcolii şi capacitatea de previzionare a acestora cu 
privire la modul cum va evolua în timp îndeplinirea 
contractului încheiat ca urmare a efectuării achiziţiei pentru 
care se întocmeşte caietul de sarcini.  

Un moment important în activitatea de achiziţii îl constituie 
efectuarea recepţiilor. O mare responsabilitate revine comisiilor 
de efectuare a recepţiilor bunurilor, serviciilor şi lucrărilor 
achiziţionate, de a căror profesionalism depinde acceptarea 
doar a celor care îndeplinesc întru totul cerinţele specificate în 
contractul încheiat şi caietul de sarcini.    

Pentru a concluziona, putem afirma faptul că persoanele 
implicate în procesul de achiziţie au sentimentul datoriei 
îndeplinite în momentul în care produsele achiziţionate 
corespund întru totul necesităţilor achizitorului. 

 
Locotenent colonel  Paul MĂRINCUȚA 

ACTIVITATEA DE ACHIZIŢII  

fundament al asigurării necesităţilor de bunuri, 
lucrări şi servicii ale şcolii 



 

 

Securitatea muncii… 
chiar și după Sărbători 

Ne lăsăm purtaţi spre o lume a bucuriei. Oamenii, ca şi natura, au 
intrat într-o uşoară letargie. Gândurile bune ne inundă mintea, iar 
zâmbetul de pe buze se revarsă cu generozitate. Cu toate acestea există 
ceva neobosit şi lipsit de sentimente – PERICOLUL! 

Pericolul este generatorul de rău şi imprevizibil, iar noi trebuie să-l 
evităm respectând următoarele: 
 depunerea de zăpada şi gheaţa constituie un element de 

accidentare major, ceea ce înseamnă că mersul pe jos trebuie să se 
facă cu grijă, pe trotuare, iar acolo unde acestea nu există, pe 
partea dreaptă a drumului în afara carosabilului; 

 traversarea străzilor trebuie efectuată prin locuri special amenajate, 
după o prealabilă asigurare; 

 evitarea apropierii de clădirile care au atârnate la uluci adevărate 
lănci de gheaţă, pregătite parcă să străpungă orice le-ar sta în cale 
în momentul desprinderii: în egală măsură un pericol deosebit îl 
constituie căderile de zăpadă de pe acoperişuri, acele adevărate 
avalanşe; 

 de asemenea, pardoseala alunecoasă, treptele acoperite cu gheaţă 
şi cu canturile îmbrăcate în metal sunt generatoare de efecte cu 
urmări inimaginabile; 

 nu trebuie să ignorăm 
firele electrice căzute 
la pământ din cauza vântului sau a depunerilor de zăpadă, lucru 
care este valabil şi în cazul copacilor; 

 în calitate de conducători auto, în deplasarea cu autoturismul 
trebuie să avem în vedere faptul că datorită condiţiilor specifice 
anotimpului, anumite capacităţi ca manevrabilitatea sau 
vizibilitatea s-ar putea diminua considerabil; 

 temperaturile scăzute pot provoca unele afecţiuni medicale, iar 
dacă se impune desfăşurarea de activităţi în aer liber, acestea 
trebuie să alterneze cu activităţi de interior, în vederea echilibrării 
termice a organismului; 

 încălţămintea pe care o purtăm trebuie să fie adecvată anotimpului, 
călduroasă şi cu talpă antiderapantă; 

 este necesar ca şi îmbrăcămintea să fie ajustată pe corp, pentru că 
fiind prea strâmtă sau prea largă, nu va îndeplini în mod 
corespunzător cerinţele protecţiei termice  

Pagină realizată de Plutonier Cristinel IRIMESCU, 
Responsabil Securitate şi sănătate în muncă 
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Igiena este un ansamblu de reguli şi 
măsuri elementare practicate pe care oamenii 
le respectă pentru a-şi păstra sănătatea. 

Igiena corporală chiar cu respectarea 
strictă a măsurilor de igienă, riscul infecţiilor 
cutanate este crescut, deoarece în mod normal, 
pe 1 cm pătrat de suprafaţă corporală se 
găsesc în medie 40 000 microbi (existând 
unele regiuni, precum cea din jurul nasului, 
organelor genitale, sau anusului unde numărul 
microbilor este mai mare), înmulţirea lor 
considerabilă învinge cu uşurinţă mijloacele 
de apărare locală aşa încât apar repede 
semnele bolii. 

În mod normal, o piele  curată este 
capabilă ca prin mijloacele sale locale să se 
apere împotriva germenilor infecţioşi, 
distrugându-i. Dacă pielea însă nu este curată, 
capacitatea ei de apărare antimicrobiană este 
redusă sau chiar nulă. 

 

Igiena mâinilor 
 
Igiena personală are ca scop realizarea 

unei stări de curăţenie a lucrătorului, a 
îmbrăcăminţii şi a încălţămintei astfel încât 
lucrătorul să nu devină o sursă de 
contaminare a produselor sau de 
îmbolnăvire a propriei persoane. Astfel, 
mâinile trebuiesc bine îngrijite şi spălate, 
unghiile trebuie să fie tăiate scurt pentru a 
nu permite reţinerea murdăriei, eventualele 
răni trebuie să fie protejate cu bandaj 
impermeabil. Părul îngrijit/spălat şi strâns sau 
aranjat. Purtarea echipamentului de protecţie 
este obligatoriu.  

 
Include: 

 spălarea mâinilor; 
 întreţinerea cu soluţii şi creme 

antiseptice.  
 

 
Indicaţii 

 După mersul la toaletă; 
 Imediat după contaminarea cu sânge sau 

alte fluide umane; 
 După scoaterea mănuşilor; 
 După strănutat, ştergerea nasului etc.; 
 Înainte şi după masă; 
 La sfârşitul fiecărei zile de lucru.  

Să nu uităm nicio clipă cât de vulnerabili suntem şi mai ales să ţinem cont de faptul că,  
AUTOPROTECŢIA ÎNSEAMNĂ VIAŢĂ! 

Vă propun câteva sfaturi care la un moment 
dat pot constitui o conştientizare reală  
şi în acest fel evitarea unor probleme. 

Nostalgia iernii ne poate 

cuprinde pe neaşteptate 

Igiena şi sănătatea la locul de 

muncă  



 

 

J ózef Klemens Piłsudski s-a născut 
la 5 decembrie 1867, la Zulów, 
regiunea Zweciony, lângă Wilno 
(Vilnius, azi în Lituania), tatăl său, 

Józef Wincenty, deţinând funcţia de comisar 
al Guvernului Naţional Polon, în timpul 
revoltei antiţariste din 1863. 

Micul Ziuk, cum era alintat de către 
părinţi, a fost deosebit de afectat de 
înăbuşirea brutală a revoltei polonezilor din 
1863, despre care a aflat suficiente detalii din 
relatările propriei sale mame. 

Józef Piłsudski a frecventat cursurile 
liceului la Wilnio, unde tratamentul extrem de 
dur aplicat de către autorităţile ţariste, în 
cazul tinerilor polonezi, i-au produs amintiri 
dureroase până la sfârşitul vieţii.  

În anul 1885, după finalizarea prin 
examenul de bacalaureat a studiilor liceale, s-
a înscris la Facultatea de Medicină din 
Harkov.  Tot în această localitate  şi-a 

executat şi pregătirea militară, familiarizarea 
cu tactica de luptă a Armatei ruse fiindu-i 
extrem de benefică mai târziu în împrejurările 
nefaste ale anilor 1919-1920, când 
bolşevismul va încerca declanşarea unei 
revoluţii generale prin  implantarea unor 
regimuri pro-comuniste în Centrul Europei. 

Din nefericire, după doi ani, numele lui 
Józef Piłsudski va fi asociat , în mod eronat, 
cu acela al unor conspiratori care plănuiau 
asasinarea ţarului Alexandru al III-lea, 
vinovat, în ochii polonezilor, de drama 
împărţirii statului lor. În realitate, 
responsabilitatea întregii acţiuni îi aparţinea 
în mod direct şi efectiv fratelui lui Lenin, 
Alexandr Ulianov. 

Împreună cu fratele său Bronislaw, 
student la Petesburg, tânărul Jòzef, în vârstă 
de numai 19 ani, a fost condamnat de către 
un tribunal ţarist la deportare în Siberia 
pentru cinci ani (1887-1892), iar fratele său 
pentru 15 ani. Trimis iniţial la Krasnoiark, 
apoi la Irkuţk, Piłsudski a ajuns la Kirens, 
pentru ca în august 1890 prezenţa sa să fie 
semnalată la Tuke. 

Pe durata exilului siberian a intrat în 
contact cu ideile marxiste, purtând succesiv 
pseudonimele de tovarăşul Ziuk ori de 
Mieczylaw, pentru ca în final să-l adopte pe 
cel de Victor, fără însă a face din doctrina 
marxistă o ideologie fermă.  

În această perioadă s-a întâlnit cu 
socialistul român Constantin Stere, care, la 
data de 5 martie 1921, se adresa de la 
tribuna Parlamentului României Mari 
astfel : „Nu uitaţi de asemenea că am fost 
în acelaşi timp în Siberia cu cei doi şefi de 
stat, rivali astăzi, din fostul imperiu rus, cu 
Piłsudski şi cu Lenin”. Episodul întâlnirii 
dintre Constantin Stere şi Jòzef Piłsudski s-
a consumat în condiţiile detenţiei suferite 
de amândoi şi, ulterior, din satul Serghinsk 
de lângă Minusinsk. În aprilie 1927, cu 
prilejul unei vizite efectuate în România, 
Piłsudski s-a întâlnit într-un mod cu totul 
neaşteptat cu Constantin Stere, întreţinându-
se îndelung cu fostul său tovarăş de exil.  

Pentru Piłsudski exilul a avut un rol 
benefic, în sensul că i-a întărit încrederea în 
sine şi l-a făcut mai puternic fizic, 
pregătindu-l mintal pentru luptele consacrate 
refacerii Poloniei independente. 

Din 1892, decide să se întoarcă în 
Polonia, animat de dorinţa fermă de a 

extinde şi organiza mai eficient lupta 
antiţaristă, inclusiv în plan ideologic. Pentru 
a-şi putea face cunoscute ideile sale naţionale, 
Jòzef Piłsudski înfiinţează gazeta intitulată 
semnificativ „Robotnik” (Muncitorul); 
descoperită de către autorităţile ţariste, 
tipografia este confiscată, iar acesta este 

arestat şi închis la Lodz, urmând apoi teribila 
închisoare din Varşovia (Pavilionul X), după 
care va fi internat în spitalul de boli mintale 
din Petersburg. Reuşeşte să evadeze cu 
ajutorul unui medic de origine poloneză, 
pentru a pleca la Londra, beneficiind astfel şi 
de suportul oferit de inginerul Ignacy 

Moscicki, cel care va deveni mai târziu 
preşedintele Poloniei. 

Din capitala Angliei se îndreaptă spre 
Extremul Orient, ajungând tocmai în 
îndepărtatul Tokio (1904), în preajma 
declanşării războiului ruso-japonez (1904-
1905). 

Jòzef Piłsudski a păstrat relaţii strânse cu 
Regatul României Mari pe care a vizitat-o în 
mai multe rânduri : 1922, 1927, 1928, 1931 şi 
1932, iar perechea regală română, Ferdinand I 
şi Maria de Hohenzollern, au vizitat şi ei 
Polonia. 

În noiembrie 1931, mareşalul Jòzef 
Piłsudski a vizitat România, fiind desemnat 
comandant suprem al trupelor româno-
poloneze, în ipoteza unui conflict militar. În 
semn de preţuire, la data de 27 noiembrie 
1931, a fost numit „Cap al Regimentului 16 
de Dorobanţi” din Fălticeni şi a vizitat 
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FILE DIN ISTORIA UNITĂȚII 

Mareşalul Józef Piłsudski 
Făuritorul Poloniei Mari  

Regele Ferdinand I şi 
Mareşalul Józef Piłsudski la Braşăv  

 

Mareşalul Józef Piłsudski 

Patronul spiritual al Regimentului 16  
Dorobanţi din Fălticeni 
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cazarma  regimentului. Aceleaşi 
onoruri au fost oferite de către 
partea poloneză şi regelui Carol 
al II-lea în iunie 1937, când, cu 
ocazia vizitei acestuia în 
Polonia, a fost numit Comandant 
Onorific al Regimentului 57 
Infanterie polonez cu garnizoana 
în Poznan.  

Ultima vizită a mareşalului 
Jòzef Piłsudski în România din 
aprilie 1932, a însemnat o nouă 
confirmare a relaţiilor foarte 
bune dintre ţara noastră şi 
Polonia. Pe timpul vizitei, Şeful 
statului polonez a purtat 
întrevederi pe teme politice cu 
regele Carol al II-lea, o întrevedere cu primul ministru al 
României, Nicolae Iorga, şi cu ministrul de externe, 
Dimitrie I. Ghica. Înainte de a-şi încheia vizita, mareşalul  
Piłsudski a dorit să viziteze din 
nou Regimentul 16 Dorobanţi. 
La Fălticeni a sosit în data de 20 
aprilie 1932, unde a fost 
întâmpinat cu toate onorurile 
militare cuvenite, conduse 
personal de generalul Todicescu 
Mihai, comandantul Corpului 4 
Armată din Iaşi. După această 
primire caldă, mareşalul polonez 
a  a s i s t a t  l a  d e f i l a r e a 
Regimentului 16, în încheierea 
căreia unitatea a cântat cântecul 
polonez „Prima Brigadă” (numit 
şi imnul Legiunilor poloneze 
care au luptat împotriva Armatei 
sovietice începând cu anul 1919 
n.n.), în onoarea înaltului 
demnitar polonez. Tot acum, 
pentru prima dată, ofiţerii, 
subofiţerii şi trupa regimentului 
au purtat pe epoleţi iniţialele JP 
(Jòzef Piłsudski), ceea ce l-a 
emoţionat foarte mult pe 
mareşal. 

După încheierea tuturor 
onorurilor militare, comanda 
Regimentului 16 a înmânat lui 
Piłsudski uniformele regimentului pentru toate categoriile 
de militari. De la Fălticeni, mareşalul a revenit la Bucureşti 
unde l-a vizitat din nou pe regele Carol al II-lea şi a primit 
vizita ministrului finanţelor Constantin Argetoianu. Şeful 
statului polonez a părăsit 
România, cu destinaţia Varşovia, 
în data de 22 aprilie 1932. 

Moartea lui Jòzef Piłsudski, 
survenită la 12 mai 1935, a 
însemnat dispariţia de pe scena 
politică a omului providenţial 
pentru Polonia, în cea mai mare 
parte a perioadei interbelice. În 
semn de adânc respect şi de 
profundă consideraţie pentru cel 
care a reuşit să salveze, în 1920, 
E u r o p a  d e  f l a g e l u l 
comunismului ,  Societatea 
Naţiunilor a marcat printr-o 
sesiune specială trecerea în 
nefiinţă a aceluia care şi-a pus 
întreaga viaţă în slujba Poloniei. 

 

 
Golul lăsat nu a mai putut fi umplut 
de nici o altă personalitate, iar 
disputele şi orgoliile politice, 
reapărute imediat după dispariţia sa, 
au demonstrat vulnerabilitatea scenei 
politice poloneze dar şi a celei 
europene. 
Mareşalul Jòzef Piłsudski a rămas în 
conştiinţa polonezilor nu numai ca 
personalitatea care a reuşit refacerea 
statului, dar şi prin viziunea 
originală de conducere. A fost un 
simbol al credinţei în idealul 
naţional, un sentiment atât de nobil, 
atât de important în spaţiul Europei 
Centrale, construct mintal şi 

identitar, de referinţă pentru complexitatea acestei zone a bătrânului 
continent. 

Faptul că Regimentul 16 Dorobanţi din Fălticeni a avut ca patron 
spiritual pe Şeful statului polonez, mareşalul Jòzef Piłsudski, face ca 
această mare unitate a Armatei române plină de glorie şi tradiţie să fie 
unică între toate celelalte regimente ale ţării. Militarii de toate gradele 

ai regimentului au fost mândrii de 
numele lor : „Mareşal Jòzef 
Piłsudski”, pe care l-au onorat în 
toate luptele purtate de către aceştia 
în al doilea război mondial. Din 
păcate, această  frumoasă  şi 
emoţionantă tradiţie a fost sfărâmată 
de către comunişti, în scopul de a 
aşterne uitarea şi pentru a rupe 
legăturile cu trecutul „regalist” al 
României. Nouă, celor de acum, ne 
revine datoria să reînnodăm 
legăturile cu trecutul şi să aşezăm 
numele „Mareşal Jòzef Piłsudski” 
acolo unde îi este locul, în fruntea 
Regimentului 16 Dorobanţi din 
Fălticeni.  
 

Maior Ilie NUȚU 

Mareșalul I. Piłsudski la Fălticeni primește defilarea 

Sosirea Mareșalului Piłsudski în gara Fălticeni 

Regimentul 16 Dorobanţi din Fălticeni în Varşovia  

prezentând ultimul onor mareşalului Jòzef Piłsudski  
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Amintiri din război... 

Î 
n fiecare an, pe 22 iunie, ar 
trebui să ne aducem aminte 
de momentul în care forţele 
armate din întreaga Europă au 

pornit o ultimă cruciadă, cruciada 
împotriva Comunismului. Armata 
română a participat la această 
cruciadă  e l iberând ter i tori i le 
româneşti ocupate samavolnic de 
Uniunea Sovietică (Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Herţa) şi 
mergând, în încercarea dramatică de a 
distruge Fiara roşie, până în munţii 
Caucazului şi în Stalingrad. 

 
Din păcate, această ultimă 

cruciadă nu a reuşit, iar învingătorii 
de la Kremlin au dictat ulterior felul în care 
trebuia înţeleasă istoria. Prin politrucii lor 
din lagărul socialist sau de aiurea, 
comuniştii au reuşit să transforme războiul 
împotriva bolşevismului într-o crimă 
împotriva umanităţii, de care ar trebui să ne 
ruşinăm. În timpul procesului de la 
Nurenberg, naziştii, vinovaţi de oribilele 
crime din timpul Holocaustului, au fost 
scoşi „ţapi ispăşitori” şi pentru crimele 
comise de comunişti (tragicul episod al 
masacrului de la Katyn), iar nevoia legitimă 
de a proteja civilizaţia europeană de 
marxism a fost considerată a fi încă o 
manifestare a crimelor naţional-socialiştilor. 

 
Cei care au luptat pentru buna-rânduială 

a civilizaţiei europene au fost condamnaţi 
fie să poarte stigmatul de „fascişti”, fie să 
fie şterşi din manualele de istorie, primind 
în schimb „răsplata” tardivă şi insuficientă a 
unei pensii de veteran. În România, această 
atitudine a fost politică de stat înainte de 
1989 şi  într-o oarecare măsură se mai 
păstrează şi astăzi. Tendinţa de a prezenta 
istoria participării României în cel de-al 
Doilea Război Mondial ca începând cu 23 
august 1944 nu a fost depăşită. Dacă, 
înainte de revoluţie, memoria mareşalului 
Antonescu era întunecată prin omisiune, 
după evenimentele din 1989, chipul parţial 
reabilitat al lui Antonescu a fost fie şters, fie 
încapsulat în cutii metalice pentru a se 
împiedica „propagarea fascismului”. Pentru 
oamenii obişnuiţi, însă, Antonescu este şi va 
rămâne, în felul său, un erou. Să nu uităm că 
Antonescu a fost menţionat între primii 5 mari 
români de către un public care, departe de a se 

fi mobilizat ideologic, a dorit să îşi afirme 
încrederea în faptul că războiul purtat 
împotriva comunismului nu a fost în niciun 
caz unul nedrept. 

 
 Condamnarea la uitare 
 
Însă, dacă Antonescu avea probabil 
conştiinţa lipsei de obiectivitate a 
istoriei oficiale, care dă lauri doar 
învingătorilor, cei care suferă, poate, 
cel mai mult, prin ignorare şi 
neştiinţă, sunt milioanele de români 
afectaţi într-un fel sau altul de cel de-
al Doilea Război Mondial. Mă refer, 
desigur, la veteranii de război şi la 
rudele lor. 
Când au trecut, la 22 iunie 1941, 
Prutul, soldaţii români nu făceau 
altceva decât să lupte pentru 
reîntregirea României abuziv ciuntite 

de jocurile mai-marilor politicii. Mai târziu, 
când au trecut şi Nistrul, ştiau că un război 
se câştigă doar dacă se duce până la capăt. 
Trecând prin sate cu bisericile transformate 
în grajduri sau săli de sport, cu oameni 
speriaţi încă de atotputernicia activiştilor de 
partid şi a agenţilor NKVD, soldaţii români 
(alături de cei germani, italieni, maghiari, 
finlandezi, ucrainieni, spanioli, francezi sau 
flamanzi – întreaga Europă participând la 
această cruciadă), conştientizau că nimicirea 
comunismului era o datorie şi o obligaţie 
morală. 

 Soldaţii despre care vorbesc au încercat 
să îşi îndeplinească această datorie morală. 
Au luptat şi au murit pe câmpurile Ucrainei, 
în munţii Crimeei, in Caucaz, pe malurile 
Donului sau la Stalingrad. Aceşti oameni au 
suferit şi s-au rugat pentru ei şi pentru 
duşmanii lor în lagărele din Siberia sau de la 
Marea Nordului. Unii dintre ei s-au întors 
acasă după teribila înfrângere, găsindu-şi 
familiile destrămate iar ţara intrată sub 
stăpânire bolşevică. Alţii au fost trimişi de 
noii stăpâni să lupte şi să moară împotriva 
foştilor lor camarazi. 

Comuniştii i-au condamnat la uitare. 
Trebuiau cel puţin uitaţi (dacă nu şi 
exterminaţi) cei care avuseseră curajul de a 
lupta împotriva Fiarei roşii. Aşa că 
majoritatea suferinţelor îndurate în anii 
acestei ultime cruciade au fost uitate, eroii 
devenind muncitori, normaţi în muncă şi în 
gândire de directivele atotputernicului partid 

învingător. Până şi memoria lor trebuia 
redirecţionată, fiind aproape ilegal şi în mod 
sigur riscant pentru eroi să îşi aducă aminte de 
luptele tinereţilor lor. 

Ultima cruciadă 
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Medalia "Cruciada Împotriva Comunismului" 

 
Medalia este confecţionată din tombac, de 

formă rotundă, cu diametrul de 32 mm. 
Pe avers este reprezentată o cruce pe care se 

suprapune o mână ce ţine o spadă. Deasupra 
spadei este înscris anul "1941" iar pe 
circumferinţă medaliei este înscrisă deviza 
"Cruciada Împotriva Comunismului". 

Pe revers este prezentat un cap de femeie, 
sub care se află inscripţia "România 
recunoscătoare". 

Pentru cei care au participat efectiv la lupte, 
medalia s-a conferit cu barete, pe care este înscris 
locul sau zona unde s-au dat luptele respective. 

În decretul D.R. nr. 1014/1 IV 1942 sunt 
menţionate următoarele zece barete: Bucovina, 
Basarabia, Dobrogea, Nistru, Odesa, Bug, Nipru, 
Azov, Crimeea, Doneţ. 

Prin reglementări ulterioare au mai fost 
instituite baretele: Marea Neagră, Calmucia, etc. 

Baretele sunt din oţel oxidat sau, în cazul în 
care cel decorat a participat la toate acţiunile de 
luptă în zona înscrisă pe baretă, aceasta este ar-
gintată. 

Panglica decoraţiei este roşie, având în mjloc 
o dungă verticală de 8 mm grosime, formată din 
dungi orizontale de culorile tricolorului 
românesc, iar în apropierea fiecărei margini, câte 
o dungă argintie de 2 mm. 

 
Medalii din colecția autorului 

Plutonier adjutant Nelu ALDEA 



 

 

al Bisericii Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni  

„Rugaţi-vă neîncetat” (I Tes. 5,17)  
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Anul acesta, 2011, a fost dedicat de către 

Sfântul Sinod al Biserici Ortodoxe Române, în 

şedinţa de lucru din 6 iulie 2010, omagierii 

Tainei Sfântului Botez şi Tainei Sfintei 

Cununii, având în vedere că atât Taina 

Sfântului Botez, cât şi Taina Sfintei Cununii 

stau la baza familiei creştine. În acest sens şi 

Conferinţa pastoral-misionară semestrială din 

primăvara anului 2011 are ca temă „2011 – 

Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei 

Cununii în Patriarhia Română”. 

Familia este cununa creaţiei, dar şi mediul 

în care omul începe să înţeleagă taina iubirii 

părinteşti a lui Dumnezeu. 

Sfântul Botez este începutul mântuirii 

omului şi arvuna vieţii veşnice trăite în iubirea 

Preasfintei Treimi. De aceea, fericiţi sunt 

părinţii care dau naştere la copii şi apoi îi 

botează ca să devină în Hristos fii ai lui 

Dumnezeu după har şi fii duhovniceşti ai 

Bisericii şi pentru ca în Duhul Sfânt să poată 

numi Tată pe Dumnezeul Cel Ceresc (Cf. 

Romani 8, 16; Galateni 4, 6). 

Astăzi, într-o lume confruntată cu 

fenomenul secularizării, cu pluralismul şi 

sincretismul religios, este nevoie să 

cunoaştem mai bine ce înseamnă a fi botezat, 

adică a fi creştin sau a purta numele lui 

Hristos. Credincioşii trebuie îndemnaţi să 

citească Slujba Sfântului Botez în fiecare an şi 

să fie ajutaţi de către preoţi să înţeleagă ce au 

spus naşii pentru fiecare dintre ei când au fost 

botezaţi, copii fiind. Atunci s-a rugat preotul 

împreună cu Biserica pentru fiecare primitor 

al Botezului: „ca să fie vrednic de împărăţia 

cea nestricăcioasă”, „să se arate fiu al 

luminii şi moştenitor al veşnicelor bunătăţi”, 

„să se facă el împreună sădit şi părtaş morţii 

şi învierii lui Hristos”, „să-şi păzească el 

haina botezului şi logodirea Duhului 

neîntinată şi fără prihană în ziua cea 

înfricoşătoare a lui Hristos”, „să se facă lui 

apa aceasta haină a naşterii de-a doua spre 

iertarea păcatelor şi spre îmbrăcăminte în 

nestricăciune” (Slujba Sfântului Botez, 

ectenia mare, în Molitfelnic, Editura 

Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998, p. 27). 

Preoţii au un rol deosebit de important în  

a-i face să înţeleagă pe părinţii care nu-şi 

botează copiii că îi lipsesc pe aceşti copii de 

harul înfierii duhovniceşti şi de bucuria de-a 

se împărtăşi de Hristos Cel Înviat şi de slava 

Preasfintei Treimi. Copiii care nu sunt 

botezaţi, sub pretextul că nu ar fi suficient de 

maturi ca să înţeleagă Taina Botezului, sunt 

lipsiţi de binecuvântarea unică a iertării 

păcatului strămoşesc şi a începutului vieţii în 

Hristos, iar dacă se întâmplă ca aceşti copii să 

moară nebotezaţi, ei nu se pot bucura deplin 

de bucuria vieţii veşnice. De aceea, Biserica 

învaţă că trebuie sfinţită nu numai viaţa 

matură a omului, ci şi copilăria şi tinereţea 

lui. În aceeaşi zi în care este botezat, copilul 

este şi uns cu Sfântul şi Marele Mir, zicându-

se: pecetea darurilor Duhului Sfânt. Atunci 

(continuare în pagina 14) 
 

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
rostit la Conferinţa pastoral-misionară semestrială de primăvară, cu tema „2011 – 
Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”, Palatul 

Patriarhiei, Bucureşti, 8 iunie 2011  
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copilul primeşte o mulţime de daruri spirituale pentru a creşte 

spiritual, iar el, mergând la biserică împreună cu mama, tata, bunica, 

bunicul şi cu alţi copii, va creşte şi duhovniceşte în timp ce creşte 

biologic. Noi purtăm cu bucurie numele lui Hristos, numindu-ne 

creştini. Preasfânta Treime ne iubeşte întrucât intrăm în comuniune 

duhovnicească şi sfântă cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, 

după cum Preasfânta Treime a fost prezentă la Botezul lui Hristos, tot 

aşa Preasfânta Treime este prezentă şi când se botează orice om care 

crede în Iisus Hristos şi-L mărturiseşte ca fiind 

„Dumnezeu şi Împărat”. 

În aceeaşi zi în care se botează copilul, el 

primeşte şi Sfânta Taină a Euharistiei. Biserica nu 

amână pentru mai târziu împărtăşirea euharistică 

a copilului botezat, sub pretextul că la vârsta de 6 

săptămâni copilul nu înţelege aceste Sfinte Taine. 

De fapt, nici la vârsta de 100 de ani nu putem 

înţelege cum pâinea şi vinul se prefac în Trupul şi 

Sângele Domnului, dar înţelegem totuşi că Sfânta 

Euharistie este lucrare a iubirii lui Dumnezeu 

pentru oamenii care cred în Hristos Domnul. 

Faptul că noi botezăm copiii, îi mirungem şi îi 

împărtăşim euharisitic în aceeaşi zi, arată 

adevărul că un copil este o persoană umană. 

După cum Iisus, Dumnezeu Copilul Care S-a 

născut în peştera din Betleem, era Persoană, tot 

aşa fiecare copil botezat este o persoană care se 

află în legătură de iubire cu Persoanele Preasfintei Treimi. Copilul nu 

este o parte dintr-un om, ci este un om adevărat, o persoană cu o 

identitate unică şi valoare infinită, fiindcă omul a fost creat după 

chipul lui Dumnezeu Cel infinit şi veşnic. Copilul nu este la un 

moment dat un animal care devine apoi om, ci este om sau persoană 

umană încă din momentul conceperii lui, iar prin Botez el devine 

persoană umană în relaţie cu Persoanele Preasfintei Treimi, după 

chipul Cărora a fost creat omul când Dumnezeu a zis: „să facem om 

după chipul şi după asemănarea Noastră” (Facere I, 26). În pluralul 

tainic folosit de Cartea Facerii vedem pe Dumnezeu Cel Unul şi 

multiplu, Unul în fiinţă şi întreit în Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul 

Sfânt.  

Prin naşterea de copii, familia este dătătoare de viaţă umană, 

arătând astfel conlucrarea ei cu Dumnezeu – Iubitorul de oameni, Care 

doreşte ca toţi oamenii născuţi pe pământ să participe la bucuria sau 

fericirea Sa veşnică din ceruri. În familie sunt pregătiţi copiii pentru 

vocaţia lor de a fi cetăţeni ai patriei pământeşti, dar şi fii duhovniceşti 

sau viitori cetăţeni ai Împărăţiei cerurilor. Familia este icoană şi 

arvună a iubirii Preasfintei Treimi, întrucât în ea omul trăieşte mai 

întâi taina filiaţiei, fraternităţii şi paternităţii sau bucuria de-a fi copil 

(fiu ori fiică), frate (ori soră) şi părinte (tată ori mamă). De la familia 

conjugală creştină învaţă copilul ce este familia spirituală sfinţitoare, 

adică Biserica ai cărei membri sunt numiţi fii şi fiice, fraţi şi surori, 

părinţi şi maici duhovniceşti în iubirea Preasfintei Treimi, întrucât 

Duhul Sfânt Care purcede din Tatăl şi Se odihneşte în Fiul 

împărtăşeşte Bisericii lui Hristos harul paternităţii duhovniceşti 

pastorale (prin Hirotonie) şi harul filiaţiei (înfierii) duhovniceşti 

baptismale (prin Botez), pentru ca toţi creştinii să trăiască în 

comuniune spirituală ca fraţi şi surori în Hristos Domnul.  

Sfinţirea sau sfinţenia vieţii este principalul scop al familiei. 

Naşterea de prunci este rodul iubirii soţilor între ei şi al dorinţei lor de 

a avea copii şi de a-i creşte în iubire. Însă, nu numai naşterea de copii 

afirmă vocaţia femeii ca mamă, ci şi educaţia sănătoasă dată copiilor, 

pentru că ea implică iubire şi răbdare, adică o bună dispoziţie 

permanentă a mamei (Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilie la Sfinţii 

Maccabei, P.G. 50, 621). Copiii nu aparţin părinţilor ca o proprietate 

materială, ci ei sunt persoane dăruite lor de 

Dumnezeu, pentru a fi orientaţi spre dobândirea 

vieţii veşnice. De aceea, părinţii după trup şi 

naşii, ca părinţi duhovniceşti, trebuie să se 

îngrijească de copii, de la vârstă fragedă, astfel 

încât să li se insufle acestora căutarea Împărăţiei 

cerurilor sau iubirea Tatălui ceresc. Părinţii, atât 

cei naturali, cât şi cei spirituali, care nu se 

îngrijesc de buna educaţie a fiilor lor în credinţă, 

ar trebui să fie socotiţi ucigaşi de copii, spune 

Sfântul Ioan Gură de Aur (Idem, Omilie la 

„Văduva să fie înregistrată”, P.G. 51, 327). 

Educaţia copiilor este, mai ales, datoria mamei, 

întrucât necesită multă dăruire de sine sfântă şi 

multă răbdare, fiind o lucrare mai însemnată decât 

naşterea fizică a copiilor (Idem, Omilie către cei 

ce luptă, P.G. 47, 384). Femeia creştină 

binecuvântată cu naşterea de copii pregăteşte în 

sânul familiei conjugale viitorul umanităţii sau al întregii lumi. 

Familia sădeşte în inimile inocente ale copiilor sămânţa virtuţii, a 

vieţii curate şi a faptelor bune. Iubirea părinţilor este baza educaţiei 

copiilor. Autoritatea părinților nu trebuie să se întemeieze pe asuprire 

şi constrângere, ci pe iubire, dialog şi ajutor. Comportamentul 

copiilor este strâns legat de cel al părinţilor. De la părinţii lui, copilul 

trebuie să înveţe să iubească, să dăruiască mai mult decât să 

primească, să asculte şi să ajute pe alţii. Cea mai de seamă moştenire 

pe care o pot lăsa părinţii copiilor este credinţa în Dumnezeu, ca 

iubire de Dumnezeu şi de aproapele. 

Omul modern a pierdut familiaritatea cu Dumnezeu şi sensul sacru 

al vieţii, iar modelul familiei tradiţionale este considerat perimat. 

Mulţi copii se nasc în afara căsătoriilor, pentru că tinerii preferă să 

trăiască împreună fără să se căsătorească, fără a-şi asuma 

responsabilităţile vieţii conjugale şi fără a căuta împreună mântuirea. 

Numărul divorţurilor este în creştere, mai ales în Occident, iar femeile 

divorţate sau abandonate de soţi suferă de singurătate şi chiar de 

sărăcie. De asemenea, copiii din familiile divorţate suferă de 

singurătate, întrucât au nevoie de afecţiunea ambilor părinţi.  

Cunoaşterea situaţiei reale a familiei creştine din zilele noastre, pe 

de-o parte, şi înţelegerea mai profundă a vocaţiei ei spirituale, pe de 

altă parte, se impun ca priorităţi ale lucrării misionare a Bisericii în 

societate. Biserica este chemată să acorde o atenţie deosebită familiei 

creştine, apărând valoarea acesteia ca viaţă binecuvântată de 

Dumnezeu în scopul dobândirii mântuirii sau a vieţii veşnice. 

 

†DANIEL 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române  

(continuare din pagina 13) 



 

 

Este mănăstire de călugări, cu 8 vieţuitori şi viaţă de obşte, are hramul 
„Sfântul Gheorghe” şi se află în municipiul Suceava. A fost ctitorită de Bogdan 
al III-lea, fiul binecredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, la 1514, şi 
terminată de Ştefăniţă Vodă, nepotul marelui domnitor, la 1522. Singura 

modificare a bisericii, în decursul 
veacurilor, o găsim la acoperiş, care iniţial 
era din plumb, iar acum este din ţiglă 
multicoloră, de o deosebită frumuseţe. 
Sfântul locaş are formă de navă cu un 
pridvor lateral cu intrare. Pictura interioară, 
restaurată, este din timpul lui Ştefăniţă 
Vodă, iar pictura exterioară care s-a păstrat 
numai pe partea de sud a bisericii, este din 
timpul lui Petru Rareş. În biserica mănăstirii 
se află moaştele Sfântului Ioan cel  Nou, aduse la Suceava în anul 1402 de către Alexandru 
cel Bun. Sfântul Ioan ce Nou era din Trapezunt şi a fost martirizat la anul 1303 în Cetatea 
Albă. La această mănăstire se află depozitul de carte veche românească din judeţul Suceava. 
Aşezământul are rânduială adecvată catedralelor mitropolitane, fiind considerată cea de-a 
doua reşedinţă a Mitropoliei Moldovei. Începând din 1991, aici se află reşedinţa nou 
înfiinţatei Arhiepiscopii a Sucevei şi Rădăuţilor, avându-l titular pe Î.P.S. Pimen Suceveanul. 

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

MĂNĂSTIREA SUCEVIŢA 
Pelerine  în  Bucovina 

CUVÂNTUL SCRIPTURII 
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Mai bună este o bucată de pâine uscată în pace, decât o 
casă plină cu carne de jertfe, dar cu vrajbă. Un slujitor 
înţelept e mai presus decât un fiu aducător de ruşine; acela 
va împărţi moştenirea cu fraţii. În topitoare se lămureşte 
argintul şi în cuptor aurul, dar cel ce încearcă inimile este 
Domnul. Făcătorul de rele ia aminte la buzele nedrepte, 
mincinosul pleacă urechea la limba cea rea. Cel ce îşi bate 
joc de sărac defaimă pe Ziditorul lui; cel ce se bucură de o 
nenorocire nu va rămâne nepedepsit. Cununa bătrânilor sunt 
nepoţii, iar mărirea fiilor sunt părinţii. Nebunului nu-i sunt 
dragi cuvintele alese, cu atât mai mult unui om de seamă 
vorbele mincinoase. Piatră nestemată este darul în ochii celui 
ce-l are; oriunde se întoarce (totul) îi merge în plin. Cel ce 
acoperă un păcat caută prietenie, iar cine scoate la iveală un 
lucru (uitat) desparte pe prieteni. Certarea înrâureşte mai 
adânc pe omul înţelept, decât o sută de lovituri pe cel nebun. 
Omul rău aţâţă răzvrătirea; pentru aceasta un sol aprig va fi 
trimis împotriva lui. Mai degrabă să întâlneşti o ursoaică 
lipsită de puii ei, decât un nebun în nebunia lui. Cel ce 
răsplăteşte cu rău pentru bine nu va vedea depărtându-se 
nenorocirea din casa lui. Începutul unei certe e ca slobozirea 
apei (dintr-un iezer); înainte de a se aprinde, dă-te la o parte! 
Cel care achită pe cel vinovat şi cel ce osândeşte pe cel drept, 
amândoi sunt urâciune înaintea Domnului. Ce folos aduc 

banii în mâna celui nebun? Ar putea dobândi înţelepciune, 
dar nu are pricepere. Prietenul iubeşte în orice vreme, iar în 
nenorocire el e ca un frate. Omul fără pricepere se prinde 
prin dărnicia mâinii lui; el se pune chezaş pentru aproapele 
lui. Cine iubeşte certurile iubeşte păcatul; cel ce ridică glasul 
îşi iubeşte ruina. Cel ce are o inimă vicleană nu află fericirea 
şi cel ce are o limbă şireată dă peste necaz. Cel ce dă naştere 
unui nebun va avea o mare supărare şi părintele nu are nici 
o bucurie pentru un fiu sărit din minte. O inimă veselă este 
un leac minunat, pe când un duh fără curaj usucă oasele. 
Nelegiuitul primeşte daruri scoase (pe ascuns) din sân, ca să 
abată cărările dreptăţii. Omul priceput are înaintea ochilor 
lui înţelepciunea, iar ochii celui nebun se uită la capătul 
pământului. Feciorul nebun este necaz pentru tatăl lui şi 
amărăciune pentru maica lui. Nu se cuvine să pui la plată pe 
omul drept, nici să osândeşti pe cei nevinovaţi din pricină că 
umblă drept. Cel ce îşi stăpâneşte cuvintele sale are ştiinţă şi 
cel ce îşi ţine cumpătul este un om priceput. Chiar şi 
nebunul, când tace, trece drept înţelept; când închide gura 
este asemenea unui om cuminte.  

Pilde, cap.17, pag.651-652  



 

 

16 CUVÂNT ŞI FAPTĂ 
Aprilie-decembrie 2011 

LĂCAŞURI DE CULT ŞI LOCURI DE ÎNCHINĂCIUNE ÎN  
STRUCTURILE MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

BISERICI ÎN FUNCŢIUNE — 15 
 
JANDARMERIA ROMÂNĂ — 8 
1-Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (Bucureşti)  
2-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău (Bacău)  
3-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin (Reşiţa)  
4-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Craiova (Craiova)  
5-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Braşov  
6-Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore 
Alexandru Ghica” Drăgăşani  
7-Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni  
8-Centrul de Pregătire pentru Jandarmeria Montană Sinaia  
 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ — 3 
1-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” al 
mun. Bucureşti  
2-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” 
Mureş, Secţia de Pompieri Sărmaşu  
3-Centrul Naţional de Pregătire pentru Managementul 
Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani  
 POLIŢIA ROMÂNĂ — 2 
1-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş (Timişoara)  
2-Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“  
 POLIŢIA DE FRONTIERĂ — 2 
1-Inspectoratului Poliţiei de Frontieră Judeţean Suceava 
(Rădăuţi)  
2-Sectorul Poliţiei de Frontieră Brodina  
 

BISERICI ÎN CONSTRUCŢIE SAU 
PROIECT — 6 
 
JANDARMERIA ROMÂNĂ — 3 
1-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş  
2-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa  
3-Centrul de Instrucţie Jandarmi Orăştie  
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE 
FRONTIERĂ — 1 
1-Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş 
(Sighetul Marmaţiei)  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII 
DE URGENŢĂ — 2 
1-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Bucovina” 
Suceava (Suceava)  
2-Detaşamentul de Pompieri Sinaia  
 

CAPELE ÎN FUNCŢIUNE — 23  
 
JANDARMERIA ROMÂNĂ — 9 
1-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj  
2-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş  
3-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava  
4-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi  
5-Centrul de Instrucţie Jandarmi Orăştie  
6-Centrul de Instrucţie Jandarmi Tăşnad  

7-Centrul de Instrucţie Jandarmi Lugoj  
8-Centrul de Pregătire a Personalului pentru Informatică şi 
Comunicaţii Câmpina  
9-Subunitatea de Jandarmi Feteşti  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ — 13 
1-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” 
Bihor (Oradea)  
2-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Avram 
Iancu” Cluj (Cluj-Napoca)  
3-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Gl. 
Ieremia Grigorescu” Galaţi  
4-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Iancu de 
Hunedoara” Hunedoara  
5-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” 
Mureş (Tg. Mureş)  
6-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Bucovina” 
Suceava  
7-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Alexandru 
Dimitrie Ghica” Teleorman (Alexandria)  
8-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Gl. N. 
Cena” Caraş-Severin (Reşiţa)  
9-Şcoala Militară de Subofiţeri Pompieri şi Apărare Civilă 
Boldeşti-Scăieni  
10-Detaşamentul de Pompieri Câmpulung Moldovenesc  
11-Secţia de Pompieri Roman  
12-Staţia de Pompieri Curtea de Argeş  
13-Secţia de Pompieri Moineşti  
 POLIŢIA ROMÂNĂ —1 
1-Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina  
 

TROIŢE — 13 
 
JANDARMERIA ROMÂNĂ — 6 
1- Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni 
2-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani  
3-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj  
4-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş  
5-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad  
6-Centrul de Pregătire pentru Jandarmeria Montană – Sinaia  
 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ — 6 
1-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile 
Goldiş” Arad  
2-Staţia de Pompieri Sărmaşu – Mureş  
3-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” 
Mehedinţi  
4-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” 
Neamţ  
5-Staţia de Pompieri Zimnicea  
6-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” 
Timiş  
 POLIŢIA DE FRONTIERĂ — 1 
1-Inspectoratul Poliţiei de Frontieră Judeţean Vaslui – Huşi  

 

Preot militar Cătălin Simion 
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Detașează-te! 

Cine alegi să fii? 
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A ţi asistat de nenumărate ori, bineînţeles, la spectacolul emoţiilor cuiva. Sau aţi 
experimentat cu propriile simţuri. De ce spun spectacol? În primul rând pentru că 
privind din afară, ni se pare impresionant. Sau exagerat. Când trăim noi înşine, 
situaţia e cu totul alta. Ne este greu să ne detaşăm de problemă şi să o privim cu 

seninătate, spunându-ne „o să treacă, mâine nu va mai fi atât de grav!” Credem că ea trebuie trăită, 
digerată, expusă. 

Dacă încercăm să privim lumea care ne înconjoară de sus... ridicându-ne încet deasupra biroului 
în care lucrăm, deasupra locului de muncă, deasupra oraşului, a judeţului, a regiunii, a ţării, a 
continentului... şi tot aşa... cu cât urcăm mai sus, normal, cu atât totul pare mai mic şi mai mic... până 
ajunge nimic. O fărâmă dintr-un atom... care există, deşi nu-l mai ştie nimeni. Asta suntem şi noi, 
oamenii. Privită de aproape, viaţa pare o tragedie, însă cu cât ne îndepărtăm, cu atât devine un 
spectacol de comedie. Sau o scenă imobilă. 

În consecinţă, acordăm exact atâta importanţă vieţii 
noastre pe cât dorim. E ca şi cum am privi la microscop un 
ţesut oarecare. Cu ochiul liber pare mat, omogen, eventual 
cu unele striaţii, însă când ne apropiem observăm elemente 
disparate, de forme şi mărimi diferite, unele mobile, o 
suprafaţă care nu mai seamănă deloc cu ceea ce vedeam cu 
ochiul liber. Cu cât ne apropiem, chiar în sens metaforic, cu 
atât observăm mai multe. Uneori observăm ceea ce n-am 
dori. Sau interpretăm eronat. De ce? Pentru că tot ce 
observăm, tot ce conştientizăm are legătură cu ceea ce e în 
noi. Uneori chiar percepţia ne înşeală. Amintiţi-vă de 
desenele „ochiul magic”, la care, dacă ne concentrăm 
privirea într-un anumit mod, percepem cu totul alte forme pe 
aceeaşi pagină pe care vedeam un simplu desen. Atunci, 
dacă percepţia, un proces căruia îi acordăm atât de multă 
credibilitate („nu cred până nu văd”, „am auzit cu urechile 
mele”) poate fi înşelătoare, atunci ce ziceţi de procese mai 
complexe, ca gândire, imaginaţie, memorie, reprezentare? 
Deci subiectivitatea cu care percepem şi înţelegem totul este 
mai mult decât evidentă.  Memoria selectează din miile de 
cadre ale căror martori am fost doar câteva. Uneori ne 
întrebăm de ce ne amintim un gest, o privire, un cuvânt. 
Pentru că a fost şi a rămas important pentru noi. Ne este 
necesar şi util să ne amintim. 

 

Subiectivitatea guvernează şi atitudinile noastre şi chiar modul în care ne simţim. În 
relaţiile pe care le stabilim cu ceilalţi, superficiale sau profunde, scurte sau îndelungate, 
banale sau fascinante. Suntem persoane pentru care părerea celorlalţi contează foarte 
mult, fie că sunt persoane apropiate, familie sau cunoştinţe ocazionale. Modul în care ne 
evaluează ceilalţi este atât de important pentru noi, încât tindem să devenim ceea ce cred 
alţii că suntem. Numeroase tehnici de manipulare/influenţare se bazează pe acest feno-
men. Chiar şi inocentul zâmbet intră în categoria „manipulatori”. Când cineva ne zâm-
beşte ne face să credem că suntem plăcuţi, ca urmare ne vom comporta într-un mod plă-
cut. Un experiment a solicitat unor subiecţi să completeze o serie de teste de personalita-
te şi inteligenţă. După parcurgerea probelor, fiecare a primit un feed-back din partea 
evaluatorilor: unora li s-a spus că sunt persoane foarte generoase şi săritoare, altora că 
posedă un nivel de inteligenţă crescut. La ieşirea din sala de examen, un complice al 
examinatorilor le solicita subiecţilor un ajutor/sprijin într-o problemă minoră. Cei etiche-
taţi ca generoşi au răspuns într-o măsură mult mai mare la solicitare decât „inteligenţii”. 
Simplul fapt de a atribui unor persoane o trăsătură psihologică pozitivă este suficient 
pentru a obţine din partea ei o reacţie pozitivă sau reacţia pe care ne-o dorim. Flatarea 
ego-ului printr-o etichetă pozitivă poate avea un efect foarte puternic, deoarece trăsătura 
activată are o puternică forţă angajantă. Se face apel la nevoia subiectului de a acţiona în 
conformitate cu ea. Se poate considera că şi etichetarea negativă („tu eşti cel mai obraz-
nic/problematic/impertinent elev din şcoală/clasă!) funcţionează în acelaşi mod: persoana 
se va strădui să demonstreze că eticheta este adevărată. 

Suntem în mod constant influenţaţi de etichetările celorlalţi. Putem însă să alegem ce 
anume să ne influenţeze şi ce nu? Iată o provocare la care, răspunzând pozitiv, am putea 
să ne eliberăm de toate suferinţele omeneşti. Dar totuşi, pentru că e o situaţie ideală, va 
rămâne aşa. 

Ce putem totuşi să facem? Avem, se pare, două opţiuni: 
să credem că: „pentru a obţine etichetări pozitive trebuie să ne comportăm pozitiv”. 
Realitatea: nu ne garantează nimeni că un comportament pozitiv va atrage un răs-

puns pe măsură din partea celorlalţi. 
să credem că: „ nu ne interesează ce cred alţii despre noi”. 
Realitatea: trăim şi relaţionăm permanent cu oamenii. Atitudinea „nu mă interesea-

ză” va avea ca efect acumularea de frustrări şi tendinţa de a ne izola. 
Soluţia?? Să contribuim la activitatea grupului din care facem parte, să cooperăm, să 

avem curajul de a risca, să acceptăm cine suntem, să alegem reacţii pozitive şi utile. Să 
trăim ca şi cum am fi fericiţi. Ca şi cum am avea tot ce ne trebuie. Să nu ne pierdem în 
amănunte... să nu ne agăţăm de un trecut care nu mai poate fi schimbat... să alegem să ne 
concentrăm pe ceea ce ne ajută şi nu pe ceea ce ne încurcă... să păşim spre schimbare... 
Celebrul Murphy definea legea schimbării astfel: „lucrurile se schimbă. Dacă nu se 
schimbă în bine, se vor schimba în rău.”  

Rubrică realizată de 
Locotenent Adriana Timofte, ofiţer psiholog 



 

 

Semnele de avertizare indică o ameninţare 
fizică reală sau un atac iminent împotriva 
jandarmilor aflaţi în misiune.  

Acestea pot fi: 
 încleştarea şi descleştarea pumnilor; 
 schimbarea culorii feţei; 
 strângerea buzelor şi lipirea acestora de dinţi; 
 coborârea capului pentru a proteja gâtul; 
 coborârea sprâncenelor pentru protejarea 

ochilor (mijirea ochilor); 
 ridicarea mâinilor deasupra taliei; 
 încordarea umerilor; 
 schimbarea poziţiei – aşezarea în lateral sau în 

poziţie de luptă; 
 privirea pe furiş la zonele ţintă alese; 
 lăsarea întregului trunchi mai jos, chiar 

înaintea lansării unui atac. 
 
Mod de acţiune (o variantă): Dacă  

jandarmul observă aceste semne, trebuie fie să se 
retragă faţă de adversar pentru a mări distanţa şi 
timpul de reacţie, fie să se apropie de acesta 
pentru a prelua controlul. 

Ameninţările potenţiale la care pot fi 
supuşi jandarmii pe timpul executării 
misiunilor specifice, în funcţie de factorii 
de risc, implicaţiile şi urmările acţiunilor, 
pot fi împărţite în trei categorii: ameninţări 
principale, secundare şi potenţiale. 

 
Ameninţările principale pot fi 

structurate în funcţie de intensitatea 
acestora astfel: 
cu intensitate joasă – injurii, atitudini 

provocatoare; 
cu intensitate medie – lovituri 

corporale sau cu proiectile 
contondente/incendiare; 

cu intensitate ridicată – obiecte 
contondente, arme albe, câini cu 
comportament agresiv, autovehicule, 
virusul HIV sau al hepatitei C. 
 
În categoria ameninţărilor 

secundare se regăsesc armele de foc (arme 
de calibru şi dimensiuni mici) şi explozivii. 

 
Ameninţările potenţiale, în funcţie de 

factorul care le generează, cuprind: 
armele de foc de calibru şi dimensiuni 

mari (carabine de vânătoare, arme de 
război);  

arme neconvenţionale silenţioase 
(arbalete şi arcuri). 
 
Pe timpul executării misiunilor este 

necesar să fie observat foarte bine 
adversarul pentru a alege cea mai bună 
soluţie de rezolvare a unei situaţii, prin 
folosirea cu succes a  tehnicile cunoscute. 
Adversarul (suspectul) emite anumite 
semne de avertizare (tehnici de 
diversiune ale adversarului) cu privire la 
intenţia imediată. 

Aceste semne sunt: 
 
*avertizările; 
*gărzile (poziţiile) pentru 

disimularea unui obiect de atac; 
*deturnarea atenţiei. 
 

Gărzile (poziţiile) pentru 
disimularea unui obiect de atac: 

● braţele încrucişate sau cu o mână 
sub axilă; 

● mâinile încrucişate la nivelul 
centurii; 

● mâinile la nivelul buzunarelor 
pantalonilor; 

● mâinile întinse de-a lungul pulpei 
(persoana are îmbrăcăminte cu 
mâneci lungi); 

● pumn închis (poate ascunde un 
cuţit cu lamă escamotabilă sau 
rabatabilă); 

● vestă ţinută pe umeri sau în mână 

Deturnarea atenţiei: 

● scuiparea jandarmului; 

● piese de monedă, cartele 
telefonice, brelocuri sau chei 
agitate şi lăsate să cadă; 

● pantofi desfăcuţi, papuci aruncaţi 
cu piciorul. 

Avertizările: 

● contact vizual prelungit; 

● schimbarea culorii feţei; 

● lăsarea capului spre înapoi; 

● lovirea pământului cu picioarele; 

● gestica exagerată (mai ales cu 
mâinile); 

● accelerarea ritmului respiraţiei; 

● declanşarea şi încetarea bruscă a 
unor mişcări ce trădează un 
comportament nervos (de 
exemplu: bătaia cu degetele în 
masă) 

Adversarul este, de cele mai multe ori, acea 
persoană suspectă care a săvârşit sau despre 

care există indicii temeinice că va săvârşi o faptă 
antisocială, şi refuză să coopereze sau atacă 

forţele de ordine şi siguranţă publică sau care 
încearcă să se sustragă de la executarea 

măsurile legale ce se impun.  

Opţiuni: 
● mărirea spaţiului de contact – crearea 

distanţei optime pentru reacţie, crearea de 
bariere între jandarm şi adversar; 

● folosirea de comenzi clare, concise, 
exprimate cu voce tare şi hotărâtă; 

● deplasarea rapidă înapoi sau lateral 
pentru a se poziţiona în afara arcului de 
luptă al adversarului; 

● adoptarea unei poziţii defensive (poziţie de 
protecţie); 

● scoaterea bastonului (tonfei) sau a 
pulverizatorului de mână cu efect iritant-
lacrimogen. 

DVERSARUL ŞI  
CŢIUNILE  
CESTUIA  
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Maior Mădălin FRANCIUC 
(continuare în numărul următor) 
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Elevii jandarmi 
vor fi atestaţi 

DELF 

De ce este necesar  DELF-ul ? 
 
În contextul Europei Unite, în care libera 

circulaţie nu mai este o utopie, atestarea 
cunoştinţelor de limbă străină apare ca o 
necesitate, mai ales în climatul actual al 
concurenţei acerbe pe piaţa locurilor de 
muncă. Prin urmare, nu este suficient să 
afirmăm la un interviu că avem cunoştinţe de 
limbă franceză la un anumit nivel, ci trebuie 
să certificăm acest lucru prin documente 
elocvente emise de instituţiile afiliate 
Ministerului Român de Externe, ca Institutul 
Cultural Francez, Alianţele Franceze sau 
Centrul Cultural Francez  din Bucureşti, ce 
organizează anual examene DELF (Diplôme 
d’études en langue française ) şi DALF 
(Diplôme approfondi de langue française). 
Este de menţionat faptul că, în urma acestora, 
candidatul primeşte o diplomă emisă de 
Ministerul Educaţiei din Franţa, diplomă 
valabilă pe toată durata vieţii şi recunoscută 
oriunde în lume. 

Dintre cele 6 niveluri de certificare ( A1, 
A2, B1, B2, C1, C2), candidatul poate 
susţine nivelul dorit, în funcţie de scopul 
obţinerii acestuia; dacă vrea să se angajeze în 
Franţa sau într-o altă ţară francofonă, este 
suficient să treacă probele nivelului A2 iar 
pentru a studia la o universitate umanistă îi 
este necesar nivelul B1, chiar B2, în funcţie 
de profil. În plus, instituţiile mai sus 
menţionate organizează cursuri speciale în 
vederea pregătirii acestor examene şi pun la 
dispoziţia doritorilor materialele necesare 
aprofundării limbii franceze. Pentru a trece 
cele patru probe, candidaţii trebuie să 
acumuleze un minim de 50 de puncte din 100 
iar examenul poate fi susţinut la orice vârstă, 
indiferent de studii, tinerilor până la 18 ani 
fiindu-le oferită o reducere semnificativă a 
taxei de înscriere. 

Diploma de Studii de Limba Franceză 
(DELF) reprezintă 6 diplome independente 
care corespund celor 6 niveluri ale Cadrului 
european comun de referinţă pentru limbi 
străine (CECRL). Cadrul European Comun 
de Referinţă a fost realizat în urma 
iniţiativei Consiliului Europei, în scopul 
obţinerii unei mai mari transparenţe şi 

uniformităţi în ceea ce priveşte învăţarea 
limbilor străine în statele membre ale Uniunii 
Europene. Acest document ajută la 
îmbunătăţirea mobilităţii între ţări, făcând 
mai uşoară recunoaşterea certificatelor de 
competenţă lingvistică între state, şi 
promovează cooperarea între instituţii 
educaţionale aflate în ţări diferite.  

În cadrul examenului DELF, pentru 
fiecare nivel sunt evaluate următoarele 4 
competenţe:  

înţelegerea documentelor orale  
exprimarea orală  
înţelegerea documentelor scrise  
exprimarea în scris 

DELF A1 pune în valoare cunoştinţele 
dobândite de începători şi validează 
competenţele care se înscriu în nivelul de 
„descoperire” a limbii franceze. 

DELF A2 validează competenţa 
lingvistică a unui utilizator elementar la un 
nivel al raporturilor sociale, al petrecerii 
timpului liber, al călătoriilor. 

DELF B1 valorifică un nivel de 
competenţă ce corespunde deja unui 
utilizator aproape independent al limbii 
franceze. Este vorba de nivelul prag. 

DELF B2 se concentrează asupra 
eficacităţii argumentării, uşurinţei 
comunicării în context social şi asupra unui 
grad ridicat de conştientizare a funcţionării 
limbii. Este nivelul utilizatorului 
independent, cel care este cerut de cea mai 
mare parte a universităţilor franceze.  

 DALF C1 este nivelul autonomiei şi al 
experienţei care validează uşurinţa şi 
spontaneitatea în comunicare atât în context 
social cât şi profesional. 

 DALF C2 presupune stăpânirea limbii 
franceze la un nivel foarte înalt, precizie şi 
uşurinţă în comunicare precum şi adecvarea 
discursului în funcţie de context şi de 
interlocutor. 

În plus, există şi o variantă a acestor 
examene: DELF "Elevi" (numai pentru 
nivelurile cuprinse între A1 şi B2). 

Adevăraţi cetăţeni europeni, elevii 
jandarmi ai şcolii noastre au conştientizat 
importanţa certificării competenţelor 

lingvistice de limbă franceză prin susţinerea 
examenului DELF, profitând de 
oportunitatea oferită de Institutul francez din 
Bucureşti care, în baza cooperării dintre 
Jandarmeria română şi cea franceză, în 
perioada 12-13.11.2011, a organizat acest 
examen în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru 
Ofiţeri ,,Mihai Viteazul”. De menţionat este 
faptul că Detaşamentul de Cooperare al 
Ambasadei Franţei a plătit taxele aferente 
înscrierii celor 28 de elevi ai Şcolilor de 
Subofiţeri Jandarmi din Drăgăşani şi 
Fălticeni. 

În urma unei testări  lingvistice prealabile 
au fost selectaţi 14 elevi din ambele 
batalioane ale şcolii care s-au înscris pentru 
nivelul A2. Aceştia, însoţiţi de cpt. Rusu 
Liliana, profesor de limba franceză şi de 
lt.col. Postelnicu Ionel, locţiitorul 
comandantului şcolii, s-au  deplasat la 
Bucureşti în ziua de 13.11.2011 pentru 
susţinerea examenului DELF. Emoţionaţi, 
dar în acelaşi timp afişând  siguranţă de sine 
şi determinarea de a reuşi, elevii au susţinut 
cele patru probe corespunzătoare 
competenţelor necesare achiziţionării oricărei 
limbi străine. La finalul zilei de examen 
emoţiile nu au trecut, deoarece  rezultatele 
vor fi publicate pe site-ul Institutului francez 
din Bucureşti în termen de o lună, pe data de 
13.12.2011. Corectarea lucrărilor asigurată 
de către doi profesori acreditaţi pentru 
examenele DELF-DALF, se face pe baza 
unui barem precis, impus de către Centrul 
internaţional de studii pedagogice din Paris 
iar după validarea lor de către Juriul 
Naţional, rezultatele nu pot fi contestate, 
deoarece juriul este suveran în deciziile pe 
care le ia. 

În concluzie, putem afirma că acest 
periplu lingvistic a fost benefic pentru elevii 
noştri, care au înţeles importanţa valorificării 
profesionale ulterioare a certificatului DELF 
în schimburile de experienţă cu Jandarmeria 
franceză, evaluându-şi astfel nivelul 
cunoştinţelor generale de limbă franceză şi 
depăşindu-şi propriile limite. 

Căpitan  Liliana RUSU 
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P rimul “Pod de Flori” a avut 
loc pe data de 16 iulie 2011, 
când o delegaţie formată din 
10 cadre militare de la 

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi 
Fălticeni, condusă de domnul colonel  
Laurenţiu Hopu, a efectuat o vizită de 
documentare la UM 1003 din Bălţi, 
Republica Moldova, la invitaţia 
comandantului unităţii de carabinieri, 
domnul locotenent-colonel Ghenadie 
Chiţac.  Scopul vizitei a fost acela de a 
ne face cunoscute reciproc misiunile 
Carabinierilor din Republica Moldova şi 
ale Jandarmeriei Române, în general, cât 
şi misiunea Şcolii Militare de Subofiţeri 
Jandarmi Fălticeni şi a UM 1003 Bălţi în 
special. În acest scop fiecare instituţie şi-
a prezentat misiunile specifice prin 
vizionarea de filme documentare. De 
asemenea, delegaţia din România a 
vizitat şi spaţiile unităţii, totodată 
prezentându-se şi tehnica de luptă. 
Pentru a închega relaţiile bilaterale foarte 
bune, vizita a continuat cu desfăşurarea 
unui meci de minifotbal între echipele 

reprezentative ale celor două instituţii, în 
sala Complexului sportiv “Moldova” din 
oraşul Bălţi. 

 Meciul s-a încheiat cu victoria 
gazdelor, care au câştigat şi cupa, dar în 
semn de fair-play şi bună cooperare, 
carabinierii au oferit-o echipei de 
jandarmi. Trebuie menţionat faptul că 
echipele de fotbal ale Şcolii Militare de 
S u b o f i ţ e r i 
J a n d a r m i 
Fălticeni  şi a 
UM 1003 
Bălţi au fost 
formate din 
c a d r e 
m i l i t a r e , 
ofiţeri şi 
s u b o f i ţe r i , 
i a r  d i n 
e c h i p a 

carabinierilor au făcut parte şi militari 
angajaţi prin contract. 

La finalul vizitei, şefii celor două 
instituţii, şi-au oferit materiale 
promoţionale, iar comandantul şcolii de 
la Fălticeni i-a adresat invitaţia 
omologului său moldovean de a vizita 
Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi 
Fălticeni.  

“Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viaţa întreagă am visat să trec Prutul” 
Grigore Vieru 

 

 

”POD DE FLORI” 
 

ÎNTRE JANDARMERIA ROMÂNĂ  
ŞI TRUPELE DE CARABINIERI ALE REPUBLICII MOLDOVA 
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A l doilea “Pod de Flori” a 
avut loc în perioada 6-9 
octombrie 2011, când, 
în urma invitaţiei 

primite din partea comandantului Şcolii 
Militare de Subofiţeri Jandarmi 
Fălticeni, comandantul UM 1003 Bălţi, 
domnul locotenent-colonel Ghenadie 
Chiţac, a onorat invitaţia şi a sosit în 
vizită la Fălticeni cu o delegaţie 
formată din 11 cadre militare, ofiţeri şi 
subofiţeri. 

Vineri 07 octombrie, programul a 
cuprins vizionarea filmului de 
prezentare al şcolii, prezentarea 
sistemului de formare iniţială a 
subofiţerilor în Jandarmeria Română, 
precum şi vizionarea unui exerciţiu 
demonstrativ prezentat de către elevii 
jandarmi. De asemenea, începând cu 
ora 12.00, în sala de sport „Gabriel 
Udişteanu” Fălticeni a avut loc un meci 

amical de minifotbal între echipa 
Unităţii Militare 1003 Bălţi şi cea a 
şcolii noastre. Meciul a fost câştigat 
detaşat de echipa şcolii din Fălticeni, 
dar din fair-play şi ca răspuns la gestul 
similar pe care l-au făcut carabinierii, 
cupa a fost înmânată fotbaliştilor 
moldoveni. 

Sâmbătă  08 octombrie, delegaţia 
oaspete a vizitat Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ţean Suceava şi 
Complexul Muzeal Bucovina Suceava. 

La finalul vizitei, şefii celor două 
instituţii şi-au oferit materiale 
promoţionale, de asemenea şi-au 
împărtăşit impresii, totodată sperând la 
o colaborare şi mai fructuoasă în viitor. 

 
 

Plutonier major Ionuţ AGAVRILOAEI 
 

Activităţile descrise s-au 
desfăşurat în conformitate cu 
prevederile “Planului de 
acţiune încheiat între 
Inspectoratul General al 
Jandarmeriei Române din 
cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor din 
România şi Trupele de 
Carabinieri din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor al 
Republicii Moldova privind 
coordonarea cooperării, a 
schimbului de experienţă şi a 
pregătirii de specialitate în 
domeniul comun de 
activitate”, ca urmare a 
invitaţiilor instituţiilor implicate 
şi a întâlnirii din cadrul 
Simpozionului internaţional 
cu tema “Rolul proiectelor 
educative extracurriculare în 
formarea personalităţii 
viitorului absolvent” 
desfăşurat la Şcoala Militară 
de Subofiţeri de Jandarmi 
Fălticeni în perioada 30 
martie—1 aprilie 2011. 



 

 

aprilie — noiembrie 2011 

“Fi lmul”  evenimentelor  

30 martie - 1 aprilie 2011 

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni a organizat simpozionul 
cu tema “Rolul proiectelor educative extracurriculare în formarea 

personalităţii viitorului absolvent” la care au participat reprezentanţi ai 
instituţiilor de învăţământ din Ministerul Administraţiei şi Internelor, 

Ministerul Apărării Naţionale, precum şi un reprezentant al Trupelor de 
Carabinieri din Republica Moldova.  

15-16 aprilie 2011 
 

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni este o prezenţă inedită 
la cea de-a XI-a ediţie a  Târgului Educaţional 2011 care se desfăşoară în 
holul central al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti.  

6 mai 2011 

Actorii Teatrului Municipal “Traian Grozăvescu” Lugoj au revenit pe 
scena şcolii noastre cu două piese, Pinocchio pentru cei mici şi Steaua 

fără nume pentru cei mari, 

Vizită de suflet  
 

În dimineaţa zilei de 2 august, un bătrân a 
bătut la poarta Şcolii Militare de Subofiţeri 

Jandarmi Fălticeni. A venit din Prahova doar 
pentru a vedea unitatea unde a fost 

încorporat, unde, la 1 mai 1950, a păşit 
alături de băieţi din comună luaţi cu noaptea-

n cap de la casele părinţilor, trecând parcă 
pragul adolescenţei spre a fi în slujba patriei 

chiar cu preţul vieţii.  
La 22 de ani, încorporarea a fost un moment 

crucial pentru Gheorghe Nedelcu din 
comuna Şoimari (Prahova), un moment care 
l-a însoţit de-a lungul timpului şi care, la cei 
83 de ani sprijiniţi cu mândrie în baston, i-a 

colorat povestirile din armată. A stat patru 
luni în unitatea din Fălticeni, patru luni care 

i-au croit drumul în viaţă… A făcut pază dar 
a format şi oameni, fiind unul din cei 25 de 

bărbaţi cu şapte clase într-un batalion în care 
doar trei aveau liceul… A avut curajul să 
refuze un post la şcoala de gradaţi pentru 

care fusese recrutat şi… nu a făcut nici o zi 
de arest. Era greu, dar am învins! 

Vizitarea unităţii l-a purtat parcă într-o altă 
lume, o lume a trecutului… Aici am depus 

Jurământul… eram în gardă, cam pe aici am 
stat, da… Păşeam alături de el, nu pe platou 

sau în dormitoarele elevilor, sălile cu 
mese… ci în ceea ce era odată în acele 

locuri. Vorbele clare erau însufleţite de un 
entuziasm şi o emoţie pe care doar cei din 

generaţia lui o pot simţi, pe care noi, trăitori 
de ultime generaţii, de cele mai multe ori… 

o ignorăm… ignorând 
totodată o parte din ceea 

ce reprezentăm. 
Domnul Nedelcu ne-a 

arătat o poveste de 
viaţă... un drum care l-a 

purtat din satul său în 
Fălticeni, Tg. Ocna şi 

înapoi în satul natal, l-a 
făcut agent agricol şi 

apoi lucrător în 
dispensarul din comună 
şi într-o întreprindere de 

utilaje cu maşini grele. Un drum pe care a avut un tovarăş de viaţă alături de care a adus pe 
lume două suflete… un drum, care într-o zi de marţi, 2 august, l-a adus din nou în cazarma 

din Fălticeni, plecat cu grija soţiei şi o gentuţă într-un tren târziu din noapte, dar cu emoţie şi 
multă încredere. 

O viaţă de OM nu încape în mii de pagini dar’mite în câteva rânduri… 
Poate pentru unii dintre noi unele cuvinte, gesturi, fapte pot părea incomode, grele, 

demodate… dar, dacă ne rezervăm câteva clipe şi reflectăm asupra lor, realizăm că suntem zi 
de zi în faţa a cel puţin unei 

lecţii de viaţă.  
 

Ce putem învăţa din aceasta?  
Să trăim şi să ne bucurăm de 

fiecare clipă cu toată fiinţa, 
să ne ascultăm pe noi înşine 

şi să facem fiecare lucru 
atunci când este simţit 

 
 

Mulţumim, domnule 
Nedelcu!  

12 mai, 29 septebrie 2011 

Scriitorul Ştefan Mitroi şi-a lansat cel mai recent 
volum de poeme în proză la sala “Ion Băeşu” a 

Muzeului Ion Irimescu din Fălticeni  

9 mai 2011 
 

Comisie ARACIP în vizită de evaluare în 
şcoala noastră 

16 iulie 2011 

O delegaţie a şcolii a 
efectuat o vizită de 

documentare la 
Unitatea Militară 1003 

Bălţi din 
Departamentul 

Trupelor de 
Carabienieri al 

Republicii Moldova 

Pagini consemnate de căpitan Irina AIRINEI 



 

 

21,22 august 2011—Înscriere şi instructaj 

23-25 august 2011—Probele sportive 

29 august 2011—Proba de verificare a cunoştinţelor 
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1 decembrie 2011 
Ziua Naţională a României 

 

19 septembrie 2011 
Deschiderea anului de ănvăţământ 

 

24 septembrie 2011 
Acţiune de ecologizare—Let’s do it, Romania! 

1 octombrie 2011 
Ceremonie depunerii Jurământului Militar 

25 octombrie 2011 
Centrul Cultural al Ministerului Administrației și 

Internelor și Şcoala Militară de Subofiţeri de  
Jandarmi Fălticeni au organizat concertul folcloric 

intitulat “Bucură-te ţară mândră” desfășurat pe 
scena Centrului Cultural "Grigore Vasiliu Birlic" 

din municipiul Fălticeni 

Manifestări prilejuite de Ziua Armatei României 

15 octombrie 2011 

Cadre şi elevi jandarmi în excursie de 
documentare în municipiul Iaşi, unde au 

avut posibilitatea să observe măsurile 
adoptate de jandarmi pentru desfăşurarea 

într-un climat liniştit şi sigur a 
Sărbătorilor Iaşilor şi a Hramului Sfintei 

Cuvioase Parascheva  

7 octombrie 2011 
Vizită de documentare a delegaţiei UM1003 Bălţi 

10 noiembrie 2011 
Concursul Miss şi Mister Jandarm  

25 decembrie 2011—cadouri de Crăciun 
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U n grup de elevi ai clasei 106 coordonaţi de lt.col. 
Vicenţiu Broscăuţanu, dirigintele lor, a organizat 
primul concurs “Miss şi Mister Jandarm” pentru 
bobocii Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi 

Fălticeni.  
Evenimentul s-a desfăşurat în data de 10 noiembrie 2011 la clubul 

Downtown Cinema din Fălticeni, concurenţii având de trecut cinci 
probe: prezentare, cultură generală, aptitudini, creativitate şi eleganţă. 
14 perechi de boboci au făcut faţă cu brio acestor probe în condiţiile în 
care pregătirile pentru bal s-au desfăşurat într-un timp relativ scurt.  

Au fost şi momente artistice surpriză pregătite atât de trupe ca Fly 
Dance, Calypso, Anonymus sau Cezar Covaşă, cât şi de colegii din cei 
doi ani: Sorin Grigore care a interpretat câteva piese de succes, 
Florentina Ţeca—un dans oriental şi trupa Oxigen care a prezentat o 
veritabilă pilulă de râs. 

După finalizarea probelor, juriul format din Vasile Pop, directorul 
Casei de Cultură Fălticeni, locotenent colonel Mihai Munteanu, maior 
Ionuţ Zamă, căpitan Irina Airinei, plutonier major Ion Agavriloaie şi 
prezidat de locţiitorul comandantului, locotenent colonel Ionel 
Postelnicu a anunţat câştigătorii.  

Premiul Miss Jandarm 2011 a fost înmânat elevei Alina Neagu de 

către sergent major Viorica Alexandra 
Cociaş din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Bacău, absolventă a 
şcolii noastre. Câştigătorul titlului 
Mister a fost elevul Liviu Nacu, ce a 
primit premiul de la dirigintele clasei 
organizatoare. 
 

Elev fruntaş Ana Florentina Ţeca 
Elev fruntaş Raluca Mihaela Ticu 

 
Află în paginile următoare cine a fost 
Miss și Mister Jandarm 

Balul bobocilor jandarmi 
Ediția I, 10 noiembrie 2011 

 
Thay box-ul reprezintă totul pentru mine . L-am descoperit de la 

vârsta de 15 ani, în urma unei altercații care m-a marcat. Atunci mi-am 
zis că vreau să fiu sigur pe mine când ies pe stradă și am găsit soluția în 
a practica un sport de autoapărare și l-am găsit pe cel mai potrivit mie. 
Antrenorul meu, Serghei Lishman a fost de la început alături de mine. 
Lui îi datorez tot ce am realizat până acum prin sport și disciplină.  

Am lucrat încă de la 18 ani în domeniul securității, ca agent de pază 
la un club din Baia Mare și un hotel din insula Creta în plin sezon. La 
19 ani, ca urmare a deciziei antrenorului meu de a se stabili în Ucraina, 
am ajuns să îi învăț și pe alții tainele acestui sport. Așa am și aflat de 
existența acestei școli și după ce m-am documentat, am concurat și luat 
examenul de admitere. 

Am beneficiat de sprijinul instructorilor și comandanților pentru a 
participa la diferite activități extrașcolare pentru pregătirea mea. Astfel, 
m-am pregătit pentru a participa la campionatul național de Thay-
Kikboxing, unde am luat locul al II-lea.  

Secretul reușitei? Disciplina cu mine însămi. Asta intenționez să fac 
și în continuare, fiindcă sportul m-a ajutat să obțin tot ce îmi doresc 

 
 

Andrei Babocsi, 22 ani, Baia Mare 



 

 

Compania 1 / Batalionul 1 

1 elev fruntaş ALDEA CONSTANTIN - BOGDAN 
2 elev fruntaş ALEXANDROAE GEORGE 
3 elev fruntaş ALUPEI IULIU - DANIEL 
4 elev fruntaş ARVA MARIUS - ADRIAN 
5 elev fruntaş BERCI PAUL - CRISTIAN 
6 elev fruntaş CĂLIN DANIEL 
7 elev fruntaş CIORTEA VICTOR - IOAN 
8 elev caporal COMAN CĂLIN - GRIGORE 
9 elev fruntaş DOGARU ADRIAN 
10 elev fruntaş ENACHE ALEXANDRU - CĂTĂLIN 
11 elev fruntaş GIURGI EDUARD - IONUŢ 
12 elev fruntaş GROF IULIAN - ERIK 
13 elev fruntaş IOVIŢA PETRE 
14 elev caporal JUŞCA ADRIAN - GABRIEL 
15 elev fruntaş LAZĂR VIOREL 
16 elev fruntaş MOISOIU MARIAN 
17 elev fruntaş MOROŞAN SERGIU - CRISTI 
18 elev fruntaş MUREA NICOLAE 
19 elev fruntaş NEAGU MARIUS - NICOLAE 
20 elev fruntaş OPREA ADRIAN - IONUŢ 
21 elev fruntaş POPA FLORIN - IONUŢ 
22 elev fruntaş RIZEA ANIŞOARA 
23 elev fruntaş ROHOZNEANU BOGDAN 
24 elev fruntaş TUDOR GEORGE 
25 elev fruntaş TULICI MARIUS - CRISTIAN 

1 elev fruntaş APALAGHIE COSTEL - CRISTIAN 
2 elev fruntaş BACIU MIHAI-IONUŢ 
3 elev fruntaş BALOG IOAN 
4 elev fruntaş CÂRLESCU EMANUEL 
5 elev fruntaş CHIMIAC FLORIN 
6 elev fruntaş CHIRIAC SORIN-MARIAN 
7 elev fruntaş CHIRILĂ SEBASTIAN - ALEXANDRU 
8 elev caporal DANCIU CĂTĂLIN - IONUŢ 
9 elev fruntaş DOBRE ILIE - CĂTĂLIN 

10 elev fruntaş FĂGET GHEORGHE - ELVIS 
11 elev fruntaş GHIC DANA 
12 elev fruntaş IOFCEA MĂDĂLINA - FLORENTINA 
13 elev fruntaş IOJĂ ŞTEFAN - CRISTIAN 
14 elev fruntaş LAZĂR - RUJA MIRCEA 
15 elev fruntaş LEONTE GABRIEL 
16 elev fruntaş MATEI MANUEL - CONSTANTIN 
17 elev fruntaş NEGREA DUMITRU - VLĂDUŢ 
18 elev fruntaş NOROCEA IONUŢ - ADRIAN 
19 elev fruntaş PĂTRÎNJAN DARIUS - ANDREI 
20 elev fruntaş SLĂBUŢU MIHAI 
21 elev fruntaş SPULBER VASILICĂ - MĂDĂLIN 
22 elev fruntaş TUDOR OCTAVIAN - BOGDAN 
23 elev fruntaş VÎLCU IONUŢ 
24 elev fruntaş VÎRVEA IONUŢ - ALEXANDRU 
25 elev fruntaş VRĂSMAŞ ANDREI - VASILE 

E
levii se prezintă 

Am absolvit Liceul cu Program Sportiv Satu 
Mare, profil Fotbal. Am practicat fotbal de 

performanță, iar din 2010, m-am îndreptat către 
cariera militară. 

Am ales să pornesc pe acest drum pentru a-mi 
asigura un viitor mai bun și un loc de muncă 

stabil. Îmi place această școală pentru că este bine 
organizată în instruirea elevilor care să devină 

jandarmi profesioniști. Sunt cu atât mai mult 
bucuros că această școală are și echipă de fotbal, 
fiind selecționat în această echipă nu am renunțat 

definitiv la pasiunea mea. Prin 
evoluțiile mele și încrederea acordată 

de antrenorul meu, sublocotenentul 
Anania Radu și președintele echipei, maiorul Ungureanu Cătălin, 
am fost selecționat la echipa națională de fotbal a M.A.I. cu care 

am participat la Campionatul Balcanic desfășurat în Turcia la 
sfârșitul anului 2011.  

Rezultatul a fost uimitor, întrucât ne-am clasat pe prima treaptă a 
podiumului învingând echipa Bulgariei cu scorul de 3-0 și în 

finală - echipa Ciprului unde, la loviturile de departajare, am 
înscris al treilea gol, scorul fiind 5-4.  

 
Vădan Călin Flaviu, 22 de ani, Satu Mare 



 

 

Rubrică realizată de  
Maior Cătălin Ungureanu  

FERDINAND PORSCHE, 
GENIALUL CREATOR DE 
MAȘINI 
 
Istoria Porsche începe la 3 
septembrie 1875 în Maffersdorf, 
Boemia. În această zi se naşte 
Ferdinand Porsche, al treilea 
copil al lui Anton Porsche şi al 
soţiei sale, Anna. 
La momentul invenţiei 
automobilului, Ferdinand 
Porsche are 11 ani. Ferdinand 
este interesat în special de 
electricitate. La 13 ani instalează 
o sonerie electrică şi la 16 ani 

asigură iluminatul electric în casa părinteasca. În 1893 îşi începe 
cariera profesională la concernul de uzine electrice Bella Egger & Co. 
din Viena. Patru ani mai târziu, talentatul Porsche ocupă deja poziţia 
de şef al atelierului de testare a electromotoarelor, iar la puţin timp 
după aceea îl regăsim în poziţia de asistent al directorului de 
întreprindere. 

Cu puţin timp înainte de sfârşitul secolului, Ferdinand Porsche 
intră în serviciul furnizorului oficial al curţii regale, Jacob Lohner. 
Aici, Porsche proiectează primul său autovehicul cu motor înglobat în 
butucul roţilor care, sub numele de Löhner-Porsche, atrage atenţia 
publicului la expoziţia mondială de la Paris. Pe acest autovehicul se 
puteau monta motoare pe toate cele patru roţi, prin urmare, poate fi 
considerat primul autovehicul cu tracţiune integrală din lume. Un 
principiu, de altfel, pe care NASA îl va utiliza 70 de ani mai târziu la 
construcţia vehiculului selenar. 

 
În 1902, Ferdinand Porsche 

pilotează la parada regală 
organizată de arhiducele Franz-
Ferdinand un autovehicul 
Lohner-Porsche construit chiar 
de el. Porsche coordonează 
proiectarea autovehiculelor  
Austro-Daimler.                                                 

Din lumea automobilului 

ISTORIA PORSCHE  
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Neagu Elena-Alina 
24 de ani 

Buzău 
 
Mi-am dorit de mică să urmez o carieră 

militară, când îi spuneam tatălui meu că vreau 
să mă fac general atunci când voi fi mare. Acum 
sunt elev jandarm şi pentru a ajunge aici nu a 
fost uşor, însă consider că oricât de înalt ar fi 
muntele, tot există o cărare până în vârf. 

Din primele luni de şcoală militară, m-am 
convins că această carieră mi se potriveşte 
pentru că se bazează pe muncă în echipă, pe 
ordine şi disciplină.  

 
Mă bucur că încă din primele luni de şcoală 

am fost implicaţi în activităţi extra-curriculare, 
am avut şansa să ne cunoaştem mai bine. 
Organizarea primei ediţii a concursului Miss şi 
Mister Jandarm va rămâne pentru mine o frumoasă 
amintire, în primul rând pentru că am participat şi 
mai apoi că am câştigat acest concurs. M-am 
bucurat cu atât mai mult cu cât i-am adus şi mamei 
mele o bucurie. Ea a fost cea care, cu doar o 
săptămână înainte de concurs, la decesul bunicului 
meu, tatăl ei, m-a încurajat şi m-a rugat să nu 
renunţ. În al doilea rând mă bucur că organizarea 
unui astfel de eveniment a contribuit la promovarea 
imaginii şcolii noastre şi sper ca acest concurs să 
devină o tradiţie. 

Miss şi Mister Jandarm 

Nacu Liviu 
21 de ani 
Râmnicu-Sărat 
 
Dorinţa mea de a deveni “poliţist” a apărut în clasa a V-a când am fost martorul 

unei demonstraţii a structurilor de poliţie şi jandarmi în oraşul Buzău.  
Cu timpul mi-am îndreptat atenţia către structura Jandarmeriei, încercându-mi 

norocul şi la Academia de Poliţie, arma Jandarmi.  
Balul Bobocilor a fost o experienţă inedită pentru mine şi le mulţumesc colegelor de 

anul al II-lea care m-au convins să particip.  
Nu faptul că am câştigat e cel care contează ci sentimentul de apartenenţă la grupul 

din care acum fac parte: Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni. 

Continuare din pagina 25 
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Sărbătoarea din noi! 
 
Fuioare de lumină împletesc curcubeul sărbătorii 

Crăciunului. Oamenii par a fi neliniştiţi, gândindu-se că 
sărbătoarea ce se apropie îi va găsi nepregătiţi. Bineînţeles că se 
înşeală, sărbătoarea vine pentru suflet,  iar acesta este cu 
siguranţă pregătit. 

De fapt bucuria, bunătatea şi zâmbetul fiecăruia dinte noi 
sunt semne că putem primi binecuvântarea Crăciunului. 

În periplul nostru prin viaţă trăim multe momente care ne  
marchează, într-un fel sau altul. Ele pot fi frumoase sau urâte, 
bune sau rele, rare sau dese, dar cu siguranţă sărbătoarea 
Crăciunului este un moment frumos care se repetă în fiecare an. 

Pe lângă valoarea spirituală, pentru cei mai mulţi dinte noi, 
Crăciunul reprezintă un moment al bucuriei, bucurie care se 
poate vedea şi pe cele mai triste chipuri ale semenilor noştri. 

Culorile sărbătorilor, beculeţele aprinse, oamenii de zăpadă, 
globurile de sticlă sau ciocolată şi nelipsitul Moş Crăciun, îşi 
fac loc cu bucurie în sufletul nostru. 

Crăciunul este un moment în care oamenii mari devin copii. 
Este o transformare pe care nu o percepem, dar care totuşi are 
loc. 

Colindele, clinchetele de clopoţei, mirosul de brad şi 
vâscul, ca semn al iubirii, ne face să ne întoarcem la ,,copilul 
din noi”. 

Inima noastră, plină de bucurie ne îndeamnă să facem 
daruri, să fim mai buni şi să trăim cu intensitate maximă 
sărbătoarea care ne-a cuprins. 

Să deschidem uşa, să aprindem ghirlandele cu beculeţe 
multicolore şi să ne auzim colindând alături de colindători în 
ecoul nopţii… ,,leru-i ler”…! 

A venit Crăciunul!  
Să-l păstrăm în suflet în fiecare zi! 
 

Plutonier Cristinel Irimescu 
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DIN SUFLET PENTRU SUFLET… 
 
 

Mii de români stabiliţi în străinătate, în ţări precum Germania, Franţa, 
Belgia, Italia, au avut parte de momente unice, în prag de Crăciun, atunci 
când au ascultat cu emoţie şi dor de ţară evoluţia de excepţie a Coralei 
„Voces Christianum” a Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” din care 
face parte si subsemnatul. Pentru a treia oară, un cor de tineri din Bucovina, 
în majoritate studenţi, a parcurs peste 7.000 de kilometri, în perioada 8 – 20 
decembrie, pentru a duce frumuseţea colindelor şi românilor aflaţi departe de 
casă, în oraşe unde comunităţile de români sunt foarte numeroase. 

Primul concert, de circa o oră şi jumătate, cu colinde româneşti 
interpretate pe patru voci, dar şi solo, a fost susţinut pe 9 decembrie, în 
Catedrala 
mitropolitană din 
Nürnberg – Germania. 

Pe lângă zecile de 
români care au ales să 
„trăiască” Crăciunul 
împreună cu 
colindătorii din 
Bucovina, s-a aflat şi 
ÎPS Serafim, 
Mitropolitul 
Germaniei, Europei 
Centrale şi de Nord. La 
finalul concertului, ÎPS 
Serafim ne-a felicitat şi 
ne-a invitat şi anul 
viitor în Germania, pentru a aduce vestea Naşterii Domnului într-un mod cu 
totul special, prin colinde româneşti. 

Un alt concert susţinut de noi a avut loc pe 11 decembrie, în Bruxelles – 
Belgia, în Catedrala Mitropolitană, unde am participat, în prima parte a zilei, 
la Sfânta Liturghie după care am sustinut  concertul de colinde, în faţa a peste 
o mie de români, care au aplaudat îndelung evoluţia noastră. 

Buna organizare a concertului din Bruxelles se datorează unui fost corist 
sucevean, Daniel Bivol, care este astăzi funcţionar la Parlamentul European şi 
care, împreună cu familia stabilită tot în Belgia, a făcut tot posibilul să nu ne 
lipsească absolut nimic. 

Un alt popas muzical, dar nu unul orişicare, ci unul de suflet, în care 
vocile şi versurile colindelor se contopesc,  a 
fost cel din Franţa, unde, pe 12 decembrie, 
am susţinut un concert, pentru diaspora, în 
Biserica Sf. Arhangheli Mihail, Gavriil şi 
Rafail, din Paris. În timpul concertului de 
Crăciun, mulţi dintre românii stabiliţi la 
Paris au lăcrimat şi au aplaudat îndelung 
evoluţia noastră, legând o punte de suflet 
între cele două ţări, între cele două oraşe, 
între sufletele de acasă şi cele înstrăinate. 
După concertul de la Paris, au urmat alte 
patru concerte, în Italia, la Torino, pe 16 
decembrie, la Parohia Sf. Cruce, unde este 
paroh preotul Lucian Roşu, la Ivrea, în 

Nordul Italiei, pe 17 decembrie, la biserica românească unde slujeşte preotul 
paroh Dumitru Babula, la Milano, pe 18 decembrie, în Biserica Ortodoxă 
Română, păstorită de preotul Traian Valdman, Tot pe 18 decembrie, seara, la 
Brescia, am concertat  în Biserica Sf. Constantin cel Mare, unde este paroh 
preotul Gheorghe Timiş,  

Fiecare concert a avut farmecul său. Concertul de colinde de la Ivrea,  s-a 
bucurat şi de prezenţa episcopului italian de Ivrea, monsignor Arrigo Miglio, 
care, împreună cu mai multe oficialităţi locale, a apreciat generozitatea cu 
care le-am oferit un spectacol de colinde de calitate. Pentru sinceritatea cu 
care am colindat şi pentru frumuseţea repertoriului prezentat în faţa 
publicului, monsignor Arrigo Miglio ne-a  invitat şi anul viitor, să susţinem 
un concert, chiar în catedrala catolică pe care o păstoreşte.  

Mentorul şi cel care ne este mereu aproape este părintele profesor Lucian 
Ionuţ Tablan - Popescu, care, deşi nu ne-a însoţit în străinătate, ne-a ajutat în 
alegerea repertoriului şi cu sfaturi organizatorice. 

 
Plutonier major Nicolae Paraşteac  

În aşteptare… 
 
Când bruma a venit 
Şi totul a-ngheţat 
Cred, sau mi se pare mie 
Că toamna a plecat. 
 
Şi iarna a sosit 
Cu fulguşori ea a venit 
De-acum, copii, să ştiţi  
Să vă îmbrăcaţi mai gros 
Să nu răciţi! 
 
Şi… mă gândesc  
Că vine Moş Crăciun 
Încărcat cu sacul plin 
Şi-n sănioara lui aduce 
Multe bucurii. 
Pentru noi - copii,  
pentru voi - părinţi, 
bunici  
şi alte suflete mai mici.  



 

 

Hrană pentru... 

...minte! 

Bucătarul nostru vă recomandă... 

RULADĂ DE PORC  

“SURPRIZĂ”  

In poligon 
 
La una din şedinţele de tragere s-au folosit 

nişte ţinte speciale, care, spre deosebire de 
ţintele obişnuite, aveau cercul din mijloc cotat 
cu 50 de puncte. Celelalte cercuri erau de 25, 
20, 10, 5, 3, 2, 1. Trăgătorii au primit câte şase 
cartuşe. Horia, Andrei şi Traian au tras 
consecutiv în aceeaşi ţintă şi au totalizat 
fiecare câte 71 de puncte. Unul dintre cei trei 
a nimerit un foc chiar în centru, dar cine a 
izbutit această performanţă nu s-a putut afla, 
deoarece ostaşul care trebuia să lipească 
bulinele nu şi-a făcut datoria cum se cuvenea. 

 
Au existat totuşi câteva informaţii şi 

anume: din primele două focuri Horia 
obţinuse 22 de puncte, iar primul cartuş tras 
de Andrei a intrat în cercul 3. Distribuţia 
celor 18 lovituri a fost următoarea: trei în 
cercul 1, două în cercul 2, două în cercul 3, 
două în cercul 5, trei în cercul 10, trei în 
cercul 20, două în cercul 25, şi una în 
punctul negru, de 50. 

 
Cunoscând aceste elemente se poate 

determina trăgătorul care a lovit în punctul 
negru? 
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Mod de preparare: 
 
Se tranşează pulpa astfel încât să se obţină un dreptunghi, 

apoi se bate ca la şniţele dar nu prea mult, se sărează şi 

condimentează pe ambele părţi. Separat se face o compoziţie 

din piept de pui, dat prin maşina de carne, caşcaval, ou, sare şi 

piper după gust. Pe lungimea pulpei de porc se aşeză 

compoziţia, împreună cu 5-6 felii de gogoşari, după care se 

rulează, se leagă cu o sfoară alimentară sau aţă, se aşează într-o 

tavă cu puţină apă şi se dă la cuptor timp de 50 de minute la foc 

potrivit. Din când în când se stropeşte cu jiul din tavă.  

Se serveşte cu diferite garnituri, cartofi, legume.  

Hârtia aurie de împachetat  
 
Povestea spune că a fost odată un om, care 

şi-a pedepsit fetiţa în vârstă de 5 ani, pentru 
că a risipit o hârtie aurie de împachetat foarte 
scumpă. Omul stătea rău cu banii şi a devenit 
şi mai supărat când a văzut că fetiţa a folosit 
hârtia respectivă ca să decoreze o cutie şi să 
o pună sub bradul de Crăciun. Cu toate 
acestea, fetiţa a adus tatălui ei cadoul în 
dimineaţa următoare spunându-i: Acesta este 
pentru tine, tăticule. Tatăl a fost ruşinat de 
reacţia lui furioasă de cu o zi în urmă, dar 
supărarea lui se arătă din nou când văzu că, 
de fapt, cutia era goală. El i-a spus pe un ton 
răspicat: Nu ştiai, domnişoară, că atunci 
când dai un cadou cuiva, trebuie să pui ceva 

în el? Fetiţa s-a uitat în sus spre tatăl său, cu 
lacrimi în ochi şi a zis: Tăticule, cutia nu este 
goală. Am suflat în ea atâtea săruturi până 
când s-a umplut. Tatăl a rămas perplex. În 
genunchi şi-a îmbrăţişat fetiţa rugând-o să-l 
ierte pentru supărarea lui fără rost.  

La scurt timp după aceasta, micuţa a murit 
întrun accident şi se spune că tatăl ei a ţinut 
acea cutie aurie lângă patul său tot restul 
vieţii. Şi de câte ori se simţea descurajat sau 
avea de înfruntat situaţii dificile, deschidea 
cutia şi lua un sărut imaginar care-i dădea 
putere. Morala? Fiecare dintre noi primim o 
cutie aurie cu dragoste necondiţionată şi 
săruturi de la copiii noştri, de la familie sau 
de la prieteni.  

Nu putem avea altceva mai preţios!  

D
ac
ă 

eş
ti

 p
re

a 
gr
ăb

it
…

, c
au

tă
 d

ez
le

ga
re

a 
în

tr
e 

pa
gi

ni
le

 r
ev

is
te

i 

...trup! 

...suflet! 

De prin mailuri adunate 

                        Ingrediente: 
 

- 1 kg. pulpă de porc; 
- 150 gr. piept de pui; 
- 1 ou; 
- 1 gogoşar; 
- 50 gr. caşcaval; 
- sare, piper  



 

 

 Datele noastre de contact  
Adresa: Fălticeni, str. Armatei, nr. 1-3, 725200 

Tel.  0230 541660, 0749 276522  Web: www.jandarmeriafalticeni.ro    
Fax.  0230 545791   E-mail: relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro   

Sudoku este unul din cele mai cunoscute jocuri de 

perspicacitate din lume. Termenul provine din japoneză, unde 数, sû, 

înseamnă—cifră şi 独, doku—unică. 

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

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

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

Ai decis să te înscrii la 

 Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni? 

1. Află cât mai multe despre ce înseamnă a fi jandarm! Știi care sunt atribuțiile 

Jandarmeriei, cum este organizată?  

2. Mergi la unitatea de jandarmi din judeţul tău, (în fiecare judeţ există cel puţin o 

unitate) şi adresează-te ofiţerului de resurse umane. El îţi va spune ce ai de făcut, te 

va consilia, îţi va spune ce documente trebuie să cuprindă dosarul tău de candidat şi 

îţi va da să completezi formularele. Toate acestea se vor întâmpla doar dacă 

îndeplineşti CRITERIILE DE RECRUTARE. Le poți consulta pe site-ul școlii, 

www.jandarmeriafalticeni.ro. Completează-ţi dosarul cu documentele cerute în cel 

mai scurt timp. Păstrează legătura cu ofiţerul care te-a recrutat, el te poate informa 

corect şi îţi poate oferi detalii despre concursul de admitere. 

3. Află care sunt disciplinele de concurs și pregăteşte-te temeinic din timp!  

4. Gasești alte detalii aici: www.jandarmeriaromana.ro, www.mai.gov.ro  

INFORMEAZĂ-TE! 

INFORMEAZĂ-TE! 

INFORMEAZĂ-TE! 

INFORMEAZĂ-TE! 




