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Mă deplasam cu un mijloc de transport în comun, într-o frumoasă zi 

de toamnă, ultima a lunii septembrie, spre orașul în a cărui unitate 

militară avea să se țină una din obișnuitele, așteptatele și rodnicele  

întîlniri (convocări) ale colegilor de breaslă. Într-adevăr, după multe 

serpentine în urcare, urmau acum altele în coborâre. Eram la cea mai 

mare altitudine pe care o putea atinge acel drum național, și în fața 

ochilor aveam darul dat oamenilor, pe care îl numim frumusețile 

naturii, dar, trebuie să recunosc, în acele locuri și mintea și mâna 

omului își făcuse cu prisosință efectul. Acestea, contopindu-se, au 

determinat-o pe doamna de pe bancheta din stânga mea, să exclame cu 

glas tare:,,ce frumos!”. Și, într-adevăr, era foarte frumos totul. M-am 

întrebat atunci, câți dintre cei care călătoream împreună, prin acele 

frumuseți, le puteam observa, vedea și bucura de ele. Sau în ce fel 

percepea pasagera de aproximativ 65 de ani,  care părea purtată prin 

lume, tot ceea ce era în jur, încât să o facă să aibă o asemenea reacție 

spontană. De ce mulți dintre noi nu putem vedea cum vede ea și nu ne 

putem bucura ca ea? Mai mult, de ce nu suntem capabili să ne bucurăm 

de bucuriile și împlinirile celor din jurul nostru? Este o foarte strânsă 

legătură, din punct de vedere al percepției, între ceea ce este în jurul 

nostru și ceea ce este în interiorul nostru.  Pe acea doamnă au 

determinat-o să aibă reacția spontană mintea și sufletul ei  care erau 

cuprinse de multă liniște, pace și frumusețe. M-am bucurat pentru ea, 

cu plăcere m-am gândit la cei din jurul ei, familie, prieteni, cunoscuți, 

care, într-un fel sau altul, au ajutat-o să ajungă la o așa stare 

sufletească. Un motiv și un argument în plus, care ne obligă să tindem 

spre liniște, frumusețe și stări emoționale alese, sunt și cuvintele pe care 

le găsim la începutul celei mai citite Cărți, care spun: „ …și iată erau 

bune foarte”. Rămâne să rezolvăm problema cu noi. 

 

Cătălin Simion 

 
,,Ce frumos!” !!! 



 

 

2 CUVÂNT ŞI FAPTĂ 
Trimestrul al III-lea 

(continuare în pag. 3) 

Î 
n perioada 06.09 – 13.09.2014 în cadrul şcolii s-a 
organizat şi desfăşurat concursul de admitere, sesiunea 
septembrie 2014. În zilele de 6 şi 7 septembrie a.c. 375 
de candidaţi, 335 băieţi şi 40 fete, s-au prezentat la 

sediul şcolii noastre în vederea înscrierii la concursul de 
admitere. Duminică, 7 septembrie, începând cu ora 15.00, 
candidaţii şi părinţii au participat la instructajul susţinut de 
colonelul Marian Mircea-Liviu, comandantul şcolii şi 
preşedintele Comisiei de Admitere a şcolii.  

Cei mai mulţi candidaţi au fost din judeţul Suceava (77 de 
candidaţi), urmat de judeţele Botoşani (42), Vaslui (29), 
Bistriţa Năsăud (24), Neamţ (24), Iaşi (21), Vrancea (20), 
Bacău (14). Peste 95% dintre candidaţi şi-au exprimat opţiunea 
pentru limba engleză la proba de verificare a cunoştinţelor. 

Concurenţii au fost organizaţi în zece detaşamente, unul 
pentru fete şi nouă pentru băieţi. La finalul primei etape de 
concurs au promovat 16 fete şi 271 de băieţi. 

Începând de luni, 8 septembrie a.c. au fost planificate 
probele eliminatorii: examinarea medicală care s-a desfăşurat la 
sediul şcolii şi verificarea aptitudinilor fizice care a avut loc pe 
Stadionul „Nada Florilor” din Fălticeni.  

Candidaţii declaraţi „Apt” şi „Promovat” au susţinut proba 
de verificare a cunoştinţelor vineri, 12 septembrie a.c. Pentru a 
fi declaraţi „ADMIS”, candidaţii au trebuit să obţină un punctaj 
de minim 40 de puncte din 90 posibile, clasificarea efectuându-
se în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Cei 
287 de candidaţi care au promovat probele eliminatorii au 
completat un test de 90 de itemi, din care 60 la limba română şi 
30 la o limbă străină (engleză sau franceză). 

ADMITERE 
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În seria de elevi 2014-2016 au fost admişi 115 băieţi şi 10 fete.  
Primul candidat admis este din judeţul Suceava şi a obţinut 82 de puncte. Ultimii candidaţi au fost declaraţi „Promovat” 

prin departajare după media obţinută la examenul de bacalaureat, la un punctaj de 55 de puncte.  
 

Î 
n data de 01.10.2014, la 
Şcoala Militară de 
Subofiţeri de Jandarmi 
„Petru Rareş” Fălticeni  a 

avut loc deschiderea anului de 
învăţământ pentru elevii jandarmi 
din seriile 2013-2015 şi 2014-2016. 

Cei 174 de elevi (125 în anul I şi 
49 în anul al II-lea) vor desfăşura 
cursuri în perioada 1 octombrie – 
19 decembrie 2014, iar din 5 
ianuarie 2015, elevii din anul I vor 
continua pregătirea în şcoală şi 
elevii din anul al II-lea vor 
desfăşura un stagiu de practică în 
structuri operative ale Jandarmeriei. 

Procesul de învăţământ se desfăşoară în baza curriculum-ului avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobat de 
Ministerul Afacerilor Interne şi cuprinde perioade de cursuri, vacanţe şi stagii de practică în unităţile operative. 

La sfârşitul celor doi ani de studiu, în funcţie de rezultatele obţinute la examenul de absolvire, elevii deveniţi subofiţeri 
jandarmi sunt repartizaţi în structurile subordonate Jandarmeriei. 

La activitate au participat reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai instituţiilor statului: Cristian Şologan – din partea Instituţiei 
Prefectului, Alexandru Rădulescu – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Cătălin Coman – primarul municipiului 
Fălticeni, Paul Buhlea – director al Direcţiei Administraţie şi Ordine Publică Fălticeni, Laurenţiu Tomescu – director adjunct al 
Colegiului Naţional „Nicu Gane” Fălticeni, colonel Iulian Iacob – prim adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Suceava şi colonel Costel-Laurenţiu Hopu – şeful Serviciului Formare Profesională şi Documentare din 
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, rude şi părinţi ai elevilor. 

ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR 
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C u mânuțe, unele 
îndemânatice, altele 
m a i  p u ț i n 
îndemânatice, au 

creat sub oblăduirea Cerului, 
icoana. 

Sub auspiciile voluntariatului, 
Ruxandra Cristiana Rusu i-a 
învățat pe copiii și tinerii din 
Fălticeni, din cadrul Serviciilor 
Multifuncționale pentru copilul 
aflat în dificultate, mai pe scurt, 
fosta casă de copii Dumbrava 
Minunată, să realizeze icoana pe 
sticlă.  

Tehnica realizării icoanei pe 
sticlă  este relativ simplă,  și totuși 
atât de migăloasă. Realizarea unei 
icoane pe sticlă necesită în primul 
rând răbdare, credință și, abia în 
final, talent, consider eu, ca și 
psiholog al unității, Ilinca Ioana 
Rusu, coordonator al acestui proiect. 
Fiecare copil  a  pus în acele 
chipuri  zugrăvite pe sticlă,  ceva din 
personalitatea lor, ceva din chipul atât 
de drag al mamei, așa cum au văzut-o ei 
sau cum și-au imaginat-o. 

Tematica acestui proiect a fost chipul 
Fecioarei, Fecioara care se roagă 
neîncetat pentru noi oamenii, pentru 
izbăvirea păcatelor noastre. Am prăznuit 
la  mijlocul lunii august Adormirea 
Maicii Domnului, apoi, ne-am bucurat, 
pe 8 septembrie, de nașterea Fecioarei, 
în curând vom prăznui, Intrarea 
Fecioarei în Biserică - 21 noiembrie, trei 
sărbători care ne-au inspirat să abordăm 
această temă. În timp ce pictam cu copiii 
icoanele, am primit o întrebare foarte 
interesantă din partea unui copil: „De ce 
nu am început să pictăm icoane cu 
chipul altor sfinți?”. Am avut un 
moment de ezitare până am reușit să 
găsesc un răspuns adecvat, și am 
zis:  „Pentru că asupra voastră stă 
așezat, protejându-vă, Acoperământul 
Maicii Domnului, și, de aceea, prin ceea 
ce vom face noi, vom aduce un omagiu 
și o mulțumire Maicii Domnului”. 
Copilul m-a privit lung, a zâmbit, 
continuând să picteze. 

„Mai aproape de cer” se dorește a fi 
un proiect în care educația morală  și 
religioasă să se împletească, la un nivel 
absolut, cu creativitatea. 

Mulți sunt copii talentați, cu 
aptitudini artistice deosebite, însă, cum 
se spune, ,,și diamantul a fost mai întâi 
cărbune”, și șlefuirea lor se produce în 
primul rând sub atenta îngrijire și 
coordonare a persoanelor care lucrează 
cu ei, dar și sub ochiul societății, care 
are o importanță deosebită în șlefuirea 
lor ca viitori oameni, viitori adulți, 
adulți intregri ai acestei societăți, adulți 
apți să se integreze într-o societate, care 
din păcate, încă din prim moment îi 
respinge și îi marginalizează, moment în 
care află că sunt copii instituționalizați, 
copii ai nimănui. Este o idee eronată , nu 
sunt copii ai nimănui, poate că nu au o 
familie , un tată și o mamă, care să-i 
îngrijească  și să-i iubească, să îi 
protejeze și să îi apere, când cineva le 
cauzează un prejudiciu, acești copii sunt 
ai noștri, ai comunității și  avem o 
datorie morală față de ei, pentru a-i 
forma și adapta. Adesea observ cum 
vina  și votul de blam este aruncat 
asupra copiilor din sistemul social de 
protecție, chiar dacă ei nu sunt vinovați 
pentru hârtiile aruncate, pentru gălăgia 
din jur, pentru jocul cu mingea  și multe 
altele. Trebuie să conștientizăm că și 
acești copii, copiii sociali sunt tot copii, 
au și ei drepturi la fel cu ale celorlați 
copii din familii. Copiii vor crește așa 
cum îi învățăm noi, dacă îi vom 
respinge, vor învăța să respingă, dacă 

îi  vom certa și apostrofa vor învăța 
s ă  u r a s c ă .  D u p ă  c u m 
spuneam,  societatea are un 
important rol în formarea acestor 
copii, societatea este cea care pune 
cărămidă  după cărămidă în 
formarea viitorului om, a viitorului 
individ. 
Am dorit să arătăm comunitații că și 
noi putem să dăruim, că și noi avem 
copii talentați, iar prin această primă 
expoziție, la început de toamnă, am 
dăruit icoana, poartă spre cer. 
Expoziția a avut loc în Biserica 
Școlii Militare de Subofițeri de 
Jandarmi ,,Petru Rareș” Fălticeni, în 
zi de duminică, duminică în care, 
anul acesta, a căzut și Sărbătoarea 
Sfintei Cruci. La vernisarea 
expoziției au participat pe lângă 
copiii și tineriii din cadrul centrului, 
colegi și prieteni, vecini, educatori, 

precum și d-na șef serviciu, Gabriela 
Curtui, care sprijină și încurajează 
aceste proiecte educativ-recreative. 
Gazda noastră a fost preotul militar 
Simion Cătălin, căruia îi mulțumim 
pentru găzduire și pentru cuvântul bun și 
încurajator. Expoziția a cuprins un 
număr de 13 icoane, și, după cum 
spuneam, a avut ca temă chipul atât de 
blând al Fecioarei Maria. 

Pe parcursul pregătirii expoziției, 
psihologul, dar și micul voluntar care a 
lucrat alături de ei, învățându-i despre 
icoană și tehnica ei, au putut vorbi și 
aminti anumite momente din viața 
Fecioarei Maria care au marcat viața 
celei care mijlocește ca rugăciunile 
noastre să fie îndeplinite. S-a vorbit 
despre însemnătatea icoanei, despre 
modul în care a fost făcută, despre 
elementele din care este alcătuită icoana, 
despre zilele în care se praznuiește și se 
sărbătorește, pentru că educația morală 
și religioasă începe încă din copilărie. 

Copiii implicați în proiect au fost 
extrem de încântați că pot crea, că pot 
expune, că pot dărui, că pot arăta că sunt 
parte integrantă a societății. 

Pe această cale am anunțat că 
pregătim o nouă expoziție, în pragul 
sărbătorilor de iarnă. ,,Mai aproape de 
cer”, va rămâne timp de 2 săptămâni în 
biserică. 

psiholog Ilinca Ioana RUSU 

Icoana, act de credință, poartă spre cer 

„Ne dorim să fim acceptați de comunitate” 
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D e-a lungul istoriei, bibliotecile au ars şi au 
renăscut din cenuşă, au fost distruse de unii ca 
să fie ridicate din ruini de alţii, au trecut 
cenzură şi multe alte greutăţi, dar au 

supravieţuit. 
Dacă la început, bibliotecile militare se adresau numai 

corpului de comandă, după Unirea Principatelor, se vădea un 
interes sporit de a pune cartea la îndemâna soldatului pentru 
răspândirea ştiinţei de carte şi formarea conştiinţei naţionale a 
militarilor. Astfel, prima bibliotecă militară de regiment 
(Biblioteca Regimentului 2 Infanterie Craiova) se înfiinţează 
în anul 1865. Reţeaua de biblioteci militare începea astfel să 
se dezvolte, organizându-se biblioteci în şcolile militare, în 
unităţi şi la cercurile militare (în 1874 a luat fiinţă Biblioteca 
Cercului Militar din Bucureşti). 

Între cele două războaie mondiale au existat biblioteci în 
toate unităţile Armatei Române. Şcolile militare dispuneau de 
biblioteci foarte bogate, unele dintre ele deţinând zeci de mii 
de volume. 

În ansamblul procesului instructiv-educativ desfăşurat în 
cadrul şcolilor militare, bibliotecilor existente în aceste 
instituţii le revin sarcini din ce în ce mai complexe. Prin ampla 
acţiune de răspândire a cărţii, ele participă la lărgirea 
orizontului cultural, la cultivarea calităţilor morale şi ostăşeşti, 
la temeinica pregătire de specialitate a personalului şi a 
elevilor militari. 

Pentru a răspunde cerinţelor actuale, activitatea bibliotecii 
Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni este 
fundamentată pe criterii specifice de organizare, fiind 
adecvată preocupărilor şi specificului impus de profilul 
instituţiei.  

Odată cu înfiinţarea şcolii în anul 2008, preocupările 
pentru organizarea cât mai satisfăcătoare a activităţii 
bibliotecii, au dus la apariţia unor iniţiative menite să asigure 
materialul necesar procesului instructiv-educativ a elevilor, 
precum şi pregătirii de specialitate  a personalului şcolii. S-au 
achiziţionat astfel cărţi şi manuale de specialitate care servesc 
ca material didactic atât pentru instructorii militari cât şi 
pentru elevi.  

 În anul 2011, în cadrul proiectului ,,Învaţă să înveţi”, au 
fost donate şcolii un număr însemnat de cărţi de specialitate 
dar şi beletristică, de către personalul aparţinând unor instituţii 
din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  

Tot la capitolul donaţii, amintim şi iniţiativa Ambasadei 
Franţei în România, respectiv prin intermediul unui ofiţer din 
cadrul Jandarmeriei Franceze de a oferi cu titlu gratuit, în 
cadrul unei vizite efectuate în şcoală, cărţi şi dicţionare de 
limba franceză, fiind de un real folos la pregătirea elevilor în 
domeniul limbilor străine. 

În contextul acestor preocupări s-a înscris şi amenajarea în 
vara anului 2014, a unui nou spaţiu destinat desfăşurării în 
condiţii cât mai optime a activităţii bibliotecii. Iniţierea 
acestor acţiuni de amploare, cu siguranţă vor genera o 
atitudine nouă faţă de bibliotecă, carte şi lectură. 

Biblioteca şcolii, prin bibliotecarii ei, însoţeşte elevii pe tot 
parcursul desfăşurării procesului de pregătire. Evident, funcţia 
principală a bibliotecii este cea de informare, dar ea se axează 
şi pe segmentul de destindere şi recreere prin punerea la 
dispoziţia cititorului  şi a altor cărţi decât cele de specialitate.  

O activitate importantă este aceea că tot prin intermediul 
bibliotecii, se distribuie elevilor şi suporturile de curs 
întocmite de instructorii militari, care au ca scop aprofundarea 
prin studiu individual a temelor  de specialitate.  

Pentru a excela în acest sens, bibliotecarii sprijină 
utilizatorii să acceseze resursele informaţionale pe care le 
deţin. Organizarea colecţiilor este făcută în aşa fel încât 
cititorii să aibă acces  liber la raft, la toate publicaţiile pentru 
împrumut. 

Oamenii preţuiesc mai mult biblioteca atunci când au o 
relaţie bună cu  bibliotecarii. Un bibliotecar competent este 
ceea ce fiecare utilizator vrea să cunoască la prima întâlnire cu 
biblioteca. 

Activitatea de bibliotecar nu implică doar intermedierea 
împrumutului de cărţi, ci şi repararea, conservarea, 
evidenţierea, cotarea, gestionarea, popularizarea fondului de 
carte. Metodica lucrului cu cartea este domeniul cel mai plăcut 
dar şi cel mai sensibil al activităţii de bibliotecă. Oferă 
satisfacţii deosebite celui ce are această sarcină, în sensul că 
poate cunoaşte direct sau prin studiu, oameni deosebiţi, cu 
creativitate, personalităţi publice sau scriitori. 

Cunoaşterea detaliată a materialului existent în cadrul 
bibliotecii, nu face altceva decât să uşureze activitatea 
bibliotecarului, mai ales în situaţiile în care cititorul solicită 
sprijinul sau recomandarea în alegerea cărţii dorite.  

Cartea l-a ajutat pe om să evolueze, astfel că bibliotecile 
nu trebuie privite doar ca rafturi cu cărţi, ci ca domeniu de 
muncă  la care efortul îl fac ochii, inclusiv ochii minţii. Cartea 
devine prin glasul ei o sărbătoare şi poate da naştere unei alte 
sărbători. 

Cititorul, sau mai bine spus prietenul cărţilor, are parte de 
bunătăţi şi frumoase dobânzi spirituale şi intelectuale, aşa 
încât ca ultim cuvânt nu putem decât să invocăm cunoscuta 
apreciere argheziană: ,,Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!” 
sau proverbul: ,,O carte închisă rămâne doar o bucată de 
hârtie”. 

 
Plutonier major Dumitru CORDUŞ 

BIBLIOTECA  
ŞCOLII MILITARE DE 

SUBOFIŢERI DE JANDARMI 
FĂLTICENI 
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O altfel de abordare... 
Formele vieţii sociale suportă schimbări rapide şi 

imprevizibile. Starea actuală a societăţii cere măsuri şi acte care 
ţin şi de resortul iubirii colective. Ce exemplu al iubirii colective 
ar fi mai deosebit decât jertfa supremă, viaţa pe care ţi-o dai 
pentru a-ţi salva camarazii aflaţi în misiune. Aceasta este 
povestea de viaţă şi moarte a sublocotenentului post-mortem 
Ioan Grosaru, autorul acestei cărţi de poezii. Pentru un astfel de 
gest trebuie să ai o statură morală şi o vocaţie specială, căci orice 
vocaţie este o opţiune ca răspuns la o chemare auzită şi orice 
vocaţie este însoţită de o renunţare. Ce poate fi mai înălţător 
decât renunţarea la propria viaţă pentru a o păstra pe cea a 
prietenilor tăi. Poate, dacă n-ar fi fost acest act eroic. mulţi dintre 
noi n-am fi ajuns prea curând să-i citim versurile, implicit 
gândurile.  

Omul valorează cât valorează obiectul iubirii sale şi 
dorinţele inimii lui. Dar care au fost dorinţele inimii lui ne-o 
spune chiar el prin versurile: ,,Vrut-am să iubesc cultura mai 
presus de alte vicii/ Arta, muzica, boema pacea-iubirii de 
frumos”, şi cu toate că oamenii din jur nu l-au înţeles, 
înfierăndu-l în tipare de egoism: ,,Nu-mi vărsaţi amare bărfe că 
trăiesc din fantezie/Că sunt personaj din basme, un copil fără de 
minte”, nu l-a împiedicat să lupte precum a şi mărturisit-o, încă 
de la vârsta de 18 ani: ,,Voi încerca să fiu un om al adevărului”, 
şi cu toate că greutăţile vieţii nu l-au ocolit, el a continuat să fie 
un luptător, un iubitor de adevăr, un om cinstit şi cu mare 
evlavie la cele Sfinte. Şi toate au plecat de la puiul de credinţă 
care a crescut în sufletul său, senin, sub streşina iubirii materne. 
A rămas cu amintirea bisericuţei din deal, a clopotniţei unde, 
copil fiind, s-a strecurat să simtă până în adâncuri dangătul 

prelung de clopot, singura certitudine, pe atunci că acela e 
sunetul de chemare spre eternitate. A trecut graniţa copilăriei, a 
lăsat în urmă pe mama şi apropiaţi şi a încercat să-şi croiască un 
drum al său, atât printre lucrurile normale cât şi printre cuvintele 
mereu brodate în figuri de stil şi încărcate de sentimente 
profunde: ,,Să ating cu mâna îndurarea/Să aprind făclii ce nu le-
am mai văzut/Apoi să vin să spun la fiecare/Că viaţa nu-i aşa 
cum am crezut”. 

Aceste versuri mă fac să cred că poetul Ioan Grosaru nu s-a 
limitat doar la eul empiric care se acupă doar de dorinţele lui 
oarbe, ci eul său este unul mult mai adânc, mai duhovnicesc, 
unul care-şi asumă destinul, vine în întâmpinarea chemărilor, le 
ascultă şi le însuşeşte. El realizează dimensiunea spirituală a 
spaţiilor libere, poate de aceea şi o mare parte din creaţiile sale 
servesc cu atâta dăruire şi se aliniază macrocosmosului. 
Elementele din natură sunt pentru poet ca nişte supape care-i dau 
voie să fie explorate, cu care să ajungă  să stabilească relaţii de 
fraternitate contopindu-se cu jalea-i lăuntrică. Stările emoţionale 
şi le-a îmbrăcat în anotimpuri şi fiecare în parte a fost iubit în 
egală măsură, bineînteles cu iubirea aceea aparte de artist care 
vede dincolo de ceea ce se poate vedea doar cu ochiul fizic: ,,Ai 
ce spune acum, timpule/doar e iarnă şi zborul păsărilor lasă/ tot 
mai multe amprente pe armura ta/cea neîncheiată/cât de 
fantastică ţi-i imitarea mişcării/şi cât de naiv sunt că ţi-o arăt/
când la geam arunc privirile/şi nasc alte imagini, alte 
încrengături de gesturi sonore/ care mă vor însoţi”. 

Spiritul  flămând de cuvinte  nu a putut fi ostoit nicicând. E 
o continuă luptă între cer şi pământ. Şi din fiecare astfel de luptă 
se întorcea mai smerit, mai regăsit, mai puternic şi totuşi…atât 
de avid, atât de atras de marele necunoscut. Omul aspiră spre 
perfecţiune, dar drumul e lung şi întortocheat. Şi-a dat seama de 
acest lucru, de aceea a trimis cuvintele spre Înalturi, le-a umplut 
de căldură sau de tristeţe şi a aştepat iar şi iar o altfel de sentinţă. 
O sete care ar fi trebuit să treacă dincolo de moarte şi să ajungă 
la Izvorul veşnic. Ştia aşadar până unde să caute cu versurile 
sale, până unde să zboare, dar teama de ce va fi îl întorcea mereu 
din drum la pământeştile preocupări: ,,Să mă ucid odată cu 
cuvântul/În setea rece de necunoscut,/Apoi să vin bolnav, 
scurmând pământul/Şi să rostesc căit că m-a durut/Şi totuşi să 
trezesc privirea care/Nu contenea să zboare-n infinit,/Să vin 
apoi, s-aprind o lumânare/Şoptindu-mi ruşinat, m-am regăsit”. 

Conştientizând că viaţa e o călătorie, că omul vine de 
Undeva şi se îndreaptă spre Cineva, întâlnim în poeziile lui, 
destul de des, ca un lait-motiv, cuvintele migrare, moarte, ceară, 
rugină, ruină. Şi aşa cum spunea marele poet Mihai Eminescu în 
versurile: ,,Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată”, Ioan Grosaru 
s-a străduit să-nvețe. La început doar cu cuvintele ca mai apoi să 
plece, dincolo, ca o îmlipnire a celor scrise de el însuşi ,,Pentru o 
clipă de rai un secol de iad aş pătrunde”. 

 
Prof. Maria-Mirela UNGUREANU-SIMION 

(Cuvânt înainte la volumul de poezii Corabia din furtună, 
apărut post mortem, al eroului poet Ioan Grosaru) 

Unul din eroii timpurilor noastre 
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G rigore Vasiliu Birlic (n. 24 ianuarie 1905, 
Fălticeni - d. 14 februarie 1970, București) a fost 
unul dintre cei mai mari actori români de 
comedie. A jucat în multe piese de teatru, precum 

și în filme. Numele de naștere era Grigore Vasiliu, Birlic fiind 
doar o poreclă pe care a primit-o datorită succesului din 
piesa Birlic, jucată la începutul carierei sale. 

Grigore Vasiliu s-a născut pe 24 ianuarie 1905, în familia unui 
mic negustor de pe strada Pârâul Târgului din Fălticeni. În 
copilărie a vrut să se facă clovn la circ, dar a fost tempestiv 
potolit de către tatăl său. A absolvit în anul 1924 cursurile 
Liceului „Nicu Gane” din Fălticeni, făcând parte din prima 
promoție a liceului. 

Scriitorul Eugen Dimitriu, fondatorul Galeriei Oamenilor de 
Seamă din Fălticeni, povestește în cartea Orașul 
Muzelor că: „Despre Grigore Vasiliu Birlic se putea bănui ce va 
ajunge în viață: actor de mare talent. O simplă grimasă în 
liniștea deplină a orei, și toată clasa izbucnea în hohote de râs, 
dând peste cap lecția... Observațiile pe care le primea erau făcute 
cu înțelegere. Profesorii aveau intuiție, îl și vedeau pe marile 
scene, în roluri ce puteau face epocă. Uneori, Birlic ajungea pe 
mâna directorului George Stino, care-l făcea „săcătură”. Voia 
să-i dea câteva vergi, dar făptașul se băga sub masă.” 

La dorința familiei sale care considera actoria ca fiind o 
meserie neserioasă, Grigore Vasiliu se înscrie la Facultatea de 
Drept din Cernăuți. În paralel, până a-și lua licența în drept, a 
făcut figurație la Teatrul Național din Cernăuți pentru a-și câștiga 
traiul. Remarcat de directorul Dragoș Protopopescu, este distribuit 
pentru prima dată de către regizorul Aurel Maican în rolul unui 
tâmpit din comedia Musca spaniolă, scrisă de vienezii Arnold și 

Bach, și adaptată de dramaturgul Tudor Mușatescu și de 
regizorul Sică Alexandrescu. Fiind peltic, a fost „mai 
gâgă decât ar fi cerut textul” și astfel a repurtat încă de 
la început un succes răsunător. 
În urma succesului obținut la public, este angajat ca 
actor la Teatrul Național din Cernăuți. La Cernăuți, 
Grigore Vasiliu cucerește simpatia publicului, fiind 
remarcat mai ales datorită rolului Dandanache din 
piesa O scrisoare pierdută a lui Ion Luca Caragiale. 
Dramaturgul și omul de teatru Victor Ion Popa îl 
distribuie în piesa „Amanetul” de Holberg. 
Pentru admiterea la Conservatorul de Artă Dramatică 
din Cernăuți a trecut prin nu mai puțin de șapte tentative 
nereușite. Motivul pentru care a fost admis cu greu la 
Conservator era un defect de vorbire, explicat de Birlic 
mai târziu: „eram peltic și scuipam când vorbeam”. 
Defectul s-a transformat însă într-unul dintre atuurile 
actorului. La Conservator s-a numărat printre elevii lui 
Petre Sturdza și mai târziu a avut-o ca profesoară pe 
Gina Sandri. A legat o strânsă prietenie și cu Jules 
Cazaban, coleg de Conservator. Mai târziu s-a mutat la 
Conservatorul din București.  
În anul 1933, Grigore Vasiliu, student pe atunci la 

Conservatorul de Artă Dramatică din Cernăuți, a fost adus la 
București, de către regizorul Aurel Maican. Timp de un deceniu a 
jucat pe scenele diverselor companii particulare în piesele 
regizate de către Sică Alexandrescu și Ion Iancovescu, fiind 
vedetă în special la Teatrul Vesel. Acest teatru își ținea 
spectacolele într-o sală mică dintr-un pasaj al Bulevardului 
Elisabeta din București; teatrul fusese înființat de regizorul Sică 
Alexandrescu împreună cu dramaturgul Tudor Mușatescu și avea 
să-și continue activitatea până în anul 1940. 

Printre piesele cele mai importante în care a jucat se 
numără: Vârcolacul,Micul Weber de Arnold si Bach, Otto 
Elefantul de Arnold și Bach, Arde nevastă-mea de A. Vercourt și 
Jean Bever, Prostul din baie de Ernest Fiese și Karl 
Fellman, Corabia lui Noe, Așternutul de mătase de A. Birabeau și 
G. Dolley, Părintele cățeilor de Glinger și Taussig, Împăratul de 
Luigi Bonelli etc. 

Din această perioadă își trage și porecla, transformată mai 
târziu în supranume, Birlic, care era titlul unei piese scrise de 
vienezii Arnold și Bach, adaptată special pentru el de dramaturgul 
Tudor Mușatescu și de regizorul Sică Alexandrescu. Acțiunea din 
piesă era localizată în nordul Moldovei, erou principal (un 
funcționar) purtând numele de Costache Perjoiu, zis Birlic, din 
Fălticeni. 

Cu rolul titular din farsa Birlic, tânărul Grigore Vasiliu a 
cunoscut un succes uriaș, astfel încât a ajuns să se identifice cu 
personajul și să-i adopte numele. Mai întâi o poreclă ce stârnea 
râsul, Birlic (cuvânt de origine turcă însemnând asul de la cărțile 
de joc) a devenit o marcă pe care actorul a adăugat-o numelui său, 
transformând-o în renume. 

Redacția  

 
PERSONALITĂŢI 

FĂLTICENI - SUCEAVA 

Grigore Vasiliu Birlic  

Grigore Vasiliu Birlic  
24 ianuarie 1905, Fălticeni - d. 14 februarie 1970, București 

(continuare în pagina 20) 
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23/08/2009 · by Cronica de Falticeni 
· in special · 

 
23 august, vă mai spune ceva această 

dată?  Pentru tinerii născuţi după 1989 ziua 
de 23 august nu înseamnă mare lucru, dar, 
pentru generaţiile ,,educate” anterior, are o 
mare încărcătură emoţională. Tot românul 
se simţea bine de 23 august, chiar dacă 
pentru această stare de bine, zeci de ani 
oamenii au fost obligaţi să participe la 
mitinguri omagiale, să proslăvească 
regimul comunist şi să se bucure pentru 
cele câteva ore în plus de emisiuni 
televizate. Acum, 23 august 1944, o istorie 
de 65 de ani, a fost dată uitării …. 

Perioada cuprinsă între martie 1944 şi 
ianuarie 1945, în ceea ce privește viaţa şi 
activitatea locuitorilor oraşului Fălticeni şi 
a fostului judeţ Baia, n-a fost prezentată 
prea des fălticenenilor de astăzi. O istorie a 
acelor ani a fost dată publicităţii, în urmă 
cu 13 ani, de către unul dintre scriitorii 
autohtoni, domnul profesor Geo Nichita, în 
monografia „Însemnări fălticenene”.  

În condiţiile războiului de la începutul 
anului 1944, autorităţile şi familiile 
funcţionarilor şi militarilor, cât şi alte 
familii, au plecat în refugiu, în regiunile 
sudice şi sud-vestice ale ţării sau în sudul 
Transilvaniei. În urma lor, în Fălticeni a 
rămas un comandament militar condus de 
către lt. col. Radu Grigore, ca prefect 
delegat fiind lt. col Al. Sadoveanu, iar ca 
primar delegat, lt. col. Ioan Nemţeanu. În 
acele zile a fost încartiruit la Regimentul 
16 Infanterie, un batalion de trupe 
disciplinare româneşti, cu consemnul de a 
nu ieşi în oraş. Însă ostaşii au ieşit în oraş 
şi au devastat beciurile cu vin din Strada 
mare, azi strada Republicii. După cele 
întâmplate, trupele batalionului au fost 
mutate la Spătăreşti şi Dumbrăviţa din 
comuna Vadu Moldovei, iar pentru 
menţinerea ordinii publice şi pentru 
siguranţa avutului cetăţenilor rămaşi ori 

plecaţi în martie 1944 s-a emis Ordonanţa 
nr. 1 prin care s-a declarat Starea 
Excepţională, instituindu-se pedeapsa cu 
moartea prin împuşcare. Circulaţia în oraş 
a fost complet interzisă între orele 22 şi 7. 

Cu câteva zile înainte de venirea 
trupelor sovietice şi-a făcut apariţia un 
grup în uniforme de cazaci, călări, care 
lupta alături de germani. Din fericire, 
şederea a fost doar de câteva ore. În acelaşi 
timp, trupe SS germane, în retragere, 
căutau hrană şi îi urmăreau pe prosovieticii 
locali. Presaţi de ofensiva sovietică, 
germanii s-au retras. Trupele nemţeşti 
staţionate în oraş ameninţau cu aruncarea 
în aer a uzinei electrice şi cu organizarea 
unei linii de rezistenţă. Linia CFR din Gara 
Fălticeni a fost aruncată în aer în drum spre 
Preuteşti, iar Oficiul telefonic de pe strada 
Republicii a fost incendiat. Pe data de 11 
aprilie 1944, au intrat trupelor sovietice în 
oraş, pe două drumuri, pe strada Sucevei şi 
pe strada Pleşeşti Gane. În cealaltă parte a 
oraşului, trupele germane se grăbeau să se 
retragă în satele de pe malul drept al 

Moldovei. 
Comandamentul sovietic s-a stabilit pe 
strada Cuza Vodă iar apoi pe strada 
Republicii, unde astăzi funcţionează 
Casa pensionarilor. În aceiaşi perioadă 
apare şi cimitirul sovietic de lângă 
policlinică. La indicaţia 
comandamentului sovietic, fălticenenii 
au pus în funcţiune moara de măcinat 
grâu şi brutăria. Conducrea oraşului 
era asigurată de către un comitet de 
direcţie al Primărie, în frunte cu 
avocatul Constantin Gutter. Pe rând au 
fost instituite noile conduceri ale 

tribunalului şi judecătoriei locale şi 
poliţiei. La 1 mai 1944  s-a sărbătorit ziua 
internaţională a celor ce muncesc, iar la 
Primărie s-a orgnizat o masă comună. 
Şcoala israelită şi-a reluat cursurile penstru 
scurtă vreme, odată cu evacuarea, pentru 
protecţia populaţiei aflate între liniile 
frontului. Spre jumătatea lunii mai în oraş 
n-au mai rămas descât ostaşii 
comandamentului sovietic şi câţiva 
muncitori de la moară şi uzina electrică. 
Majoritatea populaţiei din Fălticeni s-a 
stabilit în oraşul Suceava. 

După data de 23 august 1944 oamenii 
s-au întors în Fălticeni. Oraşul avea un 
aspect jalnic, dezolant. Buruienile 
crescuseră până în mijlocul străzilor. 
Nucleul de ilegalişti, constituit încă înainte 
de evacuare, a procedat la organizarea 
activităţii de partid pe căi legale. S-a trecut 
de asemenea la reorganizarea 

administrativă a judeţului Baia şi a oraşului 
Fălticeni. În toamna lui 1944, în fosta sală 
Bayer de pe strada 1 Mai, s-a deschis un 
spital de izolare impus de extinderea 
tifosului exantematic, care a făcut 
numeroase victime. Lumea vorbea că nu 
mai existau scânduri nici în garduri pentru 
sicrie. Decăderea exista pretudindeni. 
După instaurarea comunismului, 
profesorului Vasile Ciurea, una dintre 
figurile proeminente ale vieţii publice, i se 
ia pensia, averea şi i se fixează domiciliul 
forţat la Mărăşeşti. Muzeul Fălticenilor 
este desfiinţat, colecţiile fiind împrăştiate 
sau preluate de alte instituţii similare din 
centre considerate mai importante. O 
pagină tristă este astfel înscrisă în istoria 
Fălticenilor anilor 1940-1944. La începutul 
anului 1942, cea mai mare parte a evreilor 
din Fălticeni, între 16 si 60 de ani, a fost 
internată în lagărele de concentrare sau 
trimisă în detaşamentele de muncă 
obligatorie din Basarabia. 

La începutul anului 1945, a luat fiinţă 
Interraionala PCR Suceava, care cuprindea 
judeţele Baia, Suceava, Botoşani şi 
Dorohoi iar după întoarcerea autorităţilor 
din refugiu şi-au reluat activitatea PNL şi 
PNŢ. Judeţul Baia a fost reorganizat după 
vechea formă administrativ-teritorială, în 
cinci plăşi, cu reşedinţele la Fălticeni, 
Paşcani, Lespezi, Boroaia şi Mălini, fiecare 
plasă având în frunte un pretor şi un 
secretar de pretură. 

Timp de aproape 50 de ani, fălticenenii 
au uitat sau au fost siliţi să uite trecutul 
glorios al urbei de pe Şomuz. Îndoctrinarea 
a fost sădită în sufletele oamenilor care au 
fost nevoiţi să accepte „viitorul luminos”, 
pe care l-au slăvit după noile canoane 
impuse de regimul comunist. Mitingurile 
omagiale de  1 Mai, 23 August, 7 
Noiembrie nu au lipsit în nici un an iar 
aceste date au dat numele unor străzi 
importante ale Fălticeniului, spre exemplu 
strada Mihai Eminescu şi parcul fostei 
Prefecturi a judeţului Baia au primit 
numele „23 August”. 

VĂ MAI AMINTIŢI DE 23 AUGUST? 
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- Luptele dintre Neajlov şi Argeş (1916) - 
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Pagini glorioase  
din istoria Regimentului 16 Dorobanţi din Fălticeni 

(continuare din pag. 8) 

(continuare în numărul următor) 

L uptele angajate de regiment s-au succedat cu repeziciune 
în localităţile Bălăşeni, Buturugeni, Prisiceni, Tântova şi 
Fălcoianca. Unităţile şi subunităţile regimentului au fost 
împinse pe direcţia vest, deoarece inamicul s-a oprit din 

înaintare pentru a-şi reface forţele. Astfel, efectivele regimentului au 
ocupat o poziţie de rezistenţă între Neajlov şi Argeş, la nord de 
şoseaua Ghimpaţi - Bragadiru, legându-se, la stânga, cu forţele 
Diviziei a 2-a Infanterie şi Divizia a 2-a Cavalerie, iar la dreapta, cu 
grupul de forţe comandate de colonelul Leca.  

Regimentul aflat în plină mişcare pentru ocuparea poziţiilor dintre 
Neajlov şi Argeş a fost atacat cu focuri de infanterie şi de artilerie din 
direcţia localităţii Gâşteşti - Români. După numai câteva ore de 
tatonare din partea inamicului, acesta a început o ofensivă din direcţia 
est a pădurii Stere, de lângă localitatea Gâşteşti - Români. Regimentul 
a trecut imediat din mişcare în formaţie de luptă, retrăgându-se 
luptând către localitatea Buturugeni, la apărarea căreia s-a remarcat 
tânărul sublocotenent Lovinescu V. Ioan. 1 

La terminarea zilei de 20 noiembrie 1916, regimentul apăra cu 
succes localităţile Buturugeni şi Grădinari, dar a pierdut localităţile 
Bălăşeni, Săveni şi Fălcoianca. Pierderile înregistrate de regiment în 
aceste lupte au fost de 16 morţi, printre care şi locotenentul Sturza 
Alexandru, şi s-au înregistrat 103 de răniţi.  

În chiar aceeaşi noapte de 20/21 noiembrie 1916, datorită situaţiei 
generale a frontului, regimentul a primit ordin de la Divizia a 7-a 
Infanterie să se retragă pe malul stâng al Argeşului în sectorul Tântova 
- Ordăreanu. Comandantul regimentului, locotenent-colonelul Cezar 
Mihail, a luat toate măsurile privind executarea ordinului diviziei şi, în 
dimineaţa zilei de 21 noiembrie 1916 a început mişcarea trupelor spre 
sectorul stabilit. Batalionul 1, comandat de maiorul Galin Dima a 
primit sarcina să ocupe o poziţie de apărare la nord-vest de Tântova, 
până la marginea de vest a pădurii Dorobanţului, pentru a asigura 
retragerea regimentului. Traversarea Argeşului a fost asigurată bine de 
Batalionul 1, dar cu preţul a 15 răniţi.  

Imediat după trecerea Argeşului, regimentul a ocupat o poziţie de 
apărare pe două linii pe râul Ciorogârla. După ocuparea acestei poziţii, 

s-a trecut la executarea de lucrări 
de apărare, lucrări care, însă, au 
fost întrerupte în noaptea de 22 
spre 23 noiembrie 1916, deoarece 
s-au primit ordine de retragere de 
la Divizia a 7-a Infanterie. În cel 
mai scurt timp, regimentul şi-a 
început deplasarea pe drumul de 
centură, pe marginea de vest a 
Bucureştiului, prin localităţile 
Băneasa şi Otopeni, pentru a 
ocupa, în final, sectorul dintre 
pădurea Corbeanca şi pădurea 
Tunari.  
Pe timpul marşului, regimentul a 
fost permanent hărţuit de cavaleria 
inamică şi a trebuit să-şi schimbe 
direcţia de marş prin Militari, către 
Băneasa – Otopeni. Avangarda 
regimentului a fost atacată de 

inamic în pădurea Băneasa, dar aceasta a contraatacat şi a eliberat 
itinerariul de marş. Marşul a continuat până în dreptul localităţii 
Otopeni, unde inamicul ocupa o poziţie de apărare consolidată. În 
această situaţie, regimentul a ocupat poziţie la est de satul Odăile. Din 
această poziţie, folosind cu pricepere focul artileriei proprii, combinat 
cu atacuri ale infanteriei, s-a reuşit ocuparea localităţii Otopeni în 
noaptea de 23/24 noiembrie 1916. În această luptă, regimentul a avut 
un ofiţer dispărut şi 41 de militari de grade inferioare morţi şi răniţi.  

 
locotent colonel dr. Ilie NUŢU  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Lovinescu V. Ioan, a avut o carieră de excepţie. Absolvent a 
numeroase şcoli de pregătire printre care şi celebra Saint – Cyr, a fost 
avansat până la gradul de general de brigadă (1943). A fost decorat cu 
unele dintre cele mai importante distincţii militare româneşti „Steaua 
României” şi „Coroana României”. În perioada comunistă a fost 
arestat şi internat într-un lagăr de muncă forţată. A fost eliberat din 
acel lagăr în 1954. Pe perioada vieţii a fost apropiat de locurile şi 
oamenii din Rădăşeni, pe care i-a ajutat să-şi rezolve numeroase 
probleme. În semn de recunoştinţă pentru toate faptele de omenie pe 
care le-a făcut, Şcoala din Rădăşeni a primit numele general de 
brigadă Lovinescu V. Ioan. Cătălin Ciolca, Cartea Fălticenilor..., p. 
142. 



 

 

Istoria leului românesc de la  
“talerul olandez” până la banii din ziua de azi  

Au trecut peste 144 de ani de la instituirea leului ca monedă 
națională. In data de 4 mai 1867 (22 aprilie, pe stil vechi), 
domnitorul Principatelor Române, Carol I, își vede transpus în 
realitate unul dintre primele acte menite să modernizeze 
țara:„Legea pentru înființarea unui sistem monetar și pentru 
fabricarea monedei naționale”, al cărei proiect începuse practic 
din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Legea monetară 
prevedea ca moneda națională este leul, cu subdiviziunea sa, 
banul (1 leu=100 de bani). Se mai hotăra baterea monedelor din 
aur de 5, 10 si 20 de lei, din argint de 50 de bani, 1 leu si 2 lei, dar 
si din bronz de 10, 5, 2 si 1 ban. 

De la Koson la Romanat 

De la frumoasele monede greceşti şi romane – pe argintul 
cărora se răsfăţau chipuri de zei sau de zeiţe – până la bancnotele 
de plastic care ne foşnesc astăzi prin buzunare, s-a parcurs un 
drum foarte lung. Leul 
românesc, deja bătrân – 
are aproape 140 de ani – 
a fost precedat de 
monede dintre cele mai 
diverse. De-a lungul 
istoriei, bani din aur, din 
argint sau din bronz, 
veniţi din cele patru zări, 
au circulat pe teritoriul 
Principatelor, influenţând 
economia, dar şi viaţa de 
toate zilele a românilor. 

Urmele antichităţii 

Povestea banilor folosiţi de strămoşii noştri începe în 
Antichitate. Chiar înainte de apariţia monedei, rolul acesteia era 
îndeplinit de vârfuri de săgeţi, utilizate spre sfârşitul epocii 
bronzului pentru schimburile comerciale. 

Cea mai veche emisiune de monede cunoscută pe teritoriul 
României a fost pusă în circulaţie prin anul 480 î.Hr. Este vorba 
despre frumoasa drahmă de argint, emisă de cetatea Histria, 
reprezentând un vultur cu un delfin în gheare – stema respectivului 
polis. 

Şi celelalte oraşe pontice greceşti – Tomis, Callatis, 
Dionysopolis – au bătut monede. Callatisul, de exemplu, a pus în 
circulaţie, în secolul al III-lea î.Hr. stateri de aur şi tetradrahme 
de argint. 

Geto-dacii foloseau bani macedoneni, emişi de Filip al II-lea, 
de Alexandru Macedon şi de Lysimach, pentru ca, mai târziu, să 
înceapă să emită monede proprii. În secolul I Î.Hr. se bat 
vestiţii kosoni de aur. În toată această perioadă, în Dacia au 
pătruns şi monedele romane, în special denarul republican, iar 
după cucerirea romană, moneda oficială a dacilor a devenit denarul 
imperial de argint. Daco-romanii continuă să folosească monedele 
Imperiului Roman şi după retragerea aureliană din anul 271. Mai 
târziu,monedele bizantine sunt adoptate în spaţiul românesc, 
circulând secole de-a rândul. 

Primele monede româneşti 

După întemeierea celor două Ţări Române în secolul al XIV-
lea, domnitorii acestora emit monede cu însemne heraldice şi cu 
simboluri ale suveranităţii lor. 

În Ţara Românească, primele monede (ducaţi şi dinari de 
argint şi bani – moneda 
divizionară) sunt bătute 
de Vladislav Vlaicu, 
având pe ele stema ţării, 
acvila cruciată. Câţiva ani 
mai târziu, Petru Muşat, 
domnul Moldovei, face 
acelaşi lucru, punând în 
circulaţie groşi de argint. 
Până în secolul al XV-
lea, voievozii din ambele 
principate au continuat să 
bată fără întrerupere 
monede. Mircea cel 
Bătrân a emis, în 1413, 
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un privilegiu prin care se permitea plata dărilor în patru feluri de 
monede: ducaţi, fertuni, bani şi perperi. Pe unele monede emise 
de acest domn apare efigia Mântuitorului Iisus Hristos, având ca 
model, probabil, monedele bizantine, bulgăreşti şi sârbeşti, care 
circulau în epoca respectivă. 

În secolele următoare, monetăriile din Moldova şi din Ţara 
Românească au funcţionat cu mari întreruperi. 

Despot Vodă a bătut, între 1561-1563, monede frumos 
lucrate. Legenda spune că metalul destinat acestor bani a fost 
obţinut din topirea candelelor şi a clopotelor din biserici. Demne 
de amintit sunt şi monedele de aramă bătute, între 1572 şi 1574, 
de Ion Vodă cel Cumplit, având pe avers efigia voievodului, iar 
pe revers, capul de 
zimbru, stema 
Moldovei. Mai târziu, în 
secolul al XVII-lea, 
domnitorul Istrate 
Dabija bate monedă la 
Suceava, în „bănăria” 
care exista acolo. în 
Ţara Românească, 
monetăria se numea 
„hereghie”. 

Şi 
în Transilvania s-au 
emis monede, în 
special ducaţi de aur şi 
taleri, precum şi moneda divizionară de aramă. 

De-a lungul timpului, în Ţările Române au circulat şi o 
mulţime de monede străine, dintre care mai importante sunt 
talerii turceşti, ruseşti sau „nemţeşti”, galbenii ungureşti, austrieci 
sau „tătăreşti”, zloţii ungureşti şi turceşti, carboavele ruseşti, 
zechinii (ţechinii) veneţieni etc. Unele monede aveau nume 
interesante: şilingii suedezi erau numiţi „şalăi”, iar o monedă 
turcească se numea „megidia”. în veacul al XVIII-lea, în 
Principate circulau peste 100 de tipuri de monede străine. 

 
 

Apariţia „leului” 
 

Spre sfârşitul secolului al XVI-lea, dintre toate felurile de 
taleri de argint (monede de dimensiuni mari, cântărind peste 25 
de grame) care au pătruns şi au circulat în Principatele Române, 
unul singur a cunoscut un destin cu totul special. 

Este vorba despre talerul – olandez „Lowenthaler”, numit 
de români „leu”pentru ca pe reversul său apărea figura unui leu 
rampant (ridicat în două labe). Această monedă a circulat până pe 
la 1750 şi a intrat atât de bine în conştiinţa colectivă a românilor, 
încât a devenit o monedă de referinţă. Chiar şi după dispariţia 
leului din circulaţie, preţurile au continuat să fie calculate în 
această monedă până la 1867, când aveau să fie bătuţi primii lei 
româneşti. 

 
 

Monedele care aveau să-l coste capul pe Brâncoveanu 
 

Pentru a aniversa 25 de ani de domnie, Constantin 
Brâncoveanu bate, în 1713, o serie de monede jubiliare, din aur şi 
din argint. Ele purtau pe avers efigia domnitorului cu numele său 
latinizat – Constantinus Bassaraba de Brankowan – şi erau practic 
nişte medalii, nefiind destinate circulaţiei efective. Turcii au fost 
extrem de iritaţi de acest gest, care avea să constituie, puţin timp 
mai târziu, unul dintre capetele de acuzare împotriva 
domnitorului român. Ei au afirmat totuşi că nu faptul de a fi bătut 
monedă i-a deranjat, ci existenţa efigiei domneşti, care l-ar fi 
jignit pe sultan. Acesta, în conformitate cu religia musulmană, 
nu-şi putea pune chipul pe bani. 

Între 1771-1774, în Moldova şi în Muntenia au circulat 

monede de bronz pe care figurau stemele celor două principate, 
alăturate sub o singură coroană princiară. Ele fuseseră bătute şi 
puse în circulaţie de ruşi, la iniţiativa împărătesei Ecaterina cea 
Mare. 

 
Pe vremea când românii aveau sfanţi 

 
Regulamentele Organice, adoptate în timpul ocupaţiei ruse în 

cele două Principate (1829-1834), au încercat să rezolve şi 
problema monetară. 

S-a stabilit ca monedele de circulaţie în Ţările Române să fie 
galbenul austriac (din aur) şi sfanţul de argint. Acesta din urmă 

(în germană i se spunea 
„zwanziger”) a rămas în 
amintirea noastră doar 
în expresia „nu mai am 
nici un sfanţ!”. El valora 
20 de creiţari 
(„kreutzer”). În ciuda 
acestor reforme, 
celelalte monede au 
continuat să circule 
nestingherite, iar 
preţurile să fie socotite 
în… lei! Turcii şi ruşii 
se opuneau ca Ţările 
Române să aibă monedă 

proprii. Mihail Sturdza şi Barbu Ştirbei au dorit să bată moneda, 
dar intenţia lor nu a putut fi materializată. 

Circulaţia haotică a monedelor străine şi frumoasa ficţiune a 
leului sunt zugrăvite savuros de economistul francez Thibault 
Lefebure, călător prin Ţara Românească în anii 1853 şi 1855. El 
scria: „În timpul cât am stat în Valahia nu am putut găsi, cu toate 
cercetările făcute, nici un leu în circulaţie si n-am văzut o para 
decât o singură dată. Zarafii păstrează leii şi paralele în vitrinele 
lor, mai mult ca pe nişte curiozităţi decât pentru schimb. Dar cu 
ajutorul acestei monede fictive, bancherii din Valahia s-au pus la 
adăpost, şi pe ei şi pe populaţia din Principate, de operaţiunile 
dezastruoase pe care le face guvernul turc asupra monedelor. 
Interesul i-a făcut pe aceşti argintari şireţi să realizeze unul dintre 
dezideratele anumitor economişti. Din nefericire, ei exploatează 
acest procedeu în profitul lor cu o lăcomie atât de mare, încât l-au 
făcut să devină o calamitate publică”. 

 
 

Cuza şi monedele care nu au circulat niciodată 
 

Încă din 1859, Alexandru Ioan Cuza l-a însărcinat pe consulul 
francez la Iaşi, Victor Place, să negocieze baterea unor monede 
româneşti la monetăria din Paris. Acestea urmau să se numească 
„români”. Un român ar fi cântărit 5 grame de argint şi ar fi fost 
împărţit în 100 de „sutimi”, ca monedă divizionară. Ion Heliade 
Rădulescu a propus numele de „romanat”, după modelul bizantin. 
Proiectul nu a putut fi realizat. La 1860, s-a bătut totuşi o monedă 
de bronz de 5 parale, dar aceasta nu a circulat. În 1864, după ce 
Cuza a impus regimul său autoritar, chestiunea a fost reluată şi s-
au bătut câteva monede de probă. Este vorba de piesele de „5 
sutimi”, care aveau pe avers efigia domnului şi inscripţia 
„Alecsandru Ioan I”. Însă ele nu au fost puse în circulaţie 
niciodată. O astfel de monedă poate fi văzută la Muzeul Naţional 
de Istorie a României din Bucureşti.  

 
Pagini realizate de plutonier adjutant Nelu ALDEA  

 
 

Surse:  
Terra Magazin, ianuarie – aprilie, 2005 
http://istoriiregasite.wordpress.com 
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OAMENII NOŞTRI 

,,Să nu prind picior de elev nebărbierit” 

La Suceava m-am născut, pe data de 30 august 
1980. În timpul liceului ,,m-am lipit” de sportul de 
performanță. Când eram în clasa a IX-a, la Liceul 
Textil Fălticeni (Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu, 
denumirea actuală), a venit o doamnă antrenoare de 
canotaj de la Constanța pentru a face o ,,recrutare” 
de viitori campioni. Am fost găsit potrivit pentru 
așa ceva, părinții au fost de acord, și așa clasele IX 
– XI le-am făcut la Constanța, apoi, în clasa a XII-
a, am activat, la tineret, la clubul Steaua București. 
Rezultate? 7 titluri de campion național, dar aș dori 
să nu mai detaliez. Să trecem la armată. Am făcut-
o la MapN, în anii 2000 – 2001. Am fost instruit ca 
artilerist, la Bârlad, apoi detașat la un depozit de 
armament și muniție la Băcești – Vaslui, lângă 
comuna Butimanu, în al cărui sat, Schinetea, a fost 
înmormântat unul din cei trei mareșali ai Armatei 
Române, Constantin Prezan, ceilalți doi fiind 
Alexandru Averescu și Ion Antonescu. Acești trei 
mareșali și-au căpătat această demnitate pentru 
servicii aduse țării pe câmpurile de luptă, pentru că 
mai avem alți patru mareșali, regii României, ei 
primind această demnitate în calitatea lor de capi ai 
oștirii. Constantin Prezan s-a născut la 27 ianuarie 
1861, în comuna Butimanu – Dâmbovița și a murit 
pa data de 27 august, la București, fiind 
înmormântat, așa cum spuneam în satul Schinetea, 
pe moșia de 1100 de hectare, pe care o cumpărase 
împreună cu soția în anul 1896.  

Dar să revenim în actulitate. Încă din timpul 
armatei, fiind influențat de ceea ce vedeam, 
simțeam și trăiam, am înclinat spre o carieră 
militară. Am început-o înscriindu-mă la școala de 
la Drăgășani. Aici am avut onoarea să-l cunosc pe 

domnul colonel (general, mai apoi) Ion Crânguș, 
ale cărei calități de bun inițiator și organizator i le-
am recunoscut și în vizitele de lucru de la Fălticeni. 
În anul întâi am fost comandant de grupă, iar în 
anul doi înlocuitor al comandantului de batalion. În 
afară de latura profesională, școala militară te 
disciplinează pentru viață. La unitatea din Fălticeni 
am fost repartizat în funcție de medie, adică am 
avut o medie care mi-a permis să aleg. Sunt 
căsătorit, doamna lucrează în 
învățământ, este profesor în 
învățământul preșcolar, avem un 
băiețel de cinci ani, Luca-
Alexandru, și, ,,să știe toată 
lumea”, ne mai dorim un copil. 
Profesional? Finalitatea este că 
îmi place ceea ce fac. Trecând 
prin trei colective militare, mă 
face să cred că știu ceea ce spun.  
În legătură cu colectivul școlii, 
pot să spun sigur că am un loc 
printre colegi. Capitolul 
Afganistan. Banii, banii, banii. 
Sunt importanți și ei, dar, din 
punct de vedere personal, a fost o 
mare realizare. Este un loc unde 
te poți autoevalua în mod 
obiectiv. Și eu cred că mi-m depășit limitele. În 
urma examenului de constituire a contingentului, în 
ordinea mediilor, am fost al nouălea, primul a fost 
colegul și prietenul Ovidiu Grigoraș. Prima stare de 
care ești cuprins când ajungi acolo este șocul. 
Apoi, încercând să intri în mentalitatea lor, să le 
cunoști istoria, cultura, văzând locurile unde 

trăiesc, posibilitățile materiale, ajungi să constați că 
ești aproape în fața unui paradox, și îți pui 
întrebarea, pentru ce au ținut față locuitorii acelor 
locuri armatelor lui Alexandru Macedon, Genghis 
Han și tuturor celorlalți până în zilele noastre. Ce 
resurse psihice, materiale, religioase iau ajutat să 
reziste. Am citit, în engleză,  patru cărți despre 
istoria Afganistanului. Din punct de vedere religios 
mi se par buni practicanți, iar în ceea ce privește 

anumite obiceiuri, sunt străine de ale noastre, de 
exemplu cumpăratul nevestelor, și nici nu vreau să 
le înțeleg. Tinerii zilelor noastre, mulți au deasupra 
lor plaga vinovăției părinților și, majoritatea, a 
societății. Respectul este greu de găsit la mulți 
dintre ei.  

Plutonier major Ioan AGAVRILOAEI  

Încă de la început aș putea să spun că sunt un 
om policalificat. Primele două calificări s-au 
datorat unor întâmplări și evenimente din viața 
mea, iar cea din postura din care spun aceste 
cuvinte fiind alegerea mea unică și personală. 
Clasele a IX-a și a X-a le-am absolvit la Colegiul 
Național ,,Nicu Gane” Fălticeni, la curs de zi. Din 
diferite motive, treapta a doua am făcut-o la seral, 
la același liceu. Tata, Dumnezeu să-l odihnească, 
comunist convins, știa că omul trebuie să 
muncească, și așa, cu nouăsprezece zile înainte de 
a împlini vârsta de 16 ani, am ajuns muncitor la 
secția ,,2 mobilă”, din cadrul PAL Fălticeni. 
„Specializarea” am făcut-o la locul de muncă, și 

așa am devenit tâmplar calificat. După 
terminarea stagiului militar am revenit, 
pentru scurt timp, la locul de muncă. 
Erau obigați să păstreze locul de muncă 
pentru cei care plecau în armată. Așa, 
armata! Perioada am făcut-o la Sighetu 
Marmației, apoi am continuat-o la un 
post de grăniceri carea aparținea de 
Certeze. Pe data de 21 noiembrie 1986 a 
murit tatăl meu, și, pentru că nu aveam 
depus jurământul militar, am venit la 
înmormântare cu însoțitor. De fapt mi-au 
spus că tata era grav bolnav. Când am 
ajuns aproape de casă și am văzut lumina 
aprinsă l-am întrebat pe însoțitor dacă 
tata este mort. Mi-a răspuns că da, dar nu 

a avut voie să-mi spună. Datorită acestui 
eveniment din viața mea, am devenit și bucătar. 
Pentru a fi protejat și pentru a nu mi se da ocazia 
de a face gesturi necugetate, pe un fond psihic 
afectat de moatea tatălui, și pentru că se patrula pe 
fâșie cu muniție, am fost scos de la patrulă și 
repartizat la popotă. Și spuneam, am ajuns bucătar. 
În august 1988 m-am înscris la școala Militară de 
Ofițeri Activi de Artilerie ,,Ioan Vodă” Sibiu. 
Eram pregătiți ca specialiști pentru Ministerul de 
Interne. Ioan Vodă se spune că a fost primul 
domnitor din Țările Române (a avut o domnie 
scurtă) care a folosit artileria. Și, dacă tot am 
vorbit de artilerie, trebuie să spun că la Sibiu, în 

decembrie 1989, s-a tras, și s-a tras mult. În 
legătură cu școala militară, cine a trecut prin ea știe 
cum este. Era un ofițer, neaoș, să-l caracterizez 
așa, dealtfel bun profesionist și la locul lui, care, la 
apelul de seară, ne spunea: ,,mâine dimineață să nu 
prind picior de elev nebărbierit!!!”.  O amintire 
foarte plăcută mi-a lăsat-o din școala militară 
domnul colonel Cohal Dumitru, de loc din 
Botoșani, ofițer model. La terminarea școlii 
militare, în 1991, am fost repartizat la Centru de 
Instrucție Jandarmi Fălticeni. Primul contact, aici, 
l-am avut cu domnul colonel Munteanu Gheorghe. 
În legătură cu unitatea militară la care activez, nu 
cred că ar putea să fie motive sau argumente 
obișnuite care să mă determine să aleg altă unitate 
militară. Și calificările, din punct de vedere 
profesional, și școala militară și locul de muncă fac 
parte din viața mea, dar, în fața lor, stau soția și 
copilul, ,,domnul doctor”, așa cum ne mai lăudăm 
între colegi. Băiatul, Marius, este student la 
medicină, la Cluj. Liniștea și mulțumirea noastră, 
în cea ce-l privește, este că îi place ceeea ce face. 
Ca un sfat pentru majoritatea tinerilor care tratează 
viața cu superficialitate, care cred în falsele valori 
puse înainte prin mijloacele de informare, care vor 
să câștige banul imediat, dar mai puțin aplecați 
spre citit sau spre învățat, toate cele bune, 
trebuitoare și din belșug le pot avea, dar numai cu 
muncă asiduă și cu răbdare.     

 colonel Marcel APETREI  

,,Am citit, în engleză,  patru cărți despre istoria lor”  



 

 

al Bisericii Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi  
„Petru Rareş” Fălticeni  

„Rugaţi-vă neîncetat” (I Tes. 5,17)  
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A nul 2014 a 
f o s t 
proclamat de 
S f â n t u l 

Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române drept Anul omagial 
euharistic (al Sfintei 
Spovedanii şi al Sfintei 
Împărtăşanii) ,  precum 
şi Anul Comemorativ al 
Sfinţilor Martiri Brâncoveni, 
c o n s e m n â n d  a s t f e l 
împlinirea a 300 de ani de la 
moartea lor martirică. 
Totodată, în cadrul hotărârii 
Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române referitoare la Anul 
2014, s-a decis ca tema Conferinţei 
pastoral-misionare semestriale de 
primăvară să fie consacratăAnului 
omagial euharistic (al Sfintei 
Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) în 
Patriarhia Română. 

Sfânta Taină a Spovedaniei şi 
Sfânta Taină a Împărtăşaniei se află, 
astfel, în centrul atenţiei noastre, atât 
sub aspect biblico-patristic, cât şi 
dogmatic-moral, liturgic şi pastoral. 

Însemnătatea acestora pentru viaţa 
Bisericii în general şi viaţa fiecărui 
creştin în parte este una deosebită, 
deoarece, prin Sfânta Taină a 
Spovedaniei, ne mărturisim păcatele şi 
primim iertarea lor, iar prin hrănirea 
cu Sfânta Taină a Euharistiei, „Pâinea 
vieţii schimbă, preface şi umple de 
viaţă pe cel ce se împărtăşeşte”, după 
cum spune Sfântul Nicolae Cabasila. 1 

În Sfânta Scriptură, pocăinţa sau 
mărturisirea păcatelor este o lucrare de 

înnoire a vieţii spirituale, 
exemple binecunoscute de 
pocăinţă din Vechiul 
Testament fiind pocăinţa 
regelui David şi a regelui 
Manase, iar în Noul 
Testament, Mântuitorul 
Iisus Hristos, luminătorul 
şi vindecătorul sufletelor, 
primeşte cu milostivire 
pocăinţa sinceră a tuturor 
celor care îşi recunosc 
păcatele, zicând: „Mare 
bucurie se face în cer 
pentru un păcătos care se 
pocăieşte” (Luca 15, 7). 

Exemple de pocăinţă şi de primire a 
iertării păcatelor sunt mai ales femeia 
desfrânată, care I-a uns picioarele cu 
mir şi le-a şters cu părul capului ei 
(cf. Luca 7, 36-50), sau iertarea 
păcatelor dată slăbănogului din 
Capernaum (cf. Marcu 2, 2-12), sau a 
tâlharului de pe cruce (cf. Luca 23, 
42).  

 
(continuare în pag. 14 şi 16)  
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De altfel, la începutul misiunii Sale de propovăduire a 
Evangheliei mântuirii, Domnul Iisus Hristos cheamă 
oamenii la pocăinţă, zicând: „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat 
împărăţia Cerurilor!” (Matei 4,17). Astfel, El arată în 
mod clar importanţa recunoaşterii păcatelor săvârşite de 
fiecare om şi căutarea iertării şi izbăvirii de acestea 
prin Sfânta Taină a mărturisirii şi iertării păcatelor. După 
învierea Sa din morţi, Domnul Hristos Se arată ucenicilor 
Săi şi le spune: „Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta 
păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, 
vor fi ţinute” (Ioan 20, 23), dăruindu-le astfel 
harul iertător, vindecător şi mântuitor al Duhului 
Sfânt, ca să îi ajute şi să îi călăuzească în 
lucrarea lor sfântă de curăţire de păcate şi de 
creştere duhovnicească a oamenilor, spre a 
dobândi mântuirea şi viaţa veşnică.  

În ceea ce priveşte Sfânta Taină a 
Euharistiei, aceasta este prefigurată adesea în 
Vechiul Testament, ca de pildă jertfa de pâine şi 
vin a lui Melchisedec (cf. Facere 14, 8), mielul 
pascal (cf.Ieşirea 12,1-13), mana din pustie 
(cf. Ieşirea 16, 4) şi jertfa lui Moise 
(cf. Ieşirea 24, 8-11). În Noul Testament, 
vorbind despre Taina Împărtăşirii cu El, Domnul 
Iisus Hristos le spune direct ucenicilor Săi: 
„Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi 
mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu 
veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea 
sângele Meu are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua 
cea de apoi. Căci trupul Meu este adevărată mâncare, iar 
sângele Meu, adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul 
Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el. 
Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu viez pentru 
Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin Mine. 
Aceasta este Pâinea Care S-a pogorât din cer, nu precum 
au mâncat părinţii voştri mana şi au murit. Cel ce 
mănâncă această Pâine va trăi în veac” (Ioan 6, 53-58). 
Prin momentul solemn al Cinei de Taină, săvârşită înainte 

de Pătimirea Sa cea mântuitoare şi de Învierea Sa cea 
preaslăvită, Hristos Domnul a instituit Sfânta 
Euharistie (cf. Matei 26, 26-28), oferind astfel 
modalitatea hrănirii permanente a creştinilor cu Trupul şi 
Sângele Său, pentru a se împărtăşi de viaţa Lui divino-
umană veşnică. Aşa cum observă în acest sens părintele 
Dumitru Stăniloae: „Cei făcuţi de Dumnezeu nu pot avea 
viaţa şi nu pot spori în ea decât din El, ca sursă a vieţii. 
De aceea, Dumnezeu îi naşte din nou (prin Botez n.n.). 

Dar Dumnezeu nu-i poate lăsa pe cei născuţi din El fără 
să-i hrănească cu viaţa din Sine. Dacă unele mame, după 
ce au născut un copil, îl dau altei femei să-l alăpteze din 
trupul lor, căci în definitiv sângele lor nu este mai bun ca 
al acelora, Dumnezeu, după ce a constatat că oamenii nu 
pot dura etern fără viaţa din El, îi hrăneşte El însuşi cu 
viaţa Sa, pentru ca să sporească în viaţă şi să rămână 
etern în ea”. 2 

În lumea profund secularizată a zilelor noastre, Sfânta 
Taină a Spovedaniei şi Sfânta Taină a Împărtăşaniei nu 
mai sunt trăite intens ca izvoare de lumină şi viaţă 
veşnică, iar acest fapt se datorează, în special, 

(continuare din pag. 13) 

(continuare în pag. 16) 



 

 

E ste o mănăstire de maici amplasată în satul Cămârzani (din comuna Vadu Moldovei), la o distanță de 
circa 7 kilometri de orașul Fălticeni. Aici a fost construită o biserică în cea de-a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, de către boierul Morțun, pe proprietatea sa. 
Devenită schit după cel de-al doilea război mondial și apoi redusă la rangul de biserică parohială, în 

anul 1992, ca urmare a strădaniilor PS Gherasim Putneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și 
Rădăuților și om al acestor locuri, fostul schit a fost redeschis ca mănăstire de maici. A fost construit un paraclis 
închinat Sfântului Mina, sfințit în același an, apoi, la 22 decembrie 1992, a avut loc sfințirea întregului complex 
mănăstiresc. 
În anul 2000, sub îndrumarea directă a PS Gherasim Putneanul, s-a început construcția bisericii noi, în stilul 
tradițional moldovenesc. Dorind să transforme mănăstirea într-un centru de spiritualitate ortodoxă și de cultură 
românească, PS Gherasim a pus bazele unui bogat muzeu, care adăpostește, pe lângă colecțiile arheologice, 
etnografice, numismatice, meșteșugărești, și multe icoane din lemn, obiecte de cult, cărți și veșminte liturgice. S-
a deschis și o bibliotecă, unde au fost adăpostite valoroase colecții de carte, reviste și manuscrise. 
Biserica este de proporții monumentale, fiind construită din cărămidă. Planul bisericii este dreptunghiular, iar 
turla are formă piramidală. Altarul este de formă semicirculară, în părțile laterale fiind dispuse câte o nișă pentru 

proscomidie și pentru diaconic. Catapeteasma este un element de o mare valoare artistică, fiind înaltă până la arca prin care se susține bolta 
naosului și altarului. Icoanele au fost pictate în ulei pe lemn de tei. S-a construit apoi un zid de incintă prevăzut cu turn-clopotniță la intrare și 
mai multe corpuri de chilii. 

Astăzi, viețuiesc în cadrul mănăstirii, circa 90 de maici. Hramul mănăstirii este praznicul Sfântului Gheorghe. După ce se retrăsese la 
Mănăstirea Cămârzani în ultimele luni de viață, ca urmare a problemelor de sănătate, fiind bolnav de pancreatită, episcopul Gherasim 
Putneanul a trecut la Domnul la vârsta de 80 de ani, la data de 6 decembrie 2004. A fost înmormântat trei zile mai târziu în curtea Mănăstirii 
Cămârzani, potrivit dorinței proprii a episcopului, lângă mormintele familiei boierilor Morțun, ctitorii Mănăstirii. Slujba de înmormântare a 
fost oficiată de către un sobor numeros de ierarhi și clerici, în frunte cu Mitropolitul Daniel Ciobotea al Moldovei și Bucovinei, alături de 
Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Pimen Zainea și de PS Calinic Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. 

 
Redacţia 

Pelerin  în  Bucovina 
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1. Mai bună este o bucată de pâine uscată în pace, decât o casă 
plină cu carne de jertfe, dar cu vrajbă. 
2. Un slujitor înțelept e mai presus decât un fiu aducător de 
rușine; acela v-a împărți moștenirea cu frații. 
3. În topitoare se lămurește argintul și în cuptor aurul, dar cel 
ce incearcă inimile este Domnul. 
4. Făcătorul de rele ia aminte la buzele nedrepte, mincinosul 
pleacă urechea la limba cea rea. 
5. Cel ce își bate joc de sărac, defaimă pe Ziditorul lui; cel ce 
se bucură de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit. 
6. Cununa bătrânilor sunt nepoții, iar mărirea fiilor sunt 
părinții lor. 
7. Nebunului nu-i sunt dragi cuvintele alese, cu atât mai mult 
unui om de seamă vorbele mincinoase. 
8. Piatră nestemată este darul în ochii celui ce-l are; oriunde se 
întoarce (totul) îi merge din plin. 
9. Cel ce acoperă un păcat caută prietenie, iar cine scoate la 
iveală un lucru uitat desparte prieteni. 
10. Certarea înrâurește mai adânc pe omul înțelept, decât o 
sută de lovituri pe cel nebun. 
11. Omul rău ațâță răzvrătirea; pentru aceasta un sol aprig va fi 
trimis împotriva lui. 

12. Mai degrabă să întâlnești o ursoaică lipsită de puii ei, decât 
un nebun în nebunia lui. 
13. Cel ce răsplătește cu rău pentru bine nu va vedea 
depărtându-se nenorocirea din casa lui. 
14. Începutul unei certe e ca slobozirea apei, dintr-un iezer; 
înainte de a se aprinde, dă-te la o parte! 
15. Cel care achită pe cel vinovat și cel ce osândește pe cel 
drept, amândoi sunt urîciune în fața lui Dumnezeu. 
16. Ce folos aduc banii în mâna celui nebun? Ar putea dobândi 
înțelepciune, dar nu are pricepere. 
17. Prietenul iubește în orice vreme, iar în nenorocire el e ca 
un frate. 
18. Omul fără pricepere se prinde prin dărnicia mâinii lui; el se 
pune chezaș pentru aproapele lui. 
19. Cine iubește certurile iubește păcatul; cel ce ridică glasul 
își iubește ruina. 
20. Cel ce are o inimă vicleană nu află fericirea și cel ce are o 
limbă șireată dă peste necaz. 

Pilde cap. 17, 1-20 
Cearta și vrajba 

Mănăstirea Cămârzani  
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îndepărtării  omului contemporan  de valorile credinţei, 
ale rugăciunii şi ale lucrării faptelor bune ca expresii ale 
unirii tot mai intense a omului cu Dumnezeu. În acest 
sens, părintele Alexander Schmemann spune: „Atunci 
când vedem lumea ca un scop în sine, totul capătă o 
valoare în sine şi, prin urmare, pierde orice valoare, 
pentru că doar în Dumnezeu se găseşte înţelesul 
(valoarea) a toate, şi lumea este plină de sens doar atunci 
când ea este «sacrament» al prezenţei lui Dumnezeu (în 
ea). Lucrurile tratate doar ca lucruri în sine se distrug pe 
ele însele, pentru că doar în Dumnezeu au ele viaţă”. 3 

Prin Sfintele Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei 
ne apropiem de Hristos şi învăţăm să trăim şi să creştem 
duhovniceşte întru El, deoarece, aşa cum spune Sfântul 
Nicolae Cabasila: „legătura cu Hristos este adevărata 
noastră viaţă, căci ajungem să fim „mădulare” şi fii ai 
Lui împărtăşindu-ne din Trupul, din Sângele şi Duhul 
Său. Ea ne leagă viaţa de Dumnezeu mai strâns decât ar 
reuşi doar strădaniile noastre, ba chiar mai strâns decât 
ceea ce avem din însăşi firea noastră, fiindcă Hristos este 
mai înrudit cu noi decât sunt chiar părinţii noştri 
trupeşti”. 4 

De fapt, când ne împărtăşim cu Sfânta Euharistie, 
viaţa sfântă a lui Hristos Cel răstignit şi înviat sfinţeşte 
viaţa noastră, dăruindu-i arvuna învierii şi îndreptând-o 
spre viaţa cerească şi fericirea veşnică din Împărăţia 
Preasfintei Treimi, care este „dreptate, pace şi bucurie în 
Duhul Sfânt” - după cum spune Sfântul Apostol Pavel 
(Romani 14,17). 

De aceea, Sfânta Euharistie este izvor de sănătate 
şi sfinţire, de pace şi bucurie, dar şi izvor de iubire 
jertfelnică şi de putere spirituală, ca ajutor pentru a 
lupta împotriva patimilor egoiste, a duhurilor rele, a 
nedreptăţilor şi a necazurilor din lume. 

Însă, pentru a simţi puterea spirituală a Sfintei 
Liturghii Euharistice, este nevoie de pregătire 
corespunzătoare, de multă rugăciune şi de trezvie 
permanentă duhovnicească, deoarece numai prin acestea 
se evită superficialitatea, rutina şi ritualismul formalist în 
raport cu Sfânta Împărtăşanie. În acest sens, Sfântul Ioan 
Gură de Aur spunea credincioşilor că nu recomandă nici 
împărtăşirea deasă, nici împărtăşirea rară, ci 
împărtăşirea cu pregătire. 

În Arhiepiscopia Bucureştilor, multiplele aspecte 
conţinute în tema Conferinţei pastoral-misionare de 
primăvară sunt aprofundate de şase părinţi slujitori ai 
Sfântului Altar şi dascăli de teologie. Referatele pregătite 
de PC. Preot Lector Gheorghe Holbea, „Spovedania ca 
Taină a Bisericii şi ca act de renaştere spirituală”; PC. 
Preot Profesor Nicolae Moţoc, „Taina Spovedaniei sub 
aspect dogmatic-moral şi liturgic”; PC. Preot Profesor 
Niculae Andrei, „Inovaţii şi încălcări ale normelor 

liturgice şi canonice privind Taina Spovedaniei”; PC. 
Preot Profesor Ionuţ Bărbulescu, „Taina Sfintei 
împărtăşanii sub aspect liturgic”; PC. Preot Lector Aurel 
Mihai, „Sfânta împărtăşanie ca Taină, ca jertfă şi ca 
actualizare a Jertfei de pe Cruce”; PC. Preot Asistent 
Silviu Tudose, „Inovaţii şi abateri de la normele liturgice, 
canonice şi pastorale privind Taina împărtăşaniei”, 
constituie contribuţii importante care prezintă într-un mod 
exact învăţătura de credinţă creştin-ortodoxă. 

În acest sens, binecuvântăm deschiderea lucrărilor 
Conferinţei pastoral-misionare de primăvară din 
Arhiepiscopia Bucureştilor şi ne rugăm ca lucrarea 
călăuzitoare a Duhului Sfânt să lumineze pe toţi cei 
prezenţi, pentru a-i întări în lucrarea lor pastorală şi 
misionară de vestitori ai bucuriei pe care o aduce 
credincioşilor unirea lor cu Hristos prin Sfintele Taine ale 
Bisericii. 

 
† DANIEL 
 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

Note: 
1. Sf. Nicolae Cabasila, „Despre viaţa în Hristos”, cap. IV, trad. Pr. Teodor Bodogae, Bucureşti, Ed. Institutului Biblic şi de 
Misiune Ortodoxă, 2009, p. 129. 
2. Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Bucureşti, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 
Bucureşti, 2010, p. 97. 
3. Pr. Alexander Schmemann, „Pentru viaţa lumii. Sfintele Taine şi Ortodoxia”, Editura BASILICA, Bucureşti, 2012, p. 20. 
4. Sf. Nicolae Cabasila, op. cit., cap. IV, p. 145. 

(continuare din pag. 14) 
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Despre curajul de a acţiona 

Rubrică realizată de 
căpitan Adriana TIMOFTE 

 

N u-mi 
amintesc 
exact sursa 
acestei 

maxime, însă adevărul 
care reiese din ea mi se 
pare de reţinut. Aceeaşi 

idee, parcă mai plastic exprimată, o găsim în cercetările 
mai recente asupra minţii umane, care susţin că un om are 
zilnic în jur de 60000 de gânduri, iar aproximativ 90% 
sunt aceleaşi ca în ziua precedentă. Mai exact, aproape tot 
ce gândesc astăzi am gândit şi ieri şi probabil voi gândi şi 
mâine. Aceleaşi mii de idei, de îngrijorări, de planuri, de 
promisiuni roiesc în mintea noastră zilnic. Nu pare 
adevărat? Să facem o analiză, să ne supraveghem 
gândurile. Ieri a fost vorba despre 
planuri de meniu în familie, oare ce 
fac copiii, oare de ce nu mă sună 
cutare, să verific dacă am primit 
vreun mail nou, sper să ies la timp 
din casă, ce aveam de cumpărat de la 
magazin, astăzi ce treburi am de 
făcut la serviciu, maine ies la un 
fotbal, etc, etc. Asta e o mică parte 
din conţinutul ideatic dintr-o zi. 
Interesant, nu? 

Acum rămâne de stabilit care e rostul repetării 
aceloraşi idei şi frământări. Explicaţii plauzibile: ne ajută 
să ne focusăm asupra lucrurilor esenţiale; aşa ne punem o 
oarecare ordine în idei şi nu uităm lucruri importante; 
simţim că ne păstrăm cumva identitatea, ca atunci când, 
în momente de emoţie ne aranjăm părul, hainele ca să ne 
asigurăm că totul e acolo unde trebuie. Unele din aceste 
explicaţii plauzibile par că îşi dovedesc şi utilitatea. Hai 
să vedem totuşi şi unde ne încurcă: revenind la maxima 
de mai sus, aceste gânduri întreţin problemele, le lasă 
nerezolvate. Gândind prea mult, acţionăm prea puţin. 

Găsim scuze şi raţionalizăm, în loc să acţionăm, cu 
curajul de a face lucruri imperfecte. Amânarea găsirii şi 
probării unor soluţii ne face să ne învârtim în cerc şi să 
perpetuăm problemele de „anul trecut”. Sau de o perioadă 
nerezonabilă de timp, în care lucrurile se puteau rezolva 
cumva. 

Există o teamă de a face paşi înainte, teamă care are 
legătură cu frica de necunoscut, de schimbarea cu care 
presupunem că ne va fi greu să ne obişnuim. Suntem prea 
deseori martori la un cor de lamentări, critici, 
negativisme. De parcă ne-am antrenat special mintea să 
descopere cât mai multe nereguli, nepotriviri, false 
probleme. Să facem un exerciţiu invers: să căutăm în 
orice o parte pozitivă, să căutăm ce merge bine, să 
descoperim resurse şi calităţi şi să le dezvoltăm, să 

încurajăm, să ne imaginăm că fiecare 
persoană cu care interacţionăm are 
ceva deosebit pe care noi să-l 
evidenţiem. Să considerăm că avem 
la dispoziţie două butoane: unul ne 
declanşează gânduri pozitive, reacţii 
plăcute, celalălalt gânduri negative, 
tristeţe, nemulţumire. Să apăsăm cât 
de des putem (şi putem mult) şi vrem 
(aici e mai problematic) butonul 
pozitiv. Să vedem altfel situaţiile 

aproape imposibile prin care trecem. Toată „operaţiunea” 
ar fi indicat să dureze o lună, timp considerat necesar 
pentru ca o deprindere să fie învăţată. 

Dacă activitatea de mai sus vi se pare imposibil de 
realizat, superficială, o glumă, inutilă, obositoare, puerilă, 
etc., înseamnă doar că problema de anul trecut încă vă e 
utilă şi anul acesta, aşa că nu încercaţi să o rezolvaţi. 
Pentru detalii, contactaţi psihologul, dispus oricând să 
mai lămurească câte ceva. 
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„Nu e grav să ai probleme, e grav să ai aceleaşi probleme 
ca anul trecut.” 
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INAMICUL INVIZIBIL 

(continuare în  pag. 19) 

L umea din zilele noastre se bazează din ce în ce 
mai mult pe comunicare şi pe viteza de transfer a 
informaţiei. Pentru cei mai mulţi dintre noi, acest 
lucru presupune utilizarea în mod frecvent a 

telefonului mobil care, reprezintă un veritabil echipament 
generator de câmp electromagnetic (câmpul electromagnetic 

reprezintă un ansamblul al 
câmpurilor electrice şi 
magnetice, care oscilează si 
se generează reciproc. 
Undele electromagnetice 
reprezintă un câmp 
electromagnetic care se 
propagă) 
Există deja peste 2 miliarde 
de asemenea aparate în 
întreaga lume. Unii oameni 
de ştiinţă sunt îngrijoraţi de 

faptul că folosirea iraţionala a telefoanelor mobile poate dăuna 
sănătăţii oamenilor. Ei se tem chiar de apariţia unei crize 
mondiale de proporţii în ce priveşte sănătatea oamenilor de pe 
planetă.  

Dr. George Carlo, fost coordonator al unui program de 
cercetare finanţat cu 28 de milioane de dolari de companii din 
industria telefoniei mobile, preconiza că până în anul 2010 vor 
apare 500.000 de noi cazuri de cancer la ochi sau creier, 
provocate de folosirea celularelor. Rata anuală, în prezent, este 
cam de 50.000 de cazuri.(vezi site-ul - Dr. George Carlo) 

Studiile au arătat că persoanele care vorbesc zilnic la telefon 
mai mult de 30-40 de minute, se expun riscului de a dezvolta 
pe termen lung diferite afecţiuni ale sistemului nervos. Printre 
acestea se numără problemele de auz, pierderile de memorie, 
diminuarea capacităţii de concentrare, sau chiar formarea unor 
tumori pe creier. 

Cum ne afectează tehnologia de azi? Cum ne protejăm de 
radiaţiile telefonului mobil? Sunt întrebări la care răspunsurile 
nu sunt complete! 

Tehnologia modernă afectează atenţia distributivă.  
Legătura dintre utilizarea telefoanelor mobile şi apariţia 
cancerului este, în continuare, extrem de controversată, deşi 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) le consideră oficial un 
pericol „posibil“ de cancer încă din 2011, în clasa de risc 2B 
(alături de alte 265 de substanţe şi de factori). Cercetătorii au 
asociat folosirea intensă a telefonului mobil cu dezvoltarea unei 
forme de cancer cerebral numită gliom. În cele mai multe 
situaţii, boala se tratează greu şi rata de supravieţuire este 
redusă. Clasificarea OMS s-a bazat pe un studiu din 2004 care 
arată că persoanele care utilizează intens telefonul mobil timp 
de 30 de minute pe zi, timp de zece ani, au un risc cu 40% mai 
mare de a dezvolta tumoarea la nivelul trunchiului cerebral 

decât cele care nu sunt atât de împătimite de telefonul mobil.
(vezi site-ul adev. ro/mpipal) 

Atunci când ne alegem un telefon mobil trebuie să avem în 
vedere rata specifică de absorţie  SAR (Specific Absorpţion 
Rate),  măsurată în W/kg, care nu trebuie să fie mai mare de 2, 
conform consiliului UE. Pentru a afla acest indice, accesaţi 
site-ul producătorului, al operatorului de reţea, sau intraţi pe 
unde sunt disponibile detaliile tehnice ale tuturor telefoanelor 
apărute până în momentul accesării. 

Într-o asemenea situaţie, în care ne este destul de greu să 
renunţăm la telefoanele mobile, putem să reducem posibilele 
efecte negative asupra sănătăţii noastre. Iată cum: 

1. Vorbiţi la mobil doar în scopuri esenţiale şi încercaţi 
să reduceţi o convorbire cât mai mult. Chiar şi o convorbire 
de 2 minute poate altera activitatea electrică naturală a 
creierului pe o perioadă de până la 2 ore. 

2. Copiii trebuie avertizaţi să folosească mobilul doar în 
cazuri de urgenţă. Craniul lor fiind în dezvoltare, radiaţiile pot 
penetra mult mai adânc în creier decât la un adult. 

3. Folosiţi un hands-free cu tub de aer. Se consideră că 
hands-free-urile obişnuite intensifică radiaţia şi o canalizează în 
ureche. Firul care face legătura între telefon şi cască, nu numai 
că transmite radiaţia din aparat către ureche dar atrage ca o 
antenă şi radiaţia electromagnetică din jur. 

4. Nu puneţi mobilul deschis în buzunar sau la curea. 
Ţesuturile din această zonă a corpului au o conductivitate bună 
şi absorb radiaţia mult mai repede decât capul. Un studiu a 
arătat că purtarea mobilului în apropiere de zona genitală, poate 
reduce producţia de spermă până la 30%. 

5. Dacă folosiţi mobilul fără hands-free, apăsaţi butonul de 
recepţie a apelului şi aşteptaţi să se realizeze legătura 
înainte de a duce aparatul la ureche. 

6. Nu folosiţi mobilul în spaţii metalice închise, precum 
autoturismul sau liftul. În aceste spaţii, când sunt în mişcare, 
mobilul foloseşte mai multă energie pentru a stabili 
conexiunea. De asemenea, învelişul metalic se comportă ca o 
cuşcă Faraday, care reţine radiaţiile în interior şi le reflectă 
către ocupant (vezi site-ul deştepţi.ro.) 

7. Nu efectuaţi un apel atunci când semnalul indică doar 
o liniuţă sau nici una. Mobilul va lucra mai intens să 
stabilească o conexiune. 

8. Cumpăraţi-vă un telefon cu o valoare SAR (Specific 
Absorption Rate) scăzută. Cele mai multe telefoane au 
specificat nivelul SAR în manualele de instrucţie. SAR 
specifică cantitatea de energie de radiofrecvenţă absorbită de 
corpul uman. Cu cât valoarea ei este mai mică, cu atât este mai 
bine. Limita maximă considerată nepericuloasă în Europa este 
de 2 W/kg. Totuşi, unele studii arată că ăi unele valori mai mici 
chiar de câteva sute de ori decât 2W/kg, crează unele efecte 
biologice. (vezi site-ul www.gsmarena.com) 

??? 
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9. Folosiţi dispozitive de protecţie împotriva EMF 
(Electro Magnetic Field - Câmp Electro Magnetic) validate. 
Au fost inventate unele dispozitive (Q-Link, BioPro Cell Chip) 
care întăresc bioenergia şi sistemul imunitar uman, protejând 
corpul de EMF. Radiaţiile electromagnetice cauzează probleme 
doar când acţionează în mod repetat şi/sau îndelung asupra 
omului. 

10. Administraţi-vă suplimente nutriţionale, în special 
anti-oxidanţi, catalaza, glutaţionă si coenzima. Radiaţia 
microundelor, emisă şi de mobile, descreşte nivelul de anti-
oxidanţi din corp. Substanţele menţionate sunt produse şi de 
organismul nostru, însă nivelul lor poate fi afectat uşor de stres, 
infecţii sau alte boli. Mai puteţi consuma: melatonină, gingko 
biloba sau extract de afine. 

Nu numai telefonul mobil emite 
unde electromagnetice, ci toate 
aparatele electronice, toate 
dispozitivele care, în teorie, fac 
viaţa mai uşoară omului modern. 
Cu cât nivelul acestor radiaţii 
creşte, cu atât riscul de boli, în 
special de cancer, este mai mare, 
arată studiile. 
Pentru a limita cât mai mult 

riscurile pe care le pot avea câmpurile electromagnetice asupra 
noastră, specialiştii ne recomandă:  

Scoaterea din priză  a dispozitivelor electrocasnice pe care 
nu le folosim (emit unde electromagnetice şi atunci când nu 
sunt utilizate, dacă sunt în priză).  

Să încercăm pe cât posibil să păstrăm o distanţă de cel puţin 
30 de centimetri de orice aparat electric. Câmpul 

electromagnetic se 
reduce considerabil de 
la 30 de centimetri 
încolo.          

Scoatem 
televizorul şi 
calculatorul din 
dormitor.  

De asemenea, nu 
trebuie să adormim cu 
telefonul mobil pe pat 
sau pe noptieră. Nici laptopul nu trebuie să stea prea aproape de 
pat când dormim.  

De altfel, ar trebui să evităm pe cât posibil să ţinem laptopul 
în ,,poală” atunci când lucrăm, mai ales dacă folosim internet 
Wi-fi, deoarece câmpul de radiofrecvenţă emis de aceste 
aparate este aproximativ egal cu acela al cuptoarelor cu 
microunde (2.400 Mhz), doar că undele sunt mai puternice.  

În niciun caz să nu-i cumpărăm copilului mai mic de 10 ani 
telefon mobil sau tabletă fiindcă cei mici sunt cei mai expuşi la 
riscurile expunerii la undele electromagnetice. Citeste mai 
mult: adev.ro/mpipal. 

Efectul câmpului electromagnetice asupra sănătăţii omului 
este unul real şi dovedit prin studii ştiinţifice. Expunerea 
permanentă de  acasă de la serviciu sau din locuri publice este 
nocivă. Nu ignoraţi acest pericol, care îşi produce efectele în 
timp! Informaţi-vă şi protejaţi-vă! 

Sunt aşteptate, în continuare, rezultate din partea 
comunităţii ştiinţifice.  

(informații puse la dispoziție de  
plutonier major Cristi IRIMESCU) 

I nternetul a devenit indispensabil în zilele noastre, majoritatea posesorilor de terminale mobile sau laptop-uri 
au acces la internet mobil. Dacă traficul de date oferit de către operatorii de telefonie nu este suficient pentru a 
naviga în voie întreaga lună, lucru care de obicei se întâmplă, mulți utilizatori vor folosi rețelele Wi-Fi gratuite 
disponibile în aproape orice local care se respectă, aeroporturi, autogări, centre comerciale sau parcuri. 

Bucuria oferită de posibilitatea conectării rapide la internet pentru a naviga pe web, a verifica contul Facebook sau a 
trimite un email, este umbrită de pericolele la care utilizatorul neavizat se expune.  

Nu trebuie să fii un geniu al informaticii, se găsesc informaţii suficiente pe internet, ca să accesezi datele unui alt 
utilizator al reţelei gratuite dintr-o cafenea. Iar, partea cea mai rea este că nici măcar nu ne dăm seama când cineva intră 
pe calculatorul nostru.  

Principalul tip de atac folosit este cunoscut sub denumirea de Man-in-the-Middle (MITM). Nu poţi şti niciodată ce 
ar putea face „tipul cu laptop de la masa vecină”. Poate, la fel ca tine, îşi verifică email-ul sau stă de vorbă cu un 
prieten. Sau poate că monitorizează activitatea online a tuturor celor din jurul lui, inclusiv pe a ta. În aceasta situație un 

infractor cibernetic interceptează datele transferate, mai precis adresa de 
email, parolele, numărul cărții de credit, informaţii înregistrate pe site-ul 
unui magazin online.  Aceste date le pot aduce infractorilor cibernetici un 
profit.  
În scopul minimizării riscurilor, specialiştii în IT ne sfătuiesc să nu facem 
plăţi cu cardul atunci când folosim reţele gratuite din spaţii publice. Şi 
nu este singurul sfat. 
Experţii ne mai sfătuiesc să nu uităm să închidem opţiunea „file 
sharing” atunci când utilizăm reţelele wireless din spaţii publice şi ca 
măsură suplimentară de protecţie se recomandă ca Wi-Fi-ul să fie închis 
atunci când nu este folosit. 
 

Căpitan Petru PĂDURARU 

RISCURI ASOCIATE FOLOSIRII REŢELELOR WI-FI PUBLICE 
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Sică Alexandrescu și Tudor Mușatescu au creat pentru 

Birlic aproape exclusiv spectacole comice, cel mai adesea 
cu piese ușoare, din repertoriul bulevardier. Sică 
Alexandrescu montează piesă după piesă cu Birlic în rolul 
principal, toate având un mare succes la public. Birlic a 
impresionat publicul și criticii teatrali prin creațiile sale 
actoricești complexe, având capacitatea de a trece foarte 
ușor de la un rol din registrul tragic la un rol din registrul 
comic și invers. 

În anul 1934 a debutat în cinematografie alături de Stroe 
și Vasilache în filmulBing-Bang (care s-a păstrat și azi), 
apoi în Doamna de la etajul II (1937) (în regia lui Dezideriu 
Major), alături de Maud Mary, Mihai Popescu și Mișu 
Fotino (film pierdut, dar există câteva fotografii care ni-l 
prezintă). Dramaturgul George Ciprian îi oferă rolul lui 
Chirică din piesa sa Omul cu mârțoaga. 

A fost căsătorit de două ori, mai întâi cu Angela 
Mateescu, apoi cu Valeria Nanci, dar nu a avut copii. 

Datorită talentului artistic Grigore Vasiliu Birlic a fost 
impus ca director și patron al mai multor companii teatrale 
(printre care și trupa „Colorado”).Însă legea comunistă a 
teatrelor din anul 1947 a făcut ca Birlic să reziste în această 
postură doar un an, fiind până la urmă înlocuit din funcție. 

Instalarea la putere în România a regimului comunist l-a 
prins în plină glorie, închizându-i însă granițele spre lume. 
Se întoarce ca actor la Teatrul Național din București, după 
naționalizarea teatrelor particulare. Repertoriul Teatrului era 
stabilit de Direcția de Propagandă a Comitetului Central al 
PCR. Sică Alexandrescu montează în anul 1953 piesa O 
scrisoare pierdută, Birlic interpretându-l inițial pe 
Dandanache, apoi pe Brânzovenescu. 

Radu Beligan îl consideră un „geniu al comediei, al 
umorului românesc”, așezându-l alături de Constantin 
Tănase. Criticii au spus că umorul și fizionomia sa l-ar fi 
putut propulsa într-o carieră internațională de excepție, dacă 
nu ar fi fost prizonierul unei cinematografii marginale, 
aservite propagandei de partid. 

În cadrul Festivalului Goldoni din 
anul 1956, Sică Alexandrescu 
pleacă la Veneția cu Birlic, 
Alexandru Giugaru și George 
Calboreanu pentru a prezenta 
piesa Bădăranii în traducerea lui 
Iancovescu. Apariția lui Birlic în 
Italia, în piesa Bădăranii, a oprit din 
fugă spectatorii care doreau să se 
adăpostească de ploaia torențială 
care izbucnise în actul III al piesei 
care se juca în aer liber, în grădina 
de la Palazzo Grassi. Publicul a 
rămas pe loc, țintuit sub ploaie, 
hohotind și aplaudând în delir 
fiecare replică a lui jupân Conciano 
– Birlic, deși nu cunoștea limba în 
care se juca piesa. 
A fost strălucit în piesele de 
teatru D-ale carnavalului,  Conu 
Leonida față cu reacțiunea  și  O 

scrisoare pierdută  de 
Caragiale, Avarul și Burghezul gentilom de 
Molière, Bădăranii de Carlo Goldoni, Egor Bulicov de 
Maxim Gorki,Revizorul de Nikolai Gogol, Oameni care 
tac de Al. Voitin, Nunta lui Krecinski de Suhovo-
Kobalin, Mielul turbat de Aurel Baranga. Jocul său era 
caracterizat de un puternic timbru personal și de o intonație 
inimitabilă. A jucat în peste 25 de filme, într-o perioadă în 
care numărul realizărilor cinematografice era redus. 

A interpretat un număr de 13 personaje din opera 
marelui dramaturg Ion Luca Caragiale. Amintim rolurile: 
Crăcănel și Candidatul în D-ale carnavalului, Spiridon și 
Rică Venturiano în O noapte furtunoasă, Brânzovenescu și 
Dandanache în O scrisoare pierdută, Coana Efimița în Conu 
Leonida față cu reacțiunea, Lefter Popescu în Două loturi, 
Costăchel Gudurău în Telegrame. Despre Caragiale, Birlic 
avea să spună:„Ca unul dintre actorii care am interpretat 
cele mai multe personaje – 13 – din opera marelui nostru 
dramaturg, îl evoc cu afectuoasă recunoștință și pentru 
succesele actoricești pe care mi le-a prilejuit.  Au constituit 
pentru mine, în cei peste 35 de ani de teatru, o adevărata 
școală a măiestriei actoricești, personaje ale maeștrilor 
dramaturgiei noastre. Șapte roluri în cele patru comedii.” 

Simțind că se apropie momentul plecării sale de pe 
scena vieții, Birlic a cerut impresarului Gaby Michăilescu să 
reia pentru public piesa de succes care l-a consacrat: 
„Birlic”, la care a fost și regizor. Alături de el, au jucat 
actori de mare renume cum ar fi: Silvia Dumitrescu-Timică, 
Alexandru Giugaru, Petre Ștefănescu-Goangă, N. Gărdescu, 
Vasilica Tastaman, Antonescu-Cărăbuș. A fost ultimul mare 
triumf al lui Birlic. 

Artist al poporului, Grigore Vasiliu Birlic s-a stins din 
viață la data  de 14 februarie 1970, la București, fiind 
înmormântat în Cimitirul Bellu. 

În anul 2005 a fost emisă o monedă cu chipul  actorului. 
La Fălticeni se desfășoară un festival internațional de 

teatru, care poartă numele marelui actor, ajuns la a patra 
ediție. 



 

 

CUVÂNT ŞI FAPTĂ 
Trimestrul al III-lea 21 

În acel nemărginit al pustiului, în 
locul unde doar  răceala armelor te 
întorc la realitate, acolo unde la tot 
pasul zace câte un apus, acolo unde 
praful dansează haotic cu aerul, acolo 
s-a aşternut marea tăcere. S-a deschis 
o fereastră spre cer, s-a lăsat o scară 
pe care să urce sufletul obosit de atata 
căutare ,,Şi când voi fi mai obosit şi 
prăfuit de căutare, am să păşesc 
albastru şi cuminte-n Marea Trecere”, 
căci trebuiau să se împlinească cele 
spuse în versurile ,,Mi-a fost scurtă 
viaţa şi zielele puţine/S-au scurs ca şi 
cuvintele unei poveşti”. Dar cuvintele 
acestei poveşti nu se termină aici. De 
aici încep cuvintele noastre, ale 
cititorilor despre povestea de viaţă pe 
care am primit-o de la acest om 
deosebit care a fost Ioan Grosaru ,,Amurg e-n mine, 
nu mai sunt eu/iubirea mea /îmi oferea /un drum al 
meu spre Dumnezeu”. 

Aceasta i-a fost chemarea, situată la limita între 
necesitate şi libertatea creatoare pe linia credinţei, 
diercţie dezvăluită iată, dintr-o încredere liberă şi 
neclintită.  

Mulţumesc  familei pentru încrederea acordată, şi 
mă înclin cu respect în faţa acestei lecţii de viaţă a 
poetului erou Ioan Grosaru, aceea de a şti să iubim 
frumos, pană la moarte şi dincolo de ea.  

 
Vorbind despre moarte... 
 
Vorbind despre moarte vom muri 
Cu fiecare gând, departe 
De a păși cu trupul întru moarte 
Însă cu gândul, vrednici de-a păși 
 
Noi ne ucidem încă înainte 
De a muri, și vom rămâne morți 
Când o să batem înșine la porți 
Căci moartea ne ucide în cuvinte. 
 
Speranțele ucise n-o să poarte 
În noi, încă lucizi, o altă stemă 
Intrăm cu voie într-o altă scemă 
Atunci când vom vorbi doar despre moarte... 

 
 
Eroul militar care şi-a pierdut viaţa în timpul unei 

misiuni de patrulare în 2007  în Irak, a fost îngropat în 
satul natal Păiseni, din judeţul Suceava. Ioan Grosaru 
s-a născut în Fălticeni, la 24 octombrie 1972, ca fiu al 
lui Dumitru şi al Ecaterinei Grosaru, al patrulea dintre 
cei şapte fraţi şi surori. Familia s-a mutat ulterior în 

satul Păiseni, comuna Cornu Luncii, din judeţul 
Suceava. După absolvirea unei scoli profesionale din 
Satu Mare, în 1992, îşi satisface stagiul militar, fiind 
trecut în rezervă în 1993.Începând din 1995 se 
angajează, cu gradul de caporal, în Batalionul 32 
Infanterie ,”Mircea” din Timişoara. Între lunile iunie 
şi noiembrie 2005 ia parte, alături de militarii 
B a t a l i o n u l u i  2 6  I n f a n t e r i e  “ N e a g o e 
Basarab” (,,Scorpionii Roşii”), în cadrul Forţei 
Internaţionale de Securitate şi Asistenţă din 
Afganistan (ISAF), la operaţia de asigurare a 
desfăşurării alegerilor libere din această ţară.  

Începând cu luna august 2007 participă la misiunea 
Iraqi Freedom. 

În dimineaţa zilei de 21 septembrie 2007 îşi pierde 
viaţa în timpul unei misiuni pe care o executa cu 
transportorul blindat. În timpul unei misiuni de 
patrulare în sudul Irakului, transportorul amfibiu 
blindat în care se afla militarul român a fost distrus de 
o mină antitanc. Răniţi usor, membrii echipajului au 
reuşit să se salveze. Din nenorocire, caporalul Ioan 
Grosaru n-a mai apucat să iasă din transportorul 
blindat, fiind ucis de explozia muniţiei de la bord.La 
aceeaşi dată este avansat post-mortem la gradul de 
sublocotenent, prin ordin al ministrului apărării. 
Preşedintele României i-a acordat, post-mortem, 
Ordinul Naţional ,,Steaua României”, în grad de 
cavaler, pentru militari, cu însemn de război. Ioan 
Grosaru nu a fost doar un militar destoinic şi curajos, 
ci şi un poet înzestrat. Versurile sale au fost postate, 
printre altele, pe www.poezie.ro, www.poezii.biz, 
www.agonia.ro. Este autorul a încă două volume de 
versuri, “Corabia din furtună” şi „Peregrin la porţile 
deşertului”, precum şi al unui roman, “Fiica 
Pălimarului”, rămas în manuscris.  

(continuare din pag.6) 
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P e timpul îndeplinirii misiunilor specifice, reacţia 
jandarmului bazată pe folosirea forţei, a 
mijloacelor din dotare a armamentului este 
determinată de identificarea unui adversar şi 

implicit a unei ameninţări. În cazul în care jandarmul a 
identificat ameninţări, el trebuie fie să se retragă faţă de 
adversar pentru a mări distanţa şi timpul de reacţie, fie să se 
apropie de adversar pentru a prelua controlul. Din punct de 
vedere tactic după identificarea ameninţărilor, opţiunile 
jandarmului în astfel de situaţii sunt: 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 (tompfei) sau a pulverizatorului 
de mână cu efect iritant-lacrimogen. 

Identificarea de către jandarm a dualităţii adversar – 
ameninţare, se realizează prin: observare, avertizări, gărzile 
(poziţiile) pentru ascunderea unui obiect de atac şi deturnarea 
atenţiei. Observarea constă într-o vizualizare atentă a 
potenţialului adversar, din zona de observare, pentru 
descoperirea ameninţărilor, evitarea riscurilor şi realizarea unei 
abordări tehnice, ce va permite alegerea celei mai bune soluţii 
de tratare şi rezolvare a situaţiei. Avertizările se bazează pe 
identificarea semnalelor de avertizare (tehnici de diversiune ale 
adversarului) emise de adversar (suspect), cu privire la intenţia 
imediată.Aceste semnale de avertizare pot indica o ameninţare 
fizică reală sau un atac iminent împotriva jandarmilor aflaţi în 
misiune.  

Semnalele de avertizare cele mai frecvent întâlnite în 
activitatea curentă a jandarmilor sunt: contactul vizual 
prelungit, schimbarea culorii feţei; strângerea buzelor şi lipirea 
acestora de dinţi; coborârea capului pentru a proteja gâtul; 
coborârea sprâncenelor pentru protejarea ochilor (mijirea 
ochilor), 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; schimbarea 
poziţiei - aşezarea în lateral sau în poziţie de luptă, lăsarea 
întregului trunchi mai jos,chiar înaintea lansării unui atac; 
privirea pe furiş la zonele ţintă alese. Gărzile sunt poziţiile 
folosite pentru ascunderea 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 umăr sau în mână. 
Ideea de a lovi cu piciorul asa cum vedem prin filmele de 
acţiune este o idee destul de proastă. Loviturile de picior, mai 
ales cele înalte, trimise spre zona capului, sunt lovituri lente. 

Viteza de execuţie a unei astfel de lovituri creşte în cazul celor 
antrenati, dar categoric este o lovitură mai lentă decât cea de 
pumn. Braţele sunt rapide şi extrem de eficiente, iar mai jos îţi 
voi spune ceva şi despre felul în care ar trebui să le foloseşti. 
Legat de loviturile de picior, cele mai puternice şi mai rapide în 

acelaşi timp sunt loviturile joase. Poţi lovi “femeieşte” în tibie, 
poţi lovi şi mai “femeieşte”  în testicule. Totusi, merită să 
petreci puţin timp pentru a învăţa cum să aplici una dintre cele 
mai de succes lovituri de picior din artele martiale – gedan 
mawashi geri ( poti lovi pe interiorul / exteriorul coapsei 
adversarului sau chiar pe articulaţia genunchiului). Executată 
corect şi cu forţa potrivită, acest tip de lovitură poate fi şocantă 
pentru adversar şi, în cazul celor neiniţiaţi, îi poate face să 
renunţe rapid la orice atitudine agresivă. 

Nu ameninţa dacă nu poţi pune totul în practică. 
Una dintre cele mai mari erori pe care le poți face într-o 

dispută violentă este să faci amenintări pe care nu le poţi pune 
în aplicare. Concret, dacă-i spui unuia ,,potolește-te sau voi 
folosi forţa” fii sigur că eşti în stare să o faci dacă adversarul îţi 
răspunde ,,păi, ia fă-o!”. 

Dacă nu ești în stare, se vor întâmpla rapid două lucruri: tu 
îţi vei pierde din încrederea în sine, iar el va prinde curaj  Prin 
urmare, fii gata să acţionezi. 

Dincolo însa de aceste dispute, e bine să ştii că, sporturile 
care presupun lupta la sol, pot fi extrem de eficiente atunci 
când ai un singur adversar ( judo, lupte libere), iar cele care 
presupun lupta în picioare sunt  mai eficiente în cazul 
disputelor cu mai mulți adversari. 

 plutonier major Ovidiu GRIGORAȘ  

JANDARMERIA ÎN ACȚIUNE 
Despre adversar şi acţiunile acestuia 

(continuare în pag. 23) 
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Unii îți vor spune că a-l privi în ochi pe cel care caută 
scandal echivalează cu o atitudine provocatoare. Așa o fi, dar, 
între a risca să-l provoci şi a risca să nu vezi o intenţie de 
lovire, e de preferat prima variantă. 

Contactul vizual nu te va ajuta doar să-ţi poţi exprima o 
atitudine de încredere în sine, netemătoare, ci te ajută să ai în 
câmpul vizual linia umerilor celui din faţa ta. Orice încercare 
de lovire, indiferent că e vorba de lovitura de pumn sau cea de 
picior, presupune o ridicare a umărului. Dacă loviturile de 
pumn se pot anticipa pentru că braţele celui din faţa ta sunt în 
câmpul vizual periferic, o lovitură joasă de picioare ar putea 
să te surprindă dacă nu vei vedea mişcarea semnalizantă a 
umerilor agresorului. Pe scurt, fără prea multă teorie, umerii 
“telefonează” mişcările. Mai ales în cazul celor care nu au o 
pregătire specială în ceea ce privește sporturile de contact. 

Filmele spectaculoase cu Van Damme sau alţi eroi 
“zburători” deformează mult realitatea luptelor reale. Concret, 
majoritatea confruntărilor încep prin împingeri reciproce, una-
două lovituri şi apoi lupta la sol. 

Deturnarea atenţiei reprezintă acele gesturi sau acţiuni ale 
adversarului care vizează derutarea jandarmului, urmate de 
agresiune sau de fugă.   

Cele mai frecvente sunt următoarele: scuiparea 
jandarmului; cartele telefonice, brelocuri, monede sau chei 
agitate şi lăsate să cadă; pantofi desfăcuţi, papuci aruncaţi cu 
piciorul. În funcţie de factorii de risc, implicaţiile şi urmările 
acţiunilor adversarului, ameninţările la care sunt supuşi 
jandarmii pe timpul executării misiunilor specifice, pot fi 
clasificate în trei categorii: ameninţări principale, secundare şi 
potenţiale.  

Ameninţările principale, în funcţie de intensitatea lor, pot 
fi structurate astfel:  

intensitate joasă – injurii, atitudini provocatoare; 
intensitate medie–  lovituri corporale sau cu proiectile 

contondente/incendiare;  
intensitate ridicată - obiecte contondente, arme albe, câini 

cu comportament agresiv, autovehicule, seringi infestate cu 
virusul HIV sau cu cel al hepatitei C. 

Ameninţările secundare – 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 
militare); armne convenţionale silenţioase (arbalete şi arcuri).  

 

(continuare din pag. 22)  

Tehnici de comunicare 
 
La semnele de avertizare şi la primele elemente de ameninţare jandarmul trebuie să încerce să controleze situaţia prin 

comunicare. Comunicarea între jandarm şi adversar trebuie să fie permanent şi să aibă ca scop descurajarea şi stoparea acţiunilor 
adversarului, simultan cu asigurarea protecţiei fizice a jandarmului. Prin comunicare, jandarmul încearcă să-şi impună voinţa 
înainte de a folosi forţa, mijloacele tehnice din dotare sau armamentul. Comunicarea eficientă joacă un rol important în 
rezolvarea cu succes a situaţiilor conflictuale şi de aceea este considerată ca fiind o parte integrantă a pregătirii jandarmului 
operativ. Formele comunicării sunt: comunicarea verbală şi comunicarea non verbală. La rezolvarea unei situaţii tensionate 
contribuie cu 7% – limbajul folosit de jandarm; 38% – tonul vocii, volumul, intonaţia, frecvenţa şi viteza limbajului şi cu 55% 
comunicarea non verbală. O schemă generală de gestionare a unei situaţii conflictuale (sau care tinde să devină conflictuală) prin 
comunicare, poate fi structurată astfel:      L.E.A.P.S – Lasă-l să vorbească, ascultă activ, ajută-l cu cuvinte sau gesturi; 

Empatie – arată înţelegere; Ai întrebări? – întreabă pentru a obţine cât mai multe informaţii; Parafrazează, spune cum ai 
înţeles tu faptele, folosind cuvintele tale;  

Sumarul – condensează faptele, fii scurt şi concis înainte de a lua orice decizie.  
Pentru o bună comunicare, jandarmul trebuie să respecte următoarele reguli:vorbeşte calm şi nu planifică dinainte ceea ce vei 

spune; nu ignoră şi nu desconsideră sentimentele adversarului; dacă nu înţelegi ceva, pune întrebări, află cât mai multe 
informaţii; nu discuta părerile tale personale, poţi crea alte probleme; ţine cont de punctul de vedere al adversarului, dar asta 
arată doar că ai înţeles problemele lui. Dacă prin comunicare verbală (avertizări, somaţii) nu se obţine rezultatul scontat, 
folosirea forţei, a mijloacelor din dotare şi a armamentului este singura opţiune rămasă pentru jandarm, care în orice moment, 
trebuie să fie preocupat de propria siguranţă şi de eficacitatea îndeplinirii misiunii.  
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Începând cu data de 30 iunie 2014, Şcoala 
Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni 
are denumirea onorifică „Petru Rareş” şi ziua 
aniversară la data de 01 noiembrie. Avizul a 
fost acordat de către Comisia de Însemne 
Heraldice a M.A.I. la data de 23 mai 2014, iar la data de 30 iunie a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinului ministrului 
Afacerilor Interne nr. 95 din 25.06.2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului M.A.I. nr. 176/2012 privind 
atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea zilei aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne.  

În data de 02.07 a.c., efective de ofiţeri si subofiţeri au 
participat la ceremonialul militar şi religios organizat la Putna 
pentru cinstirea memoriei Sf. Voievod Ştefan cel Mare; 

În perioada 07.07. – 11.07.2014. mr. Simion Ciprian, responsabil cu 
formarea profesională a personalului, a participat la cursul de 
specializare „Instructor de tir în poligonul de tragere” organizat şi 
desfăşurat în sistem modular la Institutul de Ordine Publică Bucureşti. 

În data de 24.07.2014, col. Marian Mircea Liviu, comandantul şcolii, a participat la ceremonia de 
avansare a Zilei Poliţiei de Frontieră din România, desfăşurată în municipiul Rădăuţi. 86 de poliţişti de 
frontieră suceveni au fost avansaţi în grad cu ocazia Zilei Poliţiei de Frontieră Române - 24 iulie, în cadrul 
unei serii de festivităţi organizate la nivelul subunităţilor din judeţ, cât şi la Serviciul Teritorial al Poliţiei 
de Frontieră Suceava din municipiul Rădăuţi. 

În perioada 21-25 iulie 2014, zece ofiţeri şi subofiţeri din trupele de carabinieri din Republica Moldova participă la 
activitatea „Antrenarea cadrelor din trupele de carabinieri în domeniul intervenţiei speciale” organizată la Şcoala Militară 
de Subofiţeri de jandarmi Fălticeni. Împreună cu instructorii militari ai şcolii şi cadre militare ale Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Suceava, carabinierii au desfăşurat aplicaţii tactice. Activitatea face parte din proiectul „Consolidarea 
capacităţilor trupelor de carabinieri din Republica Moldova” finanţat din bugetul de asistenţă pentru dezvoltare a 
Ministerului Afacerilor Externe; 

Activităţi... Misiuni... Evenimente... 
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Luni, 11 august, la sediul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, a fost organizat 
Centrul zonal de selecţie pentru 54 de candidaţi care s-au înscris în a treia serie din prima etapă a concursului de 
admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti: susţinerea probelor 
eliminatorii. 

Astfel, candidaţii din cele zece judeţe repartizate Centrului zonal Fălticeni (Bacău, Botoşani, Covasna, Galaţi, 
Harghita, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea) au susţinut evaluarea psihologică, examinarea medicală şi 
verificarea aptitudinilor fizice.  

La prima serie, desfăşurată în 24 aprilie, au participat 12 candidaţi, iar la cea de-a doua, desfăşurată în 14 iunie, au 
participat aproximativ 60. Patru candidaţi care nu au promovat proba de verificare a aptitudinilor fizice în seriile 
anterioare s-au înscris pentru o nouă susţinere a acesteia în a treia serie.  

În perioada 22.09 – 24.09.2014, în cadrul şcolii, s-a organizat şi desfăşurat, concursul pentru 
ocuparea unui post de instructor militar la Catedra Pregătire Militară şi Fizică, cu recrutare 
din sursă internă. Concursul a constat în executarea unei probe practice, administrarea unui 
test de verificare a cunoştinţelor şi interviu pe subiecte profesionale; 

În perioada 15-17 septembrie a.c., şase instructori militari au reprezentat şcoala noastră la convocarea 
psihopedagogică şi metodică anuală cu personalul didactic din şcolile militare de subofiţeri de jandarmi. 

Activitatea a avut ca obiective optimizarea activităţii profesorilor privind învăţarea centrată pe elev, 
stabilirea unei strategii comune de evaluare a nivelului de pregătire a elevilor, creşterea calităţii 
documentelor de proiectare, organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ şi eficientizarea dezvoltării 

profesionale a instructorilor militari. 
De asemenea, au fost discutate soluţii pentru funcţionarea 
optimă a Comisiei pentru curriculum comună celor două şcoli 
de subofiţeri de jandarmi. 
Convocarea, desfăşurată la Şcoala Militară de Subofiţeri de 
Jandarmi Drăgăşani, a fost coordonată de comisarul şef 
Andrei Florin şi colonelul Hopu Costel - Laurenţiu din cadrul 
structurilor de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne, 
respectiv Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 

Activităţi... Misiuni... Evenimente... 

Vineri, 1 august, începând cu ora 08.30, la sediul Şcolii 
Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” 
Fălticeni, s-a desfăşurat ceremonia de înaintare în gradul 
următor a douăsprezece cadre militare. Astfel, doi ofiţeri 
cu gradul de locotenent-colonel, un ofiţer cu gradul de 
căpitan, precum şi nouă subofiţeri (unul cu gradul de 
plutonier adjutant, şase cu gradul de plutonier major şi 
doi cu gradul de plutonier) au fost avansaţi la gradul 
următor;  
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Activităţi... Misiuni... Evenimente... 

În perioada 15 septembrie – 12 decembrie a.c., la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” 
Fălticeni se desfăşoară un curs de formare iniţială la care participă 28 de poliţişti locali cu atribuţii în 
domeniul ordinii publice şi siguranţei rutiere din localităţile Suceava, Fălticeni, Siret, Gura Humorului, Vatra 
Dornei, Rădăuţi, Săveni şi Târgu Neamţ. 

Cursanţii vor desfăşura activităţi de învăţământ sistematizate astfel:  
 - Modulul 1 – Pregătire Generală, unde se vor studia probleme de comunicare profesională, aplicarea 

normelor de conduită profesională, utilizarea armamentului din dotare şi probleme de legislaţie. 
 - Modulul 2 – Ordine publică, unde se va pune accent pe aplicarea unor tehnici şi tactici de intervenţie 

profesională, precum şi aplicarea unor proceduri specifice de ordine publică, constatarea contravenţiilor şi 
infracţiunilor. 

- Modulul 3 – Circulaţia pe drumurile publice care aduce în atenţia cursanţilor aspecte privind legislaţia în 
domeniu, constatarea faptelor contravenţionale în domeniul circulaţiei publice şi aplicarea unor proceduri 
specifice.  

Cursul se desfăşoară în conformitate cu Ordinul M.A.I. nr. 180 din 30.12.2013 privind formarea iniţială, în 
anul 2014, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne, a poliţiştilor locali cu atribuţii în 
domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere. 

Domnul Macovei Marcel – şeful Serviciului de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Suceava a susţinut în data de 22.09.2014 o informare la 
cursul de formare iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi 
în domeniul circulaţiei rutiere cu tema „Acte de identitate şi documente cu care se pot legitima 
cetăţenii străini pe teritoriul României”. 

În perioada 14.09. – 20.09.2014, mr. Simion Ciprian Dan, ofiţerul responsabil cu formarea 
profesională a participat la cursul „Instructor în poligonul de tragere”, organizat la Institutul de Studii 
pentru Ordine Publică Bucureşti; 
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Secţia de tenis de masă a A.C.S "Şomuz" Fălticeni a obţinut o 
performanţă remarcabilă la sfârşitul lunii august. În perioada 28-30 
august, echipa formată din Iulian Roman, Marius Moşneagu, 
Cătălin Cozma şi Boris Carpovici a participat la turneul de 
promovare în Divizia B, la Giurgiu. În urma rezultatelor din grupele 
competiţiei (locul 3), şi a criteriilor impuse de Federaţia Română de 
Tenis de Masă, echipa Şomuz Fălticeni a promovat, în premieră, în 
a doua divizie a ţării, alături de echipele: Farul 
Constanţa,  Muncitorul Reşiţa, Dunărea Giurgiu, CSTA Bucureşti 
şi CSM Iaşi. 

Asociaţia  Sportivă “Şomuz” Fălticeni a organizat  prima ediție a “Cupei Jandarmeriei” la pescuit sportiv, 

competiţie ce a adus pe iazul “Nada Florilor” un număr de 30 de ofiţeri şi subofițeri, de la Şcoala Militară de 

Subofiţeri de Jandarmi “Petru Rareş” Fălticeni, pasionaţi de pescuit. După şase ore de concurs, cântarul a 

hotărât clasamentul final. Locul I a fost adjudecat de plt. maj. 

Victor Hrebenciuc (4,5 kg total şi captura cea mai mare – 1,6 

kg), locul II – plt. maj. Marcel Alexa (3,5 kg), iar locul III a fost 

ocupat de lt. col. Mădălin Franciuc (2,37 kg). Racul cel mai mare 

a fost capturat de Marcel Alexa, peștele cel mai mic s-a agăţat în 

cârligul lui Radu Savin, iar prima captură i-a aparţinut lui Cristi 

Trifina. Câştigătorii au primit echipamente de pescuit, cupe, 

medalii, diplome și felicitările organizatorilor. 
A fost o activitate de relaxare binevenită pentru cadrele militare, 
după o perioadă foarte încărcată, cu multe examene organizate la 
nivelul şcolii. 

       În noua ediţie a Ligii 
a IV- a sucevene, echipa  
de fotbal  Şomuz 
Fălticeni  are o evoluţie 
bună, obținând cinci 
victorii din tot atâtea 
meciuri. Echipa Școlii 
Militare de Subofițeri de 
Jandarmi "Petru Rareș"  
Fălticeni, rămâne cu 
punctaj maxim în 
clasament, acumulând 
maximum de puncte 
posibil, 15, cu 9 puncte 
aduse din deplasare. 

Activități sportive desfășurate în cadrul 
A.C.S "Șomuz" Fălticeni 



 

 

„Gânduri pentru jandarmii de astăzi”  
(Ilie Nuţu,Gânduri din trecut pentru jandarmii de astăzi, Editura Cadrelor Didactice, 2013) 

 
Orişice faptă a Jandarmeriei care ar jigni pe locuitori în întrebuinţarea legilor este o păşire peste hotarele puterii încredinţate lor. 

Organizarea Corpului în  Manualul Administrativ, Iaşi, 1850  
 

Nimic nu e mai necesar în Ţara noastră decât Gendarmeria în comunele rurale. 
Preşedintele Consiliului de Miniştri şi Ministrul de Interne, Lascăr Catargiu – 1893  

 
Legea Jandarmeriei la noi a fost propusă întâi de un Guvern conservator (1893), în vremea aceea când conservatorii reprezentau datinile trecutului. N-
a fost o Jandarmerie pentru hoţi, căci ea venea din teama clasei dominante faţă de clasa supusă. Liberalii au combătut atunci Jandarmeria. 

Nicolae Iorga – 1908  
 

Jandarmeria trebuie să-şi facă datoria în mod corect şi conştiincios, răsplătind pe acei devotaţi serviciului. 
Comandantul Corpului de Jandarmi,General Mustaţă Alexandru – septembrie 1916 

 
Jandarmeria îi dă jandarmului şcoală şi posibilitatea de a funcţiona; compania de jandarmi cu ajutoarele sale este datoare a-l cultiva şi obliga să se lege 
de principala sa îndatorire – ordinea şi siguranţa publică. 

Comandantul Brigăzii a 4-a Jandarmi,Colonel Constantinescu – 1923 
 

Cultura bolşevică (…) n-a putut să pătrundă în armată, în jandarmerie, în grăniceri şi aceasta pentru cinstea neamului nostru. 
Ministrul de Interne,Arthur Văitoianu – 1923 

 
Jandarmeria este unul din pilonii statului de drept, iar activitatea celor ce se înrolează sub drapelul ei trebuie să fie aducătoare de linişte, de ordine şi 
de siguranţă. 

Redactor-şef al ziarului Adevărul,Dumitru Tinu – septembrie 1993 
 

Jandarmi! Să fim demni de situaţia noastră în Stat şi de încrederea ce ni s-a arătat întotdeauna, fiindcă ideea de autoritate pe care o reprezintă Instituţia 
noastră să nu marcheze o activitate negativă, ci una rodnică şi pilduitoare! 

                                                             Comandantul Corpului de Jandarm  General Ioan Topor  - 1940 

 
 

Calendar 
 al evenimentelor din Jandarmeria Română, până în 1949 

Concept, studiu şi realizare – locotenent colonel doctor Ilie Nuțu, Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni 
 

OCTOMBRIE 

 
 

NOIEMBRIE 

 
 

DECEMBRIE 

 
(continuare în numărul următor) 

01.1921 Colonelul Stavăr C., ajutorul comandantului Corpului de Jandarmi a fost avansat la gradul de general de brigadă. 

01.1927 Şcoala specială de ofiţeri şi reangajaţi şefi de secţie Oradea Mare, a fost mutată în Bucureşti. 

01.1930 
Colonelul Dimitrescu N. Constantin de la comanda Cercului de Recrutare Constanţa, a fost numit şef de Stat Major al Jandarme-
riei Rurale. 

01.1943 A fost numit şef de Stat Major al Inspectoratului General al Jandarmeriei colonelul Anton Constantin. 

02.1914 
Jandarmeria a participat cu efective importante la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia înmormântării la Mănăstirea Curtea 
de Argeş a regelui Carol I. 

01.1919 A luat fiinţă Şcoala de Plutonieri de Jandarmi Oradea Mare. 

01.1922 Jandarmeria a pierdut în Dobrogea 18 subofiţeri, gradaţi şi soldaţi. 

01.1927 
A fost înfiinţat pe lângă Corpul de Jandarmi, Inspectoratul Tehnic al Jandarmeriei, sub conducerea generalului Constantinescu D. 
Gheorghe. 

01.1927 A început tipărirea pentru reangajaţi şi jandarmi în termen a ziarului bilunar „Cultura Jandarmului”. 

01.1929 Inspectoratul General al Jandarmeriei şi-a definitivat organizarea potrivit noi legii adoptate în martie. 

01.1916 Colonelul Cesianu a predat comanda Jandarmeriei din interior generalului Kastriş. 

01.1918 
A avut loc la Alba-Iulia Marea Adunare Naţională. Prin hotărârea acesteia, Transilvania s-a unit cu patria-mamă, România, 
realizând visul milenar de unitate a tuturor românilor. 

01.1918 A fost înfiinţat Batalionul de Jandarmi Dobrogea, cu reşedinţa la Constanţa. 

01.1922 Din iniţiativa locotenent-colonelului Bendescu, comandantul Şcolii de Jandarmi Oradea-Mare, a apărut „Revista Jandarmerie”. 

01.1928 S-a desfiinţat Batalionul I Mobil „Bucureşti”. 



 

 

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

Linkuri utile: 
 

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

 
Dacă vrei să afli detalii despre activitatea noastră, 

contactează-ne! 

 
INFORMEAZĂ-TE! 

 
1. Urmăreşte pagina de internet a şcolii, www.jandarmeriafalticeni.ro! 
2. Pentru a te înscrie, adresează-te ofiţerului de resurse umane din unitatea de 

jandarmi din judeţul tău (în fiecare judeţ există cel puţin o unitate). El îţi va spune ce 
ai de făcut, te va consilia, îţi va spune ce documente trebuie să cuprindă dosarul tău de 
candidat şi îţi va recomanda să completezi formularele.  

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

 
La noi sunt admişi doar cei mai buni!!! 

Succes! 

Ai decis să te înscrii la concursul de admitere la 

 Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Petru Rareş” Fălticeni? 




