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Să nu trădăm meseria!
Să nu trădăm vocația!
De multe ori suntem nemulțumiți de prestația celor pe care îi
solicităm sau angajăm pentru unele servicii, prestație pentru care chiar
îi și renumerăm, direct sau indirect, din buzunarul nostru.
Calitatea rezultatelor muncii noastre este în strânsă legătură cu
pregătirea profesională, cu răsplata pe care o primim, cu anumite
condiții de la locul de muncă, cât și cu conștiința și educația fiecăruia.
Conștiința și educația având aceeași importanță, în exercitarea profesiei,
ca și pregătirea profesională.
Nu cu mult timp în urmă am fost invitat la festivitatea de premiere a
unui festival concurs de muzică folk. Am ajuns la sală după ce a început
festivitatea. Sală care, trebuie să spun, nu îndeplinea multe condiții
pentru organizarea unui astfel de eveniment, dar care era plină, plină de
tineri. Am ocupat un loc liber din spate, fiind atent la tot ce se întâmpla,
asta și pentru că nu cunoșteam programul festivității. La un moment dat,
din rândurile din față, se îndreaptă către toaletă un bărbat, plin de
vigoarea tinereții, îmbrăcat mai deosebit și sigur pe el. Ceea ce mi-a
atras atenția în continuare, au fost sunetele care se auzeau dinspre
toaletă, sunete ca și cum cineva ar fi încercat să cânte, să facă vocaliză.
Sunetele au continuat să străbată prin ușă minute bune. Atunci, când pe
scenă au fost invitați să-și susțină microrecitalurile invitații speciali,
intuiția mi-a fost răsplătită. Dintre invitații speciali făcea parte și
distinsul domn, cel sigur pe el, și cu vocaliza, despre care urma să aflu,
mai târziu, că era una din marile speranțe ale muzicii clasice românești.
După cum spuneau prezentatorii, ajunsese doar cu câteva ore înainte de
începerea festivității, fiind nevoit, pentru a onora invitația, să conducă
aproape neîntrerupt autoturismul proprietate de la Viena, de unde se
întorcea, și unde concertase la câteva evenimente, până în nordul
Moldovei. Prestația pe scenă a fost una de înaltă ținută. A fost o
încântare să-l ascult și o bucurie să văd cum ceea ce interpreta intra la
inima spectatorilor, spuneam, majoritatea tineri, adolescenți. Și a mai
fost un lucru care m-a impresionat la acel om. Lecția de profesionalism.
Pentru o prestație mediocră ar fi putut invoca toate motivele. Oboseala,
lipsa unui spațiu pentru repetiții și încălzire a vocii (să fac vocaliză în
toaletă?), putea să se gândească și la onorariu, cunoscîndu-se foarte bine
bugetul alocat pentru cultură. Putea să mizeze pe incapacitatea tinerilor
de a înțelege muzica clasică. Trebuie să mai spun că pentru cei care
folosesc vocea, cum ar fi interpreții de muzică, orice gen ar fi, dar în
special pentru cei de operă, încălzirea vocii, prin vocaliză, pentru o
redare a sunetelor cât mai fidelă, este esențială, aceasta putând să dureze
și zeci de minute.
M-am bucurat că am onorat și eu invitația de spectator, mă bucur
pentru cei care reușesc să organizeze astfel de evenimente și, în egală
măsură, mă bucur să văd oameni care, indiferent ce ar profesa, nu-și
trădează meseria, nu-și trădează vocația.
Cătălin Simion
(Cf 2 2013)

de ani
de la apariţia
„Revistei Jandarmeriei”
Motto: „Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru.” ( Regele Mihai I al României)

D

upă încheierea Primului Război Mondial,
Corpul de Jandarmi a suferit o serie de
modificări atât în ceea ce priveşte
funcţionarea sa, cât şi în probleme de
natură organizatorică, unele dintre acestea fiind stabilite
prin lege, iar altele prin decizii ministeriale sau ordine de
zi pe Corp.
Pacea mult aşteptată a permis totodată materializarea
unor iniţiative culturale la nivelul Jandarmeriei, printre
acestea numărându-se şi înfiinţarea unei reviste proprii.
Astfel, la 15 decembrie 1922 a apărut „Revista
Jandarmeriei”, fiind tipărită în circa 1.000 de exemplare
şi având deviza „ÎNAINTE, MEREU TOT ÎNAINTE!”.
Revista a apărut la propunerea unui comitet format din
locotenent-colonelul Bendescu Constantin – directorul şi
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comandantul Şcolii de Jandarmi Oradea – Mare, maiorul
Belloiu Gheorghe, căpitanul Velicu Teodor, căpitanul
Popescu Iulian (redactori) şi locotenenţii Boulescu
Mihai, Bătrânu Gheorghe şi Toma Petru (secretari)
sprijiniţi de un comitet de direcţiune constituit la nivelul
comenzii Corpului Jandarmeriei compus din generalul
Ştefănescu Ştefan – preşedinte, colonelul Micioara Paul,
colonelul Stere Constantin, colonelul Ţiuleanu Ion,
colonelul Şoiculescu Atanasiu, colonelul Constantin
Gheorghe şi câte un ofiţer din fiecare brigadă teritorială
de jandarmi.
Costul apariţiei primului număr al revistei s-a ridicat
la suma de 2.770 de lei şi a fost asigurat prin contribuţia
personală a 19 ofiţeri, toţi aparţinând Şcolii de Jandarmi
Oradea – Mare. Din lista de contribuţii personale
publicată în primul număr al revistei se observă că nici
un ofiţer superior din comitetul de direcţiune al
Comandamentului Jandarmeriei nu a contribuit cu
fonduri băneşti la apariţia revistei. Administrarea
revistei, din punct de vedere financiar, a fost încredinţată
unui consiliu format din maiorul Barbu Vasile – director,
căpitanul Nedelcu Pavel – ajutor al directorului şi
locotenentul Tofan Gheorghe – contabil. Consiliul de
administrare a stabilit preţul unei reviste la 5 lei, iar un
abonament anual se situa între 42 şi 60 de lei.
Motivul şi scopul apariţiei revistei au fost stabilite
chiar din primul articol al acesteia intitulat „Cuvânt
Înainte”, semnat de locotenent – colonelul Bendescu:
„Pentru minţile şi inimile jandarmilor noştri, păzitori ai
ordinei şi siguranţei interne a scumpei noastre Patrii;
pentru sădirea şi cultivarea în ele a ideilor şi
sentimentelor de dragoste neclintită pentru cinste, adevăr
şi ideal românesc; pentru îmbogăţirea cunoştinţelor
profesionale şi înfăptuirea unei îndrumări rodnice în
prezent şi mai cu seamă într-un viitor foarte apropiat, a
luat fiinţă această revistă, simbol al erei noi şi al
progresului …[şi pentru] a aduce prinosul nostru de
recunoştinţă tuturor camarazilor noştri eroi, care
odihnesc somnul lor de veci pe toată întinderea
României întregite şi care şi-au vărsat sângele, cu atâta
dărnicie, toţi la posturile lor, străjeri ai ordinei şi
siguranţei publice. Faptele lor să ne slujească drept pildă
şi simbol.”
(continuare în pag. 3)
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Tot în primul număr a fost publicat şi s-a propus a fi
dezbătut în întregul Corp de Jandarmi „Proiectul de
Statut al Revistei Jandarmeriei”. Statutul cuprindea 29
de articole, împărţite în 8 titluri. Adoptarea statutului
revistei a permis autofinanţarea acesteia şi apariţia ei
timp de 26 de ani, până în anul 1949, când a fost
desfiinţată Jandarmeria. Este de reţinut faptul că
„Revista Jandarmeriei” a apărut lunar până la începutul
celui de-al doilea război mondial. În perioada 1940 –
1944, revista jandarmilor a văzut lumina tiparului de
regulă o dată la două luni, dar şi o dată la patru luni, în
principal „din cauza evenimentelor provocate de război”.
Iniţiativa reluării tipăririi şi difuzării revistei lunar după
1944, i-a aparţinut comandantului Inspectoratului
General al Jandarmeriei, generalul de brigadă Anton S.
Constantin.
Revista a fost tipărită încă de la început alb – negru, cu
puţine fotografii, într-un format de 15/ 21,8 cm, pe o
hârtie de calitate modestă care se deteriora cu uşurinţă,
dar la un preţ mic, cu un număr extrem de variat de
pagini, între 25 – 100 de pagini. În această situaţie nu a
existat niciodată nici o regulă, editorul fiind preocupat
doar să publice materiale nicidecum de dimensiunea
acestora. Prima copertă a revistei a fost realizată după un
desen al locotenentului Nicoară, cu sprijinul Tipografiei
„Cele Trei Crişuri” din Oradea – Mare, şi surprinde un
jandarm care îşi riscă viaţa în folosul cetăţeanului (tema
este preluată din materialele de propagandă austriece şi
ungureşti de dinainte de 1918).
În timp, coperta revistei a suferit modificări majore
precum în: 1924, 1928, 1930, 1945, 1946 şi 1948, în
general dictate de posibilităţile financiare limitate. În
general, în primele pagini ale acesteia se găsea un mesaj
din partea colectivului de redacţie sau un articol cu un
puternic impact asupra cititorilor (Eroii Eroilor,
Serviciile Secrete, Jandarmeria franceză, Jandarmeria
greacă, Aeronautica, Moralul Jandarmeriei, Garda
Civilă Spaniolă, Carabinierii, Unirea Românilor, etc.),
urmat de materiale mult mai elaborate privind
cunoaşterea armatelor străine, dezbateri legislative,
opinii, analize şi evaluări cu privire la activitatea
Jandarmeriei, studii de caz, creaţii literare personale ale
jandarmilor, cugetări celebre, sfaturi gospodăreşti,
cronica evenimentelor din ţară, jandarmi care se disting,
îndrumări privind executarea serviciului, recenzii de
carte, reportaje şi aproape nelipsita rubrică „Ştiri
mărunte”.
Revistei i se putea ataşa în situaţii speciale şi câte un
supliment. De asemenea, un aspect inedit şi plin de
mister totodată îl oferă faptul că realizatorii revistei au
permis publicarea de articole sub pseudonim. Astfel, au
apărut sub semnătura lui Mody, Mefisto, Tralex, etc,
articole care au abordat teme controversate din epocă,
oferind adversarilor revistei jandarmilor argumente
potrivit cărora aceasta ar fi condusă sau controlată de
forţe oculte.
În paginile revistei au publicat articole deosebite unii

dintre cei mai
importanţi ofiţeri
ai Jandarmeriei,
dar şi simpli
jandarmi, elevi
sau chiar militari
în termen Dintre
toţi aceştia amintim pe: generalii
Şer b
Mi r on,
Bordan Silviu,
Dimitrescu
N.
Constantin, Davidoglu Cleante,
Nicoleanu Eracle,
Vlădescu
Ioan, Constantinescu Gheorghe, Stavăr Constantin, Pârăianu
Barbu, Topor R. Ioan, Tobescu Constantin, Anton
Constantin, Aurel Milicescu, Nicolae Stoicescu; coloneii
Marinescu Iulian, Bendescu Constantin, Vasiliu Z.
Constantin, Ignat Gheorghge, Zorzor Vasile, Marcu
Constantin, Ioan Suciu; locotenent-coloneii G. Chihaia,
Panaitescu Anibal, Robănescu Nicolae, Lambru
Dumitru, Barbu Vasile, Barozzi Gheorghe; maiorii
Canari Constantin, Ganea Ioan, Ionescu Sergiu,
Meculescu Teodor, Dospinescu Ioan, Eugen
Dobrogeanu; căpitanii Isopescu Modest, Braia Ioan,
Popescu Alexandru, Popovici Emilian, Gavăţ Ştefan,
Bătrânu George, Mihail Baron, Pagubă Mihail, Mihuleac
Emil, dr. Ispas Nicodim; avocatul Roman Tacian,
preotul dr. D.D. Tănăsescu, profesorul de drept şi
procuror al Tribunalului Bihor Alexandru Gh. Atanasiu,
medic dr. O. Cordescu, dr. I. Theodoru, dr. I. Petrescu,
prim-preşedintele Tribunalului Bihor Constantin Doboş,
etc. Desfiinţarea Jandarmeriei la 23 ianuarie 1949 a
însemnat şi încetarea apariţiei revistei corpului.
Evenimentele dramatice din decembrie 1989 care au
determinat schimbarea profundă a societăţii româneşti
au permis după o perioadă de timp reluarea apariţiei
acesteia.
Importanţa publicaţiei rezidă şi din dorinţa jandarmilor
din trecut de a-şi promova, explica şi argumenta punctul
lor de vedere cu privire la unele activităţi, măsuri,
atitudini sau acţiuni.
Redescoperirea valorilor tradiţionale ale Jandarmeriei
este pentru jandarmii de astăzi nu numai o îndatorire ci
şi o obligaţie. Această legătură pe care încercăm să o
refacem chiar şi prin materialul de faţă, se doreşte a fi
una spirituală care să aducă în prim plan oamenii ce au
dat valoare instituţiei oferindu-i acesteia prezent şi
viitor.

LA MULŢI ANI
„REVISTEI JANDARMERIEI!”
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Ordinul și Onoarea
imaginea în oglindă a aceleiași noțiuni
Cicero: „Onoarea este răsplata virtuţii”
„To be or not to be?, that is the
question….”
A fi sau a nu fi militar, aceasta este
întrebarea, mai mult sau mai puțin
retorică, pe care mai mult sau mai puțin
explicit și-o pun jandarmii anului 2015,
fără a avea vreo legătură directă cu poetul
și dramaturgul William Shakespeare, cel
care a pus întrebarea cu iz existențial în
gura nepereche a personajului său
Hamlet, prințul Danemarcei.
Fără a avea pretenția că
sunt vreun urmaș al
renumitului prevestitor
francez Nostradamus
sau vreo rubedenie a
bulgăroaicei contemporane „Baba Vanga”,
îndrăznesc să afirm că,
instituțional vorbind, ne
aflăm la un moment de
cotitură în ceea ce
privește statutul nostru
prezent și viitor.
Evoluția democratică a
României din ultimii 26
de ani, a definit
Jandarmeria Română, ca
și
co mp o ne n tă a
Ministerului de Interne,
pe unele coordonate
greu de anticipat în anii
‘90. În startul nostru
comun către implementarea democrației,
toate componentele Ministerului de
Interne, fie că erau ele Poliție Națională,
Poliție de Frontieră, Trupe de Jandarmi
sau Trupe de Pompieri, făceau parte din
Armata Națională, adică activitățile
desfășurate de membrii acestora precum
și modul de executare a misiunilor
specifice erau circumscrise statutului
cadrelor militare.
Integrarea României pe coordonatele
euro-atlantice au impus României ca în
evoluția forțelor sale de ordine publică să
țină seama de modelele democratice
consacrate, astfel încât în anul 2001 prin
ordonanță de urgență polițistul de
frontieră devine ”funcționar public cu
statut special”, iar în anul 2002 prin lege
polițistul devine ”funcționar public civil,
cu statut special”.
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Statutul militar al Jandarmeriei Române
este reconfirmat prin lege atât în anul
1998 când acesta „este instituţia militară
specializată a statului, componentă a
Ministerului de Interne, care exercită,
potrivit legii, atribuţiile ce îi revin...”, cât
și în anul 2004 când este definită ca fiind
„instituţia specializată a statului, cu statut
militar, componentă a Ministerului
Administraţiei şi Internelor, care exercită,
în condiţiile legii, atribuţiile ce îi
revin…”. Pe cale de
consecință în toată
această perioadă, de
la reînființare din
anul 1990, până în
prezent, jandarmilor
li s-a aplicat și li se
aplică în continuare
Statutul
cadrelor
militare, stabilit prin
lege.
Militarii s-au definit
și se definesc, din
toate vremurile, prin
cele două noțiuni
prezentate în titlul
prezentului articol:
prin Ordin și Onoare.
Fără a încerca să
deslușesc înțelesul
etimologic al celor
doi termeni, nu pot să
nu constat că cele două cuvinte cheie ce
definesc militarii aparțin în mai mare
măsură sistemului militar decât celui
civil.
Amintesc cititorilor că onoarea se
definește prin integritate morală,
probitate, corectitudine, demnitate, cinste,
onestitate și prestigiu. Onoarea este
sinonimă cu reputația, prestigiul sau vaza.
Ordinul este o cerință imperativă dat în
conformitate cu actele normative care stă
la baza oricărei acțiuni sau activități
militare. După Dicționarul explicativ
ordinul este o dispoziție obligatorie,
scrisă sau verbală, dată de o autoritate sau
de o persoană oficială, o poruncă. Același
dicționar, însă definește dispoziția ca
fiind o „prevedere obligatorie cuprinsă
într-un act normativ, o măsură sau
hotărâre luată de un organ ierarhic

superior și obligatorie pentru organul în
subordine”. Din analiza comparativă a
celor doi termeni, ordinul și dispoziția,
rezultă fără echivoc faptul că ordinul este
obligatoriu, caracteristică specifică
specificului militar.
Regulamentul disciplinei militare
consacră obligativitatea cunoașterii
drepturilor şi îndatoririlor ce le revin
militarilor şi să execute ordinele,
misiunile încredinţate şi atribuţiile
potrivit reglementărilor în vigoare şi fişei
postului. Neîndeplinirea unui ordin dat
constituie abatere de la disciplina
militară. Legalitatea oricărui ordin care
vine de la un șef ierarhic autorizat să îl
emită se prezumă și nu poate fi pusă la
îndoială.
Militarii sunt răspunzători pentru
ordinele date şi pentru legalitatea
acestora, pentru modul de executare a
ordinelor primite şi pentru faptele care
încalcă ordinea de drept sau onoarea şi
demnitatea militară. Codul penal al
României a incriminat dintotdeauna și
incriminează
în
continuare
insubordonarea. În noul Cod penal
aceasta este definită ca fiind „refuzul de a
executa un ordin cu privire la îndatoririle
de serviciu”. Sintagma „îndatoriri de
serviciu” este deosebit de largă și nu are
în vedere doar acele îndatoriri specifice
unui anume post și consemnate în fișa
postului respectiv, ci se referă la toate
îndatoririle pe care le are un militar și
care derivă din obligațiile stabilite de acte
normative din cele mai diverse nivele:
Constituție, legi, hotărâri, ordonanțe,
ordine, etc. Disciplina este un concept
comun multor genuri de activităţi. Însă,
în cadrul acestor sectoare, rezolvarea unei
„sarcini” – stabilite de un funcţionar
superior, presupune luarea în considerare
a mai multor altor variabile, necesită
interpretarea proprie, de către executant,
a posibilităţii continuării îndeplinirii
dispoziţiei sau din contră, întreruperea
execuţiei sau modificarea finalităţii.
Acest lucru este specific funcționarilor
publici și este posibil datorită gravităţii
mai reduse a faptului că efectul urmărit
nu a fost atins.
(continuare în pag. 5)

(continuare din pag. 4)

În situația militarilor însă, având în
vedere modalitatea specifică de
exprimare a acţiunii, şi anume aceea
vizând posibila utilizare a violenţei
pentru atingerea scopurilor, cu efecte
de cele mai multe ori ireversibile,
latitudinea executantului de a aprecia
oportunitatea îndeplinirii ordinului este
substanţial redusă. Evident că, pentru a
atinge rezultatul final, executantul are
libertatea de a alege cele mai eficiente
mijloace,
punându-şi
amprenta
personalităţii sale asupra desfăşurării
acţiunii. Însă efectul obţinut trebuie să
fie întotdeauna cel precizat prin ordinul
superiorului.
De când fiinţează organismele
militare, disciplina a fost considerată
una din condiţiile vitale ale existenţei
puterii armate. Este unanim recunoscut
că fără disciplină, o organizaţie militară
nu este altceva decât o simplă însumare
de indivizi, incoerentă şi incapabilă să
acţioneze unitar şi hotărât, chiar dacă
între cei ce o alcătuiesc se află luptători
pricepuţi şi viteji.
De disciplină este nevoie pentru
însăşi existenţa ca stare a organismului
militar. Fără ea nu pot exista sorţi de
izbândă. Napoleon Bonaparte afirma,
cu temei, că „cele dintâi calităţi ale
soldatului sunt rezistenţa şi disciplina”
şi că „vitejia vine numai în al doilea
rând”. Într-adevăr, curajul şi bravura nu

se pot învedera în mod util decât pe
fondul unei discipline desăvârşite.
Importanţa, rolul şi locul disciplinei
în perfecţionarea armatei, în creşterea
forţei sale combative şi operative
rezultă din natura misiunilor ce le are
aceasta de îndeplinit, indiferent că sunt
misiuni operative sau de suport. În
condiţiile actuale, războiul înseamnă o
concentrare imensă de forţe umane, de
armament şi tehnică. Dincolo de
dimensiunile
enunțate,
războiul
asimetric cu variantele sale atipice
psihologice și/sau informatice impune
ca
precizia,
promptitudinea
și
sincronizarea ca ipostaze ale disciplinei
trebuie să fie perfecte. Nu numai în
timp de război, ci şi în timp de pace,
disciplina militară trebuie să constituie
o garanție a succesului. În nici un
domeniu al pregătirii nu se pot obţine
rezultate bune dacă ele nu se realizează
pe temeiul unei discipline trainice.
Orice încălcare a ordinii şi disciplinei
militare
aduce
atingere
bunei
desfăşurări a activităţii unei unități
militare şi, implicit, capacităţii de
apărare a ţării. Uneori, aceste
manifestări antisociale pot căpăta
caracterul unor fapte prevăzute şi
sancţionate de legea penală.
Onoarea militară are o sferă de
acoperire mai largă decât înțelesul
clasic al definiției. Integritatea morală,
probitatea, corectitudinea, demnitatea,

cinstea, onestitatea și prestigiul militar
sunt ambivalente și au în vedere atât
actele și faptele săvârșite de militar în
activitățile subsecvente serviciului
militar cât și cele pe care le săvârșește
în afara serviciului.
Dacă în vremurile de demult
onorabilitatea consta îndeosebi în
faptele de vitejie de pe câmpul de luptă,
iar conduita mai puțin etică din afara
acestuia era trecută cu vederea de către
contemporani, în epoca modernă și
contemporană
onorabilitatea
este
situată pe alte coordonate și este
atotcuprinzătoare în ceea ce privește
conduita etică a militarului.
Manifestările lipsite de onoare pot
îmbrăca diferite forme și mijloace, de la
conversația într-o postură neconformă
cu superiorul ierarhic până la ignorarea
cu bună știință a unor ordine mai mult
sau mai puțin imperative ale acestuia.
Înțelegerea deplină a celor două
noțiuni, Ordinul și Onoarea poate fi
realizată doar prin lărgirea orizontului
de cultură al militarilor prin educație
permanentă.
Autor: consilier de integritate și
ofițer cu cercetarea penală specială locotenentcolonel Tiberiu LĂCĂTUŞU
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nteresantă similititudine
dacă asemuim şcoala cu o
zonă liberă, publică în
care
experţi
şi/sau
învăţăcei lucrează şi colaborează
pentru a planta, răsădi şi îngriji
atât pe ei cât şi florile – adică
elevii şi cursanţii, de care se vor

bucura alţii, şi cu cât aceştia sunt
mai frumoşi, mai aspectuoşi şi
emană un parfum ales grădinarii/
îngrijitorii vor fi mulţumiţi.
Aşa este, în orice instituţie de
învăţământ care se respectă şi în
care tot efortul este îndreptat către
menținere la un înalt nivel a
calităţii educaţiei, sau ar trebui să
fie.
Aspectele/oamenii/lucrurile/
faptele care se împletesc şi
întrepătrund, se împart în trei: cei
care lucrează, spaţiul şcolii şi
beneficiarii direcţi.
Profesorii – instructorii de ordine publică cum sunt denumiţi
actual, sunt cei care lucrează direct cu beneficiarii şi nu trebuie să
uite, că învăţământul conform
cerinţelor actuale este centrat pe
elev care este beneficiarul direct
al tuturor activităţilor şi faptelor
sale, că pentru a face faţă
cerinţelor
trebuie
să
se
pregătească permanent şi să fie la
curent cu tot ceea ce este nou la
modulul/competenţa la care sunt
titulari pentru optimizarea practicilor educative, că sunt îndrumaţi
de specialişti din minister,
I.G.J.R. şi comanda şcolii, că sunt
ajutaţi de specialişti din diferite
instituţii externe şi de colegii lor
din şcoală de la – secretariat,
logistică, comunicaţii, resurse
umane, management operaţional,
protecţia muncii, financiar etc., că
sunt principalii promotori ai
învățământului
şi
motorul
instituţiei, că finalitatea procesului
instructiv-educativ constă în promovabilitate 100% a şcolii, că
prin ceea ce fac şi cum se
comportă sunt un exemplu de
urmat sau de „nu face ca el”,

că…... Bineînțeles nu tot timpul
viaţa și activitățile sunt roze şi
frumoase, mai sunt şi sincope.
Activități planificate și nefinalizate, activităţi la care nu se participă
din varii motive, examene la care
se participă şi nu se reușește sau
la care se înscrie şi nu se
participă, ordine care au conţinut
uneori ambiguu, ceţos şi care te
lasă cu cefalee cum este Ordinul
xx privind desfăşurarea examenului de absolvire şi celebra
Instrucţiune xx privind corpul
instructorilor de ordine publică
care i-a lăsat pe profesorii care
sunt şi diriginţi fără binemeritata
indemnizaţie, lapsuri sau lipsuri în
memorie şi comportament referitoare la prevederile normelor
legale în vigoare şi la faptul că
sunt militari care lucrează într-o
instituţie cu statut militar.
Dar rezultatele obţinute în
activitățile formale, informale şi
nonformale
planificate,
desfășurate și la care au participat
sunt preponderent pozitive, efortul
depus atât fizic cât şi intelectual a
fost și este enorm şi, mulţumindule pentru activitatea desfăşurată
din 01 octombrie 2014 până
acum, pentru ca florile şi grădina
să fie frumoase, am să exemplific
şi câteva dintre aceste activități.
Activităţi curriculare: şedinţe ale
diferitelor consilii şi comisii,
predări, seminarii, şedinţe practice, stagii de practică, stagii
la C.P.P.C.J. Ochiuri, vizite
de documentare, verificări
finale de modul, examene
de absolvire ale cursanţilor
şi elevilor, activităţi de
evaluare şi autoevaluare
proprii şi ale colegilor,
pregătirea cursanţilor –
poliţişti locali, pregătirea
cadrelor
din
garda
Naţională Ucraineană etc.
Activităţi extracurriculare:
excursii şi vizite, balul bobocilor, activităţi de ecologizare,
depunerea
jurământului militar, concursuri,
simpozioane, misiuni de reprezentare, meciuri de fotbal, ziua
porţilor deschise.
Cadrele şi personalul, care prin
activitatea desfăşurată sprijină
profesorii şi instructorii, le asigură
suportul logistic – material, financiar şi de confort, reprezintă trei
sferturi din personal. Fără ei, nici
instructorii nici elevii, n-ar avea
bani, n-ar avea echipament – deşi
suntem o cantitate neglijabilă în

viziunea firmelor care fac aşa
ceva, n-ar avea apă şi mâncare,
căldură, maşini, spaţii confortabile, mobilier, tehnică I.T., documente şi regulamente, încadrarea
corectă pentru salariu la timp,
confort fizic, psihic şi toate celelalte lucruri mici sau mari care
determină ca procesul educativ să
se desfăşoare în limite normale.
Trebuie să înţelegem că nu
putem să facem învăţământ fără
ei, că trebuie să păstrăm ceea ce
ne asigură şi să-i respectăm pentru ceea ce fac sau nu fac, iar
domniile lor trebuie să înţeleagă
că tot ceea ce trebuie să facă trebuie la timp şi de calitate, fără să
ne rugăm unii pe alţii, câteodată
să facem ceva care este înscris în
fişa postului.
Efortul lor s-a văzut şi se vede
în toate activităţile: examene de
admitere şi de absolvire, procesul
de învăţământ, modernizarea şi
repararea spaţiilor de învățământ,
de cazare, a blocului alimentar, a
sălii de sport, a instalației de apă,
a parcului de maşini, a asigurării
cu alimente, echipament, mijloace
IT şi buget. Ce păcat că zeiţa Fortuna de multe ori îşi întoarce faţa
de la noi şi rămânem cu „buzele
umflate”: asfaltarea aleilor şi platoului, unele materiale care nu pot
fi achiziționate pentru că ori nu
este buget ori nu sunt trecute în
documentele specifice sau sunt

cu familiile lor, să ne sprijine
încontinuu prin efortul lor de a
asimila cunoştinţele care, în
proporţie de 70% le sunt noi, să
ne judece la justa valoare iar prin
tăcerea sau vorbele lor să ne claseze în mod corect acolo unde ne
este locul, să nu se ascundă după
deget afirmând eronat câteodată
că nu au învăţat sau că aşa au fost
învăţaţi în şcoală, să înţeleagă că
mâncarea, hainele, programul,
somnul şi altele nu sunt ca la mama acasă, să nu se transforme în
flori „otrăvitoare, carnivore, uscate sau sufocante”, să ne dea şi să
se dea exemplu prin faptele, comportamentul, vorbele şi acţiunilor
lor pozitive – iniţiative gen donare
de sânge, ecologizare, balul bobocilor etc şi nu negative, consum
de alcool, comportament neconform, ţinută, grija faţă de echipament, materiale, spaţii şi mobilier,
etc., să pună în practică tot ceea
ce este bun şi să nu ţină doar pentru ei ce au învăţat căci această
cale este lungă şi sinuoasă.
Ce ne macină cel mai mult este
incertitudinea care este „ajutată”
de zvonuri. Ce mă „doare” este
pasivitatea unora alimentată de
uitarea faptului că suntem militari,
că avem de muncă, că numărul de
indicatori a crescut şi va creşte, că
toţi suntem „grădinarii” acestui
loc şi nu trebuie să-l secăm prin
acțiunile sau inacțiunile noastre şi

Regimentului 16 Dorobanți ”Fălticeni” la Cluj, 1918

trecute dar nu sunt aprobate etc.
Iar „florile” noastre, fie ele
elevi sau cursanţi, nu trebuie să
uite de ce au venit – pentru a deveni slujitori sub arme ai patriei,
România, şi nu neapărat pentru
bani, nu trebuie să uite că au fost
alţii înaintea lor şi vor fi alţii după
ei, să aibă răbdare din momentul
când au fost declarati „admis” şi
până când vor fi declaraţi
„promovat” şi vor avea gradul de
subofiţer pe epolet, cu ei cu noi şi

că vom fi judecaţi după produsul
finit şi după cum vom lăsa
moştenire această „grădină”, de
plăcerea de a sta sau a privi la cei
care stau la/pe la colţuri – fie ele
în unghi drept sau rotunjite. Ce
mă „bucură” este că toţi câteodată
sau majoritatea de multe ori își
înţeleg menirea şi rolul în această
instituţie şi acest sistem şi că îşi
fac treaba indiferent „de ce sau
cum”. Vă doresc şi să fie fericiţi,
frumoşi, mulţi şi norocoşi.
Colonel Mihai MUNTEANU
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CASA GARNIZOANEI REGIMENTULUI 16

CERCUL MILITAR AL OFIŢERILOR DIN
GARNIZOANA FĂLTICENI

A

locotenent-colonel dr. Ilie NUŢU

cunoaşte istoria instituţiei şi unităţii pe care le slujim Mondial. De-abia după terminarea acestuia, respectiv între anii 1922 –
alături de cea a oraşului nostru în care locuim, 1923 s-a reluat această frumoasă idee.
reprezintă, fără îndoială, în primul rând o datorie morală
Deoarece răspunsurile primite de comanda Regimentului 16
faţă de toţi cei care, cu pasiune, sacrificii şi dăruire au Dorobanţi din Fălticeni cu privire la construirea acestui imobil erau
construit ceea ce observăm astăzi în jurul nostru.
aproape şablon, şi anume că nu se putea da curs solicitărilor din lipsă
Plecând de la acest principiu, am încercat să desluşim cine au fost de fonduri, aceasta a făcut apel la personalul propriu, oameni
cei care au construit Casa de Cultură a municipiului Fălticeni., care a deosebiţi, cu o moralitate ireproşabilă şi un simţ patriotic înalt, probat
fost scopul ei iniţial, cât a costat, etc., edificiu denumit în trecut Cercul pe câmpurile de luptă din Primul Război Mondial. Astfel, ofiţerii regiMilitar al Ofiţerilor din Garnizoana Fălticeni sau, prescurtat, Casa mentului au început să adune diferite sume de bani, pentru început în
Garnizoanei/Ofiţerilor.
scopul achiziţionării unui teren pe care să se construiască mult doritul
Iniţiativa construirii unui Cerc Militar la Fălticeni apare în docu- Cerc Militar.
mentele oficiale pe timpul unei vii corespondenţe dintre Primăria
Cu toate eforturile depuse de aceştia, din păcate nu s-a reuşit
Fălticeni (primar în exerciţiu fiind Octav Lovinescu) şi Ministerul de strângerea unei sume acoperitoare, şi, din această cauză, reprezentanţii
Război (ca urmare a solicitărilor repetate din partea comenzii Regi- ofiţerilor regimentului şi-au îndreptat atenţia către Judecătoria
mentului 16 Dorobanţi din localitate), în decembrie 1914, cu scopul Fălticeni, care uneori scotea la licitaţii diferite terenuri, dar şi clădiri,
cedării „în mod definitiv şi
pe care unii moştenitori nu şi le putegratuit” a unei suprafeţe de
au împărţi corect.
Fostul Cerc Militar al Ofiţerilor din Garnizoana Fălticeni
Foto - 2015
2.460 m2, situată pe strada
Şansa le-a surâs în septembrie 1924,
Butnăriei, către ministerul
când Judecătoria Fălticeni a aprobat
mai sus amintit.
scoaterea la licitaţie publică a unor
Scopul urmărit de armată
proprietăţi aparţinând defunctului
prin construirea unui astfel
Costache Mănescu. De fapt, aceştia
de imobil era acela de a
au fost interesaţi de terenul în întinrealiza la Fălticeni un „Cerc
dere de aproximativ 70 de ari situat
militar unde [militarii] să se
pe strada Maior Ioan, în vecinătatea
poată aduna spre a se
străzii ce leagă strada Mare cu strada
cunoaşte mai de aproape şi a
Rădăşeni, proprietari fiind Neculai
se familiariza, dezvoltânduTrilea, Aglaia Lubert şi moştenitorii
se astfel spiritul de camaradefunctului Iorgu Săsescu.
derie şi de dragoste pentru
Demersul acestora s-a izbit de
soldat”.
nenumărate tertipuri avocăţeşti, astÎn adresa primăriei nr.
fel că licitaţia a fost fie amânată, fie
4.046 din 16 decembrie
contestată sau, atunci când a avut
1914, aceasta transmite
loc, chiar anulată.
Ministerului de Război, personal ministrului I. Brătianu, că nu poate
Mai mult decât atât, moştenitorii suprafeţei de teren în cauză au
ceda acest teren deoarece consiliul comunal cu toată buna intenţie a sa încercat să trunchieze licitaţia, cooptându-i în afacere pe doi evrei din
a constatat că „este impropriu pentru o asemenea clădire, deoarece Fălticeni, A. Rigler şi F. Flicher, care au încercat fie să ridice preţul,
este situat lângă un canal în rea stare, în dosul grajdului şi magaziei fie să achiziţioneze terenul la un preţ redus. Manevra lor, însă, a fost
prefecturii”, şi propune două variante: prima variantă, un teren apro- deconspirată de avocaţii diferitelor părţi implicate, respectiv
piat ca suprafaţă de cel solicitat, situat pe strada Bormani, lângă Veneţeanu, Lovinescu şi Prelipceanu, licitaţia fiind anulată şi de data
clădirile Regimentului 56 Dorobanţi (în prezent GOSCOM), iar cea de aceasta.
-a doua variantă, un teren cumpărat de Ministerul de Interne de la dr. I.
În urma apelului făcut prin intermediul publicaţiei „Gazeta
Rovignon, situat pe strada „Cuza Vodă”, în faţa spitalului, în apropie- Fălticenilor”, nr. 8 din 1928, la termenul de 28 mai 1928 fixat de
rea prefecturii.
instanţă pentru licitaţie, s-au prezentat Elena Rigler, avocatul
Aceste intenţii de construire a unui Cerc Militar la Fălticeni s-au Veneţeanu, ca reprezentant al Mariei Mănescu, avocatul Lovinescu, ca
năruit din lipsă de fonduri odată cu intrarea Românei în Primul Război reprezentant al celorlalte părţi, maiorul Ghorghiu I., reprezentantul
Cercului Militar al Ofiţerilor din Garnizoana Fălticeni, şi cetăţeanul
Cenat Cardaş. Procedura în vederea derulării licitaţiei a fost, astfel
îndeplinită şi s-a trecut la derularea acesteia. După cele trei strigări la
interval de cinci minute, oferta reprezentantului Cercului Militar din
Fălticeni în valoare de 121.500 de lei a fost declarată cea mai bună,
Bibliografie:
prin urmare şi câştigătoare.
Avocaţii Cercului Militar, Prelipceanu şi Gavulescu, au insistat
 Arhivele Militare Române, fondul Regimentul 16 Infanterie,
asupra
îndeplinirii procedurii şi eliberarea tuturor actelor necesare
nr. 1037, dosarul nr. 3/ 1877 – 1931.
dobândirii proprietăţii de 70 de ari, aspect surprins în „Jurnalul Tribu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, Suceava, fondul nalului Fălticeni” nr. 6.133 din aceeaşi zi, conform, de altfel,
Primăria oraşului Fălticeni (1850 – 1950), nr. 136, dosare- dispoziţiilor art. 551 din Codul Civil.

le 3/ 1922 şi 28/ 1939.
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După aproximativ o lună de zile, la 25 iunie 1928, colonelul Roni
Ioan, preşedintele Cercului Militar al Garnizoanei Fălticeni şi
comandant al Regimentului 16 Dorobanţi din Fălticeni în perioada 1
iunie 1925 - 1 octombrie 1931, a depus la Tribunal adeverinţa
Administraţiei Financiare Fălticeni nr. 7.680 pentru suma de lei
121.500, care, împreună cu suma de 400 de lei, consemnată sub
recipisa aceleiaşi Administraţii cu nr. 5.919/1928, completează suma
de 121.500 lei şi reprezintă preţul adjudecat pentru imobilul descris
mai sus, respectiv „Cercului Militar al Ofiţerilor din Garnizoana
Fălticeni”. La aceste cheltuieli s-au mai adăugat, cu adeverinţa nr.
7.681/1928 la aceeaşi Administraţie pentru suma plătită de 7.290 de
lei, taxa de 6% cuvenită statului român şi recipisa nr. 3.449/1928 a
Corpului Portăreilor locali pentru suma 1.215 de lei la taxa de 1%
cuvenită acelui Corp cerând, la rândul său, a se elibera cuvenita ordonanţă de adjudecare către Cercul Militar din Fălticeni.
Hotărârea Tribunalului din Fălticeni vine destul de târziu,
respectiv la 22 decembrie 1928, când aceasta dispunea definitiv şi irevocabil următoarele: „Eliberează Domnului Colonel
Roni Ioan preşedintele „Cercului Militar al Ofiţerilor din
Garnizoana Fălticeni” prezenta ordonanţă de adjudecare asupra a imobilului situat în Fălticeni, strada maior Ioan cu suprafaţa aproximativă de 70 de ari megieşit cu strada maior
Ioan, strada ce leagă strada Mare cu strada Rădăşenilor, A.
Adam, Neculai Tolea, Aglaia D. şi moştenitorii defunctului
Iorgu Văsescu a cărui descriere se vede în cuprinsul acestei
ordonanţe cât şi în „Gazeta Fălticenilor” nr. 8/1928.”
Având terenul în proprietate, colonelul Roni Ioan,
preşedintele Cercului Militar, a trecut la etapa următoare,
respectiv alegerea unui proiect corespunzător şi asigurarea
finanţării construirii clădirii. Din păcate, nu am putut
identifica arhitectul clădirii şi planurile originale, dar, în
final, s-a optat pentru o clădire din cărămidă pe fundaţie din
beton, având dimensiuni impresionante pentru oraş, respectiv
lungimea de 37,55 m şi o lăţime de 21,3 m.
Stilul Cercului Militar este inspirat din arhitectura
tradiţională românească specifică zonei deluroase, cu o
oarecare simplitate a faţadelor. Această simplitate este alterată de
accentul dat de cerdacul de la etaj în lungime de 6,4 m, care sparge în
mod armonios monotonia clădirii şi, totodată, îi conferă o anumită
personalitate.
Accesul principal în clădire se face urcând numeroase trepte drepte
disproporţionate faţă de dimensiunea clădirii pe sub cerdac, trădând
dorinţa de inspiraţie din stilul greco-roman.
Pereţii exteriori sunt lipsiţi de ornamente, iar ferestrele sunt puţine
la număr şi mici în comparaţie cu standardele actuale.
Această opţiune a beneficiarului arată dorinţa acestuia mai mult spre
funcţional şi insistenţa acestuia pentru economii bugetare deoarece nu
s-a ţinut cont deloc de celelalte clădiri aflate în imediata sa apropiere,
clădiri realizate în stilul consacrat al epocii, cu decoraţiuni foarte frumoase de factură gotică sau barocă îmbinate în mod armonios cu motive floral-vegetale stilizate, etc.
Clădirea a fost prevăzută cu 16 încăperi şi acoperită cu ţiglă. Valoarea estimată a costurilor ridicării clădirii a fost de 1.478.400 de lei.
Până la finalizarea lucrărilor, această suma a fost cu mult depăşită,
numai la sfârşitul anului 1939 ea ajungând la 1.629.950 de lei,
conform evidenţelor contabile aflate la Regimentul 16 Dorobanţi din
Fălticeni.
Pentru finanţarea construirii clădirii, care a intrat în responsabilitatea noului preşedinte al Cercului Militar, colonelul Kaintzel Oscar
(comandantul Regimentului 16 Dorobanţi în perioada 1 octombrie
1931- 31 octombrie 1937), s-au avut în vedere încă de la început două
surse. Prima, contribuţia ofiţerilor, iar cea de-a doua, vinderea unei
suprafeţe de aproximativ 40 de ari din totalul suprafeţei de 70 de ari
cât avea în posesie Cercul Militar (acesta a rămas în proprietate în
prima fază cu 3.510 m2 după care, din motive necunoscute, cu doar
3.031,5 m2).
Nu se cunosc amănunte legate de înstrăinarea acelei suprafeţe considerată de prisos, dar în primăvara anului 1932 când au început lucrările la fundaţia clădirii, au fost folosiţi cu siguranţă acei bani.
Realizarea clădirii a avansat anevoios, bazându-se în continuare pe
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contribuţia ofiţerilor, astfel încât după 6 ani, în urma ordinului nr. 85
din octombrie 1939 al Ministerului Inventarului Avuţiei Publice, o
comisie formată din Victor C. Ionescu - primarul oraşului, Gheorghe
Tanu – secretarul primăriei şi arhitectul Alexandru Vîrnav – şeful
Serviciului Tehnic au constatat că această clădire nu este terminată,
recomandând comandantului Cercului Militar al Ofiţerilor din
Garnizoana Fălticeni, colonelul Chiriac Dumitru, urgentarea lucrărilor.
Izbucnirea celui de-al doilea război mondial şi implicarea României
în totalitate în acesta au determinat stagnarea lucrărilor de finalizare a
Cercului Militar din Fălticeni. Este bine de precizat că acesta a devenit
totuşi funcţional din 1938, aici desfăşurându-se numeroase activităţi
specifice, precum serate dansante, banchete, spectacole date de fanfara
regimentului, întruniri festive, etc. unde erau prezenţi, alături de ofiţerii regimentului, familiile acestora, reprezentanţii instituţiilor locale cu
familiilor lor şi mulţi alţii. Cercul Militar din Fălticeni a fost a adev-

ărată Casă de cultură şi educaţie a cadrelor aparţinând Regimentului
16 Dorobanţi.
Finalizarea lucrărilor a fost realizată în timpul colonelului Dolinescu
Gheorghe, acesta fiind şi ultimul preşedinte al Cercului Militar al Ofiţerilor din Garnizoana Fălticeni şi al Regimentului 16 Dorobanţi din
aceeaşi localitate, în anul 1946.
În luna iunie a aceluiaşi an a fost desfiinţat Regimentul 16 Dorobanţi, Cercul Militar a intrat, pentru scurt timp, în patrimoniul Regimentului 15 Dorobanţi. Ca urmare a desfiinţării şi acestuia, clădirea a intrat
în patrimoniul statului, respectiv a Primăriei din Fălticeni, unde, după
numeroase piedici şi greutăţi, o găsim şi astăzi.
Începând cu anul 1976, clădirea a asigurat buna desfăşurare a diferitelor faze ale competiţiei cultural-artistice (locală, judeţeană, interjudeţeană) intitulată Festivalul Naţional „Cântarea României”.
În anii 80 clădirea a adăpostit succesiv Casa de cultură a ştiinţei şi
tehnicii pentru tineret (inaugurată la 2 mai 1983) şi Casa de cultură a
oraşului Fălticeni, iar după decembrie 1989, aceasta a intrat în administrarea Fundaţiei pentru Tineret Suceava.
Întrebarea firească pe care ne-o punem acum este de ce această
clădire construită fără nicio contribuţie din partea statului sau a primăriei nu se găseşte în patrimoniul armatei. Se pare că s-a împământenit
de ceva vreme ideea de renunţare a Armatei, în general, la clădirile în
care militarii şi familiile lor desfăşurau activităţi de recreere, activităţi
culturale şi de socializare.
S-a profitat, în mod abuziv, de sistematizarea structurilor militare în
general, dezinteresul unor comandanţi faţă de acest gen de clădiri. Mai
mult decât atât, chiar dacă au mai existat voci cu opinii contrare, acestea au fost repede înăbuşite cu aşa-zisele cheltuieli nejustificate de
întreţinere a acestora.
Problema constituie, în opinia noastră, chiar şi astăzi, o chestiune de
neînţeles, mai ales în cazul de faţă, când în Fălticeni există încă o unitate militară, iar în Suceava, reşedinţa de judeţ, funcţionează Centrul
Militar, unitate aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, continuatorul de drept şi de fapt al Ministerului de Război.

M

ihai C. Băcescu (n. 28 martie 1908, Broșteni, județul Neamț, azi județul Suceava - d. 6 august 1999, București) a fost un
zoolog, oceanolog și muzeolog român, membru titular al Academiei Române.
Născut în satul evocat de Ion Creangă în "Amintiri din copilărie", Mihai Băcescu, copilul învățătorului din sat, își pierde ambii
părinți la vârsta fragedă de 4 ani și este crescut timp de 3 ani la Pleșești de o bunică, apoi la Fălticeni de Nicolae Baciu, un
unchi matern. La școala primară îl are ca învățător pe Vasile Jitaru (tatăl academicianului Petre Jitaru). Copil de caracter, aventurier și voluntar,
trece de la unchiul său la o mătușă tot maternă, apoi la altă bunică din Bogdănești, urmând cu succes cursurile la gimnaziu și la liceul Nicu
Gane din Fălticeni, unde îi are ca profesori pe Vasile Ciurea și pe Ioan Hudiță. Acesta din urmă, de asemenea profesor universitar, îl
recomandă în 1922 la liceul Bogdan Petriceicu
Hașdeu din Chișinău, unde o întâlnește pentru prima oară pe
viitoarea sa soție, Eliza (originară din Soroca).
În 1928 se înscrie la facultatea de Științe Naturale din Iași, unde
urmează cursurile profesorilor Ion Borcea și Paul Bujor, fiind,
după doi ani, numit preparator la catedra de Morfologie animală.
Se specializează în fauna acvatică și marină, îndeobște
în crustacei și pești. Dar nu ocolește nici fauna terestră, obținând
licența de biologie în 1933 cu teza: "Vipera
berus în Moldova și Basarabia". Imediat după licență, obține
bursă de doctorat pentru stațiunea zoologică marină de la Agigea,
care, ca și cea de la capul Caliacra, aparținea Institutului Biooceanografic de la Constanța. Va petrece cinci ani în aceste
instituții, obținând în 1938 doctoratul cum laude pe tema:
"Mysidaceele din apele românești" (este vorba de un grup de
creveți cu mare importanță trofică). Ca urmare, devine șef de
lucrări la catedra de Morfologie animală de la Iași, condusă de
Paul Bujor.
În 1939, recomandat de Paul Bujor și de Emil Racoviță, obține
o bursă de studii în Franța. Mihai Băcescu, tânăr savant perfect Jacques-Yves Cousteau cu
vorbitor al mai multor limbi, face o excelentă impresie la Muzeul
Mihai Băcescu, 1977
național de Istorie naturală din Paris, la Muzeul oceanografic din
Monaco și în diferitele stațiuni de biologie marină pe care le vizitează și unde lucrează. Războiul, însă, îl constrânge să se întoarcă grabnic în
țară (încă neutră), unde Grigore Antipa îl susține pentru a deveni șef de secție la Muzeul de Istorie naturală din Bucureşti şi șef de laborator la
Institutul de cercetări piscicole, cu gradul de profesor universitar. În 1944 Muzeul este parțial distrus de bombardamentele americane, ruse și
germane.
După moartea lui Antipa și după război, Mihai Băcescu traversează o perioadă mai dificilă, noul regim comunist ne-având prea multă
încredere într-un om "moștenit" de la regimul burghezo-moșieresc, cu mulți prieteni străini. Dar participă la refacerea Muzeului, redeschis
în 1948, și capătă treptat stima noilor conducători (care, oricum, aveau nevoie de un savant competent și reputat), fiind în1949 numit
coordonatorul colectivului "Faună" al Academiei R.P.R.. În 1954 devine directorul Institutului de cercetări piscicole, iar în1958 șef al secției
de Oceanologie al Academiei și director al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, post pe care îl va deține necontestat timp
de trei decenii, continuând să cerceteze, să publice articole științifice, să predea, să conducă lucrări de muzeologie, de cercetare, de publicare,
să călăuzească nu mai puțin de 14 doctoranți în oceanologie, să reprezinte instituțiile pe care le conducea, și însăși România, în numeroase
conferințe și simpozioane internaționale. Deși s-a pensionat în 1988, la vârsta de 80 de ani, a rămas activ și apropiat de Muzeu până la ultima
suflare. Fiica sa Dr. Pr. Lotus Meșter predă și dânsa Biologia la Facutatea de Biologie din București.
Expediţii:
- Pe Marea Neagră cu navele Institutului
Bio-oceanografic de la Constanța, 1933-1938.
- Pe Marea Mediterană cu navele Stațiunii
de Biologie marină de la Banyuls Franța,
1939.
- În Oceanul Pacific pe bordul navei
americane „Anton Brunn”, 1965.
- În Marea Caraibilor pe bordul navelor de
cercetare cubaneze, 1967.
- În Oceanul Atlantic pe bordul navei
franceze „Thalassa”, 1971.
- În Oceanul Indian în cadrul expediției
organizată de Muzeul Național de Istorie
Naturală „Grigore Antipa” în Africa, 1973.
- În Marea Neagră la bordul navei franceze

Calypso a lui Jacques-Yves Cousteau, și în
- „Păsările în nomenclatura și viața
Oceanul Indian pe bordul navei franceze poporului român”, Ed. Academiei, 1961.
„Thalassa”, 1977.
- „Bibliografia română a Mării Negre”, Ed.
UNESCO, 1965.
- „Uzina Aqua”, Ed. „Ion Creangă”, 1977.
Cărţi:
- „Fauna Mării Negrez” cu Sergiu Cărăușu,
- „Muzeele de Istorie naturală ale lumii”,
Ed. UNESCO, 1979.
Ed. „Cartea Românească”, 1932.
- „Două specii noi de pești din fauna
- „Muzeele și protecția mediului ambient”,
României”, Ed. „Cartea Românească”, 1943. Ed. –„Sargetia”, 1983.
- „Jacques-Yves Cousteau cu sabia de
- „Peștii așa cum îi vede țăranul pescar
român”, Ed. „Inst. de cercetări piscicole”, cristal” Ed. Academiei, 1990.
- „Contribuții la cunoașterea folclorului
1947.
- „Cumaceele” (Crustacei), Ed. Academiei, zoologic românesc”, Ed. Academiei, 1996.
1951.
- „Mysidaceele din Indonezia”, Ed.
„Mysidaceele”
(Crustacei),
Ed. Academiei, 1997.
(wikipedia)
Academiei, 1954.
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Poveşti cu bani
Sadagura – o monedă bătută de ruşi, din bronz de tun turcesc, pentru Ţările Române

„Monedele Sadagura”

L

a 15 aprilie 1769 armata rusă
trece Nistrul începând primul
război ruso-turc. La comandă se
afla contele Piotr Alexandrovici
Rumyantsov (1725-1796) - devenit în 1770,
după victoria de la Kagul, feldmareșal şi
supranumit „Zadunaisky”, adică „TransDanubian ”. În septembrie Iașiul cade, urmat
la scurt timp de București. Trupele ruse aveau
mare nevoie de o soluție pentru
aprovizionarea pe plan local şi era de la sine
înţeles că, cu cât „contribuția” Principatelor
Moldova şi Valahia era mai mare, cu atât mai
bine.
Rumyantsov avea nevoie rapid de mulți
bani, însă tot ce avea erau aproximativ 900
tunuri turcești nefolosibile, capturate la
Akkerman, Benderi, Brasov, forturile
dunărene şi Ismail. Probabil că el s-a gândit
la soluția găsită de contele P.I. Shuvalov
acasă în Rusia, între 1757-1767, care a făcut
din surplusul de tunuri (unele din ele chiar din
perioada Războiului de 7 ani - adică noi la
acea dată!) monede de cupru. Chiar dacă
operațiunea lui Shuvalov a produs confuzie şi
dezordini în rândul populației, totuși ea a adus
statului un
profit
curat de jumătate de
milion
de ruble.
Tunurile turcești,
Rumyantsov le avea
pe gratis. Dacă ar fi
putut aranja ca,
cheltuielile armatei
sale să fie plătite cu
bani de cupru făcuți
din aceste tunuri, iar
toate
încas ările
făcute de casieria
armatei ar fi făcute
în monede din aur şi
argint, atunci lucrurile ar fi stat şi mai bine.
Rumyantsov nu era un filantrop, el era un
soldat agresiv, care folosea orice mijloace în
interesul său şi al armatei sale. Chiar dacă
oficial scopul războiului a fost eliberarea
celor doua principate creștine de sub ocupația
otomană, acesta era doar un paravan. Este
greu de crezut că feldmareșalul nu a
întrezărit efectele acțiunii sale de topire a
tunurilor în monede asupra economiei
Principatelor, însă e sigur că acest lucru nu a
atârnat prea greu în balanță. Plus că, în 1771,
victoria asupra turcilor apărea deja ca fiind
certă, așadar ar fi fost în stare să depăşească
orice probleme s-ar fi ivit. Însă trimiterea
la sute de kilometri depărtare, în Rusia, a
unor tunuri grele
era în afara oricărei
discuții, din cauza problemelor logistice.
Lucrul trebuia făcut deci local, pentru că nici
un contractor nu ar fi avut curajul să
investească bani
într-o asemenea
întreprindere pentru înfometata si leftera
armata rusă.
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Rumyantsov şi-a pus ideile pe hârtie, iar
împărăteasa Ecaterina a II-a i-a dat aprobarea.
Un speculant local, consilier privat în serviciul
polonez, baron Peter Gartenberg
şi-a
exprimat interesul pentru afacere. El avea
deja diverse contracte guvernamentale de
colectare a taxelor, inclusiv o concesiune pe
taxa asupra sării.
La 24 februarie 1771 contractul i-a fost
acordat. Monetăria trebuia instalată la Iași, iar
producția de monede de cupru trebuia
furnizată la o rată de 432 bucăţi a 5 copeici
sau 1440 bucăţi a 1 copeici, sau 4320 bucăţi
copeici, dintr-un pud de 40 livre de cupru,
adică la o rată de 21 ruble şi 60 copeici per
pud (1 pud=16,38048kg). El trebuia să
plătească Divanului (autoritățile civile locale)
7 ruble pe pudul de cupru livrat (cu 2 ruble
peste prețul de piață al cuprului) şi mai
trebuia să plătească o suma de 60.000 ruble
pentru privilegiul de a fabrica 500.000
ruble. Armata rusă îi livra metalul brut,
echipamentele şi lucrătorii calificați, totul
fiind plătit de contractor. Mai trebuia
desemnat şi un „controlor” care să urmărească
operațiunea.
Afacerea
nu
a
fost
calculată să îl falimenteze
pe Gartemberg. În afara
cheltuielilor profitul putea
fi de până la 100%, iar
cheltuielile nu promiteau
să fie excesive. Contractul,
scris în germană nu dădea
termene limită. Iar în final,
din motive nespecificate,
însă ușor de înţeles, Iașiul
nu a rămas locul convenabil
pentru monetărie. Au apărut
însă probleme. Piesa de 1
copeici era echivalată
convenabil la o para în moneda locală, dar nici
moneda de 5 copeici şi nici cea de jumătate de
copeică nu erau ușor de convertit, așa că în
locul lor s-a ales o monedă cu valoarea de 3
copeici (2 parale).
Gartemberg a ales un loc pentru monetărie
lângă localitatea Sadagora (o traducere slava
a numelui acestuia) de pe moșia sa din
Nordul Bucovinei. Aceste schimbări ne
clarifică intențiile sale în
ce
privește
„corectitudinea ” respectării contractului. Au
fost pregătite patru modele diferite de probe
pentru moneda de 1 copeici - 1 para, ca şi
unul pentru moneda de 5 copeici. La moneda
de 5 copeici se renunțase între timp, iar
din probele de 1 copeici a fost ales doar
cea care nu purta cifrul împărătesei Ecaterina
a II-a. Feldmareșalul
Rumyantsev,
prevăzător, a insistat ca emisiunea să nu fie
identificabilă în nici un mod şi nici un simbol
cu Imperiul Rus. Aceasta îi lasă alternativa
să dezavueze şi
să refuze
acceptarea
monedelor de către trezoreria armatei ruse.

Desenul ales înfăţişa blazoanele Moldovei şi
Valahiei pe o faţă iar pe cealaltă valoarea
încadrată într-un pătrat. Noile monede de
cupru livrate de Gartemberg trebuiau primite
de Divane în contul armatei ruse, iar acestea
(Divanele) erau obligate să livreze armatei
suma corespunzătoare în monede din aur
sau argint. Divanele trebuiau de asemenea
să îşi facă plăţile publice curente folosind
monedele lui Gartemberg. Impozitele plătite
de populație trebuiau efectuate două treimi în
aur şi argint şi o treime în monede
Sadagura. Banii
din
metale prețioase
trebuiau predați armatei ruse. Gartemberg
însuși a întârziat cu plăţile ce trebuia să le facă
spre Divane: primele 10.000 ruble au fost date
în iunie 1772 iar următoarele 20.000 abia în
mai 1773, când deja fuseseră bătute
aproximativ 450.000 ruble, care aproape
sufocaseră economia locală.
„Controlorul” armatei de fapt nu a existat
niciodată, așa că Gartemberg a produs
monedele şi cu abateri de la standardul de
greutate. Principatele au fost în scurt timp
înecate în abundenţa de cupru supraevaluat,
contribuabilii au început să nu-şi mai
plătească dările şi s-a produs o confuzie
fiscală. Feldmareşalul Rumyantsev l-a
desemnat ca responsabil oficial cu
supervizarea finanțelor Principatelor pe
generalul maior Rimsky- Korsakov. Cei doi
făceau echipa clasică: şeful cel mare care
chipurile nu știe ce se întâmplă şi nu este
răspunzător de acțiunile subordonatului;
Rumyantsov voia să aibă cât mai puțin de-a
face oficial cu inundația de cupru pe care a
provocat-o în regiune. În iulie 1773 a cerut
socoteală trezoreriei armatei pentru acceptarea
a 20.000 ruble în cupru de la un comerciant
local contra unei scrisori de credit din
Moscova. Mai mult chiar, l-a pus pe RimskyKorsakov să-l întrebe pe domnitorul
fanariot al Moldovei, Ioan Cantacuzino , de
ce s-a acumulat o masă atât de mare în
trezoreria Divanului (de parcă n-ar fi știut
răspunsul!). Pe de o parte, Rumyantsov îşi
făcea griji despre invazia de monede de
cupru. Pe de alta parte însă, el punea problema
unui al doilea contract de emisie, de această
dată acordat generalului major Melissino. Însă
Melissino a vândut dreptul de batere a
monedelor de
cupru
asesorului
Papanelopulo, care la rândul lui l-a cedat
lui Gartemberg, acesta având în final un
monopol lărgit. În total, din august 1771
până în mai 1773, Gartemberg a recepționat
câteva mii de tunuri turcești si câteva
rusești (defecte), cântărind peste 30.000
puduri. Acest metal a fost suficient pentru
emiterea a circa 700.000 ruble în monede
de 1 si 2 parale la o rata de 21 ruble şi 60
copeici per pud (în același timp, în Rusia rata
era de 16 ruble per pud, deci mult mai grele).
(continuare în pag. 11)

(continuare din pag. 10)

Din noiembrie 1771 până în aprilie 1774
Gartemberg a băut monede în valoare de
681.000 ruble. La capacitate maximă,
monetăria scotea mai mult de un milion de
monede pe lună. Se pare că feldmareşalul
Rumyantsov a condus defectuos armata în
război. Victoriile de la începutul campaniei iau scos pe turci din Principate, însă pacea nu a
fost
semnată în 1771, iar lunile de
inactivitate militară reflectau se pare şi lipsa
de preocupare a guvernului rus în zonă,
datorită problemelor pe care le aveau în
Urali cu hoardele lui Pugaciov. Armata lui
Rumyantsov a fost chemată înapoi, iar
turcii au profitat si au trecut Dunărea. Pacea
a fost semnată la 10 iulie 1774 la KuciukKainargi, Principatele au devenit autonome,
dar sub suzeranitate turceasca. Pană la acea
dată schema lui Rumyantsev a canalizat spre
Rusia o mare parte a aurului şi argintului din
Principate (plus o parte care a luat căi
subterane…). Cuprul a devenit nedorit,
neacceptat în afaceri, proviziile au început să
dispară, iar nemulţumirea populară a crescut.
Războiul şi inflaţia au jefuit Principatele.
Recensământul din 1740 evidenţiase în
Valahia 145.000 de familii. La trei ani după
război, în 1777, cu greu au mai fost numărate
70.000. A fost un caz clasic de distrugere a
unui spaţiu în „încercarea” de a-l salva. Încă
de la începutul lui 1774 cuprul a început sa
fie general boicotat la Iaşi. Au simţit lucrul
acesta şi soldaţii ruşi: solda lor plătită în
monede de cupru le aducea tot mai puţină
sliboviţă la tavernă. Rimski- Korsakov si
Divanele au încercat să aplice diferite metode
care le-au atras neîncrederea publică şi o
admonestare dură din partea feldmareşalului.
“Acceptaţi doar aur şi argint” a scris el lui
R-K, plătiţi numai în cupru. “Asta este
responsabilitatea voastră personală, dacă nu
veţi reuşi va trebui să-i spun împărătesei unde
este problema”. Debitorii
Divanelor, în
special agricultorii şi crescătorii de vite,
continuau să tărăgăneze, arieratele creşteau,
sperau să reziste până la plecarea ruşilor.
Feldmareşalul era la fel de hotărât să
stoarcă cât mai mult posibil înainte de a
pleca. Lui R-K i s-a spus să nu ia cupru nici
măcar de la Gartenberg şi să îi pedepsească
pe
delicvenţi, chiar
şi cu confiscarea
averilor. A fost din nou ameninţat ca va fi
responsabil
personal
pentru arieratele
neplătite. În consecinţă R-K a reacţionat
energic. Proprietăţile debitorilor au fost
percheziţionate, s-au făcut arestări iar
agenţii lui au început să conducă percheziţii.
Feldmareşalul a trebuit să îl repună la putere.
Cu toate acestea abia s-au strâns în jur de
1600 ruble în metal preţios. La sfârşitul lui
noiembrie Rumyantsov părea a fi concluzionat
că a trecut de stadiul colectărilor diminuate.
După încă o discuţie despre confiscare,
presiunea s-a diminuat. Rezistenţa pasivă a
fermierilor până la urma a învins.
A mai rămas doar datoria lui Gartenberg

de recuperat. El a folosit tactici de
întârziere timp de multe luni, de exemplu în
iulie 1773 feldmareşalul îl întreba de ce este
atât de încet. In august 1773 Gartenberg şi-a
justificat „vina” susţinând că în acel moment
nu avea nici un funcţionar care scrie ruseşte.
Până
la urmă, în
25
noiembrie 1774 Rumyantsov
i-a cerut lui R-K un raport
complet
asupra
situaţiei.
Imposibil - a replicat R-K,
birocratul
desăvârşit
imposibil pentru că datele sunt
incomplete. In 30 Noiembrie,
feldmareşalul a cerut ca
raportul sa fie gata a doua zi,
sau… In 1 decembrie a primit
un raport complet, cât de
elaborat e greu de spus, ideea
este că Gartenberg mai avea de
plătit încă 20.000 ruble Dar
Gartenberg a reuşit să tărăgăneze, iar situaţia
era încă incertă când rusşii s-au retras ceva
mai târziu, în aceiaşi lună. Peste trei luni, în
februarie 1775 ruşii, acum plecaţi, încă ii
trimiteau mesaje prin poştă lui Gartenberg,
şi R-K observa cât de greu era să
determine
suma datorata. La începutul
primăverii lui 1774, feldmareşalul încerca să
reţină cuprul lui Gartenberg în interiorul
Principatelor; se temea de traficul clandestin
cu aceste monede peste graniţa poloneza.
Logic, acţiunea finală a ruşilor în legătură
cu ele a fost să interzică importul lor în Rusia.
Cu toate acestea, o anumită cantitate a
reuşit să se strecoare peste graniţă. De
exemplu, în 1777 Spiridon Dubin, un ţăran
bogat din districtul Kiev a fost găsit având
monede în valoare de 800 ruble. A fost
condamnat la biciuire în public, iar banii au
fost confiscaţi şi trimişi la Moscova. Alte
capturi - în valoare de 1600 ruble - au fost
făcute în 1779 şi 1780 tot din districtul Kiev,
fiind trimise de asemenea la Moscova. În
1788, în timpul retragerii generale a vechilor
monede uşoare de cupru acumulate, s-a decis
şi rebaterea monedelor Sadagura capturate,
la o rata de 16 ruble la un pud de cupru.
Piesele moldoveneşti au fost considerate ca
fiind planuri folositoare, astfel cele de 1
copeici au produs o copeica „acceptabilă” şi
cea de 2 para o moneda de 2 copeici. Erau mai
multe monede de 2 para decât cele de 1 para.
Din ambele tipuri s-au produs monede în
valoare de 1300 ruble, aproape de 100.000
monede în total. Aceasta pare a fi o cantitate
considerabilă, dar în termeni comparativi era
doar o picătura în masa monetară rusă.
Monedele Sadagura au fost produse din
bronz şi cupru aliate pentru a fi folosite în
tunuri, nu în monede. Metalul odată topit şi
tras în fâşii era de multe ori „recalcitrant”
adică buretos, poros. Monedele în sine erau
produse ieftin şi matriţele erau de multe ori
păstrate în uz chiar şi după ce în mod normal
ar fi trebuit să fie schimbate. Efectul cumulat
este o monedă inferioară calitativ (exista atât

autor Mircea Jar
Articol publicat in Revista patronata de Asociaţia Numismatica Romana
“Colecţionarul Roman“ Numărul 1 , Noiembrie 2008

de multe diferenţe minuscule pe câte poate
găsi un om răbdător cu o lupă). Deşi
oamenilor
nu le plăceau monedele lui
Gartenberg, au continuat să le folosească de
voie, de nevoie încă mult timp. Rezultatul
este că o piesa bine bătută, în condiţie
bună, este o mare
raritate. Unele dintre
probe au un design
frumos, sunt bine
bătute, din material
bun. 5 copeici şi 1
para
cu simbolul
cruciform
sunt
exemple
în acest
sens. Altele sunt mai
puţin rafinate. De
asemenea majoritatea
celor din argint au
matriţe elegante şi
sunt bătute cu grijă.
În ceea ce priveşte probele, exista ipoteza ca
cele cu aspect bun vin din Sankt Petersburg.
Altele mai slabe erau produsele lui
Gartenberg.
Emisiunile din argint sunt datate 1772 şi
1773, după modelul obişnuit. Toate,
exceptând 1 para din 1772, sunt din matriţe
bune, cu ghirlande deasupra celor doua
scuturi ovale ale Moldovei si Valahiei.
Acestea trebuie sa fi fost duse la prezentarea
facută la Sankt Petersburg. Paralele mai
brute sunt probabil de la monetăria
Sadagura. Marele Duce listează emisiunile din
argint ca Novodel. Ilin, Tolstoi si Brekke le
considera originale, adică bateri contemporane
lui Gartenberg.
Novodelul 5 copeici şi 1 para s-au bătut la
monetăria Ekaterinburg, la început ca parte a
producţiei din 1856 a Novodelelor de clasa a
doua (imitaţii ale monedelor reale făcute cu
matriţe noi). Aceasta
emisiune
se
caracterizează prin matriţe slabe şi lucrătura
lipsită de fineţe. Foarte puţine seturi s-au făcut
în 1856 când matriţele au fost create şi doar
patru seturi din aceleaşi matriţe au fost
pregătite special pentru Expoziţia din 1870 a
producătorilor ruşi. Dar pe o perioadă de 20
de ani alte seturi şi piese individuale au fost
pregătite pentru comenzi separate. În
1876 Marele Duce Romanov a vizitat
monetăria din Ekaterinburg, care era pe
punctul de a fi închisă, după 150 ani de
activitate prolifica. A luat cu el diferite
matriţe, inclusiv ale celor 2 novodele, lucru
menţionat în lucrarea sa, „Corpus”. Proba
originala de 5 copeici este foarte rară. Proba
de 1 para, pentru care s-au făcut matriţele
novodel e mai puţin rară. Astfel ar fi fost
logic ca mai mulţi oameni să ceară (şi deci
să se producă) novodele pentru 5 copeici decât
pentru 1 para. Curios totuşi, novodelul de 5
copeici este cel mai rar.

Pagini realizate de
plutonier adjutant Nelu ALDEA
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OAMENII NOŞTRI

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

L

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

P

ărinții mei sunt de loc din
localitatea
Bogdănești
–
Suceava. Dar eu spun că sunt
fălticinean, pentru că la oraș sau mutat părinții de când eu aveam câțiva
anișori. Pe soția mea o cunosc de când
eram copii, fiind vecini cu blocurile. Și,
după o cunoaștere mai amănunțită
(prietenia în sine), care a durat aproape
trei ani, ne-am căsătorit, iar acum avem și
un îngeraș de fată care ne umple timpul și
ne alungă grijile și întristările. Cariera
militară am îmbrățișat-o în anul 2001,
odată cu intrarea în Școala Militară de
Subofițeri de Jandarmi Drăgășani, pe care
am absolvit-o după doi ani. Motivele
pentru o carieră militară? Îmi plăcea și
îmi place ținuta militară, mam
gândit
apoi
la
stabilitatea care ți-o oferă,
și, plăcându-mi provocările,
am
mers
unde
era
concurență, școlile militare
în acea perioadă fiind mult
mai căutate. În prezent
îndeplinesc
funcția
de
subofițer
principal
la
catedra socio-umană și
limbi străine și normă
didactică ca instructor de
intervenție profesională. O
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liceul, ISE-ul de la Iași era la
mare căutare, numărându-mă
și
eu
printre
viitorii
candidați. Într-una din zile
vine în clasă unul dintre
colegi cu o ofertă de la
Academia de Poliție, astfel
încât peste câțiva ani făceam
și eu parte dintre absolvenții
academiei, alături de alți doi
colegi de clasă din liceu.
Dacă la terminarea liceului a
fost o hotărâre luată la prima
impresie, acum, după atâția
ani, pot să spun că, atunci, puteam lua
orice altă hotărâre, dar cert este un lucru,
ceea ce fac acum îmi place. Asta și
datorită familiei care mă înțelege și mă
sprijină, mai ales de când, în cadrul
școlii, îndeplinesc o funcție cu
responsabilități destul de delicate, dar și
satisfacției că foarte multe lucruri le-am
învățat
din
mers,
am
„furat
meserie” (singurul furt care nu se
pedepsește, dimpotrivă este recomandat).

La tinerii de azi văd o oarecare
superficialitate. Dacă ar fi să ne bucure
ceva, este faptul că apreciază ceea ce
trebuiau să facă la timpul potrivit. Pe
fetița
noastră
încercăm
să
o
responsalizăm în tot ceea ce face. Mi-aș
dori
ca
fiecare
familie
să-și
responsabilizeze copiii, școala să
responsabilizeze
elevii,
autoritățile,
societatea să responsabilizeze tinerii.
Colonel Ionel POSTELNICU

„M-a impresionat tehnica de luptă a americanilor”
experiență plăcută și utilă în cei zece ani
de activitate a fost misiunea din
Afganistan, din anul 2012, la care am
participat. Spun plăcută pentru că am
avut o stare de bucurie și mulțumire când
am aflat că am avut cea mai mare medie,
în urma examenelor susținute, după
terminarea cursului ce s-a desfășurat la
Școala de Aplicație ,,Mihai Viteazul”
București și Centrul de Pregătire și
Perfecționare Jandarmi Ochiuri, curs
necesar plecării în misiune. Apoi, mi-a
plăcut ceea ce am avut de executat în
misiune,
mi-am
făcut
prieteni.
Translatorul meu, care
s-a căsătorit în acea
perioadă, chiar m-a
invitat la nunta lui, care
avea loc la 40 km de
Kandahar,
dar
condițiile misiunii numi permiteau onorarea
invitației. Pe parcursul
misiunii am fost plăcut
surprins de ospitalitatea
și
religiozitatea
afganilor
și
m-a
impresionat tehnica de

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

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

„Rugaţi-vă neîncetat” (I Tes. 5,17)

2015 - Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur
Neîntrecut predicator
Ca predicator, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost considerat cel dintâi. Făcând o paralelă între
Hrisostom şi Augustin, teologul Bardenhewer spunea: „Augustin vorbea scurt, prefera silogismul;
Hrisostom foarte lung, adesea câte două ore fără să producă oboseală ascultătorilor, ci dimpotrivă.
Augustin se adresa mai mult minţii, Hrisostom sufletului întreg, pe care voia să-l vadă mişcat la fapte
creştine. Augustin urma în cuvântarea sa o cale severă, logică, rece, abstractă, de multe ori chiar
greoaie, Sf. Ioan însă vorbea cald, cursiv, figurat, se inspira de la auditoriul său sau de la împrejurări;
ţinea continuu încordată atenţia ascultătorilor prin exemplele vii şi plastice de care se servea, prin
figurile de stil, care niciodată nu erau exagerate. Predica lui era un fel de exegeză. Găsim la el unele
interpretări de o rară frumuseţe. Despre corabia lui Noe, spune el undeva: Aceasta avea un sens tainic,
era prototip al celor viitoare; căci prin corabie era preînchipuită Biserica; prin Noe, Hristos; prin
porumbel, Sfântul Duh, prin frunza de măslin, dragostea lui Dumnezeu pentru oameni (Geschihte der
Altkirchlichen Literatur, 1923, p. 355).
Cuvântul a fost vocaţia şi dorinţa sa arzătoare şi cea mai pură măreţie. Contemporanilor săi le
plăcea deja să spună: Şi din gura sa ieşeau cuvinte mai dulci ca mierea. Toate secolele creştine au
confirmat acest elogiu. A fost numit Homer al oratorilor. El cunoştea regulile artei oratorice încât nici
un scriitor grec creştin nu i s-ar fi putut compara, iar aceste reguli le aplica cu cea mai mare libertate.
Cu toate aceste elogii, este prea puţin cunoscut, şi cu siguranţă prea puţin cercetat, chiar şi de cei care consideră numele său un simbol.
Pe când alţii sunt doar slujitori ai regulilor şcolare, Sfântul Ioan Hrisostom aplică aceste reguli oarecum fără să se gândească, fără vreun
artificiu şi cu un simţ perfect al măsurii.
Contemporanii săi, şi alături de aceştia, generaţiile următoare, nu conteneau să-l proclame cel mai mare dintre oratorii Bisericii greceşti.
Papa Pius X l-a decretat patron al predicatorilor creştini (Berthold Altaner, Patrologia, ed. Marietti, 1977, p. 334), iar numele său stă şi astăzi
pe buzele tuturor.
Predica şi îngrijirea sufletului deveniră, pentru Sfântul Ioan, scopul principal al vieţii sale; în fapt, au fost transmise urmaşilor mai mult de
700 de predici autentice, rod al celor 12 ani de misiune în Antiohia şi al celor 6 ani de episcopat (până la exilarea sa) în Constantinopol.
Predicile sale erau practice. Predica pe subiecte sau teme apăsătoare - păcat, căinţă, credinţă, lucrarea pentru mântuire a lui Hristos. Multe
dintre ele explică Sfânta Scriptură, sursă inepuizabilă de învăţături morale şi pretext de îndemnuri la sfinţenie.
Predicile sale, care durau deseori chiar şi două ore, nu plictisesc, nici nu obosesc întrucât sunt însufleţite de imagini şi comparaţii; acestea
sunt, de asemenea, corelate, în exordii şi concluzii, cu evenimente contemporane şi, uneori, îmbogăţite de digresiuni în jurul unor argumente de
mare interes.
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/sfantul-ioan-gura-de-aur-rugaciune
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IOAN ŢICALO (CRAI NOU, 6 IANUARIE 2016)

Urmează sodomizarea României?

M

-a frapat răspunsul
unei persoane „de pe
sticlă” atunci când a
fost întrebată în
legătură cu atitudinea vlădicăi Ioan
Sălăjan în privinţa căsătoriei între
persoane de acelaşi sex. Drept e că şi
provocarea primită de la reporter era
aiuristică. Ideea aruncată pe piaţă,
fără să fie singura, se întâmpla să fie
aceea că Biserica nu are dreptul să se
pronunţe în legătură cu subiectul. Şi
atunci mi-a venit în minte celebrul
moment istoric european care a dus la
nu mai puţin celebra expresie Sancta
simplicitas! Pentru mine, traducerea e
„Sfânta Ignoranţă”, ca rezultat al unei
inerţii
spirituale,
întotdeauna
păguboasă şi greu de explicat. Pe de o
parte, oamenii aceştia care lovesc în
Biserică au fost cufundaţi cândva într
-o cristelniţă şi atunci dau cu
ciomagul din interior, izbind în
propria frunte şi în propriul suflet şi,
unii, fără să-şi dea seama, se
depersonalizează. Pe de altă parte,
calcă în picioare toată istoria (cea
reală, nu cea din manuale!)
românească, având ca fundament
sângele apărătorilor şi martirilor,
ştiuţi şi neştiuţi. În al treilea rând,
aceştia se fac vinovaţi de faptul că Îl
răstignesc în continuare pe Hristos şi
se fac vinovaţi în faţa Eternităţii,
sunetul discordant şi tragic al
cuvintelor-piroane întorcându-se de
fiecare dată împotriva autorilor, care
se încred doar în… ignoranţa lor.
Homosexualii, ca şi prostituatele,
există de multă vreme pe faţa
pământului. Iată ce spune Sfântul
Apostol Pavel în chiar primul capitol
din Epistola către romani, versetele
24-28, vorbind cu durere despre cei
ce au schimbat slava lui Dumnezeu
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„Strigarea Sodomei şi a Gomorei e mare şi păcatul lor cumplit
de greu.” (Facerea 18, 20)
„Să nu se glumească cu termenii virginitate, castitate, pudoare,
impudoare ş.a.. Când natura o ia razna, trebuie adusă între
stănoage.” (Petre Ţuţea, Între Dumnezeu şi neamul meu)

Celui nestricăcios întru asemănarea
chipului omului celui stricăcios, (…)
căci la ei femeile au schimbat
fireasca rânduială cu cea împotriva
firii; Asemenea şi bărbaţii (…) s-au
aprins în pofta lor unii pentru alţii,
săvârşind ruşinea şi luând în ei
răsplata cuvenită rătăcirii lor.
Dacă
mult
timp
aceştia,
considerându-se totuşi în afara
normalităţii, s-au ferit de ochii lumii,
de-o vreme încoace, aşezaţi sub
umbrela zdrenţuită a moralităţii pe
care cică scrie libertate, au început să
facă tărăboi în stradă şi nu numai,
cerându-şi „drepturile”, cea mai
importantă fiind căsătoria. Oare chiar
nu-şi dau seama că însuşi conceptul
de căsătorie e, în acest caz,
compromis, alegându-se praful pe
care încearcă să-l arunce în ochii
majorităţii? Şi-apoi, despre ce fel de
libertate poate fi vorba? Cine nu ştie
ce se întâmplă cu un tren care dă
peste un obstacol? Saltul de pe şine
provoacă inevitabil rănirea sau chiar
moartea unor pasageri. Aşa ceva se
întâmplă şi cu homosexualii. E o
minoritate deraiată, vinovată faţă de
Dumnezeu, faţă de societate şi faţă de
propriul eu, cel de profunzime, de
care nu vrea să ştie. În loc să-şi
ascundă pornirea nefirească în cele
mai îndepărtate cotloane, a ajuns să şi
-o exhibe fără nici o urmă de ruşine,
de parcă ar deţine adevărul tuturor
veacurilor, iar ceilalţi, întreaga
Biserică a lui Hristos se face vinovată
că nu le acordă măcar niscaiva
diplome de excelenţă. Un atentat mai
mare şi mai oribil la întreaga
existenţă a poporului român nici că se
poate imagina! Nu au dreptul Biserica
şi ierarhii ei să se pronunţe în această
privinţă? Dar cine a ţinut în picioare

şi în demnitate neamul românesc de
la Sfântul Apostol Andrei, dacă nu
Biserica şi sfinţii săi rugători? Dacă
mai existăm astăzi pe pământul
atleţilor lui Hristos, se datoreşte
Bisericii, care ne-a unit şi ne-a făcut
invincibili în faţa istoriei. Aici suntem
în Grădina Maicii Domnului, aici s-a
înălţat
Ierusalimul
românesc,
rezistând nenumăratelor vitregii, de la
tunurile generalului Bukow la
katiuşele staliniste ori dâmboviţene.
Şi-acum? Acum şi-a ridicat capul,
subordonat unui dezmăţ terorist, o
minoritate care vrea numaidecât să
pângărească ceea ce avem mai sfânt.
Asta nu e libertate, fraţilor, vă rog să
vă treziţi! E cea mai neagră sclavie şi
urâciune în faţa lui Dumnezeu.
Deraierea de la cele fireşti nu poate fi
numită
libertate.
Uitaţi-vă
la
animalele din jurul vostru. Ele nu se
vor abate niciodată de la regula
prestabilită prin Creaţie. Şi atunci,
căderea sub condiţia regnului animal,
de când se cheamă libertate? Care om
cu scaun la cap poate accepta o
asemenea răsturnare, o desfigurare
dusă până la ultimele ei consecinţe?
Iar pericolul nu se opreşte aici, având
în vedere că râia e pornită să se
întindă şi la cei de vârstă fragedă.
Cine are interesul să transforme un
popor sănătos, în evlavia lui, într-un
conglomerat de indivizi subordonat
unor instincte primare până şi sub
demnitatea unei coropişniţe?
Mă rog lui Dumnezeu ca odioasa
manipulare cu aşa-zisa libertate a
celor strânşi în mrejele pestilenţiale
sodomiste să nu prindă la noi, iar
cununia să rămână sub pecetea florii
şi a coroniţei albe, taină săvârşită de
preoţii noştri sub privegherea
Mântuitorului Iisus.

C U V Â N T D IN S C R IP T U R Ă
A doua venire a lui Hristos
- Şi şezând El pe Muntele Măslinilor, au venit la El
ucenicii, de o parte, zicând : Spune nouă când vor fi
acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului
veacului?
- Răspunzând, Iisus le a zis : Vedeţi să nu vă amăgească
cineva.
- Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând : Eu sunt
Hristos, şi pe mulţi îi vor amăgi.
- Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie; luaţi
seama să nu vă speriaţi, căci trebuie să fie toate, dar
încă nu este sfârşitul.
- Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste
împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe
alocuri.
- Dar toate acestea sunt începutul durerilor.
- Atunci vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vor ucide şi

veţi fi urâţi de toate neamurile pentru numele Meu.
- Atunci mulţi se vor sminti şi se vor vinde unii pe alţii; şi
se vor urî unii pe alţii.
- Şi mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor amăgi pe
mulţi.
- Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se
va răci.
- Dar cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui.
- Şi se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în
toată lumea spre mărturie la toate neamurile; şi atunci
va veni sfârşitul.
- Deci, când veţi vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin
Daniel proorocul, stând în locul cel sfânt, cine citeşte
să înţeleagă.
(Mt. 24,3-15)

P e l e r i n î n Bu c o v i n a
Biserica „Sfântul Ilie” din Sfântu Ilie

B

iserica „Sfântul Ilie” din Sfântu Ilie este ctitorită, în anul 1488, de
către domnitorul Ștefan cel Mare în satul Sfântu Ilie, din comuna
Șcheia (județul Suceava). Ea se află situată la o distanță de 1,5 km
nord-vest de municipiul Suceava. Această ctitorie a funcționat ca
mănăstire de călugări până la 29 aprilie 1785, când a fost desființată de
austrieci, iar biserica mănăstirii a devenit biserică parohială.
Ansamblul Bisericii „Sf. Ilie” din Sfântu Ilie a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava, din anul 2004.
Biserica Sfântul Ilie are plan triconc, cu turlă deasupra naosului, fiind asemănătoare din acest punct de vedere cu bisericile
Pătrăuți și Voroneț. Clădirea are dimensiuni modeste (18 m lungime). În exterior, zidurile sunt sprijinite de cinci contraforți din
piatră de talie, câte două care încadrează absidele laterale și un picior de
contrafort la absida altarului.
Absidele sunt decorate cu firide înalte: câte cinci pe absidele laterale și
șapte pe absida altarului. Pe absida sudică, deasupra firidelor, se află
două rânduri de ocnițe, cele de jos fiind mai mari și sprijinindu-se pe
cheia arcelor firidelor mari. Pereții de nord și de vest au fost acoperiți cu
tencuială de ciment, pe peretele de nord mai păstrându-se două ocnițe
sub cornișă, iar pe peretele de vest întregul registru superior. Inițial și
peretele de sud avea ocnițe sub cornișă, dar acestea au fost tencuite (mai
puțin cele de pe absidă) pentru ca peretele să fie pictat. Picioarele
firidelor și întreaga suprafață a ocnițelor de pe abside sunt acoperite de
cărămizi roșii, nesmălțuite; la partea superioară a firidelor se află un
brâu de cărămizi smălțuite policrome (în verde, albastru de peruzea,
galben și violet) cu dimensiunile de 28x13x5,5 cm. Un alt brâu de
cărămizi smălțuite se află și la partea superioară a ocnițelor mici.
În interior, biserica este compartimentată în pronaos, naos și altar. Ușa
de intrare în biserică este în arc frânt. Pronaosul este despărțit de naos
printr-un perete în care se află o ușă cu chenar dreptunghiular. Altarul
este semicircular. Biserica are ferestre mici având chenare
dreptunghiulare de piatră, cu baghete încrucișate.
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Biserica Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău
Biserica, cu hramul
„Sfânta Treime”, din
incinta Inspectoratului
de Jandarmi Judeţean
Bacău, a fost ridicată, în
şase
ani,
prin
contribuţiile benevole
ale jandarmilor băcăuani
şi ale credincioşilor din
zonă. Sfinţirea a avut loc
în ziua de 28.05.2007,
de atunci trecând pragul
sfântului
lăcaş
atât
băcăuani obişnuiţi cât şi personalul Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Bacău şi cel al Grupării de
Jandarmi Mobilă Bacău. Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Bacău se află pe raza protopopiatul Bacău.
Odată cu punerea pietrei de temelie a bisericii, în data
de 04.04.2001, a fost angajat şi preotul Ichim Iulian Gabriel, care a fost primit de Episcopia Romanului începând cu data
de 01.04.2001. Unitatea de Jandarmi din Bacău funcţionează începând cu data de 01.09.1990, când în conformitate cu
ordinul Ministrului de Interne are loc reorganizarea trupelor de jandarmi. Astfel, se înfiinţează Brigada 16 Jandarmi Bacău,
ulterior, din 25.09.1998, luând fiinţă Comandamentul de Jandarmi Judeţean Bacău, care şi-a desfăşurat activitatea până la
intrarea în vigoare a noii legi de organizare şi funcţionare a Jandarmeriei Române. Practic, începând cu data de 01.05.2005
şi conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor, s-a transformat în Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău este unitatea destinată organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice
pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin Jandarmeriei, în zona de responsabilitate corespunzătoare teritoriului judeţului
Bacău. Subunităţile de lupta îndeplinesc misiunile specifice, potrivit legii în localităţile în care îşi au reşedinţa şi
obiectivele din competenţa, cu excepţia subunităţilor mobile, care, în funcţie de situaţia operativă, pot acţiona pe întreg
teritoriul judeţului Bacău. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Bacău, cu subunităţile mobile din subordine, la ordin, poate fi
întrebuinţat şi acţiona şi în alte zone, decât cea de
responsabilitate permanentă.
Biserica a fost construită la dorinţa jandarmilor celor două
unităţi de jandarmi din Bacău, pe durata a şase ani, începând din
2001. Stilul este cel ştefanian, în formă de cruce, cu pridvor cu
stâlpi placaţi cu marmură şi faţada bătută în praf de piatră.
Dimensiunile: suprafaţă – 10,00 X 9,60 = 96,0 mp, h – 17m.
Fundaţii – beton + metal, pereţi – cărămidă + beton, planşee –
beton, învelitoare – tablă cupru, pridvor cu stâlpi placaţi cu
marmură, pardoseală gresie, faţada în praf de piatră, pe faţada
principală este executată icoana hramului din mozaic Murano,
suprafaţă 25 mp, soclul bisericii din piatră de Slănic, centrală
termică gaz, aer condiţionat, înzestrare cu obiecte de cult şi de
patrimoniu – catapeteasmă, policandre, icoane pictate, veşminte
şi toate cele necesare cultului, fără obiecte de patrimoniu,
clopotniţă-lumânărar construită din piatră de râu, de dimensiuni
3,5 X 2 m, h = 5 m, învelitoare tablă cupru, clopot 100 kg.
Pictura este realizată de pictor Bulibaşa Radu, iar sculptura
mobilierului de către Ciocoiu Vasile şi Gârea Dumitru. Slujitor
este P.C. preot militar iconom stavrofor Iulian Gabriel Ichim.
Profilul actual al bisericii:
- Activităţi pastoral-misionare specifice, desfăşurate de către
preotul militar.
Datele de contact ale bisericii:
- Biserica „Sfânta Treime” – Bacău, str. Constantin Muşat,
nr. 4, judeţul Bacău.
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vedea unde am greşit, ce se
putea
face
mai
bine,
pregătindu-ne pentru a evita
eşecuri viitoare, iar dacă
prognosticăm viitorul din nou
ne pregătim optim pentru ce
va urma, dezvoltăm strategii
utile. Deci, este logic că aceste
acţiuni interioare ne ajută şi nu
ne complică viaţa. Este
adevărat până la un punct, însă
mulţi oameni exagerează şi
ajung să evite prezentul sau să
ignore ceea ce există chiar în
faţa lor. Cineva poate trăi ani
la rând regretând ceva ce a
făcut sau nu a făcut în trecut,
iar acest lucru este o greutate
suplimentară pe umeri şi
împiedică bucuria plenară a
prezentului. Altcineva poate
dezvolta anxietate generalizată
încercând să fie perfect şi
dezvoltând temeri cu privire la
ce va fi, cum vor reacţiona
ceilalţi, etc.
O definiţie a fericirii spune
că ea înseamnă a fi capabil să
te bucuri de ceea ce ai, de a fi
recunoscător pentru aspectele
pozitive din viaţa ta în acel
moment.
Însă
asta
ar
presupune şi capacitatea de a-i
privi pe ceilalţi în sensul de a-i
accepta, fără invidie, fără
comparaţii,
fără
dorinţa
încrâncenată de a poseda ceea
ce au ei – achiziţii materiale,
statut, poziţie
socială. Fiinţa
umană,
prin
definiţie,
încearcă
să
evite situaţia de
inferioritate
reală
sau
percepută,
acţionând
în
sensul de a compensa această
stare,
astfel
încât
să
supravieţuiască comod în
societate/comunitate.
Ca
urmare, va exersa diferite
modalităţi de a echilibra

lucrurile pentru a se simţi egal
sau superior celorlalţi. Poate
face acest lucru prin diverse
metode, unele foarte subtile şi
neconştientizate nici de el
însuşi. De exemplu, îşi poate
pierde vocea înaintea unui
examen oral. Ca urmare, nu
mai poate participa la examen
şi evită eşecul. Nu a „putut”
participa la examen, altfel l-ar
fi promovat.
O situaţie amuzantă care
demonstrează cât de mult neam obişnuit să nu trăim în
prezent apare atunci când
aşteptăm concediul de odihnă.
Suntem la serviciu, în luna mai
şi începem să ne gândim şi să
planificăm
concediul,
destinaţia, discutăm zilnic
despre aceste aspecte, nu mai
dăm randament la muncă,
zilele trec din ce în ce mai
anevoios, mai sunt două luni,
o lună, două săptămâni, trei
zile, ultima zi....gata, a început
concediul...ajungem
la
destinaţia visată, desfacem
bagajele, ne instalăm, stăm la
soare....şi, după câteva zile,
încet, încet încep să ne dea
târcoale gânduri: oare ce mai e
pe la serviciu, sper că a fost
trimisă la timp raportarea
lunară, când mă întorc în
prima zi trebuie să organizez o
şedinţă, etc. Pe scurt, ce se
întâmplă? Am reuşit să trăim
în viitor şi nu în prezent: când
eram la serviciu ne vedeam la
mare, când suntem fizic la
mare ne ducem cu gândul la
muncă. Nu reuşim să fim aici
şi acum nicăieri. Ne obişnuim
atât de mult cu modul în care
funcţionăm, încât pare natural,
însă la o analiză mai atentă,
vom descoperi dificultatea de
a trăi în prezent, de a gândi,
simţi, acţiona doar în prezentul
în care suntem. Situaţia este
problematică atunci când nu
reuşim să ne relaxăm cu

adevărat atunci când vrem asta
(în concediu) sau să ne
focusăm în totalitate pe o
activitate (la serviciu). Simţim
că zilele de concediu nu au
fost suficiente, nu ne-am putut
deconecta de griji şi probleme
zilnice, iar când ne întoarcem
tânjim după relaxare.
Ce e de făcut? Pentru a
experimenta cât mai plenar
clipa prezentă e necesar să ne
deconectăm de trecut şi viitor
în mod conştient din când în
când. Sau de cât mai multe ori.
Mai precis, să ne concentrăm
atenţia exclusiv pe ceea ce
facem în momentul prezent, pe
ceea ce spunem, simţim, să
acţionăm chiar dacă pare că o
scuză oarecare ne ţine în loc,
să facem ceea ce e util să
facem chiar dacă nu prea avem
chef ( de exemplu să ne
mobilizăm să facem sport, să
mergem la o piesă de teatru/
film, să ieşim la o cafea chiar
dacă nu am terminat încă
treaba, etc). De fapt, pentru a
trăi momentul prezent, e
necesar chiar să-l trăim,
înainte ca o scuză oarecare,
sub forma unui gând care se
strecoară în mintea noastră să
ne deturneze intenţia. Să ne
bucurăm de momentul prezent
şi să găsim lucrurile pozitive
sau cu efect pozitiv în orice
clipă.
La final, îmi vine în minte o
replică pe care am auzit-o la
înmormântări, în momentul în
care sicriul coboară în pământ.
Spune cineva, în loc de
încheiere: „ toată viaţa aduni,
strângi, munceşti, îţi faci casă
şi nimic nu iei cu tine în
mormânt”. Iar, de a doua zi,
înţeleptul de ieri intră cu
patimă şi îndârjire în vârtejul
zilelor, pentru a-şi aduna
lucruri, a-şi face casă, etc.
CUVÂNT ŞI FAPTĂ
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amenii se nasc,
trăiesc şi mor.
Naşterea
şi
moartea
se
produc repede şi fără multă
conştientizare implicată. A trăi
însă, ocupă restul timpului.
Cineva spunea că trăieşti în
momentele dintre planurile pe
care le tot faci. În aceste
momente nu ne mai raportăm
la viitor, ci strict la prezent.
Însă e foarte greu, dacă
observăm cu atenţie, să trăim
în prezent. Chiar şi discuţiile
pe care le avem cu oamenii
presupun întrebări de genul
„ce ai făcut ieri, unde ai fost,
unde mergi, ce vei face, ce
planuri de viitor ai”. Când
întâlnim un cunoscut îl
întrebăm „ce faci?”. Iar el ne
răspunde bine, am fost la ....”,
adică se raportează imediat la
trecut, la ce tocmai a făcut.
Chiar dacă pare un fapt de la
sine înţeles că trăim în prezent
(trăim clipa – carpe diem), de
fapt ne raportăm permanent la
ceva ce s-a petrecut în trecut
sau la ceva ce aşteptăm să se
petreacă. Să trăim în prezent
devine astfel un deziderat
pentru care este necesar să
depunem
oarecare
efort
conştient. Se spune că dacă
trăim în trecut devenim
melancolici sau depresivi în
cel mai rău
caz,
iar
dacă trăim
în
viitor
devenim
anxioşi,
planificând,
prevăzând
riscuri,
poate
eşecuri, imaginând scenarii şi
răspunsuri potrivite pentru
situaţii ipotetice. Am putea
spune că aceste lucruri ne sunt
utile: astfel, dacă analizăm
trecutul o facem pentru a

Elev Mihai Maftei
Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni

A

flăm zilnic din ziare, de la radio şi TV că oamenii se
ajută, salvează vieţi, donează sume de bani pentru
sinistraţi, oferă adăpost, oferă locuri de muncă. Aflăm
de asemenea şi despre violenţele care au loc în
societate, despre sărăcie, umilinţă, răutate. Realitatea în care trăim ne
arată că toate acestea există cu adevărat, dar comportamentul social se
manifestă doar la unele persoane, el fiind un comportament orientat
spre conservarea şi promovarea valorilor sociale.
Dar ce este de fapt acest comportament prosocial? El reprezintă
suma acelor comportamente care arată că unui individ îi pasă de
bunăstarea şi drepturile celorlalţi, că manifestă grijă faţă de cei din
jurul său, demonstrând empatie şi acţionând în moduri care sunt
benefice semenilor săi. Fiind îndreptat către promovarea bunei stări a
altei persoane, comportamentul prosocial include acţiuni de ajutor, de
voluntariat, de contribuţie, împreună cu o atitudine empatică şi o
conştiinţă socială.
În spatele comportamentului prosocial stă moralitatea. Moralitatea
sau etica este caracterizată ca unul din standardele generale care fac
diferenţa dintre bine şi rău. Trăsături
precum onestitatea, obiectivitatea şi
responsabilitatea pentru propriile
acţiuni cad sub auspiciul moralităţii.
Mai mult, credinţele personale se
răsfrâng asupra mediului social,
dictând comportamentul şi modul de
acţiune în diferite situaţii.
Cele mai pure forme de
comportament prosocial sunt
motivele de altruism. Întăresc
această idee prin cuvintele lui Serge
Moscovici care spunea că altruismul
este problema unei culturi a cărei
regulă este egoismul.
Pe de altă parte, în toate timpurile
a existat tendinţa oamenilor de a se opune legilor impuse de politeţe,
bun simţ şi respect, deoarece la prima vedere par restrictive şi inutile.
Ele îngrădesc libertatea individului şi-l fac să se manifeste antisocial.
Dar după o scurtă experienţă de viaţă, fiecare om este nevoit să
accepte că acest comportament prosocial nu este deloc inutil, el
contribuie la formarea noastră ca ,,oameni’’, la bucuria de a trăi într-o
societate civilizată. Marele înţelept chinez Confucius spunea că:
,,Virtutea nu reprezintă nimic dacă nu se naşte din curtoazie, adică din
inimă’’. În plus ,Geo Bogza sublinia, într-o carte, că una dintre
condiţiile fundamentale este şi buna creştere.
Comportamentul prosocial se învaţă prin conservarea şi imitarea
unor modele (de cele mai multe ori oferite de familie). Astfel s-a
observat că persoanele ai căror părinţi primeau numeroase vizite sunt
mai înclinate în a oferi ajutor străinilor comparativ cu cei care nu
primeau.
În continuare vom face o distincţie între cele două tipuri de
comportamente, prosocial şi antisocial. Primul dintre ele este format
din empatie şi altruism iar cel de - al doilea prezintă două forme,
agresivitate şi criminalitate. Este necesar să menţionăm că
agresivitatea nu trebuie confundată în totalitate cu comportamentul
antisocial întrucât, spre exemplu, conduita unui sportiv poate fi cu atât
mai bună cu cât este mai agresivă. Există şi unele infracţiuni care nu
implică agresivitate, cum ar fi frauda economică.
Următoarea idee pe care vreau să o subliniez poate fi rezumată în
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afirmaţia lui Jean Pinatel: ,,Este inutil a separa oamenii în buni sau răi
şi că, orice om în circumstanţe excepţionale, poate deveni infractor’’.
Ne aflăm în secolul XXI şi ni se pare că se aproprie sfârşitul lumii....
De astfel, trăim într-o lume nebună, un loc unde contează mai mult
partea materială şi nu cea care ţine de sănătate, suflet. Asistăm
îngroziţi la imaginile cumplite din aşa numitele zone conflictuale,
zone care se ivesc în cele mai neaşteptate locuri de pe glob şi se
înmulţesc îngrijorător. În al doilea rând suntem martorii unei explozii
puternice a bolilor şi virusurilor care par a fi imposibil de oprit. Totuşi
comportamentul prosocial trebuie educat, chiar putem spune
obligatoriu, prin intermediul mass-mediei, a instituţiilor de
învăţământ, a instituţiilor specializate (poliţie ,ONG-uri etc.),
campaniilor care tratează anumite subiecte specifice acestui tip de
comportament şi nu în ultimul rând, cu ajutorul familiei.
Consider că existenţa unui singur tip de comportament în societate
ar fi o utopie, dar un mediu echilibrat ar fi acela în care
comportamentul prosocial îl domină pe cel antisocial. Din acest motiv,
societatea trebuie să ofere modele pozitive, persoane care excelează în
ceea ce fac: sportivi, artişti, profesori.
Generaţia care vine din urmă nu
cunoaşte importanţa valorilor morale şi
acest lucru duce la formarea unor idei
greşite care tind spre negativism,
răutate, invidie şi alte stări opuse
comportamentului prosocial.
Joseph Joubert făcea următoarea
afirmaţie: ,,Copiii au mai multă nevoie
de modele decât de critici’’. Continui
prin a evidenţia o problemă importantă
în societatea de astăzi fondată pe
economie de piaţă, pe concurenţă,
aceea că: acţiunile orientate spre binele
altora, pentru susţinerea unor idealuri,
apar în ochii multora ca având
motivaţii egoiste, ascunse. Noţiunea de ,,comportament prosocial’’
este sinonimă cu termenii de binefacere, respect reciproc, ajutorare,
sprijin, protejare. Filozoful Seneca afirma: ,,Întâi de toate, să dăruim
ceea ce este necesar, apoi ce este de folos, apoi ce este plăcut –
întotdeauna lucruri ce durează’’. Efortul susţinut pentru realizarea
acestui scop, acela de promovare şi popularizare a termenului de
comportament prosocial, depinde de condiţia umană şi de dorinţa de a
avea o atitudine modernă, nouă, care va schimba, sperăm, mentalităţi
şi prejudecăţi. Acesta poate reprezenta un punct de plecare şi-n acelaşi
timp, un progres important în soluţionarea aceste situaţii.
În continuare vom aborda modul în care funcţionează acest tip de
comportament, precum şi piedicile cu care se confruntă el. Prima şi
cea mai importantă dintre aceste piedici o reprezintă factorii
situaţionali. Unul dintre cei mai comuni factori situaţionali este
reprezentat de ceea ce sociologia americană descrie ca ” the bystander
effect ”- ”sindromul trecătorului” unde, prin trecător, ne referim la
toţi oamenii pe care îi întâlnim pe stradă sau într-un loc public. Acest
sindrom sau instinct relevă faptul că, într-o situaţie ce pune probleme
unui individ, posibilitatea ca acesta să primească ajutor din exterior
scade invers proporţional cu numărul trecătorilor. De exemplu dacă o
persoană scapă un teanc de hârtii pe o stradă aglomerată, este mai
probabil ca majoritatea trecătorilor să îşi continue drumul decât să o
ajute.
(continuare în pag. 20)

O nouă viaţă...un alt început...

O

ra 06:00. Soarele şi-a făcut
deja apariţia iar razele sale
străpung încet ceaţa
neobişnuită. La această oră,
strada Mugurilor este un loc aproape pustiu.
Doar ecoul paşilor doamnei Chiuzbăian,
care îşi face alergarea de dimineaţă tulbură
liniştea. Este o doamnă cochetă, cam pe la
51 de ani, care ştie să atragă atenţia asupra
sa dar care are, însă, un mic defect. Îi place
să ştie totul despre oricine, să fie la curent
cu toate evenimentele de pe stradă. Până
aici nimic neobişnuit. Însă de un timp,
doamna Chiuzbăian a pus ochii pe noul
vecin, despre care, deşi s-a mutat în zonă cu
aproximativ 5 luni în urmă, nimeni nu ştia
nimic, nici măcar această doamnă
Chiuzbăian.
Pare a fi în jurul vârstei de 35-36 de ani,
cu o statură atletică, un aspect
neîngrijit, care poartă zilnic aceeaşi şapcă,
o geacă neagră şi conduce o maşină care
face un zgomot infernal.
Uneori acesta îşi mai plimbă câinele,
care pare a fi singurul său prieten. De o
săptămână, la casa bărbatului nu mai este
pic de mişcare, nici maşină, nici câine,
nimic.
Era ceva intrigant pentru doamna
Chiuzbăian care nu reuşea să afle ce se
întâmplă. Încă o zi a început normal şi a
continuat la fel până în jurul orei 16:30,
când un băiat cu un ghiozdan mare în spate,
însoţit de un câine, păşeşte timid pe
aleea din faţa casei bărbatului.
Cu mâna tremurândă apasă pe
sonerie aşteptând câteva secunde…Văzând
că nu răspunde nimeni, băiatul mai încearcă
o dată şi bate de trei ori uşor cu pumnul în
uşă. Se uită apoi la câinele care, de cum
ajunsese în faţa uşii nu mai făcuse nici o
mişcare. Deodată se aude o voce joasă:
- Nu aştept pe nimeni! Pleacă…
- Dar domnule, v-am adus câinele!

Elev Răzvan Bîrle
Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni

- În acel moment, uşa se deschide iar
băiatul speriat face un pas înapoi.
- Dumneavoastră sunteţi domnul
Dobra ?
Din întunericul holului se distinge
aceeaşi şapcă verde cu însemne militare,
ruptă şi decolorată, de sub care apar doi
ochi roşii şi încercănaţi.
- Ce ai spus?
- Domnule, pe zgarda câinelui apare
această adresă, este câinele dumneavoastră?
- Da, blestematul lipseşte de câteva zile,
mulţumesc că l-ai adus, acuma poţi pleca…
- Mă bucur că i-am găsit stăpânul, era
păcat să se piardă un câine aşa deştept.
- Aham!
- Tare mi-aş dori şi eu unul!
- Da, da…acuma poţi să pleci, băiete!
- O zi bună, domnule!
Băiatul face câţiva paşi, se opreşte brusc
şi spune:
- Domnule, pot să vin să îmi mai văd
prietenul?
- Nu prea cred, băiete!
- Vă rog, părinţii mei nu mă lasă să ţin
nici un animal, cică sunt alergic.
- Pleacă!
Următoarea zi, băiatul nu mai avea
răbdare, orele treceau greu, gândul său era
era doar la noul lui prieten. La ultimul
clopoţel, băiatul a şi pornit spre adresa unde
lăsase câinele. Odată ajuns acolo acesta s-a
ascuns după un gard din spatele căruia
pândea spre casa bărbatului. O atingere pe
umăr îi da fior băiatului. Se întoarce speriat.
- Ce faci aici băiete?
- O, o, o nimic! Doamnă, era să fac
„infract”!
- Sigur că da, sigur...
Se pare că doamna Chiuzbăian era iar la
datorie…
- Ce faci aici singur? Cum te numeşti?
- Numele meu este Leonard, am venit să
îmi vizitez noul meu prieten.
- Cum îl cheamă pe
prietenul tău?
- Rony, doamnă şi
locuieşte în această
casă.
- Ascultă băiete,
omul acesta este un
om periculos, mai
bine ai pleca acasă!
- Dar…
- Ascultă-mă băiete,
pleacă
acasă,
probabil că părinţi
tăi
sunt
deja
îngrijoraţi.
Băiatul se ridică şi
pleacă, dar numai
până la colţul

străzii, de unde îşi începe iar pânda. Nu
după mult timp, bărbatul urcă în maşină şi
pleacă, lăsând în urma sa un nor de fum şi
mult zgomot. Profitând de asta, băiatul fâşti
peste gard, se mai uiă o dată şi intră în casă.
Cercetează camerele iar în camera de zi, în
faţa televizorului îşi întâlneşte prietenul.
Câinele ciuleşte urechile şi flutură vioi
coada.
- Rony, băiete…Ce faci, amice?
Iar de aici, întreaga cameră s-a
transformat într-un teren de joacă. În toiul
jocului câinele loveşte o măsuţă, de pe care
cade o ramă ce se sparge la impactul cu
podeaua. Leonard ridică fotografia, se uită
la câine şi…se aude uşa.
- Afurisită de maşină, ahh!!!
Leonard, speriat, scapă fotografia şi se
ascunde într-un dulap. De acolo însă, aude
paşi tot mai aproape.
- Ronyyy…Ce ai făcut,
câine
neascultător ce eşti?
Bărbatul ridică fotografia, o priveşte şi
se aruncă pe fotoliu, pune şapca pe măsuţă
şi trecându-şi mâna dreaptă peste faţă,
oftează adânc.
- De ce nu am fost şi eu acolo, Doamne?
Se ridică vrând să meargă în bucătărie
dar se opreşte şi loveşte cu pumnul în
dulap…
- Hiii, ce naiba?! Băiete, tu eşti ţăcănit?
- Păi…
- Nici un păi, ce cauţi tu la mine în
dulap? Ieşi afară!
- Nu am făcut nimic, am venit doar să
îmi văd prietenul.
- Băiete, eşti cam obraznic…
- Domnule, cine este în fotografia pe
care a răsturnat-o Rony, cumva familia
dumneavoastră?
- Nu e treaba ta, pleacă acasă!
- De ce acum purtaţi barbă, arătaţi mai
bine în fotografie! Ce soţie frumoasă aveţi,
băiatul dumneavoastră câţi ani are?
- Off, băiete.. eşti incredibil, ia un loc,
doreşti să bei ceva?
- Da, un ceai…mulţumesc!
Oare de ce o fi zis doamna aceea că este
un om periculos?!
- Ce ai spus băiete? Poftim ceaiul, ai
grijă, este puţin fierbinte!
- Uuu, ce bun, fructe de pădure…exact
aşa îl făcea şi mama mea!
- Stai! Cum adică îl făcea?!
Băiatul pune cana pe masă şi lasă privirea
în jos.
- Mama mea a murit când aveam 7 ani, a
fost lovită pe o trecere de pietoni.
- Îmi pare rău! Dar tatăl tău?
- Pe tata nu l-am cunoscut, mama spunea
că e mai bine aşa.
- Dar familia dumneavoastră unde este?
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Analizând fenomenul prezentat s-a ajuns la concluzia că individul,
înainte de a lua decizia definitivă da a acorda ajutor, trece prin faze
introspective pe baza cărora se va decide. În primul rând s-a constatat
modul în care fiecare persoană interpretează situaţia sau scenariul ce i
se desfăşoară înainte. Este acela un scenariu problematic? Cum îl
afectează pe el, persoana în cauză necesită într-adevăr ajutor sau nu?
Toate aceste întrebări şi altele, în funcţie de persoana care şi le
adresează, compun prima fază a procesului decizional. În al doilea
rând individul îşi pune problema dacă situaţia necesită sau nu
intervenţia lui, iar în ultimă fază, problema luată în calcul se rezumă la
a fi sau nu responsabilitatea lui de a interveni, iar în acest caz, cum ar
putea să o facă. Cu alte cuvinte, în ce poate consta ajutorul oferit şi
dacă acesta posedă capacitatea necesară de a ajuta. Concluziile
rezultate din studiu conduc către un model care pune în discuţie ce alte
elemente motivează o persoană să ajute sau nu, deoarece, printre
problemele reale ale societăţii, din toate timpurile, se numără
prejudecata şi neîncrederea, nu doar în propriile puteri ci şi în ale
altora. Din nefericire, unul dintre motivele pentru care mulţi dintre noi
nu oferim o mână de ajutor unui necunoscut, nu se rezumă la a nu fi
capabili de a o face, sau de a fi peste puterile noastre, ci un motiv mult
mai jenant, anume teama socială. Această teamă socială se referă la
faptul că, aflaţi în public într-o situaţie ce necesită ajutorul nostru,
printre primele lucruri la care ne gândim nu este nevoia persoanei
aflate la ananghie ci părerea celorlalţi despre ceea ce vom face.
Regretabil este faptul că ne pasă mai mult despre ceea ce cred,
aparent, nişte necunoscuţi pe care nu îi vom mai întâlni probabil
vreodată în viaţă, decât de nevoia reală a unei persoane. Noi, cei care
ne pregătim să îmbrăcăm haina responsabilităţii sociale şi publice
trebuie mai întâi să ne dezbrăcam de zdrenţele prejudecăţilor şi ale
ignoranţei, căci acestea sunt fapte la fel sau mult mai grave decât
nimicurile ilegale ale unor cerşetori.
Pe lângă situaţia prezentată anterior, întâlnim şi motivul numărului
celor prezenţi. Sociologic vorbind, acest fenomen poate fi catalogat

drept ”răspândire a responsabilităţii”. Pe scurt, în cazul în care o
persoană are nevoie de ajutor, responsabilitatea asistenţei se divide la
numărul de trecători prezenţi în acel loc, fiecare dintre ei considerând
că este responsabilitatea altcuiva să ajute.
Nimeni nu este scutit sau mai îndreptăţit să
ajute. Oricare dintre noi trebuie să ne
oferim ajutorul cât de bine putem şi
împreună. Răspândirea responsabilităţii
este un exemplu pentru modul greşit de a
interpreta o situaţie. Asemenea ei,
inversând puţin raţionamentul, există un alt
mod nefiresc şi greşit, dar din păcate,
acceptat şi folosit de mulţi dintre noi în a
analiza o situaţie critică. Acesta vine sub
numele de ”ignoranţă pluralistică”.
Asistând la nevoia unei persoane, refuzăm
să acţionăm, căci ,într-adevăr, este un
refuz conştient, deşi nu recunoscut, aşteptând ca altcineva să o facă în
locul nostru. Cel mai bun moment este prezentul, iar noi suntem
capabili să ajutăm.
Într-o lume în care schimbarea este vitală, fiecare dintre noi trebuie
să se implice şi să muncească. Este de datoria noastră să ne impunem
şi să susţinem acest tip de comportament. Totul depinde de noi şi de
direcţia pe care o vom urma. În concluzie, societatea în care trăim
evoluează într-un ritm alarmant, iar posibilitatea de asociere şi de a
crea echipe, reprezintă un avantaj. Individual este greu, chiar imposibil
să găsim soluţii, deoarece suntem înfrânţi de sistem, de majoritate.
Nesiguranţa, greutăţile vieţii, temerea vagă de eşecuri neprevăzute
îndeamnă pe oameni să se apropie tot mai mult între ei, să se aşeze
umăr la umăr, ca astfel să fie mai tari şi mai pregătiţi în lupta pentru
existenţă. Şi nimic nu ne strânge la bine laolaltă, nimic nu ne face mai
prieteni şi mai solidari ca ameninţarea unui vrăjmaş comun, la
loviturile căruia suntem expuşi deopotrivă.

O nouă viaţă...un alt început...
(continuare
pag.19)

din această fotografie care să-mi amintească de ei, cei doi au petrecut tot mai mult timp

Bărbatul
priveşte
spre
fotografie
şi
zâmbeşte. Ştii,
băiatul meu era
de-o vârstă cu
tine, Rony a
fost cadoul de
ziua lui iar
fotografia a fost
făcută în acea
zi. A fost cea
mai frumoasă
zi din viaţa mea. Pentru că sunt soldat, în ziua
următoare am plecat să-mi apăr ţara. Însă pe
familia mea nu am reuşit să o apăr. La o
săptămână după ce am ajuns, am fost anunţat
că familia mea a pierit într-un incendiu. Casa
a ars din temelii. Nu mi-a mai rămas decât
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şapca şi micuţul Rony.
Bărbatul se întoarce către băiat şi
zâmbeşte. Acesta aproape că adormise, iar
Rony stătea protector la capul său.
-Odihneşte-te băiete, a fost o zi lungă!
În acel moment, bărbatului îi trec prin
minte tot felul de gânduri. Deschide
calculatorul şi caută ceva.
- Aoleuu, o să mă pedepsească, nu o să mă
mai lase niciodată să ies!
- Bună dimineaţa, Leonard, stai liniştit! Am
vorbit eu cu doamna de la centru şi totul este
în regulă. Vino să mănânci!
Domnul Dobra nu mai era domnul Dobra,
ci era acel bărbat din fotografie, senin, nu mai
avea acea privire pierdută, era îngrijit, şapca
era aceeaşi, dar cu siguranţă avea sufletul mai
împăcat. Acum avea pentru ce să trăiască, un
sentiment de încredere şi speranţă îl învăluise
în seara trecută. În săptămânile care au urmat

împreună. De aici înainte mai lipsesc doar
nişte protocoale şi semnături pentru ca cei trei
să fie o familie.
Ora 06 :00. La casa cu numărul 4 de pe
strada Mugurilor este o hărmălaie de
nedescris. Timpul a trecut cu folos pentru unii,
dar şi neiertător pentru alţii. Familia Dobra se
află în zi de sărbătoare pentru că cineva se
pregăteşte pentru prima zi de liceu. Însă,
doamna Chiuzbăian, fiind acum mult mai în
vârstă a renunţat la alergarea de dimineaţă.
Dar, gălăgia de afară îi stârneşte curiozitatea.
Deschide uşa şi iese pe terasă vizibil
deranjată. Până să apuce să spună ceva,
Leonard o vede şi o salută, iar domnul Dobra
aleargă repede la dânsa:
- Doamnă Chiuzbăian, aţi dori să luaţi astă
seară cina cu noi? Sărbătorim prima zi de
liceu, a crescut băiatul lui tata !

ente...
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C

eremonia de absolvire şi de acordare a gradului militar promoţiei 2015 a Şcolii Militare de Subofiţeri de
Jandarmi ”Petru Rareș” Fălticeni a avut loc în ziua de 07 iulie 2015, pe aleea pietonală din faţa Primăriei municipiului

Fălticeni, manifestare desfăşurată în prezenţa reprezentanţilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, a comunităţii
locale, a rudelor şi prietenilor. Festivitatea a debutat cu prezentarea onorului reprezentantului Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române – col. Nițu Cristian. După discursul comandantului şcolii, col. Marian Mircea-Liviu şi rugăciunea de binecuvântare
rostită de preotul militar al şcolii, reprezentantul IGJR a dat citire ordinelor inspectorului general de acordare a gradului de sergent major

promoţiei 2015, precum şi cel referitor la desemnarea şefului de promoţie. În continuare, au fost acordate diplome șefului promoției 2015 – sg.
maj. Faraon Gabriel, precum și absolvenţilor cu cele mai bune rezultate la învăţătură. Au mai luat cuvântul prefectul judeţului Suceava,
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava şi primarul municipiului Fălticeni. După discursul reprezentantului M.A.I. – cms șef Mărgărit
Marius, a urmat defilarea promoţiei în aplauzele asistenţei şi pe ritmurile Muzicii Militare ale Brigăzii 15 Mecanizate „Podul Înalt” Iaşi. În
aceeaşi zi, în sistem videoconferinţă, subofiţerii au fost repartizaţi în unităţile Jandarmeriei Române, în funcţie de media de absolvire.

Colonel SULIMAN DORU a participat în perioada 10.08 – 14.08.2015 la programul de formare profesională în cadrul Proiectului
European START – O viață de calitate în siguranță – proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul 6.3 ”Promovarea egalității de
șanse pe piața muncii” (POSDRU/170/6.3/S/146738), organizat la Academia Națională de Informații București.
Maior GRIGORAȘ LUCIAN a participat în perioada 17.08 – 21.08.2015 la programul de formare profesională în cadrul Proiectului
European START – O viață de calitate în siguranță – proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul 6.3 ”Promovarea egalității de
șanse pe piața muncii” (POSDRU/170/6.3/S/146738), organizat la Academia Națională de Informații București.
Locotenent-colonel IGNIA GABRIEL a participat în perioada 24.08 – 28.08.2015 la programul de formare profesională în cadrul
Proiectului European START – O viață de calitate în siguranță – proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul 6.3
”Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” (POSDRU/170/6.3/S/146738), organizat la Academia Națională de Informații București.
Maior IPATE CRISTIAN-NELU a participat în perioada 31.08 – 04.09.2015 la programul de formare profesională în cadrul Proiectului
European START – O viață de calitate în siguranță – proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul 6.3 ”Promovarea egalității de
șanse pe piața muncii” (POSDRU/170/6.3/S/146738), organizat la Academia Națională de Informații București.
Plutonier COȘTIUG ADRIAN a participat în perioada 30.08 – 12.09.2015 la cursul de specializare a subofițerilor ”monitorizare misiuni
și evenimente”, organizat la Catedra de pregătire Lugoj.
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Î

n perioada 05 – 13.09 a.c., la sediul Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi ”Petru Rareș” Fălticeni s-a organizat
și desfășurat concursul de admitere, sesiunea septembrie 2015. În acest an, pentru cele 125 de locuri repartizate şcolii

noastre, din care 3 locuri pentru candidaţi de etnie rromă şi 2 locuri pentru candidaţi alte minorităţi, s-au înscris 386 de bărbaţi, 72 de
femei şi un candidat pentru locurile altor minorităţi. Cei mai mulţi candidaţi au fost din judeţele Suceava şi Botoşani şi, 88% din
numărul total al celor înscrişi, şi-au exprimat opţiunea pentru limba engleză la proba de
verificare a cunoştinţelor. Modul de desfăşurare a concursului a fost prezentat tuturor
candidaţilor prezenţi la
sediul şcolii duminică, 6
septembrie a.c., ora 14.30.
Începând de luni, 7
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. După instructajul de
duminică, 6 septembrie a.c., prezentat de către comandantul şcolii, colonel Marian MirceaLiviu, concurenţii au fost organizaţi pe 11 detaşamente, două pentru fete şi nouă pentru
băieţi. După parcurgerea probelor eliminatorii, 5 candidaţi s-au retras, 6 au fost declaraţi inapt/nepromovat medical, iar 126 nu au promovat
proba de verificare a aptitudinilor fizice, rămânând
astfel în concurs la finalul primei etape 26 de fete, 295
de băieţi şi un candidat pentru locurile altor minorităţi.
Candidaţii declaraţi „Apt”, respectiv „Promovat” au
susţinut proba de verificare a cunoştinţelor sâmbătă, 12
septembrie a.c. Pentru a fi declaraţi „ADMIS”,
candidaţii trebuie să obţină minim 40 de puncte din 90
posibile, clasificarea efectuându-se în ordinea strict
descrescătoare a punctajului obţinut. Cei 322 de
candidaţi care au promovat probele eliminatorii au avut
de parcurs sâmbătă, 12 septembrie a.c. testul grilă de
verificare a cunoştinţelor, care a constat în 90 de
întrebări, din care 60 la limba română şi 30 la limba
străină (engleză sau franceză). În urma acestei probe, în
seria de elevi 2015-2017 au fost admişi 105 bărbaţi şi
20 de femei din care un bărbat şi o femeie pe locurile altor minorităţi. Cele trei locuri alocate etniei rome pentru care nu au existat candidaţi sau ocupat în ordinea descrescătoare a punctajului de admitere, de către candidaţii care au susţinut concursul în cadrul instituţiei noastre. Locul
rămas neocupat dintre cele două alocate altor minorităţi, s-a ocupat prin redistribuire de către o candidată care a susţinut concursul de admitere
la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca. Primul candidat admis este din judeţul Suceava şi a obţinut 87 de puncte.
Ultimii trei candidaţi admişi au fost departajaţi după media obţinută la examenul de bacalaureat, obţinând toţi 64 de puncte, iar ultimul
candidat nepromovat a obţinut 35 de puncte. Candidaţii declaraţi „ADMIS” au
început cursurile în data de 1 octombrie 2015.

n perioada 22-24 septembrie a.c., la sediul Școlii Militare de
Subofițeri de Jandarmi ”Petru Rareș” Fălticeni s-a desfășurat
”Convocarea psihopedagogică şi metodică anuală cu instructorii
militari care desfășoară activități didactice în anul de învățământ
2015-2016”. Activitatea a avut ca obiective: implementarea noului curriculum şi

Î

obţinerea performanţei şcolare prin folosirea metodelor activ-participative pentru
însuşirea competenţelor cuprinse în Standardul de pregătire profesională,
dezvoltarea flexibilităţii în adoptarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ care
permit modernizarea şi eficientizarea lecţiei, amplificarea atitudinii pozitive şi
motivarea cadrelor pentru a realiza o comunicare transparentă şi eficientă în
activitatea didactică, valorificarea experienţei pozitive în utilizarea metodelor de
evaluare care permit creşterea performanţei şi îndeplinirea criteriilor prevăzute în Standardul de pregătire profesională, stabilirea unui model
unitar de monitorizare a creditelor profesionale şi de întocmire a rapoartelor şi portofoliilor personale pentru validarea şi recunoaşterea
creditelor profesionale.
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n perioada 31.08 – 04.09.2015, maior IPATE CRISTIAN-NELU a participat la programul de formare profesională în cadrul
Proiectului European START – O viață de calitate în siguranță – proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul 6.3
”Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” (POSDRU/170/6.3/S/146738), organizat la Academia Națională de Informații
București;
În perioada 05.10 – 30.10.2015, plt. adj. GRIGORAŞ OVIDIU a participat la ”Cursul de specializare în domeniul cercetării, detecției,
recunoașterii și identificării munițiilor explozive convenționale și a dispozitivelor explozive improvizate, organizat la Centrul de Instruire
pentru Geniu, EOD și Apărare C.B.R.N.” – Râmnicu Vâlcea;
În perioada 17.08 – 17.02.2016 s-a instituit tutela profesională pentru slt. MANILIUC VICTOR, ofițer specialist II Biroul Comunicații și
Tehnologia Informației, fiind trecut din corpul subofițerilor în
corpul ofițerilor, ca urmare a concursului organizat.

Î

În data de 26.09.2015, Asociaţia Club Sportiv „Şomuz” şi Şcoala
Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni au
organizat şi desfăşurat un concurs de pescuit sportiv pe iazul
„Nada Florilor” din Fălticeni.

Î

n perioada 14 septembrie – 11 decembrie a.c., la
Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru
Rareş” Fălticeni s-a desfăşurat un curs de formare
iniţială la care au participat 30 de poliţişti locali cu

atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei rutiere din
localităţile Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei, Rădăuţi, loc. Sulița
și loc. Darabani, jud. Botoșani, loc. Petricani și Urecheni, jud.
Neamţ.
Cursanţii au desfăşurat 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 s-a desfăşurat în conformitate cu ordinele M.A.I.
privind formarea iniţială, în anul 2015, în instituţiile de formare
ale Ministerului Afacerilor Interne, a poliţiştilor locali cu
atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul
circulaţiei rutiere.

Î

n data de 01.10.2015 s-a desfășurat deschiderea
anului de învățământ 2015 – 2016 cu seriile de
elevi 2014 – 2016 și 2015 - 2017. La activitate au

participat primarul municipiului Fălticeni – prof.
Cătălin Coman, directorul executiv al D.G.A.O.P. Fălticeni – jr.
Paul Buhlea, directori ai instituțiilor de învățământ
preuniversitar din localitate, precum și părinți ai elevilor. Activităţile 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 la unităţile operative ale
Jandarmeriei Române. La sfârşitul celor doi ani de studiu, în funcţie de punctajul obţinut între media de şcolaritate şi media de absolvire, elevii
deveniţi subofiţeri jandarmi sunt repartizaţi în structurile subordonate Jandarmeriei.

Î

n data de 27.10.2015, elevii școlii, sub îndrumarea diriginților au vizionat spectacolul de teatru ”Despre amor, umor și omor”
prezentat de trupa de teatru ”Grigore Vasiliu Birlic”, din municipiul Fălticeni.
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Î

n data de 23.10.2015, la sediul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi
„Petru Rareş” Fălticeni s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului
profesoral, în conformitate cu art. 28 din Ordinul M.A.I. nr. 199/2011. În
cadrul ședinței a fost prezentat Raportul general privind starea şi

calitatea învăţământului pentru anul de învăţământ 2014-2015.

La şedinţă au participat în calitate de invitaţi:
-col. dr. Vîță Robert Iulian – adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei
Române;
-Harasim Constantin – prefectul județului Suceava;
-prof. Rădulescu Alexandru – vicepreședintele Consiliului Județean Suceava;
-lt. col. Lungu Mihai – inspector șef al Inspectoratului de jandarmi Județean
Suceava;
-Bulaicon Constantin – viceprimarul municipiului Fălticeni;
-col. Apopei Constantin – reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de
Urgență Suceava.
De asemenea, la şedinţă au participat în calitate de invitaţi,
cadrele militare aparţinând şcolii, precum și reprezentanți ai
elevilor.

V

ineri, 6 noiembrie a.c., începând cu ora 11.00,
Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru
Rareş” Fălticeni a organizat şi desfăşurat pe aleea
pietonală din faţa Primăriei Municipiului
Fălticeni
ceremonia
depunerii

Jurământului militar de către elevii jandarmi din
anul I, seria 2015-2017. După prezentarea onorului
reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne, dl. comisar
șef de poliție Valentin Minoiu, comandantul şcolii a prezentat
semnificaţia jurământului militar.
Cuvintele jurământului, rostite cu tărie din pieptul celor 125
de tineri elevi jandarmi, în faţa Drapelului de Luptă, au fost
pecetluite de rugăciunea de sacralizare a legământului, din
cadrul serviciului religios, săvârşit de preotul militar al şcolii,
şi de către comandantul şcolii, prin cuvintele: “De azi înainte,
prin voia voastră şi ocrotirea lui Dumnezeu, v-aţi legat pe viaţă de ţară! Fiţi demni de acest legământ! Dumnezeu să vă ajute!”.
Ulterior, a luat cuvântul eleva Monacu Xenia – Ionela, admisă cu cel mai mare punctaj la concursul de admitere, care a exprimat încrederea
că la finalul celor doi ani de şcoală vor avea puterea de a depăşi toate provocările şi încercările cu care se vor confrunta în profesia aleasă.
Au urmat alocuţiunile prefectului judeţului Suceava - domnul Constantin Harasim, a viceprimarului municipiului Fălticeni - domnul
Constantin Bulaicon, precum şi a domnului comisar șef de poliție Valentin Minoiu – Director general adjunct al Direcției Generale
Management Resurse Umane din cadrul M.A.I.
La activitate au participat domnul
colonel Costel Laurențiu Hopu –
reprezentantul Jandarmeriei Române,
reprezentanţi ai autorităţilor şi
instituţiilor publice, membri ai
comunităţii locale, precum şi familiile,
rudele şi prietenii elevilor.
În încheierea ceremoniei, tinerii elevi
jandarmi au defilat în acordurile muzicii
militare a Brigăzii 15 Mecanizate
„Podul Înalt” Iaşi şi în aplauzele
asistenţei, demonstrând astfel că după
aproximativ o lună petrecută în şcoala
militară au înţeles misiunea ce le revine
şi modul în care să-şi consolideze
opţiunile pentru cariera aleasă.
Activităţile s-au desfăşurat premergător sărbătoririi la data de 08 noiembrie a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, patronii spirituali ai
Jandarmeriei Române.
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n data de 12.11.2015, elevii anului II, sub coordonarea diriginţilor, au
organizat şi desfăşurat „Balul Bobocilor – Miss şi Mister Jandarm” –
ediţia a IV-a. Activitatea a beneficiat de sprijinul Centrului Cultural al
M.A.I., prin doamna comisar Diana Petrescu. Pentru titlul de „Mister” și
”Miss” au concurat 12 perechi de elevi din anul I, care au demonstrat aptitudini

Î

artistice, cunoştinţe generale, creativitate şi originalitate. Momentele de respiro ale
concurenţilor au fost completate de un exerciţiu demonstrativ şi interpretări artistice ale elevilor din anul al II-lea: cântece interpretate de eleva
Oltean Valeruța (câștigătoare a Festivalului național al elevilor și studenților din instituțiile de învățământ ale M.A.I.) şi pantomimă satiroumoristică. În cadrul programului artistic au fost invitați să participe Ciprian și Mihaela Istrate, Marius Zgâianu, Cornelia și Lupu Rednic,
Laura Ivănuță (câștigătoare a Festivalului național al elevilor și studenților din instituțiile de învățământ ale M.A.I.). Artiștii au înfăţişat
publicului un buchet de cântece populare și patriotice consacrate, aducând în atenţia elevilor, cadrelor militare şi invitaţilor un puternic
sentiment naţional, îndemnând la autentică trăire românească şi care ne păstrează vie suprema
datorie morală de cinstire a eroilor neamului. Acordurile muzicii, interpretate ireproşabil, au
încântat publicul prezent, artiștii invitați dând dovadă de înalt profesionalism, fiind îndelung
aplaudați la scenă deschisă. Miss şi Mister Jandarm – ediţia a IV-a: Camelia-Loredana Pal şi
Bogdan Majeri.

V

ineri, 27 noiembrie a.c., la sediul şcolii s-a desfăşurat festivitatea de premiere a
câştigătorilor competiţiei „Cupa 1 Decembrie”, în cadrul căreia personalul
şcolii şi-a demonstrat măiestria la următoarele probe: concurs de patrule, atletism, tir,
minifotbal, tenis de masă şi volei. Pe baza clasamentului individual şi pe echipe, prin
cumularea punctelor obţinute de fiecare concurent şi echipă, „Cupa 1 Decembrie” 2015 a revenit
Batalionului 1 elevi. Competiţia a fost organizată în colaborare cu Asociaţia Clubul Sportiv
„Şomuz” Fălticeni.

Î

120 de elevi din cadrul Şcolii Militare de
Subofiţeri de Jandarmi “Petru Rareş” Fălticeni au donat sânge la Centrul de
Transfuzie Sanguină Suceava. Acţiunea a fost demarată la iniţiativa elevilor din
n perioada 24 - 26 noiembrie a.c.,

instituţia noastră, obiectivul acesteia fiind refacerea rezervelor de sânge transfuzabil, în
condiţiile în care, în ultima perioadă de timp, numărul cazurilor medicale şi a solicitărilor a crescut.
Prin acest gest, jandarmii se alătură tuturor celor care au înţeles să răspundă pozitiv apelurilor în
care donarea de sânge înseamnă salvarea de vieţi omeneşti şi, de asemenea, se doreşte ca acţiunea
să devină o bună practică
ce se transmite fiecărei
promoţii de elevi.

S

âmbătă, 28 noiembrie a.c., două plutoane de elevi jandarmi
ai Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş”
Fălticeni, au participat la misiunea de reprezentare
organizată în localitatea Gura Humorului cu ocazia
sărbătoririi Zilei Bucovinei.
CUVÂNT ŞI FAPTĂ
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M

arţi, 1 Decembrie a.c., cadre şi
elevi ai instituţiei noastre au
participat la manifestăril e
prilejuite de sărbătorirea Zilei
Naţionale, asigurând un pluton de defilare la
parada militară ce s-a desfăşurat la Suceava şi o
gardă la monumentul eroilor din Fălticeni unde sa săvârşit slujba de pomenire, de către preotul
şcolii, şi s-au depus coroane de flori în memoria
eroilor.
n data de 19.11.2015, sub coordonarea
diriginților, elevii anului I au vizitat muzeele
din municipiul Fălticeni – Muzeul de Artă

Î

”Ion Irimescu”, Muzeul Apelor
”Mihai Băcescu” și Galeria

Oamenilor de Seamă.
n spiritul tradiţiilor sărbătorilor de
iarnă, perpetuate la poporul român de
aproape două mii de ani, de la
începutul creştinismului, şi anul acesta,
înainte de mult aşteptata vacanţă de
iarnă, continuând obiceiul deja format în
şcoala noastră , un grup de colindători

Î

format din elevi ai şcolii au colindat
colegii, cadrele şcolii şi instituţii din
Municipiul Fălticeni. Preluarea, păstrarea şi
transmiterea bogatei şi frumoasei moşteniri
spirituale este o obligaţie pentru tot românul
creştin indiferent de educaţie, profesie, vârstă. Anul acesta onoarea, iniţiativa şi
plăcerea de a organiza grupul de colindători a avut-o unul din ofiţerii din comanda
unităţii. Nu este un secret, dar şi acesta este un mod de educaţie, care ar trebui să
stea la baza formării personalităţii fiecăruia dintre noi. Putem să ne mândrim cu
exemplul pe care elevii noştri îl dau în acest sens. Mulţumim.
i în acest an, manifestările dedicate comemorării eroilor din 1989,
au fost organizate de Primăria Municipiului Fălticeni, cu sprijinul Şcolii
Militare de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni. Începând cu ora 12, au fost
depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din zona Casa
Cărţii şi la mormintele eroilor Ion Bute (Catedrala Ortodoxă de Stil Vechi) şi Ionel
Pascal (cimitirul Bisericii „Sf. Voievozi”Oprişeni). Au fost prezenţi părinţii celor
doi eroi. Au depus coroane de flori: Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Suceava,
Primăria Fălticeni, Asociaţia Veteranilor de Război – Filiala Fălticeni, Asociaţia
Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava,
Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni, Detaşamentul de Pompieri Fălticeni,
Poliţia Municipiului
F ă l ti c e ni ,
P ol iţ i a
Locală,
Asociaţia
Cultul Eroilor – Filiala
Suceava. Slujba de
pomenire
pentru
tânărul erou Ionel
Pascal, ucis în anul 1989 la Braşov, a fost săvârşită şi în anul acesta de
preotul militar al şcolii.
e tradiţionala binecuvântare pe care o primesc creştinii din partea
slujitorilor Bisericii, în Ajunul Crăciunului, cu ocazia vestirii
Naşterii Domnului Iisus Hristos, s-au bucurat şi cadrele şcolii
noastre prin prezenţa în birourile instituţiei, cu icoana Naşterii
Domnului, a preotul militar. Momente de emoţie, bucurie, reflecţie, şi mai
presus de toate, prilej de binecuvântare. Privilegiu, dacă ne gândim că alţi
colegi ai noştri nu au această oportunitate.

Ş

D
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Mens sana in corpore sano (Iuvenal)

Dimitrie Gusti şi cultura fizică interbelică
Bogdan Popa
(Institutul „Nicolae Iorga”)

F

enomene încă noi pentru societatea românească, sportul şi
educaţia fizică au fost constant dezbătute în deceniile
interbelice. Destul de repede au apărut încercările de
sinteză istorică – mai degrabă rememorări ale unor
evenimente şi fapte petrecute de la începutul secolului al XX-lea şi
până către sfârşitul celui de-al patrulea deceniu al său. Despre sport
(văzut în epocă, datorită profesionalizării şi căutării permanente a
victoriei, în antiteză cu educaţia fizică – mai potrivită pentru tineret
prin ideea de exerciţii efectuate în comun, fără scop competiţional) s-a
spus de asemenea că ar avea o sociologie proprie. Totuşi, cercetări
temeinice propriu-zise nu par să se fi făcut până în perioada
comunistă. Tot atunci s-a încercat stabilirea unei legături cu şcoala
sociologică a lui Dimitrie Gusti, probabil cu scopul unei mai solide
legitimări ştiinţifice.
Ar fi o evidentă exagerare a atribui primele preocupări ştiinţifice lui
Tudor Vianu, Mircea Vulcănescu sau chiar Petre Andrei. Aceştia se
raportau la caracteristicile cluburilor sportive, precum cele de fotbal,
pentru a exemplifica termeni precum micro-comunitate, tradiţie sau
solidaritate. În toate aceste cazuri era vorba doar despre observaţii
empirice, izolate în ansamblul contribuţiilor celor trei intelectuali. Nici
ziaristul N. Albescu nu se gândea la un program de cercetare a culturii
fizice cu metode sociologice, ci încerca doar să atragă atenţia asupra
plurivalenţei actului sportiv făcut în public. Textul său era o pledoarie
pentru mai buna pregătire a ziariştilor sportivi şi nu un îndemn la
aplicarea coerentă a metodelor vreunei şcoli sociologice, fie ea şi cea
românească: „sportul prin atitudinea Statului, prin modă, igienă, în
familie şi la individ şi mai ales prin schimbarea mentalităţii asupra
tipului uman, dovedeşte că are sociologia [subl. aut.] lui şi ca atare
consecinţe în viaţa politică”.
În 1970, Tiberiu Corneşanu îl omagia pe Dimitrie Gusti ca
întemeietor al sociologiei sportive româneşti, dar nu se baza pe opera
scrisă a acestuia – ci pe activitatea de la Casa Culturii
Poporului, Serviciul Social şi Oficiul Universitar bucureştean, altfel
spus, pe „studiul sociologiei concrete”. Gusti a lăsat într-adevăr câteva
texte despre educaţia fizică. Ideea exprimată de Corneşanu a fost
asumată de editorii operei savantului, Ovidiu Bădina şi Octavian
Neamţu. În 1993, aceştia au publicat volumul al VII-lea al seriei
de Opere ale lui Dimitrie Gusti, ce cuprindea materiale cenzurate cu
douăzeci de ani înainte. Totuşi, în volumul al V-lea (1971) fusese
inclus un discurs ţinut 1933 La împlinirea primilor zece ani de fiinţare
a O.N.E.F., retipărit în 1993.
Ceea ce pare să fi fost eliminat cu adevărat, era un articol din 1934
asupra realizărilor echipei de studenţi ai Oficiului Naţional de
Educaţie Fizică, trimişi în numele Fundaţiei Principele Carol în satul
Ghimpaţi din Vlaşca. Textul era nesemnat şi apăruse în rubrica
permanentă Turism, sport, educaţie fizică a revistei Boabe de grâu,
scrisă, de regulă, doar de Emanoil Bucuţa. Acest aspect ridică
probleme de interpretare asupra autorului real al textului.
Absenţa oricăror preocupări privind mediul urban este încă o
dovadă că educaţia fizică şi sportul nu făceau parte din planurile de
cercetare teoretică ale lui Dimitrie Gusti şi ale colaboratorilor săi. Nici
publicaţiile apărute sub egida Institutului de Ştiinţe Sociale al
României nu au inclus cultura fizică printre subiectele abordate în mod
curent.

Sportul şi educaţia fizică au
intrat cu adevărat în atenţia
sociologilor români după cel de-al
doilea război mondial. Influenţa
zonei de stânga a şcolii
sociologice franceze a fost
însemnată: Sociologia sportului,
de Georges Magnane a fost
tradusă în 1969 pentru uzul intern
al Consiliului Naţional pentru
Educaţie Fizică şi Sport. În
prefaţă, L. Rapaport atrăgea
atenţia asupra necesităţii unei
lecturi critice, pornind de la
p r e s up u s a su p e ri o ri t a t e a
concepţiei socialiste asupra
sportului. Iacob Mihăilă a publicat
în 1969 un material amplu despre preocupări de sociologie a sportului.
Mihăilă surprindea exact perioada de început a acestei discipline în
Occident. Observaţia sa era că sociologia culturii fizice nu putea fi
restrânsă la analiza impactului sportului (profesionist) în societate, ci
trebuia întregită prin tratarea similară a educaţiei fizice. Mihăilă a
încercat să fixeze direcţiile de cercetare sociologică în domeniul
culturii fizice considerând că este necesară o adaptare la situaţia
societăţii româneşti contemporane, supusă unui proces accelerat şi
controlat de urbanizare. După Mihăilă, atenţia cercetătorilor (sociologi
sau specialişti în ştiinţa sportului) ar fi trebuit să se îndrepte spre toate
aspectele culturii fizice, indiferent de vârsta practicanţilor. Rezultatele
teoretice ale studiilor de sociologie sportivă urmau să fie puse în
practică prin deciziile organelor de resort ale statului – organizatorul,
coordonatorul şi beneficiarul culturii fizice, un discurs ce se aseamănă
frapant teoriilor şi practicilor din România interbelică.
La început de drum s-a făcut apel la autoritatea lui Henri H. Stahl
pentru a gira, prin statura sa ştiinţifică, preocupările de sociologie a
culturii fizice, dar şi pentru a se construi o punte cu preocupările
tradiţionale ale şcolii româneşti în domeniu.
După 1989, direcţiile de cercetare ale sociologiei sportului s-au
transformat sub impactul liberalizării societăţii. În 1990, Gheorghe
Cârstea propunea concentrarea cercetărilor pe trei direcţii distincte, în
funcţie de scopul final al exerciţiului fizic: sociologia sportului de
performanţă, a educaţiei fizice şi a culturii fizice de masă. Axându-se
pe aprofundarea primei direcţii, Cârstea propunea teme ca succesul şi
insuccesul, campionul ca exemplu social, spectacolul sportiv şi
publicul, mass-media, conceptul de fairplay, beneficiile pentru tineret,
relaţiile de gen, vârstă, religie, tradiţiile locale, specificul naţional în
sport, amatorismul şi profesionismul. O abordare a sociologiei
sportului bazată pe teorii fundamentale necunoscute sau citate indirect
înainte de 1989 (Norbert Elias, Marcel Mauss, Thorstein Veblen,
Pierre Bourdieu) a propus Adrian Hatos, care a integrat în
preocupările sale teme actuale, cum sunt relaţiile de gen în sport,
dopajul, comportamentele spectatorilor, impactul televiziunii sau
influenţa pozitivă şi negativă a grupurilor de interes economice şi
politice asupra vieţii sportive.
www.cooperativag.ro
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„Gânduri pentru jandarmii de astăzi”
(Ilie Nuţu,Gânduri din trecut pentru jandarmii de astăzi, Editura Cadrelor Didactice, 2013)
Jandarmeria e cu atât mai bună şi cu atât mai mult poate conta pe recunoştinţa publicului, cu cât previne mai multe
infracţiuni şi dacă împiedică săvârşirea infracţiunilor deja începute.
Maior Barbu Vasile - 1923
Orice reorganizare, inclusiv a Jandarmeriei, trebuie să aibă în vedere viitorul. Proiectele să fie bazate pe dificultăţi reale.
Reformele, la scurtă distanţă, nu sunt adesea decât false manevre.
Redactorul Revistei Jandarmeriei,
Maior Belloiu Gheorghe – 1925
Activitatea Jandarmeriei constituie pârghia solidă pe care se sprijină siguranţa Ţării.
Ministrul de Război,
General Ludovic Mircescu – 1927
Jandarmeria ţării este o forţă formidabilă şi un corp imparţial care garantează liberul exerciţiu al drepturilor cetăţeneşti.
Deputat C.I. Stoicescu - 1929
De-a lungul existenţei sale, Jandarmeria română şi-a demonstrat ataşamentul faţă de naţiunea română, de România şi de
valorile ei supreme. Ea a fost prezentă atât pe câmpurile de bătaie, cât şi în spatele frontului, ca apărător al siguranţei
naţionale, al ordinii şi liniştii publice.
Preşedintele Camerei Deputaţilor,
Adrian Năstase – septembrie 1996

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

02.1941
04.1927
05.1930
06.1932
08.1878

Inspectoratul de Jandarmi Chişinău a capturat la Chişinău un grup de 22 de diversionişti
sovietici.
A fost înfiinţată pentru prima oară o tipografie numai a Corpului de Jandarmi.
Jandarmii din Legiunile de Jandarmi Ismail şi Cetatea-Albă au descoperit şi arestat o
puternică organizaţie comunistă.
Jandarmeria a arestat un grup important de comunişti la Cernăuţi.
A avut loc în Bucureşti defilarea trupelor române victorioase la sud de Dunăre. Primii care au
defilat au fost jandarmii călări.
NOIEMBRIE

01.1932 A fost înfiinţată Şcoală de Aplicaţie pentru ofiţerii de jandarmi.
01.1948 Se înfiinţează, în cadrul Jandarmeriei „Şcoala Educatori a Trupelor M.A.I.”
02.1933 A fost inaugurat Centrul de Instrucţie Profesională Jandarmi din Braşov.
Comandantul Companiei 13 Poliţie, locotenentul Foarfece Mihai, a căzut la datorie în zona
Nerki-Salamakaki.
A fost înfiinţată Legiunea de Jandarmi mobilă Chişinău, comandată de căpitanul Vîlculescu
04.1941
Ion.
02.1942

DECEMBRIE

01.1939
01.1944
01.1946
09.1941
10.1918

Jandarmeria avea la dispoziţia personalului cinci sanatorii la Carmen - Sylva, Techirghiol,
Rânca, Olăneşti şi Şipote.
Au fost reduse efectivele Jandarmeriei cu 21,93%.
A fost înfiinţat Centrul de Instrucţie Jandarmi C.F.R. Ghencea-Ilfov, comandat de căpitanul
Voinescu Romulus.
Generalul Constantin Z. Vasiliu a raportat mareşalului Antonescu că Jandarmeria a încheiat
evacuarea evreilor din Bucovina şi Basarabia în Transnistria.
La propunerea marelui patriot Iancu Flondor, Jandarmeria din Bucovina a primit denumirea
de „Comandamentul Superior al Jandarmeriei în Bucovina”.
(continuare în numărul următor)

Ai decis să te înscrii la concursul de admitere la
Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni?

INFORMEAZĂ-TE!

1. Urmăreşte pagina de internet a şcolii, www.jandarmeriafalticeni.ro, pentru a afla
noutăţi cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, sesiunea
2013;
2. Mergi la unitatea de jandarmi din judeţul tău (în fiecare judeţ există cel puţin o
unitate) şi adresează-te ofiţerului de resurse umane! El îţi va spune ce ai de făcut, te
va consilia, îţi va spune ce documente trebuie să cuprindă dosarul tău de candidat şi îţi
va recomanda să completezi formularele;
3. Completează-ţi dosarul cu documentele cerute, în cel mai scurt timp;
4. Continuă să te pregăteşti temeinic la disciplinele de concurs.
La noi sunt admişi doar cei mai buni!

Linkuri utile:
www.jandarmeriaromana.ro
www.mai.gov.ro
Dacă vrei să afli detalii despre activitatea noastră,
contactează-ne!

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

