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                                            PATRIE – ONOARE – DEMNITATE 
        
        Există un sentiment unic, inalienabil, adânc şi 
curat ca izvoarele, înalt ca piscurile, există un 
asemenea sentiment care se numeşte Tara, care se 
numeşte plai, care se numeşte glie. El vine din 
rădăcinile istoriei, din albiile râurilor, din focul 
vetrelor, din demnitatea arborilor, din cântul 
doinelor, din respiraţia caldă a pământului. El 
urcă din faptele strămoşilor spre lumina 
prezentului şi ne împresoară cu pildele sale de 
neuitat, cu alaiul cântecelor şi straielor populare, 
cu filele înţelepte ale cronicilor. Se rosteşte în 
proverbe şi în datini, în sărbătorile izbânzilor 
noastre prin vremi. Acest sentiment se numeşte cu 
un singur cuvânt: PATRIE.  
Însăşi arhitectonica patriei generează simbolice 
armonii: cu 
brâie de 
codru 
înconjurând 
munţii, cu 
brâie de 
dealuri 
înconjurând 
codrii, cu 
brâie de 
câmpii 
înconjurând 
dealurile. 
Cu munţii 
de strajă şi 
marea la 
căpătâi, 
harta patriei 
întruchipeaz
ă o horă. 
Râurile o 
străbat din 
toate părţile în drumul lor neclintit către Dunăre, 
şi-n falnicul drum al Dunării către mare. 
        Toate marile bătălii pentru libertate ale 
poporului nostru sunt legate de nume pline de 
rezonanţă ale unor munţi, ale unor codri seculari 
sau ale unor ape de frumuseţe. Să amintim Podul 
Înalt, Codrii Cosminului sau Dumbrava Roşie. În 
Ţara de Sus, Ştefan cel Mare ctitorea lăcaşuri de 
cultură însemnând astfel fiecare biruinţă. În 
albastrul de Voroneţ sunt ochii cerului patriei. În 
Ţara Oaşului ţipuriturile vorbesc şi astăzi despre 
vigoarea şi voioşia noastră sufletească. Tot astfel 
este Căluşul sau Căluşarii, dans românesc prezent  
pe toată întinderea patriei, ca o explozie de 
energie, ca o revărsare a bucuriei.  

În Apuseni pe muntele Găina, la Căpâlna, sunt 
fetele noastre bărbate, care şi-au păstrat neîntinate 
portul şi cântecul. Pe Valea Prahovei, pe Argeş, pe 
Siret, oriunde, feciorii dansează în iureşul 
„brâielor“. E minunată această diversitate „în 
unitate“ a folclorului românesc, a portului popular 
şi a obiceiurilor păstrate de la străbuni. 
        Sunt cetăţi legate prin nevăzute şi infinite 
punţi – aşa se leagă Curtea de Argeş de Putna, 
Orăştie de Voroneţ, Târgovişte de Suceava, Blajul 
de Iaşi sau Târgu-Neamţ de Târgu-Jiu. Tot astfel 
când spunem Ştefan cel Mare ne gândim la 
Mircea, când spunem Mircea cel Bătrân ne 
gândim şi la Mihai Viteazul. După cum când 
rostim numele de Miron Costin sau Neculce ne 

gândim apoi 
şi la Şincai 
sau Petru 
Maior, când 

spunem 
Bălcescu ne 

aducem 
aminte şi de 

Avram 
Iancu, când 

rostim 
numele lui 
Creangă în 
minte ne 
vine numele 
lui Brâncuşi. 
Sunt vasele 
comunicante 
ale aceleaşi 
istorii, ale 

aceleiaşi 
culturi. 

Între atâtea cetăţi păstrătoare ale permanenţei 
noastre, se află un oraş cu nume de femeie şi 
floare, un oraş de câmpie, ca o respiraţie a 
pământului, străjuit aproape, de dealuri molcome, 
şi de departe, ca nişte santinele, de munţi falnici – 
este Alba Iulia. Dacă rosteşti Alba Iulia, rezonanţa 
acestui nume sună şi răsună ca o străşnicie 
neclintită. La Alba Iulia s-a încoronat ca Domn al 
tuturor românilor – Mihai Viteazul. La Alba Iulia 
a murit tras pe roată acel „crai al munţilor“ – 
Horia din Albac, alături de ortacii săi. Tot la Alba 
Iulia a fost consfinţită prin voinţa poporului, la 1 
Decembrie 1918, Unirea Transilvaniei cu 
România. Câmpia pe care se află această cetate a 
sufletului românesc s-a numit pe vecie „Câmpia 
Libertăţii“. Alba Iulia ne apare ca o Pasăre 
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Phoenix a voinţei poporului nostru. Nici pârjolul 
luptelor, nici viforniţa vremilor de cumpănă, nici 
stihiile apelor dezlănţuite nu demult - nu au putut 
clinti această vatră de aur. 

Vatra de aur este patria noastră – ROMÂNIA! 
        Iată spiritul în care am fost educaţi şi formaţi 
noi ostaşii României. Nu ne este ruşine să avem un 
asemenea sentiment, ne este ruşine cu aceia care 
cred că patria nu mai este un sentiment de 
actualitate. Ca militar nu te poţi îndepărta de acest 
sentiment pentru că el reflectă relaţiile complexe şi 
stabile dintre om şi mediu, mai ales de mediul în 
care te-ai educat şi format pentru slujirea patriei. 
Jurământul de credinţă patriei nu este numai o 
obligaţie ci şi un sentiment înnăscut şi cultivat în 
spiritul statorniciei în vatra strămoşească. Fiecare 
naţie are patria ei, istoria patriei ei, sentimentul 
patriei ei. Le respectăm sentimentele tuturor 
naţiilor, le preţuim sentimentul de patrie şi nu 
putem tolera „altfel“ de atitudini faţă de 
sentimentul nostru românesc de patrie.  

Aşa ne-am născut, aşa vom muri! 
        Caracteristic militarului este şi sentimentul de 
onoare ce rezultă din aplicarea codului castei 
noastre, care se separă de restul oamenilor. Am 
trăit în norme de etică şi morală distinct definite 
printr-o legislaţie specifică, cu suficiente libertăţi 
dar şi constrângeri acceptate pentru cariera 
aleasă.  
Onoarea nu se poate realiza printr-un gest, ea este 
un şir întreg de atitudini. În cariera noastră am 
demonstrat o conştiinţă profesională în procesul de 
instrucţie şi educaţie ostăşească, am navigat ca 
adevăraţi lupi de mare, am pilotat păsările de foc, 
am stat pavăză la albastrul cerului şi la hotarele 
patriei, cu cel mai curat sentiment al onoarei de a 
fi scutul gliei strămoşeşti, am fost acolo unde 
braţul puternic al flăcăilor noştri au zidit cetăţi sau 
au intervenit cu spirit de sacrificiu în ajutorul 
oamenilor năpăstuiţi de natura dezlănţuită. Da, am 
fost peste tot acolo unde a fost nevoie şi ne vine 
greu să credem că mai sunt şi „elititişti“ care dau 
acestor multitudini de acţiuni ale armatei 
interpretări care doresc să ... scadă  încrederea în 
onoarea armatei! 
Mai există o onoare, care poate fi pusă printre cele 
mai mari şi care se întâlneşte rareori, anume aceea 
a oamenilor care se expun morţii şi primejdiilor 
pentru binele patriei lor. Nu numai pe câmpurile 
de luptă dar şi în lupta cu stihiile naturii s-a 
demonstrat datoria de onoare şi spiritul de 
sacrificiu al militarilor noştri, de la soldat la 
general. Nu sunt cuvinte mari, sunt fapte trăite de 
noi pensionarii militari şi suntem onoraţi că le-am 
putut face faţă cu demnitate. 

Un om de onoare este considerat în societatea 
noastră acela care confirmă prin fapte vorbele şi 
convingerile sale, care nu-şi „uită“ angajamentele, 
făgăduielile, promisiunile, care îşi respectă în orice 
împrejurări cuvântul dat, care contribuie prin 
întreaga sa atitudine la traducerea în viaţă a 
normelor şi principiilor morale ale obştii de care 
aparţine. Omul cinstit este, mai presus de orice, un 
om de onoare. Onoarea este singurul bun care,  
odată pierdut, nu se recapătă niciodată. 
        Noi pensionarii militari avem un mod aparte 
de a înţelege şi a demonstra onoarea, nu o vedem 
numai ca o calitate deosebită a unui individ ci, mai 
degrabă, o calitate a segmentului social căruia îi 
aparţinem şi care nu trebuie să-i lipsească nici 
unui membru al obştii respective. 
        Prin comportament, prin atitudine, prin 
poziţie, prin judecăţi ne facem uşor remarcaţi că 
„am fost militari“. Purtarea noastră, înţeleasă ca 
măsură, se numeşte în rostirea românească 
„dreaptă cumpănire“. Un proverb spune: „Să-i pui 
vorbei (sau faptei) cumpăt“. Un alt proverb spune: 
„Ca să fii tânăr la bătrâneţe, trebuie să fii bătrân 
la tinereţe“. Demnitatea cere să pui măsură în 
toate cele pe care le faci, să fii echilibrat, să nu 
renunţi la o atitudine activă, îndrăzneaţă şi util-
novatoare. O comportare „cu judecată“ nu 
înseamnă temere, nu duce la laşitate. A fi exigent 
cu tine însuţi este o atitudine firească şi o dovadă a 
afirmării de sine. Iată măsura demnităţii noastre, a 
demnităţii asociaţiei noastre care dă nota de 
calitate a afirmării sale în sistemul de valori civice. 
        Onoarea şi demnitatea noastră le-am 
demonstrat din plin în anii de activitate, atât pe 
câmpul de instrucţie cât şi pe şantierele patriei, în 
evenimentele din decembrie 1989, dar şi în 
acţiunile organizaţiei noastre pe plan local, prin 
participările şi intervenţiile în interesul obştii de 
care aparţinem. 
        Patrie – Onoare – Demnitate, iată deviza pe 
care am acceptat-o şi sub care continuăm să ne 
desfăşurăm activitatea într-un cadru organizat, 
demn, în relaţii camaradereşti, încrustate cu cele 
trei „diamante“ ale construcţiei interioare a 
fiecăruia dintre noi, membrii Asociaţiei ,,CULTUL 
EROILOR’’ ! 
       În toţi anii ani de activitate, asociaţia noastră a 
fost mereu călăuzită în acţiunile sale de această 
deviză, motivaţie solidă de a fi considerată şi 
unanim acceptată ca fiind de utilitate publică, fapt 
ce ne onorează şi ne obligă să fim demni. 
            Colonel (r) Constantin CRĂCIUN 
                                       Redactor şef
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ZIUA FORŢELOR TERESTRE SĂRBATORITĂ CU FAST LA 
CONSTANŢA 

           
 La 23 aprilie, Armata României sărbătoreşte Ziua Forţelor Terestre, al căror 
patron spiritual este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – Purtătorul de Biruinţă. 

          Pentru prima oară, după 1940,  Brigada 9 
Mecanizata „Mărăşeşti”şi Asociaţia Naţională 
“Cultul Eroilor”– filiala Constanta, au organizat 
mai multe manifestări pentru a sărbători acest 
eveniment.  
          În ziua de 22 aprilie , la Cercul Militar 
Constanţa, s-a desfăşurat Simpozionul  dedicat 
forţelor terestre. 
ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, într-un 
discurs emoţionant a elogiat faptele de arme 
săvârşite pe câmpul de luptă de către militarii 
dobrogeni, eroismul celor căzuţi la datorie sau al 
celor care au supravieţuit războiului. 
În continuare , în alocuţiunile lor, gen . bg.dr. Vasile Hermeneanu, comandantul 
Bg. 9 Mc. “Mărăşeşti”,  a prezentat referatul intitulat” Forţele terestre, prezent şi 
viitor”, iar col.(r) Remus Macovei , preşedintele ANCE-filiala Constanţa, a 
prezentat drumul de luptă al Diviziei 9 Infanterie în cel de al doilea război 
mondial, evocând în mod deosebit ultimele acţiuni de luptă din Cehia. 
        Corurile Liceului ,,Dimitrie 
Leonida’’ şi ale Colegiului 

,,Mircea cel Bătrân’’ şi formaţia Casei de Cultură a 
Sindicatelor“ Mandolinata” au încântat pe cei prezenţi prin 
măiestria interpretării unor piese corale clasice încheind 
deosebit de plăcut  activitatea de la Cercul Militar . 

         În ziua de 23 
aprilie, la ora 10.00, in 
fata Monumentului 
Eroilor Regimentului 34 
Infanterie, a avut loc un 
ceremonial militar şi 
religios, urmat de 
depuneri de coroane de flori. La acest ceremonial participat prefectul 
judeţului Constanta, Claudiu Iorga Palaz, reprezentanţi ai Primăriei 
Constanţa,  militari din Bg. 9 Mc. “Mărăşeşti”,din garnizoanele 
Topraisar, Medgidia, Basarabi şi Constanţa, fanfara militară a Forţelor 
Navale, veterani de război, cadre în rezervă şi în retragere . 

 Reprezentanţii Grupului “ Tradiţii militare “din Bucureşti, echipaţi în ţinute specifice primului război mondial, 
au constituit atracţia principală pentru cei 
prezenţi. 
La acest ceremonial au participat, ca nici odată, 
un mare număr de elevi de la  Colegiul National 
„Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „Traian”, 
Liceul “Concord”, de la şcolile  generale nr. 3, 33, 
37 şi 40 din Constanţa, de la şcoala Generala nr. 6 
din Medgidia, de la Grupurile şcolare din 
Cobadin şi Cumpăna.  
 Prefectul Claudiu Iorga Palaz a apreciat 
numărul ridicat al participanţilor la manifestări. 
„Este o zi deosebita, si este bine ca a venit 
foarte multă lume. De asemenea, să nu uităm că fără cei care s-au jertfit, noi nu am fi fost ce suntem azi”. 
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În continuarea 
activităţilor, 

începând cu ora 
12.00 la sediul 
Brigăzii 9 

Mecanizate 
„Mărăşeşti”,  din 
Km. 4-5, s-a 
desfăşurat Ziua 

“Porţilor 
deschise”. Generalul de brigada Vasile Hermeneanu a 
prezentat o scurta istorie a Brigăzii 9 Mecanizate 
„Mărăşeşti”, care are unităţile  dislocate în garnizoanele 
Constanţa, Murfatlar, Medgidia şi Topraisar. 

Reprezentativ este Batalionul 341 Infanterie Topraisar, 
care a reuşit şi anul acesta rezultate foarte bune la 

evaluarea SEEBRIG, atrăgând admiraţia şi aprecierea 
celorlalţi militari din ţările  membre SEEBRIG. 
În continuare reprezentanţii Grupului “ Tradiţii 
militare “din Bucureşti au prezentat exerciţii cu 
următorul conţinut:  
 Demostraţii de instrucţie de front şi mânuiri 

de 
armă 

conform regulamentelor militare din 1847, din 1860, 1872, 1909 
şi 1941. 
 Ceremonialul militar al depunerii jurământului conform 
regulamentului din 1909. 
 Ceremonialul rugăciunii dinaintea luptei inspirat din 
Manualul de Inarmare Sufleteasca a Soldatului Roman din 1917 
 Demonstratie de scrima cu arma dupa regulamentele de 

epoca 
Apoi, cei prezenţi 
au avut ocazia sa urmărească prezentarea unui exerciţiu 
demonstrativ de instrucţie de front, prezentat de militarii 
Batalionului 341 Infanterie şi au vizitat expoziţia  cu tehnica de 
luptă din înzestrarea brigăzii. Copiii au fost încântaţi de tancurile, 
TAB-urile şi maşinile de luptă ale infanteriei, unii dintre ei având 
chiar ocazia sa urce in acestea.  
Cei interesaţi au vizitat  Muzeul Militar „Regele Ferdinand I” – 
Filiala Constanta,  ocazie cu care au aflat foarte multe lucruri 
interesante despre evoluţia trupelor terestre din Dobrogea. 
Programul zilei s-a încheiat cu tradiţionala şi delicioasa “fasole la 
cazan” oferită de militarii Batalionului 168 Logistic. 

                                     
Colonel (r) REMUS MACOVEI - preşedintele Asociaţiei Cultul Eroilor’’ – Constanţa 
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DIN ACTIVITATEA  ASOCIAŢIEI ,,CULTUL EROILOR’’ 

Filiala CONSTANŢA 

     - Administraţia locală CUMPĂNA în parteneriat cu 
Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor" Constanţa, 
Asociaţia de Dezvoltare Comunitară Cumpăna, Grupul 
Şcolar şi Grădiniţa „Sfânta Maria", au organizat 
sărbătorirea zilei veteranilor de război la Casa de 
cultură din Cumpăna. La eveniment au participat 
viceprimarul Florin Neagu, generalul locotenent Zeca 
Constantin, preşedinte al Asociaţiei Naţionale a 
Cadrelor in Rezervă şi în Retragere - filiala Constanţa, 
precum şi colonelul în rezervă Remus Macovei, 
preşedintele al Asociaţiei Naţionale “Cultul Eroilor”- 
filiala Constanţa. Cu acest prilej au fost înmânate 
diplome de excelenţă veteranilor prezenţi, după care a 
urmat un mini-spectacol oferit de un grup de copii din 

comuna Cumpăna.  

      - În perioada 6-12 mai, reprezentanţi ai 
Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor ”- filiala 
Constanţa şi ai Muzeului Militar Naţional “Regele 
Ferdinand I “- filiala Constanţa, au prezentat 
elevilor din Cobadin (Grupul  şcolar), 
Băneasa(Grupul Şcolar), Cumpăna(Grupul  
şcolar), Medgidia( Şcoala nr.6), Constanţa( 
Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân), comunicări 
ştiinţifice în cadrul simpozionului cu tema “ 
Semnificaţia istorică a zilei de 9 mai “ 
Cu această ocazie col(r) Remus Macovei şi prof.dr. Costin Scurtu au evocat şi omagiat eroii care şi-au jertfit 
viaţa pe câmpurile de luptă ale războiului de independenţă şi ale celui de al doilea război mondial, dar au  
prezentat şi faptele de arme ale militarilor români, alături de cei din ţări membre ale UE, în teatrele de operaţii 
din Bosnia-Herţegovina, Irak şi Afganistan, iar lectorul Mădan Vlad, de la Facultatea de jurnalism a 

Universităţii de Stat din Chişinău, a prezentat modalitatea de 
sărbătorire a zilei de 9 mai în Republica Moldova 
   - În ziua de 13 mai 2010 ora 11.00, cu ocazia sărbătoririi 
Înălţării Domnului ( Ziua Eroilor) reprezentanţi ai ANCE - 

filiala 
Constanţa 

elevi din 
Grupul şcolar 

Băneasa, 
şcolile din 

Mircea Vodă şi Satul Nou, Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân 
şi şcolile 37 şi 40 din Constanţa au participat la ceremonialul 
militar şi religios organizat la Cimitirul Internaţional Mircea 
Vodă Gară, împreună cu autorităţile locale, reprezentanţi ai 
garnizoanei militare Medgidia, veterani de război şi cadre în 
rezervă şi în retragere. 
   - În perioada 24-26 aprilie 2010 reprezentanţii ANCE -  
Constanţa au participat, împreuna cu reprezentanţii  Ligii de 
prietenie româno-sârbe, la o serie de întâlniri prilejuite de vizita 
unei delegaţii a Institutului Cultural din Voivodina. 
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   - Cu ocazia sărbătoririi Zilei Victoriei, reprezentanţii ANCE - filiala Constanţa,în ziua de 7 mai au participat la 
ceremonia depunerii de coroane la Cimitirul Militar Sovietic ţi la dineul organizat de Consulatul rus din 
Constanţa.  

 

 

           Col. (r) Macovei R şi Cdor (r) Toma I.              
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                                              1 MAI - Ziua Muncii  
 

Deşi acest lucru este mai puţin cunoscut, data 
de 1 mai apare, pentru prima dată, în legătură cu 
întrunirea, din anul 1886, a Federaţiei Sindicatelor din 
Statele Unite şi Canadei. George Edmonston, 
fondatorul Uniunii Dulgherilor şi Tâmplarilor, a 
iniţiat introducerea unei rezoluţii care stipula ca: «8 
ore să constituie ziua legală de muncă de la, şi 
după 1 mai 1886», sugerându-se organizaţiilor 
muncitoreşti respectarea acesteia. 

La 1 mai în acel an, sute de mii de 
manifestanţi au protestat pe tot teritoriul Statelor 
Unite, însă cea mai mare demonstraţie a avut loc la 
Chicago, unde au mărşăluit 90 de mii de 
demonstranţi, din care aproximativ 40 de mii se aflau 
în grevă 

Din păcate însă, ziua de 1 mai a devenit 
cunoscută pe întreg 
mapamondul în urma unor 
incidente violente, care au 
avut loc trei zile mai târziu 
în Piaţa Heymarket din 
Chicago. Numărul 
greviştilor se ridicase la 
peste 65 de mii. În timpul 
unei demonstraţii, o 
coloană de muncitori a 
plecat să se alăture unui 
protest al angajaţilor de la 
întreprinderea de 
prelucrare a lemnului 
„McCormick”. Poliţia a 
intervenit, 4 protestatari au fost împuşcaţi şi mulţi alţii 
au fost răniţi. 

Mai mult, în seara aceleaşi zile, a fost 
organizată o nouă demonstraţie în Piaţa Heymarket. 
Din mulţime, o bombă a fost aruncată spre sediul 
poliţiei. Au fost răniţi 66 de poliţişti, dintre care 7 au 
decedat ulterior. Poliţia a ripostat cu focuri de armă, 
rănind două sute de oameni, din care câţiva mortal. În 
urma acestor evenimente, 8 lideri anarhişti, care 
aparţineau unei mişcări muncitoreşti promotoare a 
tacticilor militante, violente, au fost judecaţi. 
Muncitorii din Anglia, Olanda, Rusia, Italia, Franţa şi 
Spania au adunat fonduri pentru plata apărării. În 
urma procesului, 5 dintre aceştia au fost condamnaţi la 
spânzurătoare şi 3 cu închisoarea pe viaţă. În mod 
suprinzător, şapte ani mai târziu, o nouă investigaţie i-
a găsit nevinovaţi pe cei 8. Mult mai târziu, au apărut 
dovezi conform cărora, explozia a fost o diversiune, 
pusă la cale chiar de către un poliţist.  

 
Iată cum, în spatele acestei zile acum aşteptată 

cu drag, se află fapte despre care nu putem vorbi decât 

cu tristeţe, dar care trebuie reamintite pentru ca istoria 
să nu se mai repete, dar mai ales pentru ca noi toţi să 
ne putem îndrepta un gând pios către aceşti eroi, a 
căror singură vină a fost faptul că au dorit codiţii mai 
bune de lucru pentru muncitorii de pretutindeni, şi 
cărora trebuie să le fim mereu datori.  
 Aşa cum ştim, în ţările comuniste, ziua de 1 
Mai a fost transformată într-o sărbătoare de stat 
însoţită de defilări propagandistice. Regimurile 
comuniste încercau să instrumenteze politic o veche 
tradiţie a mişcării muncitoreşti internaţionale. De 
asemenea, şi naziştii au avut tentative de uzurpare a 
acestor tradiţii. Ziua de 1 mai fusese transformată într-
o sărbătoare a comunităţii naţionale germane, 
promiţându-se construirea unui socialism naţional, în 
centrul căruia nu se mai aflau muncitorii, ci arianul 

considerat un prototip 
al celor ce muncesc. 
Ziua de 1 mai a fost 
transformată de către 
nazişti într-o 

sărbătoare 
propagandistică. Se 
suţinea că ziua de 1 
mai trebuie să devină o 
sărbătoare a întregii 
naţiuni şi nu poate fi 
transformată într-un 
simbol al luptei 
proletare şi al 
decadenţei. Serbările 

câmpeneşti, chioşcurile cu bere şi spectacolele nu 
lipseau, dar sindicatele fuseseră interzise. 
Organizaţiile muncitoreşti au fost înlocuite cu 
directive de la partidul unic. Peste timp, grupări 
radicale folosesc retorica nazistă, participând la 
proteste violente având ca pretext ziua de 1 Mai (de 
exemplu, în Germania) . 

Pe meleagurile noastre, în România, această zi 
a fost sărbătorită pentru prima dată de către mişcarea 
socialistă în 1890. În perioada regimului comunist, de 
1 mai autorităţile organizau manifestaţii uriaşe pe 
marile bulevarde, coloanele de muncitori în ţinute 
festive fiind nevoite să scandeze lozinci şi să poarte 
pancarte uriaşe. După 1990, importanţa 
propagandistică a zilei a fost minimalizată), dar 
oamenii se bucură de acest eveniment sărbătorindu-l 
în aer liber, la iarbă verde, la mare ori la munte, 
delectându-se cu mâncărurile tradiţionale: mici şi 
bere. 

                   Student Costel Coroban 
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        RĂZBOIUL DE INDEPENDENŢĂ- 
-                                                ACTUL DE NAŞTERE AL DOBROGEI! 
      

   Pentru a da legitimitate acestei afirmaţii vom puncta câteva repere istorice despre acest 
ţinut. Astfel, între produsele ceramice excepţionale din punct de vedere al creaţiei artistice 
a omului neolitic aparţinând culturilor Vădastra, Gumelniţa, Cucuteni, Petreşti se află şi 
„Gânditorul”de la Cernavodă cu perechea sa  aparţinând culturii Hamangia. Aceste culturi 
formează vechea civilzaţie europeană (7500-3500 î. Hr.) care cunoaşte apogeul dezvoltării 
sale între anii 5000-3500 î. Hr. 
       În epoca elenistică ( sec. IV-I î.Hr.) cetatea Tomis va căpăta atributele unui polis ( 
edificii publice sau private elegante din piatră sau marmură, apeducte ş.a. ) fiind primul 
oraş al României de azi. Locuitorii îşi organizează viaţa social politică după modelul 
ionian – autoritatea supremă o are  Adunarea Poporului, Sfatul acestuia constituind 

puterea executivă. 
      Opera  lui Ovidiu, poet roman exilat  (9-17 d.Hr.) din ordinul împăratului Octavian Augustus descrie aceste 
meleaguri şi locuitorii lor. 
      Sfântul Apostol Andrei, deşi era iudeu de neam, a fost primul propovăduitor al Evangheliei la geto-daci, în 
teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră - cunoscut pe atunci sub numele de Scythia, dar şi în teritoriile de 
dincolo de Prut, în nordul M. Negre. 
      În primăvara anului 102 coaliţia transdanubiană a întâlnit armata romană în sudul Dobrogei,undeva în 
apropierea viitoarei cetăţi Tropaeum Traiani. La Adamclisi s-a hotărât soarta întregului război daco-roman. Tot 
din acea perioadă a rămas şi Valu  lui Traian. 
       Reformele lui Diocliţian (284-305) dau o nouă structură administrativ-militară şi financiară imperiului, 
actuala Dobroge numindu-se de acum Scythia Minor, cu reşedinţa la Tomis. Importanţa spirituală a Tomisului 
creşte când religia creştină devine oficială în imperiu. 
       În perioada bizantină, sec. VIII- XII oraşul nostru este cunoscut şi sub numele de CONSTANTIANA sau 
CONSTANŢIA, nume ce este luat, se pare, după denumirea unui cartier al Tomisului, sec. IV î. HR. Denumirea 
acestui cartier s-a făcut după numele unor 
dinastii din familia imperială din acel secol. 
Indiferent de unde-i vine numele, ziua 
Constanţei s-a stabilit de praznicul Sfinţilor 
Împăraţi Constantin şi Elena. 
La sud de Dunăre,anul 1186, fraţii Petru şi 
Asan, de origine românească, declară 
independenţa statului Bulgar faţă de Bizanţ 
creând al doilea ţarat Bulgar cu capitala la 
Târnovo. 
În spaţiul dintre Dunăre şi  Mare se produce 
procesul de unificare a formaţiunilor politice 
apărute în sec. X-XI. Nucleul viitorului stat l-a 
constituit Ţara Cărvunei  ( Cavarna) situată intre 
Mangalia şi Varna. Către mijlocul sec. al XIV-
lea, în fruntea statului se afla Balica (1346),iar 
urmaşul acestuia Dobrotici unifică (1348) ţările 
dintre Dunăre şi Mare, întemeind un nou stat numit Dobrogea.  
Pe la anul 1300 genovezii construiesc un far de aterizare pe faleza  Constanţei ceea ce înseamnă un intens 
comerţ în această zonă geografică. 
Desăvârşirea întemeierii Ţării Româneşti (Ungro-Vlahia) se realizează sub Basarab I (?1310-1352), cel care se 
va opune cu succes expediţiei regelui Carol Robert de Anjou la Posada (9-12 noiembrie 1330). Victoria lui 
Basarab consfinţea independenţa politică a Ţării Româneşti, care cuprindea Banatul de Severin, Oltenia, 
Muntenia până la Dunăre şi teritoriul smuls tătarilor, care ia numele eliberatorului, adică BASARABIA. 
Includerea Dobrogei statului muntean la 1388 ca şi sprijinul acordat de Mircea cel Bătrân creştinilor din 
Balcani( Kossovopolje-1389) au atras reacţia otomană obligându-l ca în 1389 să accepte suzeranitatea acestora. 
Extinderea puterii otomane în Europa face ca în anii 1417-1420 Dobrogea să fie integrată ca provincie cu rol 
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ofensiv-defensiv in Imperiul Otoman. În anii 1826-1829 Dobrogea a fost inclusă în noul Paşalâc al Dunării, 
alături de Bulgaria, cu sediul la Rusciuc. 
Prin acest mic sumar unii ne-am mai reamintit,alţii au luat la cunoştinţă despre ce a însemnat acest tărâm 
dobrogean până la declanşarea ostilităţilor politico - militare în Balcani ,1877,care aveau să ducă la 
reconfigurarea poziţiei unor state în zonă şi confruntarea imperiilor  acelor vremuri. 
 Să vedem, pe scurt,situaţia politică din Principatele Române după Unirea din 24 ianuarie 1859. 
Datorită neînţelegerilor dintre partide şi Domnitor în noaptea de 11 spre12 februarie 1866 un grup de ofiţeri şi 
civili, printre care şi garda palatului, comandată de maiorul Lecca, au forţat uşa camerei în care dormea 
Alexandru Ioan Cuza. Cu revolverele în mâini, l-au silit pe domn să abdice,prezentându-i decretul deja redactat. 
Cuza a semnat foaia pe spatele unuia dintre complotişti, căpitanul Pilat. „A fost scos din Palat trecând printre 
două rânduri de soldaţi întorşi cu spatele spre a nu-l vedea pe Domn. A fost suit într-o trăsură cu coşul ridicat, 
iar în noaptea de 14-15 februarie, obligat să părăsească ţara.”În urma abdicării, s-a format o Locotenenţă 
Domnească alcătuită din Nicolae Golescu, Lascăr Catargiu şi colonelul Nicolae Haralambie. S-a format un nou 
guvern condus de Ion Ghica. 
După aprigi dezbateri şi consultări, inclusiv cu Napoleon al 3-lea, la 30 martie 1866 , Locotenenţa Domnească a 
publicat o proclamaţie către popor, recomandând alegerea prin plebiscit a Principelui Carol de Hohenzollern-
Sigmaringen ca domnitor al României, sub numele de Carol I.  
 La 10 mai 1866 Parlamentul l-a proclamat pe Carol I, Domnitor al României. Pentru prima dată şi oficial 
numele ţării este Romania în Constituţia din 29 iunie 1866. În condiţiile externe deosebit de complexe 
,Poarta Otomană îl recunoaşte pe Carol domn printr-un Firman de investitură semnat de Sultan( 11-23 
octombrie 1866).Între anii 1866-1878 Suveranul poartă titlul de Prinţ. 
Frământările politice pentru dobândirea independenţei naţionale se amplifică în Balcani şi în plan militar. 
Răscoala sârbilor şi muntenegrenilor împotriva dominaţiei otomane din 1876 deschide Rusiei o oportunitate de 
a-şi satisface ambiţiile la Dardanele. Rusia se alătură rebelilor, declanşând al Optulea Război Ruso-Turc în 
ianuarie 1877 pentru a slăbi şi mai mult Imperiul Otoman. Prin înţelegeri politico militare trupele ruseşti trec 
prin România pentru a aflui la sud de Dunăre, unde intră în contact direct cu trupele otomane. În situaţia de 
război dată, la 9 mai 1877, ministrul de externe Mihail Kogălniceanu a declarat că statul român este hotărât să 
rupă orice legătură cu Imperiul Otoman. „ Aşadar, domnilor deputaţi, nu am cea mai mică îndoială şi frică 
de a declara în faţa Reprezentanţei Naţionale că noi suntem o naţiune liberă şi independentă…Suntem 
independenţi, suntem o naţiune de sine stătătoare”. ATENŢIE, la 10 mai, Corpurile Legiuitoare 
proclamau independenţa absolută a României. Profitând de festivităţile organizate cu prilejul zilei monarhiei, 
populaţia ieşită pe străzi şi-a manifestat sprijinul pentru declanşarea Războiului de Independenţă.  
         La jumătatea secolului al XIX-lea România pornise pe un drum propriu. Graţie politicii ,,prin noi înşine’’  
legăturile României cu Poarta erau aproape simbolice, dar trebuiau înlăturate total pentru a conferi ţării un 
statut de sine stătător. 
       Drumul de la declararea independenţei şi până la recunoaşterea ei este presărat de miile de eroi români 
căzuţi pe câmpul de luptă din Balcani , acolo unde au luptat alături de armata rusă.  
        Tratatele de pace de la San Ştefano şi Berlin din 1878  aveau să aducă recunoaşterea internaţională a 
independenţei României , dar în acelaşi timp să şi ciuntească teritoriul românesc. Marile puteri participante vor 
hotărî în funcţie de propriile interese.  Încă din 1877 după înfrângerea turcilor la Plevna cu ajutor românesc, 
atitudinea Rusiei a devenit în mod deschis una arogantă şi duşmănoasă. Oficialii ruşi comunică statului român 
propunerea de a retroceda cele 3 judeţe din sudul Basarabiei , Cahul , Bolgrad şi Ismail pe care România le 
primise la Congresul de la Paris din 1856. Mai mult , României i se cerea să nu se împotrivească  deoarece 
redarea sudului Basarabiei era  pentru ţar o chestiune de onoare ce trebuia reparată  iar nesupunerea României 
va determina Rusia să ocupe ţara şi să dezarmeze armata română. 
       In zadar au ripostat diplomaţii români anunţând că nu vor ceda nici o palmă de pământ , căci la Congresul 
de pace de la San Ştefano, Rusiei şi Turciei li se permite să hotărască ce vor .  Reprezentantul român , colonelul 
Eraclie Arion,  nu este acceptat la discuţii. Astfel este recunoscută independenţa României , dar în acelaşi timp 
statul român pierde Basarabia sudică  pe care o schimbă cu Dobrogea ( primită de Rusia de la Turcia în 
schimbul unei părţi din despăgubirea de război datorată) Graniţa de sud stabilită pe aliniamentul Rasova-sud 
Agigea.  
        Cum consolidarea puterii Rusiei în Balcani trezeşte ostilităţile Austro - Ungariei şi Angliei , se hotărăşte 
reluarea negocierilor de pace . Se organizează astfel un nou Congres de pace la Berlin.(1iunie-13 iulie 1878) 
Aici se stabileşte graniţa de sud a Dobrogei aproximativ cu cea de azi iar la est include Insula Şerpilor.  Nici de 
data aceasta reprezentanţii români , Mihail Kogălniceanu şi I. C. Brătianu nu sunt acceptaţi la negocieri . Ei 
sunt primiţi doar să îşi expună doleanţele printr-un memoriu-protest cu privire la pierderile din  Basarabia 
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sudică. Articolele 47-53 din Tratatul de pace priveau ţara noastră . Se recunoştea astfel independenţa României 
, dar condiţionat.  Ea era legată de modificarea unor prevederi ale constituţiei din 1866 privind acordarea 
cetăţeniei locuitorilor străini,în special evreilor. Anglia şi ,mai ales Germania au legat recunoaşterea de către ele 
a independenţei de răscumpărarea de către guvernul român a acţiunilor fostei societăţi a drumurilor de fier din 
România.  Era vorba de nişte litigii mai vechi  legate de afacerea Stroussberg . În 1866 Parlamentul României 
concesionase construcţia căii ferate  Vârciorova – Roman unui consorţiu german în frunte cu doctorul 
Stroussberg . În 1871 ploile distrug o parte din linia construită şi astfel guvernul român refuză plata. Mai mult , 
Compania Stroussberg este înlocuită cu Asociaţia CFR. În 1878 Germania profită de situaţia României 
condiţionând recunoaşterea independenţei de răscumpărarea căilor ferate.  
De asemenea , la Congres se mai hotărăşte şi ca Delta Dunării şi Dobrogea să intre în componenţa statului 
român , deşi oficialii de la Bucureşti  nu se arată entuziasmaţi de dobândirea pământului dintre Dunăre şi Mare. 
Aflată mult timp sub dominaţie otomană , Dobrogea nu era o zonă prosperă comparativ cu sudul Basarabiei. 
       Poziţia Rusiei la tratatele de pace a constituit , de fapt , o încălcare a înţelegerilor anterioare şi în principal a 
Convenţiei de la 4 aprilie 1877.  
       Cucerirea INDEPENDENŢEI DE STAT a României deschide drumul către modernizare şi constituie un 
pas important către realizarea deplinei unităţi statale din 1918.  DOBROGEA, vechi pământ românesc , pe 
atunci puţin dezvoltat , dar important pentru deschiderea la mare , revenea României .  Independenţa a  stimulat 
dezvoltarea economică prin lărgirea legăturilor comerciale  şi a crescut prestigiul ţării în plan internaţional mai 
ales după declararea REGATULUI în 1881. ATENŢIE, pe 10 MAI  se serbează ziua Regalităţii şi nu a 
Regelui !  
       Cu avantajele şi dezavantajele sale , actul de la 9 mai 1877  se înscrie în conştiinţa poporului român ca un 
moment istoric de mare importanţă pentru  împlinirea idealurilor supreme viitoare. 
                                                                       Prof. Petrişor Liliana - Grup Şcolar Cobadin , Constanţa 

                                                       Cdor av. (r) Pavel Oţelea 
 

ÎNTÎLNIRE  CU  MIROS  DE  PETROL  ARS 
 
 Pe data de 23 aprilie 2010, un grup de piloţi pensionari ai fostului R. 57 Av.V. M. Kogălniceanu, format 
din cdor. av. r. Oţelea Pavel, cpt. cdor. av.. r. Mureşan Valer ,cpt. cdor  Tănase Ovidiu şi  lt. cdor. av. Sidoriuc 
Dan, a participat la o întâlnire de suflet organizată la Baza 95 Aeriană Bacău. Trebuie să remarc abnegaţia 
organizatorilor pentru ca cei în viaţă să se poată cinsti între ei şi să păstreze un moment de reculegere în 

memoria colegilor dispăruţi. Felicitări celor care au aprobat 
şi celor care au executat, de la muncitori, maiştri militari, 
piloţi, un deosebit spectacol aerian cu „sfârlează cu 
fofează” şi supersonicul Mig-21. În acelaşi context, vreau 
să spun tuturor pensionarilor că organizarea unui 
eveniment, indiferent de temă, cere din partea 
organizatorilor, care, atenţie, nu mai au subordonaţi şi 
resurse la îndemână, o dăruire deosebită şi de cele mai 
multe ori bani din buzunar!.... 
Participarea nu poate fi obligatorie din partea celor pentru 
care se organizează evenimentele, dar e dureroasă 
atitudinea de absenteism, ba chiar şi de a persifla astfel de 
acţiuni din partea unora!.... Nu se poate ca la aceste adunări 
să nu găseşti ceva de suflet, trecând peste frustrările sau 
necazurile pe care le-ai întâmpinat în activitate. Eu personal 

m-am bucurat foarte mult că mi-am amintit multe din imaginile instruirii mele în acest Centru de pregătire a 
piloţilor, că am auzit numai cuvinte minunate despre instructorii mei, adevăraţi aşi ai manşei de supersonice!... 
La aceste întâlniri de suflet nu-şi au rost discuţii…colaterale!... Să auzim de bine dragi colegi de pe toate 
aerodromurile militare! Celor care mai suntem… 
  P.S. Combustibilul tuturor avioanelor cu reacţie este petrol (gaz) aditivat cu un lichid special pentru a nu 
congela sau forma ace de gheaţă la temperaturile scăzute (- 40 grade C, -50 grade C) ce se află la înălţimi mari. 
                                                                Cdor. av.r. Oţelea Pavel 
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 9 Mai – Ziua Independenţei, Ziua Victoriei, Ziua Europei 
 
         Ziua de 9 mai reprezintă pentru istoria românilor o zi care uneşte trei evenimente cu adevărat 
construitoare de viitor şi pentru care trebuie să rămânem mereu îndatoraţi înaintaşilor noştri, ridicându-

i pe piedestalul eroismului datorită spiritului vizionar, curajului, patriotismului şi 
spiritului de sacrificiu al acestora.  
 Cronologic vorbind, pentru că bineînţeles că o ordonare axiologică nu şi-ar găsi 
rostul, primul dintre evenimentele sărbătorite în această zi se produce în contextul 
începutului Războiului de Independenţă din 1877-1878. La data de 9/21 mai 1877, 

devenită de atunci Ziua Independenţei, Corpurile Legiuitoare (Adunarea 
Deputatilor şi Senatul) întrunite în sesiune extraordinară au proclamat independenţa de 
stat a României în urma celebrului discurs al lui Mihail Kogălniceanu, ministru de 
externe, în care acesta a exclamat: „Suntem independenţi, suntem naţiune de sine 
stătătoare!”. Nu trebuie să uităm pe niciunul dintre cei 10.000 de soldaţi români 

care şi-au dat viaţa în timpul Războiului de Independenţă, şi în acest an, la fel ca întotdeauna, trebuie să 
ne înclinăm în faţa jertfei lor, datorită căreia existăm ca stat independent astăzi+’’. 
 Urmările acestei independenţe s-au făcut ulterior simţite prin dezvoltarea intensivă a economiei 
româneşti, a societăţii în 
general, prin consolidarea clasei 
de mijloc, întreprinzătoare, ceea 
ce a generat constituirea 
structurilor şi a instituţiilor 
capitalismului autohton. 
România şi-a putut edifica o 
politică externă autonomă, prin 
care si-a promovat, fără încetare, 
interesele naţionale. Din păcate, 
deşi România şi-a respectat în 
totalitate angajamentele faţa de 
aliaţii săi, răsplata internaţională 
pentru eforturile militare şi 
pierderile umane suferite de 
poporul român a fost privită ca 
un act de injustiţie. 
 Următorul eveniment 
este reprezentat de încheierea, 
pe Vechiul Continent, a celei 
mai distrugătoare conflagraţii 
cunoscută de omenire: Al 
Doilea Război Mondial. La 
ora 0:43 a zilei de 9 mai a fost 
semnată capitularea totală şi 
necondiţionată a Germaniei 
naziste, într-un act care 
simboliza unitatea dintre aliaţii 
occidentali şi sovietici, aşa cum 
însuşi preşedintele Dwight D. 
Eisenhower afirmă : 
 ,,Romania, obligată de o conjunctură internaţională ostilă şi părăsită de aliaţii săi, a trebuit să se 
alature Germaniei într-un război din care a ieşit prin actul de curaj si de demnitate de la 23 august 1944, 
pentru a se alătura Naţiunilor Unite’’.  
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Se cuvine sa exprimăm recunoştinţa noastră faţă de 
cei care au fost direct implicaţi în decizia de apărare a 
interesului naţional şi au ales soluţia optimă pentru 
România în acel moment istoric. Gândurile noastre se 
îndrepta spre toţi acei eroi, cunoscuţi şi necunoscuţi, 
care şi-au dat viaţa pe câmpurile de luptă ale Celui de-
al Doilea Război Mondial, atât în campaniile din Est, 
cât şi în cele din Vest. 
Ei şi-au facut datoria faţă de ţară, şi ţara le este 
datoare cu recunoştinţa ei. Cinstindu-ne eroii, facem 
un gest firesc de civism, de apreciere a trecutului, gest 
propriu oricărei naţiuni civilizate care îşi asumă 
istoria, cu toate faptele sale bune sau mai puţin bune. 
Asumarea trecutului este o dovadă de tărie şi de 
maturitate a societăţii româneşti. 

       Ziua de 9 mai 1945 - Ziua victoriei 
- a găsit armatele romane la mai puţin de 80 km de 
oraşul Praga. Multe greutăţi a întâmpinat neamul 
românesc în 
zbuciumata sa 
istorie si mult 
sange au trebuit să 
verse, de-a lungul 
veacurilor, fiii 
acestui neam 
pentru menţinerea, 
in acest spaţiu geo-
politic, a fiinţei 
naţionale, dar 
niciodata jertfa si 
eroismul ostaşului 
român nu au atins 
proporţiile din cea 
de-a doua mare 
conflagraţie 
mondială. 
La războiul dus 
alături de forţele Naţiunilor Unite, armata română a 
dat un însemnat tribut uman şi material. 169.822 
militari au făcut supremul sacrificiu pe câmpurile de 
luptă, au fost răniţi sau au căzut prizonieri. Prin 
efortul său militar, România se înscrie în rândul 
naţiunilor care au avut un aport important la 
înfrângerea nazismului şi fascismului în Europa. 

Cu toate aceste sacrificii umane şi materiale, la 
încheierea păcii, România a fost considerată naţiune 
înfrântă, şi nu parte cobeligeranta, aşa cum ar fi fost 

normal. Ca urmare, acest statut avea sa însemne, 
pentru statul nostru naţional, aproape o jumătate de 

secol în care am fost lăsaţi în sfera de interese a 
Uniunii Sovietice, o abatere cu urmari nefaste de la                           

cursul firesc al istoriei noastre. 

      9 mai înseamnă şi Ziua Europei, zi în 
care în anul 1950, Robert Schuman, ministrul de 
Externe al Franţei, făcea publică "Declaraţia" care 

deschidea calea înfăptuirii actualei Uniuni Europene , 
cerând Franţei şi Germaniei să „cedeze unui 
organism supranaţional european dreptul de 
gestionare a industriei cărbunelui şi oţelului”. 
Decizia ca această dată să reprezinte Ziua Europei 
a fost luată la summit-ul european de la Milano 
din 1985, în cadrul căruia au mai fost adoptate ca 
simboluri oficiale steagul şi imnul Uniunii 
Europene . 
La aceasta idee au aderat imediat Italia, Belgia, 
Olanda si Luxemburgul, creandu-se astfel cea dintai 
dintre comunităţile europene, care, din 1993, se 
numeşte Uniunea Europeană. 
Proiectul european a avut marele merit de a realiza 
armonizarea aspiraţiilor tuturor statelor membre, 
reuşind promovarea valorilor comune de pace, 
solidaritate si progres. 
Fiind un proiect deschis comunităţii naţiunilor 

europene, 
după 

căderea 
Zidului 

Berlinului, 
ţările din 

Estul 
Europei au 
aderat în 
mod firesc 
la idee. S-au 

încheiat, 
astfel, 

acorduri de 
asociere cu 
treisprezece 

state din 
zona 

(Bulgaria, 
Cehia, Cipru, Estonia, Lituania, Letonia, Malta, 
Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Ungaria si 
Turcia), stabilindu-se, din 1993, si criteriile ce trebuie 
îndeplinite de acestea. 
        România este, fără dubiu, o ţară europeană. A 
fost, dintotdeauna, şi va rămâne. Prezenţa ei în U.E. 
va da, cu siguranţă, o altă dimensiune şi perspectiva 
orizontului participativ al poporului român, la efortul 
pan-europen, relevându-i mai bine capacitatea 
constructivă şi talentul creativ. 
Cât de actuale sunt astăzi celebrele cuvinte ale 
marelui Kogălniceanu, care previziona, în acea zi de 9 
mai, că România va deveni un bulevard al păcii, în 
această zonă a Europei unite.  
 
 

COSTEL COROBAN
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                                                       GENERALUL ŞI SOLDATUL 
 
 
           La 23 august 1944, Divizia 9 Infanterie dispusă în apărarea Dobrogei, avea următoarea structură: 
- Brigada 9 Infanterie ( R.34 I, R.36 I, R40 I.) 
- Brigada 9 Artilerie ( R.13 Art., R.18 Art.) 
- Grupul  9 Service ( E.132 Cc.,Cp.9 Trs.,Cp.9 P.M., Bt.9 Art.At., Cp.9 Art.AA.,Cp.9 Pi.) 
Divizia dispunea de 19.622 militari din care 585 ofiţeri,524 subofiţeri şi 18.513 gradaţi şi soldaţi. 
 Pe parcursul a 263 zile de luptă pentru eliberarea nord-vestului Transilvaniei, a Ungariei şi Cehoslovaciei, 
Divizia 9 Infanterie s-a dovedit a fi o mare unitate eficientă şi disciplinată pe câmpul de luptă, obţinând victorii 
în luptele grele purtate pe un traseu de peste 1700 kilometri. 
Pierderile diviziei au fost de 13.838 morţi, răniţi şi dispăruţi, mărturie fiind monumentele ridicate în localităţile 
judeţului Constanţa, pe care sunt inscripţionate numele tuturor celor care s-au jertfit în aceste lupte. 
Pe timpul marşului de întoarcere în ţară, militarii diviziei cântau cu mândrie Imnul Diviziei ( compus de lt. 
Emanuel Ionescu) din care redau doar o strofă: 

       “Întotdeauna la al nostru post/  Deviza sfântă aceasta a fost / Vom 
învinge sau de vom muri / Misiunea vom îndeplini  / Dintre noi mulţi s-au 
jertfit  / Dar pacea noi ţarii am dăruit “ 
Ultima bătălie în care au fost implicaţi militarii Diviziei 9 Infanterie s-a 
desfăşurat în Cehoslovacia,în raionul localităţii Strani. Militarii români, aflaţi în 
subordinea Armatei 40 Sovietice, au acţionat împreuna cu militarii ruşi pentru 
cucerirea comunicaţiei Strani-Uherski  Hod, care străbate masivul muntos 
Carpaţii Albi. 
Terenul avantaja militarii din Divizia 15 Germană, aceştia ocupând crestele 
dominante, pe care le amenajaseră din timp, având organizat un puternic sistem 
de foc, care permitea lovirea trupelor române care acţionau în teren descoperit. 
Luptele planificate a se desfăşura pe parcursul a două zile, se vor purta în 
perioada 16-26 aprilie1945 şi se vor solda cu următoarele pierderi pentru Divizia 
9 Infanterie : 121 morţi (2 ofiţeri, 7 subofiţeri, 112 gradaţi-soldaţi) şi 551 răniţi ( 
25 ofiţeri, 29 subofiţeri, 479 gradaţi-soldaţi). 
Dintre eroii acestor lupte va voi prezenta doar doi. 
     A stat alăturea de noi  / În foc şi fum, în vânt şi ploi, / Ne-a fost falnic ca 

un brad  / Iubit comandant şi camarad  /  Şi la luptă am mers cântând  /  Cu patria şi regele - n gând.” 
Aceste versuri sunt cioplite în marmură la mormântul generalului Ioan Stănculescu din Cimitirul Ghencea. 
Generalul de brigadă Ioan Stănculescu, în vârstă de 55 ani, a preluat comanda diviziei la 1 ianuarie 1945. A 
urcat toate treptele carierei militare ( de la comandant pluton artilerie în 1913 la seful artileriei Armatei I-a în 
1944), a participat la primul război mondial şi la campania din est. 
A fost denumit de presa militară română ” Vulturul Dobrogei,” pentru faptul că 
se afla tot timpul în linia I, servind ca exemplu de curaj şi spirit de sacrificiu. 
La 18 aprilie 1945 a fost rănit de un glonţ de mitralieră la antebraţul drept, pe 
când se afla la P.O. al diviziei situat la 400 m de inamic. 
A refuzat să părăsească comanda diviziei, conducând cu fermitate acţiunile în 
curs de desfăşurare. 
Urmare acestui fapt, dar şi a rezultatelor strălucite obţinute de militarii Diviziei 9 
Infanterie în crâncenele lupte cu inamicul, generalul Ioan Stănculescu va fi 
decorat cu ordinul Mihai Viteazu, clasa a III a, cu spade. 
Demn de reţinut este şi faptul că una din strofele Imnului Diviziei, conţine 
următoarele referiri la comandantul acesteia: 
   “  Al nostru comandant neînfricat,  / Ca un vulture înaripat’’ 
 

         - Soldatul Izet Şaganai se afla refugiat împreună cu întreaga familie 
în Turcia. În 1943, cînd a împlinit vârsta de 20 ani,s-a prezentat pentru 
încorporare la Ambasada României din Istanbul, ulterior s-a întors în ţară şi a 
executat pregătirea militară necesară plecării pe front.  

Gl. bg. I. Stănculescu 

IZET ŞAGANAI 
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La 27 februarie 1945 a ajuns în Cehoslovacia, fiind repartizat la Compania 7 Infanterie/Regimentul 36 
Infanterie. 
La 7 martie este rănit uşor, dar după câteva zile va reintra în luptă la Banska-Bistrica, remarcându-se prin 
eroismul şi bravura de care a dat dovadă. 
La 20 aprilie, în luptele pentru localitatea Strani, a fost rănit grav, fiind lovit în piept de un proiectil antitanc. 
Colegii săi îl vor înmormânta în ziua de 29 aprilie 1945 în cimitirul din localitate cu onorurile militare cuvenite 
unui erou. 
Comandantul companiei, în scrisoarea adresată părinţilor, arăta: 
” Îmi permit stimate domnule Şaganai, a lua parte şi eu , împreună cu dumneavoastră, la marea durere ce v-o 
trimite destinul prin pierderea , aceluia mai vrednic şi drag fecior şi îmi plec capul şi genunchii cu smerenie la 
mormântul sau, pentru că jertfa supremă şi faptele sale de arme vor adăuga o pagină de glorie în cartea 
neamului. Trebuie să fiţi mândri de aşa fecior !” 
Soldatul  Izet Şaganai va fi  decorat post mortem cu medalia “ Serviciu Credincios”cu spade, iar părinţii săi vor 
fi împroprietăriţi cu 5 hectare de pământ. 
Ar mai fi de remarcat, că anual, locuitorii din localitatea cehă Stranii, cinstesc jertfa militarilor romani şi ruşi, 
prin reconstituirea bătăliei din primăvara anului 1945, cu ajutorul unor pasionaţi de istorie , care şi-au procurat 
pe cheltuială proprie ţinute specifice acelei perioade. De asemenea, locuitorii din zonă intenţionează ca în anul 
2011 să inaugureze un monument ridicat chiar pe  locul unde s-au produs principalele lupte pentru eliberarea 
localităţii. 
                                                                                                                         Col.(r) REMUS MACOVEI 
 

     
 
 

 V E T E R A N I IVETERANII
 

     Priveşte , copile, cum trec veteranii 
În şiruri tăcute, bătrâni luptători 
Se duc! Se topesc!  Şi – odată cu anii 
Dispar în neant, anonimi călători. 
 
Se sting veteranii, lăsaţi în uitare, 
Încet, în tăcere şi-n lacrimi se sting, 
Şi nimeni nu-i plânge! Pe nimeni nu doare 
Că mor veteranii! Nici ei nu mai plâng! 
 
Priveşte-i! Mai mişcă! Mai sunt încă vii! 
Şi-aşteptă să sune … un ultim atac, 
Căci astăzi sunt iarăşi în linia-ntâi 
Şi-aşteptă semnalul! Şi rabdă! Şi tac! 
 
Priveşte-i trecând, resemnaţi spre vecie, 
Păşind maiestuos, ca lumea să ştie 
Că n-au cerşit, nu s-au plâns, n-au crâcnit! 
Au luptat, au muncit, au tăcut… şi n-au murit! 
 
De-ai fost general sau simplu soldat 
Pe front nu contează! Nu este o lege 
Să-ţi apere gradul. Eşti doar un bărbat 
În luptă cu moartea . Şi moartea n-alege! 

 

 
Din est până-n vest, întregul pământ 
Cu sângele lor în război l-au udat. 
Cu trupuri uitate sub cruci de mormânt 
Tot drumul Golgotei a fost jalonat! 
 
Iar cei ce-au scăpat de cumplitul infern 
La matcă întorşi au fost aşteptaţi 
Potrivit obiceiului nostru etern 
La Aiud, La Sighet, La Piteşti, La Galaţi. 
 
De-aceea, copile, când trec veteranii 
Cu feţele supte, ca de sfinţi bizantini 
Opreşte –te - n loc, căci ei sunt titanii 
Istoriei noastre! Şi lor să te-nchini! 
 
Sunt candele sfinte! Cât pâlpâie încă 
Mai dă-le onoruri! Aceşti oameni trişti 
Ţi-au clădit viitorul în piatră şi-n stâncă 
Şi-au murit pentru tine , ca tu să exişti! 
 
Şi-acum priveşte cum trec veteranii 
În şiruri tăcute , eroi cerşetori! 
Se duc! Se topesc! Şi-odată cu anii 
Dispar în neant… inutili trecător.

                                                  Col. ® GHEORHE LĂCĂTUŞU – veteran de război



ARMA  PONTICA nr. 2(3)/2010 
 

15

războCIFRELE  ÎNSPĂIMÂNTĂTOARE ALE  RĂZBOAIELOR 
 

        A doua Conflagraţie mondială din  secolului XX a început la 1 septembrie 1939, 
orele 04.40, când armata germană, la ordinul lui Adolf Hitler, a atacat prin 
surprindere Polonia. Germania, pentru a avea motiv, a înscenat în mod viclean un 
,,atac polonez’’ asupra postului de radio german de la Gleiwitz, din apropierea 
frontierei germano-poloneze, atac executat de militari germani îmbrăcaţi în uniforme 
ale armatei poloneze. 
        Aşa a început cel mai mare genocid asupra planetei în epoca modernă. Cel de-al 
doilea război mondial s-a extins pe teritoriul a peste 40 de state din Europa, Asia şi 
Africa, angajând în luptă peste 110.000.000 de combatanţi, din care au căzut pe 
câmpul de luptă peste 52.000.000 de militari şi civili. 

        România a intrat în război la 22 iunie 1941, alături de Germania hitleristă, atacând Uniunea Sovietică, cu 
scopul de a elibera Basarabia şi Bucovina de nord, răpite de la statul român în urma ,,Pactului Ribbentrop-
Molotov’’ din 30 august 1939. 
        În Campania din Est (22 iunie 1941-23 august 1944), România a pierdut pe câmpul de luptă 624.740 de 
militari (morţi, răniţi, dispăruţi). 
        În Campania din Vest (23 august 1944-9 mai 1945), Armata României a luptat alături de Armata U.R.S.S. 
pentru eliberarea părţii de nord-vest a Transilvaniei de sub ocupaţia şi teroarea ungaro-hortistă, teritoriu răpit 
prin ,,Diktatul de la Viena’’ din 30 august 1940, impus României de Adolf Hitler, Benito Mussolini şi Horthy 
Mikloş. Armata română, în această campanie, a pierdut 167.525 de militari (morţi, răniţi, dispăruţi). Adăugând 
şi pagubele materiale în valoare de peste 400.000.000.000. lei-valută a anului 1938, aproape că nu putem să 
dimensionăm imensele dezastre ce le poate aduce un război nenorocit asupra unui popor ! 
        Bilanţul pierderilor umane în cel de-al doilea război mondial (1 septembrie 1939-9 mai 1945) se prezintă 
astfel : U.R.S.S. = 20.000.000; China = 8.000.000; Polonia = 5.600.000; Germania = 5.500.000; Japonia = 
4.500.000; Jugoslavia = 1.500.000; Rmânia = 794.827; Franţa = 553.000; Ungaria = 450.000; Italia = 450.000; 
Marea Britanie = 335.000; Cehoslovacia = 300.000; S.U.A. = 295.000; Benelux = 295.000; Grecia = 170.000; 
Canada = 37.000; Bulgaria = 31.000; India = 24.000; Australia = 23.000; Noua Zeelandă = 10.000; Africa de 
Sud = 6.000; evrei deportaţi şi masacraţi = 5.500.000; români deportaţi şi masacraţi = 1.550.000; TOTAL = 
peste 52.000.000 de oameni. 
        Pe Terra sunt ,,inventariate’’ până acum, că ar fi fost peste 1.500 de războaie. Câtă suferinţă, cât dezastru, 
câte orori, câtă demenţă, câte cataclisme, câte dezechilibre spre fatalitate au putut să fie pe acest pământ care, în 
pace, poate oferi necesarul de trai tuturor locuitorilor lui !… 
        Între 1820 şi 1950 au izbucnit 315 războaie, din care cele două conflicte mondiale au provocat 60% dintre 
victimele ucise, peste 35 de milioane fiind civili. 
        Zbuciumata istorie a umanităţii este plină de astfel de crime. 
        Războaiele din antichitate au făcut prăpăd, soldându-se cu uciderea a milioane de oameni, între care foarte 
mulţi asasinaţi cu prilejul raderii de pe suprafaţa pământului a numeroase străvechi oraşe. 
Spre a cuceri noi colonii unele puteri maritime, precum Anglia, Franţa, Spania, Olanda, au masacrat populaţiile 
băştinaşe din America, Africa, Asia. S.U.A. a exterminat numeroase triburi de indieni. Turcii, în 1915, au 
provocat genocidul poporului armean, soldat cu 1.500.000 de morţi. În U.R.S.S., între 1930 şi 1950, Stalin a 
ordonat deportarea unor întregi etnii, între care şi români, peste 10.000.000 de opoziţionişti fiind închişi în 
gulagurile sovietice. Începând cu 1931 şi până în 1945, în China, în timpul ocupaţiei Manciuriei, armata 
japoneză a comis sistematic violuri şi secţionări pe viu a prizonierilor, ucigând peste 300.000 de chinezi. Între 
1940 şi 1945, naziştii au creat o veritabilă ,,industrie a genocidului’’. Numai la Auschwitz ,,au reuşit’’ să ucidă, 
în masă, prin gazări, împuşcări în ceafă şi torturi pentru ,,experienţe medicale’’, circa 1.500.000 de evrei, cei 
mai mulţi fiind din Polonia şi Rusia - peste 600.000, din Ungaria - peste 400.000, din Franţa - circa 70.000. În 
lagărul de la Buchenwald şi-au găsit moartea alte 60.000 de persoane. Dar au mai fost ucişi oameni în lagăre 
precum Dachau, Struthof, Meinan, Ravensbrück - destinat femeilor (trecând prin el cam 100.000 de femei), etc. 
Lagărele morţii erau ale naziştilor, dar mari răspunderi purtau şi guvernele care au răspuns prompt cererilor 
acestora de a trimite evrei în ele, îndeosebi cel al Ungariei fasciste. 
Italia a plătit şi ea un greu tribut în anii 1943-1945, când, după armistiţiu, partizanii comunişti iugoslavi au ucis 
mii de italieni, aruncându-i în gropi comune. Zguduitor prin crimele de război comise este episodul Dresda din 
1945. Deşi conflagraţia era pe sfârşite, aliaţii au ras, pur şi simplu, oraşul de pe Terra, prin bombardamente 
intense, fiind ucişi zeci de mii de civili. Şi mai cutremurător s-au petrecut lucrurile în Japonia. Deşi zilele 
militarismului japonez erau numărate, la sfârşitul războiului, pe 6 august 1945, cu aprobarea preşedintelui 
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S.U.A. - Truman, s-a trecut la ,,experimentarea pe viu’’ a bombei atomice, provocând Hiroşimei cel puţin 
80.000 de morţi, dintre cei 350.000 de locuitori, foarte mulţi dintre supravieţuitori decedând, apoi, din cauza 
radiaţiilor. La 9 august, o altă bombă atomică a lovit oraşul Nagasaki, ucigând 75.000 de civili. În mod firesc, 
mulţi au considerat asemenea aspecte ca fiind crime împotriva umanităţii. 
Apoi în Vietnam, între 1965 şi 1973, soldaţii S.U.A. au folosit tortura şi atacul cu agenţi chimici. Tortură s-a 
aplicat şi în Chile, între 1973 şi 1990, sub dictatura lui Pinochet, fiind ucişi peste 3.000 de opozanţi. Din 1975 şi 
până în 1979, Kmerii roşii ai lui Pol Pot au internat şi au asasinat peste 1.000.000 de cambodgieni. În Liban, în 
1982, miliţienii au ucis peste 2.000 de palestinieni în lagărele pentru refugiaţi, din Sabra şi Shatilia. În 1988, 
forţele aeriene ale lui Saddam au bombardat cu arme chimice oraşul kurd Halabja, omorând peste 5.000 de 
persoane. Un terifiant măcel a avut loc în 1994 în Ruanda, soldat, în doar patru luni, cu 800.000 de morţi. 
Foarte multe pierderi umane au fost şi în războiul civil din Sudan, început în 1995. Numeroase pierderi, umane 
şi materiale, foarte greu sau chiar imposibil de calculat, sunt cele din ,,conflictele fără sfârşit’’ din Orientul 
Mijlociu - Irak, Afganistan, spaţiul palestinian, Israel - din partea tuturor forţelor participante la aceste 
conflicte. A fost şi moartea celor peste 1.000 de români în evenimentele din decembrie 1989 !…     A fost şi 
moartea tragică a celor peste 3.500 de americani în atacul terorist din septembrie 2002. Au murit ucişi foarte 
mulţi oameni în spaţiul jugoslav, în luptele interetnice, dar şi datorită bombardamentelor forţelor aeriene ale 
N.A.T.O. În conflictul din Irak armata americană se apropie , dacă nu au depăşit deja, cifra de 5.000 de militari 
ucişi după căderea regimului Saddam Hussein, iar cel al băştinaşilor este greu de ,,contabilizat la zi ’’, 
nemaipunând în calcul numărul, mult mai mare, al celor răniţi şi cu urmări pentru toată viaţa lor !… 

Războaie, războaie, războaie ….. 
Luptă antiteroristă sau ………înarmare, putere, petrol ?! ……… 

Lideri ai tuturor naţiunilor lumii - adunaţi-vă ! - citiţi cifrele înspăimântătoare ale morţii de până acum şi 
opriţi apocalipsa ce se abate asupra planetei - PĂMÂNT ! 

Acum când încă nu este prea târziu ! … 
Ce rol mai are O.N.U., Consiliul de Securitate, Comitetul ,,Helsinki’’, C.S.A.T. - ul României, în a păstra 

culoarea albastră a Terrei ?! 
                                                                                                                Colonel (r) Constantin CRĂCIUN 
fiind ucis de explozia unui obuz inamic. 

STRĂZI  DIN ORAŞUL CONSTANŢA CU NUME DE EROI 
CĂPITANUL AVIATOR VASILE CRAIU 

Sublocotenentul Craiu Vasile a absolvit şcoala de pilotaj de la Chitila la 13 august 1915. 
La începerea  războiului este încadrat în escadrila de avioane Nieuport  BB, comandată de căpitanul C. Beroniade , 
destinată apărării capitalei. Execută misiuni de recunoaştere pe timpul acţiunilor din Dobrogea şi Muntenia. 
În primăvara anului 1917 locotenentul Vasile Craiu se remarcă pe timpul îndeplinirii următoarelor misiuni: 
-  27-28 martie  a angajat  lupta aeriană cu două avioane germane ; 
- 19 aprilie  angajeză lupta cu trei avioane care încercau să acţioneze asupra oraşului  Galaţi; 
- 12 mai doboară un hidroavion, în zona localităţii Barboşi; 
 La 15 iunie aflat în luptă cu trei avioane germane, deşi rănit la mîna dreaptă, a continuat să piloteze avionul, reuşînd 
să aterizeze în bune condiţii în liniile proprii.  
În luna august 1917,pe timpul bătăliei de la Mărăşeşti, locotenentul Vasile Craiu va execută 30 de misiuni în 51ore şi 
45 minute de zbor. 
La 17 noiembrie ia parte , împreună cu alţi doi colegi, la o luptă aeriană împotriva a trei avioane inamice,unul dintre 
acestea fiind doborât în apropierea localităţii Răcoasa. 
Pentru curajul şi avântul de care a dat dovadă pe timpul îndeplinirii acestor misiuni, căpitanul Vasile Craiu a fost 
decorat cu ordinul”Mihai Viteazul” clasa a III a. 
 

LOCOTENENTUL HÂRÂCIU OPREA 
Îşi satisface stagiul militar ca soldat în Regimentul 34 Infanterie. După absolvirea Scolii normele din Iaşi, în anul 
1908, este repartizat ca învăţător în localitatea Medgidia. 
În vara anului 1913 participă la acţiunile militare din Bulgaria, fiind decorat cu medalia ” Avântul Ţării”. 
La 15 august 1916 este mobilizat şi pleacă pe front cu Regimentul 78 Infanterie. 
Pe timpul luptelor de le Molciova, în ziua de 9 septembrie 1916, deşi rănit la mână, rămâne  să-şi conducă în luptă 
plutonul,  fiind ucis de explozia unui obuz inamic.  
Va fi înmormântat ca un erou,carul care transporta corpul său fiind însoţit de întreaga populaţie a localităţii 
Medgidia,înclusiv foştii săi elevi.                                         

 Col  ® Macovei Remus 
său fiind însoţit de întreaga popula 

ţie a l 
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Cpt.(r) AILENEI ZAHARIA 
-,, Munceşte ca şi cum nu ai muri niciodată, dar îngrijeşte-te de sufletul tău ca şi cum ai 

muri mâine!’’ 
 
 Minunaţi oameni sunt printre noi! Oameni care la prima vedere nu ... 
„inspiră” atenţia noastră... Sunt oameni normali, oameni frumoşi, oameni cu o 
moralitate sănătoasă, oameni ambiţioşi, oameni cu o biografie bogată în fapte 
demne, oameni care creează bunuri ce plac tuturor simţurilor noastre! ... Aceşti 
oameni îşi  arată valoarea prin faptele lor, prin felul cum îşi exprimă gândurile şi 
dorinţele, prin înţelepciunea vorbelor cu care ni se adresează ... 
 Am avut bucuria să cunosc un astfel de om la una din întâlnirile 
membrilor Asociaţiei „Cultul Eroilor”, cu prilejul Conferinţei Anuale a acestei 
asociaţii constănţene, un om de talie mijlocie, cu o înfăţişare ce nu trăda 
frumoasa vârstă de aproape 73 de ani, a unui om înzestrat cu mult har! ... M-a 
impresionat cuvântul său, prin „lecţia de istorie” pe care ne-a făcut-o, prin crezul 
său de închinăciune în memoria celor care s-au jertfit pentru ca România să fie 
cu hotarele străbune pe harta lumii! ... 
 Ii străluceau ochii atunci când privea frumuseţea acestei „icoane” care este România, cu un colorit atât 
de armonios îmbinat de Sfânta Natură, atât de dătător de viaţă ... Şi ne întreba Zaharia – al nostru, parcă 
obsesiv, „Oare câţi s-au  jertfit pentru ca această „icoană”din timpuri imemorabile să-şi păstreze mereu 
numele pe care-l rostim cu atâta mândrie – ROMÂNIA-! ... Dar parcă mai obsesiv se întreabă, cu o 
gravitate sporită în glas, „ce facem noi cei de astăzi, pentru a cinsti sacrificiul celor  care s-au clintit de la 
hotare pentru a avea o hartă, pentru a avea o vatră, pentru a avea un spaţiu al nostru în care urmaşii şi 
urmaşii bravilor daci să se manifeste în felul lor atât de specific în tot ciclul vieţii!... 
 Si tot privind harta contemplează cu voce tare: „Au fost lupte crâncene aici şi aici, dar şi aici şi aici ... 
Doamne, au fost peste tot, e plin de sânge aproape tot pământul nostru, de aceea e sfânt, de aceea e 
icoană România noastră!... Dar însemne care să arate respectul nostru pentru cei care s-au sacrificat 
pentru noi sunt oare în toate aceste locuri şi în locurile de unde au plecat spre a apăra pietrele de hotar?! 
Sacrificii supreme au fost din fiecare localitate, din cele mai îndepărtate cătune până la centrele urbane, 
nu?! Si sunt oare acele însemne care să exprime respectul pentru străbunii noştri?!” 
 Reluând după un timp discuţia cu domnul căpitan (r) Zaharia Ailenei despre această obsesie a sa de a 
onora acest crez de închinăciune în faţa eroilor neamului românesc, prin construirea de monumente, îmi spunea: 
„Aceasta îmi este obsesia gândului meu, domnule comandant Crăciun! Nu vă supăraţi că vă zic „comandant”, e 
un mod de a mă adresa respectuos, al meu, cu care m-am obişnuit în acei mulţi ani pe care i-am „trăit” în Poliţia 
Circulaţiei în Judeţul Constanţa ... La toţi ... „pacienţii” mei le ziceam „domnule comandant”, şi rezolvam cu 
... exigenţă toate problemele din ... trafic!... Vă ziceam de obsesia pe care o am, mă simt mereu neliniştit, 
mă frământă mereu acest gând, vreau să fac ceva pentru a cinsti, pentru a lăsa în urma mea ceva durabil 
care să arate în timp respectul generaţiei mele pentru cei ce-au făcut posibil ca România să aibă o hartă a 
ei şi numai a ei!” 

- Dar de unde izvorăşte atâta pasiune pentru a ridica atâtea 
monumente şi mă rog, foarte costisitoare?!... 
-Domnule  „comandant”, stră-străbunicul meu a murit la 
Plevna, un erou de care s-a vorbit mult în familia mea!... Apoi, 
bunicul meu, Dascălu Ioan, a lăsat şapte copii şi s-a sacrificat la 
„baionetă” pe câmpul însângerat de la Mărăşeşti! La fel şi 
fratele tatălui meu, Ailenei Zaharia Nicolae, voluntar de 17 ani 
a murit tot la baionetă pe dealurile de la Mărăşeşti! ... Tatăl 
meu, Zaharia Gheorghe, cel mai mic din fraţii lui, a intrat în 
focul luptelor , luptând în prima linie de la începutul 
Războiului Doi Mondial şi pe frontul Iaşi-Chişinău a fost 
împuşcat în umărul drept şi mâna dreaptă! ... A stat 6 luni în 
Spitalul din Craiova şi a ... supravieţuit! ... Înaintaşii mei de 
sânge m-au obligat, mi-au imprimat motivaţia de suflet pentru 
a le arăta, pentru a le demonstra că eu, urmaşul lor, Zaharia 
Ailenei, sunt în stare să le arăt respectul meu prin a mă implica 

cu toată puterea mea fizică şi intelectuală în a ridica monumente închinate acestor viteji ai neamului 
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românesc!Dar ţi pentru memoria celor căzuţi pe meleagurile noastre din alte seminţii!.... Apoi, ca 
,,activ’’, mă ocupam şi de organizarea competiţiilor sportive pe stadioanele Constanţei, de fiecare dată 
mă „adresam” prin mesajul competiţiilor şi eroilor neamului ... 
Domnule colonel, eu sunt de loc din Bicaz, născut pe 2 octombrie 1937, am aproape 73 ani! Mă simt în 
putere! ... In tinereţe am fost sportiv de performanţă la schi, am fost şi în lotul naţional, am simţul 
competiţiei şi a muncii ce o implică. Am rămas fidel Clubului-Dinamo! ...  Am terminat liceul ,,Mircea’’ 
în Constanţa, am urmat şi ,,Academia de Poliţie’’ , fiind coleg cu gl. Florea Ion, cu gl. Berechet Nicolae, 
dar din motive medicale nu am putut termina cursurile acestei prestigioase instituţii. M-am căsătorit în 
1970 şi am făcut de toate ce făcea un om normal!...Despre familia mea aş dori să vă fac o confidenţă: m-
am căsătorit cu profesoara Maria Baltă, din oameni gospodari şi aşezaţi din localitatea Bărăganu de 
Constanţa. Soţia mea mi-a dăruit trei băieţi dar Domnul mi-a lăsat în viaţă numai unul!... Mari dureri 
m-au încercat…Mulţumesc Cerului că am un urmaş ce va duce steagul familiei, este un om realizat, este 
jurist în oraşul nostru… Am iubit-o foarte mult pe soţia mea şi nu ştiu ce păcate am dar şi pe dânsa , 
bunul Dumnezeu mi-a luat-o după 33 de ani de convieţuire fericită!... Domnule comandant, au trecut 
atâţia ani de când mi-a ,,plecat’’ soţia, nu am ,,înlocuit-o’’ nici cu fapta şi nici cu gândul şi nici cât voi 
mai trăi nu voi cuteza să-mi schimb acest gând de credinţă!... Copiii, soţia şi tatăl meu sunt înmormântaţi 
la Bărăganu şi acest loc mă atrage ca un magnet!...Şi din acest motiv am ,,tras’’ să fac şi ceva în plus aici 
la Bărăganu...    
            - Doamne, prin ce clipe grele aţi trecut! Dumnezeu să-i aibă-n grija Sa!  Mi-aţi creat o stare de 
emoţie …,am toată compasiunea pentru dumneavoastră… Dar , hai să continuăm pe tărâm 
pământean…       In circulaţie se 
întâmplau atâtea, cum era cu 
exigenţa?!... 

- Pe vremea mea nu erau nici 
atâtea maşini dar se întâmplau destule 
în trafic! Si şoferii din acele vremuri 
săvârşeau destule, nu respectau mereu 
regulile circulaţiei. Erau destule 
accidente şi cu urmări din cele mai 
grave. In concepţia mea, nu amendarea 
unei greşeli, abatere, era primordial, ci 
luarea măsurilor preventive, de 
conştientizare a atitudinilor în trafic! 
Purtam la mine fotografii de la multe 
accidente tragice şi le arătam şoferilor 
cu abateri şi să ştiţi că aveau efect 
constructiv!... 
 La toţi mă adresam „să trăiţi tovarăşe comandant, sunt plutonierul adjutant Ailenei, vă rog să 
prezentaţi actele pentru control! Şi ... „nimeream” de multe ori pe cei care aveau funcţii de ... 
comandant, mă rog, şef ... Pe ceilalţi îi convingeam că sunt ... acasă comandanţi!... Teoria practicării 
meseriei mele avea roade pozitive, de îndreptare a atitudinilor în trafic! ... Multe întâmplări ... Si pe 
domnul Băsescu l-am oprit odată, pe aceasta să nu o scrieţi, o să vă povestesc numai dumneavoastră ce 
dialog am avut cu dumnealui! ... Ehei, eram un nume în Poliţia Circulaţiei din Constanţa! ... 

- Să revenim la obsesia „Monumente pentru eroi”! Cu care începem? 
- Să începem cu primul realizat, este vorba de Monumentul Eroilor din satul Bărăganu de 

Constanţa. Aici era un monument închinat eroilor din 1916  dar neîngrijit, s-a deteriorat şi autorităţile 
locale au fost de acord ca pe acel loc să fie amplasat noul monument închinat eroilor din primul şi al 
doilea război mondial dar şi veteranilor de război în viaţă şi decedaţi, locuitori din acest sat Bărăganu! ... 
Mulţumesc şi pe această cale domnului Duţu Stelian, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, 
apoi domnilor ingineri Şatrapele, Stănescu Ion, Câju Vasile, Biu Anghel, Turcu Aurel,Vlaciu,  oameni cu 
răspunderi în societăţi comerciale constănţene dar şi oameni cu mult suflet şi respect pentru istoria 
neamului românesc! Desigur că nu pot emite din importantul ajutor pe care mi l-a acordat domnul 
general Constantin Zeca, domnii  colonei pe atunci, Crinta Ion, Hermeneanu Vasile, Vreme Vasile, 
Atasie Ion. Am asfaltat o porţiune din şosea, am realizat mai multe platouri ce încadrează monumentul, 
am asfaltat drumul de la monument până în cimitir şi reamenajat câteva alei prin cimitir, am introdus 
lumină electrică în biserică şi pe aleile cimitirului. Am construit un grup sanitar în curtea bisericii. În 
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final arăta astfel, se simţea mâna benefică a omului, întreg satul Bărăganu era pregătit pentru 
sărbătoare!... Totul s-a făcut cu mult efort, cu multă răbdare, dar până la urmă a ieşit totul foarte bine. 
M-a ajutat mult şi arhiepiscopul Lucian Florea, Dumnezeu să-l ţină în slava Sa! Am făcut şi un puţ de 
apă!...Am reuşit să facem mai multe amenajări ce să dăinuiască în acel loc numit Bărăganu!... Sfinţirea s-
a făcut cu o ceremonie impresionantă pe 1 iunie 1997, de Înălţare, Ziua Eroilor!... 
 In septembrie 2003, cu prilejul aniversării realipirii Dobrogei la ţara-mamă România, eu, ca 
viceprimar la Bărăganu (!), dar şi cu sprijinul Asociaţiei „Cultul Eroilor” Constanţa, am organizat o 
festivitate impresionantă la Bărăganu! Cu sătenii mei am organizat un marş, din satul Lanurile până în 
centrul localităţii Bărăganu. Militarii constituiţi în plutoane, din toate categoriile de forţe armate, în 
frunte cu fanfara Marinei Militare au pornit în marş de la intrarea în sat până la monument! A fost ceva 
impresionant, sătenii fluturau eşarfe şi steaguri tricolore, lăcrimau de emoţie şi la auzul cântecului cu 
atâta rezonanţă ,,Trec batalioanele Carpaţii’’! La monument am primit  binecuvântarea Preafericitului 
Teodosie însoţit de 11 preoţi! A fost ceva foarte emoţionant! ... „Te-Deum’’ - ul ţinut de Arhiepiscopul 
Tudosie în memoria eroilor din Bărăganu, s-a bucurat de o mare audienţă şi trăit cu o mare intensitate! 
Astfel de acţiuni  valorează enorm la conştientizarea simţământului naţional!... 
 Foarte impresionant, foarte frumos, foarte educativ, foarte instructiv, cu răsunet pe plan local! ... 

-Da, impresionant, vă felicit, o asemenea faptă este o lecţie de eroism, de atitudine morală de toată 
lauda! Ce-a urmat? 

-Am ridicat un monument 
închinat eroilor din 1916, în 
curtea bisericii din satul 
Buhalniţa, comuna Hangu, 
judeţul Neamţ! Acolo am 
rădăcinile şi obligaţia faţă de 
străbunicul meu căzut în 
luptele de la Mărăşeşti! 
            - In plan?! 
           - Ridicarea unui 
complex memorial la Poiana 
Crucii din Judeţul Neamţ, 
între Cheile Bicazului şi Bicaz, 
un loc udat de mult sânge în 

cele două războaie mondiale! ... Este un loc sfânt şi mă bucur că am găsit înţelegere şi mai ales sprijin din 
partea autorităţilor locale ale Judeţului Neamţ, ale oraşului Bicaz, din partea societăţilor comerciale 
„Carpat - Cement” Bucureşti şi Bicaz, cu recunoştinţă veşnică pentru domnii ingineri Rohoriu Bernea, 
ing. Stănescu, Câju Vasile,Biu Anghel, Vlaciu, Ronca Dragoş, Ion Musteţea, Sterca Sandu  şi 
ing.Sălăgeanu Nicolae, dar şi ajutat foarte mult de inginerii Ioan Zeicu, Florin Bechea, Sandu Sterea şi 
Dumitru Gabrilaş… Menţionez că sunt ajutat foarte mult de Consiliul Judeţean şi prefectura Constanţa 
în asigurarea cu materiale necesare pentru acest Monument! Nişte oameni deosebiţi!... Este ceva 
grandios, dar când va fi gata vă invit să vedeţi minunăţia! ... Va fi un unicat, ceva nemaiîntâlnit  în 
România noastră! Mai multe detalii la timpul potrivit. Merită un capitol aparte! La toţi şi la ceilalţi 
cărora le cer iertare că nu i-am pomenit, le doresc multă sănătate şi-i asigur că numele lor vor fi scrise 
pentru neuitare la temelia acestui grandios monument! 

-Vă respect dorinţa! Pe mine mă impresionaţi cu patosul, cu ambiţia, cu plecăciunea cu care vă implicaţi 
în realizarea acestor lucrări de artă, cu adâncă semnificaţie în sufletele oamenilor! Numai felicitările sunt parcă 
foarte puţine, sunteţi de admirat! Sunteţi o adevărată forţă, un om cu un crez deosebit  dar şi cu un har care nu 
este comun la mulţi alţii!... 

Sunteţi un erou, domnule Zaharia-Dorel Zaharia! 
 Multă sănătate  şi mult, mult succes în realizarea acestui proiect ce va face ca steaua dumneavoastră să 
strălucească şi mai tare!...Dumnezeu prin oameni vă va ajuta să realizaţi opere care să ne bucure pe noi toţi! Un 
ultim gând acum la sfârşit discuţiei noastre de astăzi… 
           - Munceşte ca şi cum nu ai muri niciodată dar îngrijeşte-te de sufletul tău ca şi cum ai muri mâine!         
                                                                                                                       Col.(r) Constantin Crăciun 

Nd 
 

 ,,Noi geniştii, aveam o conştiinţă a lucrului bine făcut’’  
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                                                  Col. ing.(r) THEODOR NEGOIŢA  
 
        Citind „C.V” - ul  colonelului inginer în rezervă Theodor Negoiţă, îţi dai seama de drumul sinuos în 
carieră a unui ofiţer de geniu. Aproape întreaga activitate şi-a desfăşurat-o pe diferite şantiere şi nu chiar 
aproape unul de altul! Am tot respectul pentru genişti, sunt oameni cu o bună pregătire profesională, conştienţi 
că nu pot greşi a doua oară în practicarea meseriei lor! Poate datorită şi acestui fapt, geniştii armatei noastre au 
o puternică personalitate, o conştiinţă anume a lucrului bine făcut, un simţ al datoriei oriunde sunt trimişi să 
realizeze ceva durabil! Sincer, admiram dăruirea, atenţia, precizia, calmul, răbdarea, temeinicia deprinderilor 
didactice, exigenţa şi promptitudinea cu care însoţeau fiecare militar atunci când executau şedinţe de aruncare a 
grenadei ofensive sau defensive cu încărcătură reală! Dar la câte fapte de vitejie, de mare risc sunt eroii 
principali aceşti destoinici genişti?! In războaie, în acţiuni de reconstrucţie, în fel de fel de şantiere de pe 
întinsul spaţiului românesc! ... Armata era acolo unde era nevoie, înţelegea că slujirea sub drapel o obliga să 
participe necondiţionat oriunde se cerea un umăr puternic, o forţă constituită, conştientă, hotărâtă, fermă şi 
operativă! Unele judecăţi de astăzi despre instituţia armatei sunt fără substanţă, sunt doar de a masca neputinţa 
de a înţelege fenomenul militar în siguranţa unui stat sau de a abate atenţia de la înfundătura spre care se 
îndreaptă din cauza negăsirii căilor de reabilitare a economiei naţionale! ... Se vede clar că nu întotdeauna 
rezultatele votului la urmă aduc beneficii ţării!... „Nu ştiu dacă vor înţelege vreodată cei care au tăiat şi au 
spânzurat în numele aşa-zisei restructurări cât de mult rău au făcut nu numai armei geniu în sine, ci 
însuşi armatei şi ţării. Pentru că, spre deosebire de alte arme, Geniul este singura armă capabilă să fie de 
folos, la modul profesionist, armatei din care face parte şi pe timp de pace şi pe timp de război” – scria 
colonelul (r) Dumitru Roman, în revista „România Eroică” nr.2/2009. Este un adevăr, măsori de mai multe ori 
înainte de a tăia! Nu este momentul să dezvolt acum această idee deşi ar fi foarte necesar…  
           Geniştii, aceşti minunaţi oameni sărbătoresc la 31 Mai 2010, 
ziua armei lor, zi în care se împlinesc 150 ani de când a fost înfiinţată 
prima unitate de geniu în structura Armatei, la 31 Mai 1859, la Iaşi, sub 
comanda căpitanului inginer Panait Donici. 
 La mulţi ani stimaţi şi dragi colegi genişti! ... 
 Pe colonelul inginer de geniu Theodor Negoiţă, l-am reîntâlnit din 
întâmplare. Îl cunosc de vreo 15 ani cred, de pe vremea când îmi controla, 
amenda, îndruma şi ajuta în problemele pe linie de „P.S.I.” în structurile 
componente ale Centrului 5 Radiolocaţie „Dobrogea” la comanda 
căruia eram în acea vreme. Si nu era tipul de om care să treacă cu vederea 
vreo neglijenţă pe această linie, ne responsabiliza pentru însemnătatea 
măsurilor preventive – în instruire şi dotare corespunzătoare... 
 L-am întrebat pe Theodor ce-ar putea să-mi spună despre cariera unui 
genist!  
          „Păi ce să vă zic domnule colonel, mi-ar fi jenă să nu fiu ridicol faţă de colegii mei de armă, mai 
mari sau mai mici relatând despre c. v. - ul meu!  Pentru geniştii mei a fost ceva obişnuit  în cariera unui 
ofiţer de geniu. Sunt brăilean, născut la 6 iulie 1948. După liceu, am urmat Şcoala Tehnică postliceală  
T.C.M. – Galaţi, apoi am fost recrutat şi am făcut armata la o unitate de geniu din Giurgiu. Ca militar în 
termen am dat examen de admitere la Şcoala Militară de Ofiţeri Geniu la Sibiu, unde am fost admis. 
Sunt absolvent promoţia 1974. 
 Începe acum drumul sinuos al punerii în valoare a cunoştinţelor primite de la profesorii mei din 
şcoală. Încep cu funcţia de comandant de pluton în B.Ge./D.Mc. Brăila. Mi-a plăcut meseria aceasta de 
genist, riscurile pe care le implica dar şi satisfacţia că reuşeam să instruiesc serii de soldaţi în arma mea 
în fel de fel de specialităţi care sunt cuprinse în arma geniu! Pionier, pontonier, artificier, escavatorist, 
dulgher, fierar betonist şi câte altele ... Toate meseriile necesare unui constructor ... Mi-a plăcut munca 
cu oamenii, cu tinerii, învăţau meserii utile apoi în tot drumului lor în viaţă! ... Am ajuns apoi comandant 
de companie aici la geniştii din Brăila. In 1977-1978 am fost numit în comanda Detaşamentului de 
Construcţii „Rovinari”, cu şantierul la Roşia de Jiu. Un detaşament de 3500 oameni, cu puncte de lucru 
la minele de suprafaţă la Betereza Est şi Vest, la Jilţ, Vârţ şi Poiana şi la mine în subteran la Drăgoteşti, 
Pinoasa şi Motru. Aveam un număr foarte mare de maşini pentru transport cărbuni şi steril. Doamne, ce 
multe accidente mai aveam şi aproape numai din neatenţie, din joacă, din cauza nerespectării normelor 
simple de securitate a muncii! ... Multe mai pătimeam din cauza acestor accidente de muncă! ... Era 
foarte greu sau aproape imposibil de supravegheat cei peste 3500 de oameni în vastul şantier, întregul 
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transport de cărbune şi steril, conştiinţa acestui detaşament eterogen nu era punctul forte în eficienţa 
activităţii de conducere şi de producţie!... 
 „Vine” cutremurul din martie 1977, sunt rechemat pentru o scurtă perioadă la Brăila unde, în 
fruntea Companiei Tehnice a B.Ge., am fost trimis la înlăturarea urmărilor seismului asupra oraşului. Si 
am avut foarte mult de muncă! Drept recompensă am fost avansat la excepţional la gradul de locotenent 
major... M-a recompensat şi m-a ... trimis înapoi la mină! Este greu de descris întreaga atmosferă de 
muncă în cadrul unui şantier de asemenea anvergură, ca cel de la Rovinari! ... 
 După acest „stagiu” în 1979, sunt mutat la Detaşamentul de Construcţii nr.7 Constanţa, cu sediul 
la „Peninsula”, comandant era un om deosebit, cu o lungă carieră în spate, colonelul Dascălu Nicolae. 
Acest detaşament avea ca obiectiv principal construcţia Combinatului Petrochimic Midia-Năvodari. 
Eram instructor U.T.C. dar cu sarcini concrete în producţie, cu implicare directă în activitatea de 
construcţie ... 
Muncesc aici până în 1981, după care şefii mei mă trimit la Compania Irigaţii din Zona Ialomiţa, ca 
locţiitor tehnic, unde aveam ca obiectiv realizarea Canalul de irigaţii CD-S, etapa 1 şi 2 – pentru 
executarea transportului materialelor necesare realizării irigaţiilor. Pe timpul iernii, cât nu se putea 
lucra la irigaţii, am fost trimis cu un detaşament de 150 oameni la extracţiile de petrol din zona Brăila, cu 
punct de lucru la Bordei Verde! ... 
 Activitatea mea a fost apreciată de şefi şi m-au avansat iar (!) la excepţional, la gradul de căpitan! 
Era anul 1981. 
 Vine anul 1982 când sunt mutat la Bg.35 Drumuri Constanţa unde comandant era colonelul 
Săvoiu. Brigada lucra la Canalul Dunărea - Marea Neagră şi în 
portul Agigea. Eu aveam răspunderea unui detaşament de 
1500 oameni cu care lucram la confecţionarea stabilopozilor de 40 
şi 60 tone, taluzare maluri canal şi la construcţia podului de la 
Agigea! Am realizat 3,5 km de canal ... In 1983 s-a desfiinţat 
Bg.35 Drumuri şi am fost ... redistribuiţi în cele două 
Regimente Construcţii Energetice, unul la Cernavodă şi celălalt la 
Turnu Severin! Eu am fost numit comandant Batalion Construcţii la 
Cernavodă. De fapt, am fost pe rând, comandant la cele trei 
batalioane ale regimentului. La Cernavodă am construit clădirile 
la toate cele cinci reactoare, inclusiv a sălilor de maşini la 
fiecare reactor şi a staţiilor electrice! ... 
Am avut aici iniţial 650 oameni, apoi 450 şi spre final 1200 oameni. 
Comandantul Regimentului de Construcţii era cpt. Florescu 
Stefan şi din 1987 a fost numit colonelul Badea. Aici am lucrat şi 
podurile rutiere şi C.F.R. de peste canal şi de peste Dunăre. Sunt 
foarte multe de spus despre viaţa acestui şantier imens de la 
Cernavodă, era foarte des vizitat de Ceauşescu şi nu mai zic, de autorităţile locale de la Constanţa şi 
Cernavodă... Renumitul Dincă răspundea de acest imens şantier şi ştiţi că era un om foarte intransigent 
... Nu mai zic de controalele permanente din partea conducerii ministerului nostru... 
 Lucram în două schimburi, erau şi mulţi concentraţi la câte patru şi şase luni ... Aveam foarte 
multe probleme disciplinare, mai ales din partea concentraţilor! ... Vreo zece au fost trimişi la puşcărie  
pentru că au „uitat” să vină din permisie! ... 
 Pomeneam de Dincă, eu i-am apreciat exigenţa, cred că altfel nu se putea înainta în realizarea 
acestor construcţii de o aşa amploare! ... Când venea pe şantier la Cernavodă, vroia să primească 
raportul realizărilor şi dificultăţilor numai de la mine! Probabil că în felul meu de a raporta în propoziţii 
scurte, clar, concis, sintetizat, la obiect, milităreşte, îi făcea o imagine reală din care putea să tragă 
concluziile necesare pentru a le raporta mai departe şi de a lua măsurile ce se impuneau ... Cred că vă 
este greu să înţelegeţi viaţa în acel furnicar imens care se întindea în cele trei şantiere de la Cernavodă - 
Centrala Atomoelectrică, podul peste Dunăre şi amenajările la canalul Dunăre - Marea Neagră! ... 
Gândiţi-vă  numai la coordonarea efectivelor angrenate, a numărului mare de autovehicule de tot felul 
care se deplasau în toate sensurile şi nu mai zic de supravegherea folosirii tuturor materialelor de 
construcţie ... Cu toată modestia vă zic că eram acolo un pion cu asemenea responsabilităţi şi reuşeam să 
realizez pas cu pas părţi din imensele construcţii, aşa cum era prevăzut în planul de producţie! ...Sincer, 
eu mă bucur că ori de câte ori trec prin Cernavodă şi prin celelalte locuri, îmi aduc aminte şi cu plăcere 
de implicarea mea directă în realizarea acelor obiective simbol pe harta României! ... Si mulţi genişti ca 
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mine au această satisfacţie şi mă bucur să-i pot saluta prin intermediul revistei dumneavoastră, să fie 
sănătoşi şi să spună lumii cine am fost, să se ştie că am fost constructori adevăraţi, constructori de valori 
durabile care astăzi şi mereu de acum înainte vor beneficia toţi românii şi nu numai! Nu spun lucruri 
deosebite, noi geniştii, aveam o conştiinţă a lucrului bine făcut şi ştiam că le facem pentru binele 
poporului, acesta era patriotismul nostru, aşa îl înţelegeam, aşa era în manifestarea noastră! ... Eroismul 
era un mod de a ne manifesta, era o atitudine morală, era un fel de a ne dovedi utilitatea acolo unde era 
nevoie de braţul şi de mintea noastră şi nici pe departe nu era conştiinţa comunistă! ... Nu cu steaguri 
zideam, ci cu dorinţa de a pune ... „semnătură” pe mari construcţii necesare românilor!... 
 In fine, vine decembrie 1989, cu revoluţia lui cu tot... 
 Se desfiinţează şantierele şi cu noua politică se dau priorităţi altor probleme! Trebuia reformat 
întregul sistem economic şi ... l-au reformat până l-au secătuit de vlagă! ... Ca român, mă doare cum 
atâtea obiective economice la care sacrificiul nostru şi al geniştilor, au acum altă destinaţie, alt 
proprietar, altă înfăţişare, în multe cazuri ruine şi îmi pun întrebarea de ce nu mai sunt bani pentru 
pensiile noastre?! ... Atenţie, nu suntem o mare mută, se pot crea valuri cu o forţă de revigorare care să 
ne repună în drepturile la care am visat în acel decembrie! ... Să ştiţi că în noi toţi sunt puternice 
frământări, ca într-un vulcan ce urmează să erupă ... Si dacă va erupe! ... 
 Să revin la C.V.-ul meu ... Revoluţia m-a ... numit locţiitorul şefului geniu la Comandamentul 
Marinei Militare la col. Andrieş Ion. După un an, în 1991, am fost numit Comandantul B. Elevi la Liceul 
Militar „A. I. Cuza”, liceu de marină! ... M-am reprofilat şi îmi plăcea munca cu aceşti mici matrozi! ... 
Dar şi aici reforma a acţionat! In 1993 se desfiinţează liceul de marină şi deci 
şi funcţia mea! Sunt numit ofiţer 2 cu paza şi apărarea obiectivelor speciale 
a C.M.M.. În 1995 sunt mutat în Secţia Cazare şi Întreţinere Portuară la 
C.M.M.! Am organizat activitatea PSI în toate structurile C.M.M.... In 1995 
am fost numit ofiţer 2 cu evidenţa cazărmi, terenuri şi protecţia muncii şi 
activitatea P.S.I. la Centrul Construcţii şi Domenii Militare, unde 
comandant era col. ing. Ion Câmpeanu, pe care-l cunoaşteţi foarte bine! ... 
In 1999 sunt numit ofiţer 1 la Biroul Energetic, aici la dl. col. Ion Câmpeanu 
şi avansat la gradul de colonel. In acest an absolv şi cursurile facultăţii 
Ovidius, secţia „Utilaje şi instalaţii portuare”… 
 In 2001 sunt trecut în rezervă! ... 
 Fiind încă tânăr, în putere, m-am angajat inspector P.S.I. la S.C. 
”Petroserv” S.A. Constanţa şi acum sunt şi preşedintele sindicatului la 
această societate comercială. 
 Am absolvit şi un curs postuniversitar la Universitatea de Mine la Petroşani, unde am primit 
licenţa de „Evaluator riscuri pe linia Securităţii Muncii”. Mai am un master la Universitatea „A. 
Şaguna” Sibiu în „Menegementul Sistemelor Integrate”. Acum urmez un curs de Inspector de mediu la 
Ambasada greacă şi îmi „umplu” timpul rămas şi cu alte joburi! ... Cât mai pot ... îmi duc crucea! ... 
Cred că v-am spus destule, aveţi ce alege pentru ... revistă!” 
 - Domnule col. ing. Negoiţă, nu am reuşit să reţin destul de clar toate locurile de muncă, dar, în mod 
sigur sunt multe şi felurite, au cerut implicare şi responsabilitate. Cititorii vor înţelege mai bine „Armata în 
economie”, vor da dimensiunile meritate acestei instituţii care se cheamă „Armata României” şi poate vor 
susţine necondiţionat rolul Armatei în existenţa statului modern pe care dorim să se numească mereu România! 
 „Aş mai dori să adaug ceva: am stat în cizme şi centură în faţa la toţi mai marii timpului şi ... nu 
era săptămână să nu am ... această onoare! Am locuit mai mult în barăci, apartamentul îl vedeam rar! 
...Am avut un mare sprijin moral în soţie, îi datorez foarte mult! ... Funcţiile mele ne-au ţinut mult 
departe unul de altul dar ... fiind şi ea militar a înţeles mai bine ... „capriciile” serviciului militar! ... 
 Si ... la 65 ani mă voi pensiona şi a doua oară, îmi ajunge!” 
 La mulţi ani genişti! Să fiţi mândri de arma voastră! 
                                                                                                   
 
                                                                                                          Col.(r) rd.lc. Constantin Crăciun 
ucis de explozia unui obuz inamic. 
Va fi înmormântat ca un erou, carul care trans 
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p17 IUNIE 

AR FI TREBUIT SĂ FIE ZIUA AVIAŢIEI ROMÂNE ! 
 
 „Se uită bărbaţi politici, se uită scriitori de renume. Pe el însă nu-l vom uita. Oricând îndrăzneala 
omenească va smulge aiurea succese strălucite naturii învinse, nu vom privi cu invidie pe acel învingător, 
ci vom zice cu mândrie: Şi noi am avut pe Vlaicu!” – N. Iorga. 

 Aurel Vlaicu s-a născut în ziua de 19 noiembrie 1882, în comuna 
Binţinţi ( azi Aurel Vlaicu) de lângă Orăştie. Încă din anii când era elev la 
liceul din Orăştie, Vlaicu avea preocupări pentru probleme de mecanică şi-l 
pasionau fenomenele zborului. „Mi-aduc aminte cu uimire – mărturisea A. 
Vlaicu mai târziu – de epoca în care am fost preocupat pentru întâiaşi dată 
de ideea zborului. Era prin 18 iunie 1896. Pe atunci se vorbea foarte puţin 
de aviaţiune. Ici şi colo, numai în câteva reviste speciale se pomenea de 
încercările lui Lilienthal. Voiam să citesc tot ce scria despre aparatele de 
zbor, dar e uşor de înţeles că-ntr-un orăşel din Transilvania cărţile şi, mai 
ales cărţile speciale, se găsesc mai greu.” 
 După terminarea liceului Aurel Vlaicu continuă pregătirea tehnică la 
universităţi din Budapesta şi Munchen. La cea din urmă a construit şi 
experimentat un model redus de aparat de zburat cu aripi batante. Micuţul 
aparat a reuşit să înconjoare în zbor interiorul unei săli a universităţii. 
Entuziasmaţi de reuşită, colegii şi profesorii l-au îmbrăţişat şi felicitat! 
 În anul 1907, în timp ce-şi satisfăcea stagiul militar la una din 
unităţile de marină ale flotei austro-ungare din baza navală de la Pola ( M. 

Adriatică), a construit un zmeu căruia i-a ataşat un aparat fotografic şi, înălţându-l, a reuşit să realizeze de la 
înălţime câteva fotografii ale navelor din port. Pentru această idee a fost felicitat de comandantul unităţii. 
 După terminarea stagiului militar, Aurel Vlaicu s-a înapoiat la Munchen, unde s-a angajat la fabrica de 
automobile „Opel”. Aici a construit o diafragmă pentru gramofon pe care a şi brevetat-o. Şi tot aici a încercat să 
realizeze, mai mult în secret, un motor de automobil de concepţie proprie. Cu ocazia unui concurs internaţional 
de la Baden, la care fabrica „Opel” a participat cu cinci maşini, Aurel Vlaicu a montat, cu consimţământul 
şefului său de atelier, dar fără aprobarea conducerii uzinei, un carburator cu 2 jigloare şi o mică pompă de 
benzină concepute de el, pe motorul uneia din cele cinci maşini. Datorită modificărilor făcute, maşina 
respectivă a câştigat probele de viteză, urcare pe pantă şi regularitate.  
 Către sfârşitul anului 1908, A. Vlaicu s- înapoiat în patrie: „Am venit – i-a spus acesta tatălui său – şi nu 
mai plec, până nu dau gata maşina de zburat.” Cu banii strânşi prin subscripţii publice de doctorul Romulus 
Boca, colegul său din liceu, şi cu sumele împrumutate de tatăl său de la o bancă în schimbul ipotecării 
pământului, A. Vlaicu a cumpărat materialele necesare şi, până în primăvara anului 1909, a ralizat un planor pe 
care l-a experimentat cu succes, în zbor.  
 „Impresia cea mai puternică – îşi amintea Vlaicu – am simţit-o când am zburat pentru prima oară la 
Binţinţi, în Ardeal. Bleriot încă nu trecuse Canalul Mânecii. Primul meu aparat era tot din lemn şi nu avea 
motor. Am legat trei cai de el, trei flăcăi a 
prins a pocni din bice şi aparatul s-a ridicat la 
vreo 15 m înălţime, după ce a „alergat” câteva 
zeci de metri pe pământ.” Îşi botezase 
planorul Gândacul, iar după o serie de salturi 
experimentale a instalat-o la bordul acestuia şi 
pe Valeria, sora sa, fiind prima femeie română 
care a zburat cu planorul.Convins de poetul 
Octavian Goga, A. Vlaicu a plecat în luna 
octombrie 1909 la Bucureşti, în speranţa că va 
obţine de la guvernul român ajutoarele 
necesare construirii aeroplanului său în curs 
de proiectare. La propunerea lui Spiru Haret, 
Ministrul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, şi 
cu sprijinul mai multor personalităţi de seamă, 
militanţi pentru idealul de unitate naţională, 
între care directorul C.F.R. Alexandru Cottescu, scriitorii Alexandru Vlahuţă, Emil Gârleanu, Şt. O. Iosif, I. L. 

Aeroplanul VLAICU- II- 1911 
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Caragiale, George Coşbuc, Zaharia Bârsan, Ilarie Chendi Octavian Goga, la 2 noimbrie 1909, guvernul român a 
aprobat construirea aeroplanului Vlaicu la Arsenalul Armatei de pe Dealul Spirii, acordându-i şi un ajutor 
bănesc. Totodată, Vlaicu a fost încadrat la Arsenal pe post de inginer diurnist, cu începere de la 14 noiembrie 
1909, cu un salariu de 300 lei/ lunar. 

 După o activitate febrilă – achiziţionarea unui motor 
rotativ Gnom de 50 CP de la Paris, montarea lui şi a 
diferitelor piese cu echipa Arsenalului şi cu ajutorul 
prietenului său, G. B. Magnani, proprietarul unui mic atelier 
de reparat biciclete şi motociclete care i-a furnizat mai multe 
piese precum şi elicea pentru avion - în primele zile ale lunii 
iunie 1910, aparatul a fost transportat la Cotroceni, unde a fost 
adăpostit într-unul din hangarele aerostaţiei. În zilele 
următoare, Vlaicu a început probele de încercare şi de rulaj pe 
câmpul din faţa hangarului. 
 În ziua de 17 iunie 1910 a avut loc istoricul zbor în 
care A. Vlaicu, cu un aparat proiectat şi construit de el, s-a 
ridicat la 4 m, parcurgând aproximativ 50 m.! Un influent ziar 

al timpului relata: „Zborul de aseară nu este una din acele performanţe extraordinare....El constituie totuşi 
un record şi mai scump patriei noastre, căci este vorba de o invenţie românească....” 
  În urma acestui succes se plasează pe un onorabil loc III ( după Franţa şi Italia) în rândul naţiunilor 
lumii în ceea ce priveşte proiectarea şi construcţia unui avion original. La timpul respectiv, comandantul 
Aeronauticii Militare, maiorul Ioan Macri, precum şi numeroşi oameni de cultură, au propus ca Ziua Aviaţiei să 
fie sărbătorită la această dată, însă A. Vlaicu, o persoană deosebit de modestă, a refuzat!. 
 Probele de zbor şi evoluţiile pe care Vlaicu le-a executat în zilele de 10, 11 şi 29 august au ridicat 
performanţele aparatului său la înălţimi şi distanţe comparabile cu ale celor mai evoluate avioane ale timpului, 
umplând de mândrie sutele de spectatori care-l urmăreau de pe marginile câmpului de zbor. Referindu-se la 
zborurile temerarului pilot, Victor Ion Popa aprecia că: „Vlaicu nu mai era un om. Era o poveste...nu mai 
avea nevoie să trăiască omul; atât de viu îi era numele.” 
 Participând la manevrele militare din toamna anului 1910 în regiunea Slatina – Piatra-Olt, Vlaicu a 
dovedit conducătorilor armatei utilitatea aparatelor de zbor în misiuni de observare, recunoaştere şi legătură 
urgentă, înscriind România printre primele ţări din Europa care au utilizat aviaţia în scopuri militare. 
 În anii 19911, 1912, 1913, Vlaicu desfăşoară o deosebită activitate cu noul său aparat Vlaicu No II 
făcând un prim turneu în Transilvania, la Blaj ( 29 august 1911) unde 30 000 de spectatori l-au admirat şi 
ovaţionat, Sibiu ( 29 septembrie), Braşov ( 1 octombrie) şi apoi la Iaşi ( 13 octombrie 1911). În anul 1912 
execută zboruri demonstrative la Ploieşti ( 8 aprilie), la Cernăuţi ( 21 şi 28 aprilie) în prezenţa a 40 000 de 
spectatori. Dar, apogeul performanţelor sale l-a atins la concursul aerian internaţional de la Aspern – Viena din 
23 – 30 iunie 1912, desfăşurat în faţa a peste 200 000 
spectatori.  
 Cu o zi înainte de începerea concursului, A 
Vlaicu, după ce a susţinut probele impuse, a primit 
brevetul oficial de pilot (  nr. 52 din 22 iunie 1912) brevet 
internaţional eliberat de autorităţile din capitala austriacă.
 La întrecerile susţinute de cei 43 concurenţi din 
opt ţări ala lumii, printre care se numărau piloţi de 
valoare momdială ca Roland Garros, Moineau, Michel 
Molla şi alţii, Vlaicu a reuşit să se claseze primul la 
aruncarea la ţintă a unei greutăţi de la 300 m; primul, la 
egalitate de puncte cu Roland Garros, la proba de viraje; 
al doilea, la o diferenţă de numai 2 cm, la proba de 
aterizare la punct fix.  Reprezentanţii firmei engleze 
Marconi l-au felicitat, propunându-i totodată să-i fabrice 
în serie avionul cu unele modificări şi perfecţionări. 
Acesta urma să fie avionul  A. Vlaicu No III. Vlaicu a 
refuzat nu numai această ofertă, dar chiar şi propunerea 
de a i se cumpăra licenţa, deoarece a vrut să păstreze 
pentru ţara sa drepturile de folosire a avionului. „Până la 
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sfârşit, Vlaicu a obţinut de la firma engleză ca să construiască în 
Anglia numai agregatele şi piesele ce nu se puteau face în 
România, iar în România să instaleze, pentru restul construcţiei, 
ateliere de fabricaţie şi de montaj.” Contractul a rămas fără 
urmări, din cauza dispariţiei premature a lui A. Vlaicu.  
            Cam un astfel de contract vede autorul acestor rânduri 
în ceea ce priveşte dotarea aviaţiei militare cu avioane 
supersonice de luptă, adică să cumpărăm, indiferent de tip, 
poate fi F16, dar în colaborare să fabricăm în ţară cel puţin 
două tipuri de avioane cum ar fi IAR – 99 ŞOIM şi IAK -52. 
Aceasta înseamnă strategie de dezvoltare pe cel puţin 35 – 45 
de ani şi locuri de muncă reale,  nu cele de la mitinguri 
electorale. 
 Trecerea Carpaţilor în zbor a fost gândul care-l frământa tot timpul. Reuşita acestui zbor ar fi constituit 
o premieră a aviaţiei româneşti şi un simbol al dorinţei de unire şi independenţă pentru toţi românii de dincolo 
şi de dincoace de lanţul  Carpaţilor. Aurel Vlaicu ştia că avionul şi, mai ales, motorul aparatului său sunt la 
limita oboselii. Stimulat totuşi de insistenţa fraţilor săi de inimă de la Orăştie şi de gândul de a duce acolo, în 
inima Transilvaniei, mesajul încurajator din capitala României în legătură cu năzuinţele lor sfinte, Vlaicu s-a 
decis să înfrunte bariera trufaşă a munţilor şi în ziua de 13 septembrie 1913, orele 14:30 a decolat de la 
Cotroceni. După o alimentare în apropiere de Ploieşti, Vlaicu s-a îndreptat către munţi pe Valea Prahovei. 
Ajuns dincolo de Câmpina, la înălţimea de 500 de metri, avionul lui Vlaicu a fost obsrvat, de jos, virând către 
înapoi, coborând şi căutând, după cum s-a constatat ulterior, un teren pentru aterizare. Ajuns la sud de satul 
Băneşti, de la aproximativ 30 m înălţime, avionul s-a dezechilibrat, prăbuşindu-se lângă şoseaua Câmpina – 
Ploieşti. Aurel Vlaicu şi-a pierdut viaţa. 
 În semn de înaltă preţuire, ziua înmormântării lui Vlaicu a fost declarată zi de doliu naţional şi i s-au 
organizat funeralii naţionale. Cei care au luat cuvântul la mitingul de doliu l-au caracterizat ca „cel dintâi 
aviator pentru care graniţa carpatică s-a desfiinţat, credincois fiu al neamului care a închegat sufletul 
românismului într-a singură gândire şi a făcut să-i bată inima pentru o singură cauză”....”Gazeta Transilvaniei” 
a dat glas durerii „celor trei milioane şi jumătate de fraţi robiţi din Ardeal, care plâng pe eroul ce simboliza 
cel mai înalt şi sublim ideal după care însetăm de veacuri.” La  locul accidentului s-a ridicat un semnificativ 
monument. 
 Au fost destule argumente ca, din panoplia largă a multor inventatori şi zburători ai aeronauticii 

româneşti, zborul lui Vlaicu din 17 
iunie să fie ales în aprilie 1964 de 
Guvernul R.S.R. ca sărbătoarea Zilei 
Aviaţiei Române. După Revoluţie, în 
iureşul distrugerii n-a scăpat nici ziua 
aviaţiei. A fost pusă în discuţie 
schimbarea datei acestei sărbători. Am 
fost destul de mulţi cei care ne-am 
împotrivit acestei schimbări, dar 
argumentul celor care s-au cununat cu 
cearşafuri în geamuri, şi-au botezat 
copiii prin grote sau deloc că e zi 
comunistă, cred că Vlaicu a fost 
printre fruntaşii partidului, au inclinat 
ziua spre Sf. Proorosc Ilie, care ar 
putea avea ceva cu aviaţia mondială, 
fiindcă nu cred că s-a  născut pe 
meleagurile noastre. 
                                                                        

         
Cdor.  av.(r) Oţelea Pavel 

 
 
 

AUREL VLAICU -ÎN ZBOR 
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Cu viaţa mea apăr viaţa” 
Pirotehnicianul – profesionistul care nu are voie să greşească 

 

„Nume predestinat pentru oameni curajoşi, cinstiţi şi neconformişti. Pirotehnicianul trebuie sa aibă 
ceva din curiozitatea copilului care încearcă să descopere de ce se învârte roata, ceva din mintea savantului 
care descoperă (după ani de căutări) că fulgerul poate produce lumină, ceva din puterea de concentrare a 
iluzionistului sau ceva din curajul… nebunului. Dacă veţi găsi un asemenea om, lăsaţi-l să se joace cu focul 
şi spuneţi-i, simplu: «PIROTEHNICIAN».” 

(„Balada Pirotehnicianului”, maior pirotehnist COSMEI CORNELIU ) 
 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa are în structurile operative şi 
o echipă de pirotehnicieni care, ori de câte ori o persoană găseşte muniţie neexplodată intervine pentru 
preluarea, transportul şi depozitarea acesteia în condiţii de siguranţă şi, ulterior, distrugerea explozivilor în 
spaţii special amenajate.  

Echipa pirotehnică a ISU „Dobrogea” este formată din patru specialişti curajoşi, care ştiu că nu le este 
permisă nici măcar o greşeală. Sunt doi subofiţeri pirotehnicieni:  sg.maj. Laurenţiu Sfinteş, sg. maj. Nicolae 
Crăciun, un maistru militar cls. I Horaţiu Viorel Constantin, cu funcţie de şef al echipei, şi cel care coordonează 
toate misiunile de asanare a teritoriului şi neutralizare a muniţiilor şi explozivilor neexplodate, dl. lt.col. Marius 
Sorin Creţu. 

Misiunea principală a acestor salvatori profesionişti în pirotehnie este 
asanarea, pe teritoriul judeţului Constanţa, a muniţiilor şi explozivilor rămase 
neexplodate de pe timpul războaielor, din explozii sau incendii la depozitele de 
muniţii şi materiale explozive, accidente survenite pe timpul transportului de 
muniţii sau asanări ale poligoanelor special amenajate pentru trageri sau 
instrucţie cu muniţie de război, care urmează a fi redate circuitului economic. 

 

Pe parcursul anului 2009, echipa pirotehnică a executat 73 de misiuni de 
asanare a terenurilor de muniţia rămasă neexplodată, două şedinţe de distrugere a 
muniţiei asanate şi 32 de activităţi de instruire a operatorilor de deşeuri metalice 
reciclabile, în vederea modului de primire şi manevrare a elementelor de muniţie.  

Statistic, elementele de muniţie asanate, în 2009, se prezintă astfel: - 149 
de proiectile de calibre diferite; - 90 de lovituri de aruncător de calibre diferite; - 
21 grenade de mână defensive şi ofensive; - 1 torpilă inertă; - 1 bombă de aviaţie 
(goală); - 584 cartuşe de infanterie şi elemente de muniţie. 

„Este meseria în care tot timpul ai de învăţat şi niciodată nu poţi avea 
pretenţia că ştii totul. Pirotehnia nu se pierde în negura vremurilor. Este meseria celor curajoşi şi foarte bine 
pregătiţi, teoretic şi practic. O mică greşeală a pirotehnicianului are urmări grave. Ultimele misiuni au fost 
executate în centre de colectare a  fierului vechi în care am găsit proiectile de diferite calibre, de la 57 mm la 
152 mm, ce reprezentau un risc deosebit pentru cei care le-au adus la fier vechi cât şi pentru personalul 
centrelor. La o manipulare necorespunzătoare, oricare dintre ele putea să explodeze provocând moartea sau 
rănirea persoanelor aflate pe o rază de până la 500 – 1.000 metri”, a declarat lt.col. Marius Sorin Creţu. 

Sfaturi utile privid protecţia populaţiei la descoperirea muniţiei neexplodate 

 Se interzice:- atingerea muniţiilor cu mâna sau alte obiecte; - lovirea sau mişcarea muniţiilor găsite în 
pământ sau la suprafaţă; - introducerea muniţiilor în foc; - demontarea focoaselor sau altor părţi componente; - 
joaca copiilor cu diferite muniţii ca: grenade, focoase, cartuşe, proiectile sau alte elemente pirotehnice; - 
ridicarea, transportul  şi introducerea muniţiilor în încăperi sau locuinţe. 

 

O simplă mişcare a muniţiei din poziţia în care se găseşte poate declanşa explozia acesteia. 
Cetăţenii, care au cunoştinţă despre existenţa muniţiilor neexplodate, trebuie să apeleze imediat numărul 

unic de urgenţă 112 sau să anunţe imediat organele autorităţilor locale - primărie, poliţie, pompieri, unităţile 
militare apropiate. 
                                                                                                                     Paula Anghel 
                                                                                    Purtător de cuvânt I.S.U. Constanţa 
                  
 
 

Lt.col. CREŢU SORIN
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                DE LA JACQUES PIERRE BRISSOT  
                       LA DOMINIQUE STRAUSS-KAHN 

   
           La 11 noiembrie 1784 Carol Bruneck de la Oficiul Sării din Şoimuş este silit de către delegaţii lui Horea, 
să transmită Tablei comitatului  Hunedoara,  doleanţele răsculaţilor care  era fără îndoială, cel mai avansat şi 
cel mai important act scris generat de răscoală. 
            Condiţiile sunt clare şi categorice: 
1.Nobilul comitat şi toţi posesorii lui să jure pe cruce cu toate odraslele lor. 
2.Nobilime să numai fie, ci care unde poate primi o slujbă crăiască, din aceea să trăiască 
3.Nobilii posesori să părăsească pentru totdeauna moşiile nobiliare 
4.Şi ei să plătească dare ca şi poporul de rând 
5.Pământurile nobiliare să se împartă între poporul de rând potrivit poruncii ce va urma, a împăratului 
             Acest act  exprimă, programatic, scopul ei ultim, care nu e nici mai mult nici mai putin decât 
desfiinţarea nobilimii şi implicit a raporturilor feudale. ... Condiţiile au ajuns apoi, în scris sau oral, în formă 
exactă sau parafrazate, pervertite, la mare circulaţie, şi în interior şi peste graniţe, în acte, scrisori, memorii, 
presă, broşuri. Dar iată cum le apreciază ca esenţiale şi le comentează revoluţionarul Jacques Pierre Brissot, 
viitor şef al girondinilor în scrisoarea sa deschisă adresată împăratului IOSIF -II-: 

       ,,...Toţi cei care au scris despre răscoala valahilor par a fi conspirat  împotriva nefericitului 
popor, pentru a încuraja, Principe, să-i pedepseşti pe conducători prin cazne groaznice, să încătuşezi 
poporul. Ba pe unii i-am văzut chiar glumind despre roată... Respectul datorat umanităţii este tot atât de 
sfânt ca acela datorat zeilor şi, oricine se joacă în discursurile sale cu drepturile pe care oamenii le deţin 
de la natură trebuie să ispăşească acest sacrilegiu prin dispreţul celor înţelepţi şi prin pumnalul celor 
oprimaţi. Dar,  pentru a analiza adevăratul caracter al răscoalei, ar trebui cunoscute starea actuală a 
valahilor, obiceiurile lor, modul în care se cârmuiesc, impozitele pe care le plătesc... ar trebui cunoscute 

cauzele care i-au împins la răscoală, nedreptăţile ce li s-
au făcut, gradul de asuprire sub care gem...Valahii s-au 
răsculat... Poporul, în pofida asupririi care-l încovoia, se 
lăsa anevoie atras de răscoală, obişnuit să  creadă că locul 
pe care îl menise tirania îi este menit de fapt de divinitate. 
El se lasă cu atât mai mult atras la răscoală cu cât este 
mai ignorant. Când un asemenea popor, cuprins de 
mânie, sfărâmă lanţurile, trebuie să tragem concluzia că 
a avut dreptate să se răscoale din moment ce s-a răsculat. 
Supus de o mulţime de veacuri unui despotism mai mult 
sau mai puţin aspru, acest popor a zăcut în  mizerie şi 
ignoranţă. Orânduirea feudală, ale cărei trăsături 
cumplite s-au şters aproape pe toată suprafaţa 

pământului, mai păstrează încă toate rigorile în sânul acestui jalnic ţinut. 
Aversiunea lui Horea faţă de nobili şi dorinţa de a se elibera pe sine şi pe 
compatrioţii săi de violenţele nobilimii au fost primele imbolduri ale acţiunii lui. 
Nobilii i-au silit pe supuşii lor să se răscoale datorită asupririi lor. Horea a adus 
plângerile naţiunii sale  sub ochii monarhului, care i-a făgăduit că va pune 
capăt tiraniei... Oricare ar fi fost pricina care te-a putut împiedeca să aduci 
uşurare nefericiţilor valahi, purtarea lor a fost corectă. Horea şi-a făcut datoria, 
era rândul tău să ţi-o faci pe a ta. N-ai putut, asuprirea a continuat să dăinuie şi 
atunci valahii au putut să se împotrivească.... Călătoria pe care din dorinţa de a-
ţi cunoaşte statele te-a îndemnat să o întreprinzi acum câţiva ani în acest ţinut 
te-a făcut să cunoşti bine mizeria care domnea acolo. Un valah ţi-a prezentat o 
plângere care suna astfel : “Principe, muncim patru zile stăpânii  noştri, a pe 
săptămână pentru cincea este pentru slujitorul Domnului, a şasea pentru noi şi a 
şaptea o folosim ca să sărbătorim duminica’’.  
  (...) Lui Horea i se atribuie cruzimi de când a început răscoala. Erau ele necesare? Erau ele represalii? 
Nici un fel de pedeapsă... In secolele trecute Anglia şi Franţa au fost martorele unor răscoale ale ţăranilor 
care, ca şi valahii, erau sătui de tirania nobililor lor. Măcelul pe care l-au făcut a fost mult mai mare. Si 
n-a fost pedepsit deloc. Un popor blând până în acel moment nu putea fi o bandă de ucigaşi. Ca atare, el 
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îşi face dreptate, deoarece ea nu mai există. S-a spus că, guvernul provincial a căutat să potolească 
tulburările în parte prin blândeţe, în parte prin ameninţări. Nu era nevoie nici de blândeţe, nici de 
ameninţări. Era nevoie de dreptate... Dacă aş fi pe tron şi aş fi avut nefericirea  să-mi nemulţumesc 
poporul, aş trata eu însumi cu nemulţumiţii, fără armată, fără curteni. Le-aş spune: prieteni, nu vreau să 
fiu călăul vostru, sunt numit părintele vostru şi aş vrea să fiu cu adevărat. Arătaţi-mi relele de care 
suferiţi şi le voi tămădui. Nu le-aşi oferi nici iertare nici hrisoave. Supuşii nefericiţi sunt cei care trebuie 
să ierte... aş desfiinţa pe loc abuzurile şi i-aş surghiuni pe loc pe tirani... S-a făgăduit o răsplată de treizeci 
de florini pentru prinderea fiecăruia dintre ei... Ei invocă perfidia, trădarea supuşilor lor împotriva 
răzvrătiţilor. Ei  încurajează pe cei dintâi la crimă, cumpărându-i cu bani... Răscoala este un drept al 
celui asuprit şi nu-i poate fi interzis  decât nimicind asuprirea... Valahii îţi strigau : suntem asupriţi, 
murim de foame, ne sfârşim sub biciul călăilor noştri. Oamenii tăi, regimentele tale le spuneau: fiţi 
asupriţi, muriţi de foame, sfârşiţi-vă sub bici, de nu, vă vom spinteca, de nu îi vom trage în ţeapă pe 
prizonieri şi pe căpeteniile voastre... Şi cârmuirile mai par foarte uimite că nimeni nu se mai încrede în 
făgăduielile lor, că oamenii stăruie în răscoală? ... cârmuirea a făgăduit într-adevăr să facă dreptate 
cererilor lor, să îndrepte abuzurile dacă se va reveni la starea de pace. Dar nu se ştie că, în toate 
timpurile, administraţia a nesocotit asemenea făgăduieli? Furtuna trece, ea îşi râde de credulitatea 
poporului şi continuă să-l zdrobească. Citiţi istoria şi veţi găsi  mii de pilde asemănătoare în care poporul 
a fost întotdeauna păcălit în buna sa credinţă.  Vreau să trag din această făgăduială a cârmuirii un 
raţionament fără putinţă de replică împotriva lui: din moment ce s-a promis să îndrepte abuzurile, 
înseamnă că ele existau şi valahii aveau dreptate să se răscoale şi era nedrept ca ei să fie pedepsiţi.    

Valahii au prezentat condiţiile puse de Horea nobilimii. Prin cererea de la punctual 2 se va secătui 
pentru totdeauna izvorul asupririi, datorită nimicirii nobilimii. Ea nu poate exista decât dacă există 
servitute şi spre nenorocirea societăţilor. A treia a fost dictată de politica cea mai sănătoasă. Slujitorii 
curţii trebuie să fie plătiţi de  Curte şi nu din sângele popoarelor. Tiranii, ale căror nevoi depăşesc 
veniturile lor, au adoptat această manieră de a plăti serviciile pe care le primesc. Ei acordă slujitorilor 
lor exploatarea supuşilor lor, aşa cum se acordă tunsul oilor sau tăierea unei păduri... Există oare vreun 
om de bun simţ care să nege că toţi membrii unui stat trebuie  să-i suporte povara potrivit cu 
posibilităţile lor?... Este un adevăr demonstrat că nedreptatea care şi-a înfipt adânc rădăcinile, este greu 
de stârpit, din pricină că poporul este prea blând... Propunerea a patra şi a treia sunt cele care vor fi 
revoltat cel mai mult şi totuşi erau naturale, deoarece fiecare valah avea dreptul la pământul pe care l-a 
făcut să rodească cu sudoarea sa...Trebuie adăugat că, deşi popoarele răsculate nu se bucură multă 
vreme de ceea ce au obţinut, ele au întotdeauna ceva de câştigat răsculându-se. Cu fiecare pas pe care-l 
fac, mai desprind o verigă din lanţul lor şi, chiar dacă n-ar reuşi decât sa-i sperie pe conducători şi tot ar 
avea ceva de câştigat... Propunerile valahilor n-au fost acceptate. A fost trimisă armata împotriva lor... 
răzmeriţa a fost potolită. Horia, părăsit de compatrioţii săi fuge, pe capul său se pune un premiu, e 
descoperit curând, denunţat, predat şi  moare în chinuri... Forţa a pus capăt acestei răscoale. Valahii şi-
au  lăsat libertatea pe seama trupelor împăratului. Şi  lucrul nu-i prea de mirare. Laşitatea deprinsă în 
robie  părăseşte anevoie un suflet pe care l-a mutilat. Lipsit de speranţa de a învinge, robului îi place să 
creadă în făgăduielile stăpânilor săi... luptând, moartea e neîndoielnică. 
Cedând, mai întrevăd câteva raze de speranţă şi speranţa vieţii, chiar a 
celei mai mizerabile, are pentru mulţi farmecul ei. Trebuie  să ai un 
suflet  deosebit ca să-i preferi moartea şi în acest secol, unde fiecare 
capitulează în faţa trebuinţelor şi a libertăţii sale şi le crede bine plătite 
prin câteva bucurii, aceste suflete privilegiate sunt rare. Pentru a-i face 
să tremure pe tirani, nu poţi decât să dispreţuieşti viaţa. Dacă cei asupriţi 
ar avea curaj, în curând n-ar mai fi asupritori. Dar, printr-o altă 
întâmplare nefericită, curajul nu încolţeşte decât într-o inimă liberă. 
Laşitatea e clădită pe robie…  

…După 226 ani, un alt francez, Dominique Strauss – Kahn, 
preşedintele F.M.I. spune…şi spune!... 

                                                                                                           Lt. col.(r) MIHAI ISTRATI 
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HAIDUCII DOBROGEI 
– eroi ai rezistenţei anticomuniste – 

            În primul rând, ţinem să mulţumim domnului prof.univ.dr. Marian Cojoc, prorectorul pentru 
învăţământ al Universităţii Ovidius Constanţa, specialist în istorie şi filosofie, şi printre altele istoric al mişcării 
anticomuniste din Dobrogea, pentru că a dovedit încă o dată faptul că este un apropiat al publicaţiei noastre 
punându-ne la dispoziţie volumele şi studiile sale în această problemă. 

 În volumul său, Rezistenţa armată din Dobrogea 1945-1960 (Editura Institutului Naţional pentru 
Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2004, p. 11), domnul profesor arată cum rezistenţa anticomunistă a 
reprezentat în ţinutul dintre Dunăre şi Mare o realitate istorică peste care nu se poate trece cu uşurinţă. Având în 
vedere numărul victimelor represiunii comuniste nu putem decât să fim de acord, acceptând fără rezerve 
importanţa istorică a acestui fenomen.  

Gruparea Haiducii Dobrogei a apărut şi s-a dezvoltat în cadrul rezistenţei anticomuniste dintre Dunăre şi 
Mare, care la rândul ei a urmărit aceleaşi obiective generale ale Mişcării Naţionale de Rezistenţă, concretizat în 
hotărârea unor grupări umane, mai mult sau mai puţin compacte, de a lupta, cu toate mijloacele (de unde şi 
nominalizarea de „extremiste” dată de autorităţile statului, sperând în iluzoriul ajutor extern al marilor 
democraţii occidentale) împotriva noului regim de fidelă inspiraţie stalinistă ce se edifica în România anilor '50 
(ibidem). 

Din cadrul acesteia au făcut parte luptători ai rezistenţei dobrogene precum martirii Nicolae Fudulea, 
Dumitru Fudulea, Gogu Puiu, Gică Perifan, Gheorghe Creşu, Gheorghe Gulea, Preot Mihăilescu, Stila Timu, 
Plutonier Cenuşe, Stere Ştercu, Nicu Marin, Vasile Baciu, Toma Vasile, Gheorghe Arău, Stere Grasu, Ion 
Cotan, Stere Alexe, Iancu Ghiuvia, Iancu Cuşu, Iancu Bica, Nicolae Haşoti, Stere Hapa ş.a.  

A existat fără niciun dubiu o legătură clară între mişcarea legionară şi mişcarea de rezistenţă, fapt 
relevat în mod elocvent de documentele prezente în volumul citat, uneori mişcarea legionară fiind considerată 
în sinea ei o mişcare de rezistenţă.  

Desigur, închegarea acestui grup al Haiducilor 
Dobrogei a fost un proces desfăşurat în etape, început în anul 
1947 prin revenirea în ţară a fiului preotului din comuna 
Ferdinand (Mihail Kogălniceanu) din judeţul nostru, Gogu 
Puiu, deoarece de numele lui se va lega ulterior dezvoltarea 
radicală a mişcării de rezistenţă în Dobrogea (fapt cunoscut 
atât de autorităţi cât şi de cele câteva lucrări dedicate 
rezistenţei antitotalitariste în România). 

Ajuns în scurt timp în Dobrogea, el va constata direct 
gradul de organizare a rezistenţei anticomuniste de aici, unde 
implicarea în constituirea nucleelor rezistenţei a lui Nicolae şi 
Dumitru Fudulea, Iancu Beca, Iancu Ghiuvea, Stere Hapa, 
Nicolae Haşoti şi Iancu Cuşu, era deja o realitate(ibidem, p. 
18). 

Toţi aceştia şi mulţi alţii capacitaseră în mişcare deja 
numeroşi membri din „comunele rurale”. În această direcţie, 
lucrările dedicate rezistenţei în Dobrogea oferă imagini 
acceptabile ale etapelor organizatorice. Una dintre acestea 
evidenţia faptul că „în septembrie 1948 se întâlnesc şefii 
nucleelor, în casa lui Grasu Stere din Ceamurlia de Sus şi 
hotărăsc înfiinţarea Organizaţiei de rezistenţă anticomunistă şi antisovietică sub conducerea lui Iancu Fudulea” 
(Olimpia Cotan, Taşcu Beca, Rezistenţa, Constanţa, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, 1995, p. 15 apud 
Marian Cojoc, op. cit., p. 19), la şedinţă participând delegaţi din 25 de localităţi, atât ale Tulcei, cât şi ale 
Constanţei. În rândul lor vom găsi luptători de marcă ai rezistenţei, cum au fost: Nicolae Ciolacu din Sinoe, 
Fotu Anastase din Mihai Viteazu, Hristu Pariza din Cogealac, Cotan Ionel din Cailderea (Neatârnarea), Alexa 
Stere şi Dumitru Alexe din Ceamurlia, Arău Gioga din Panduru ş.a. În baza mărturiilor, se poate concluziona că 
la sosirea lui Gogu Puiu în Dobrogea exista o certă mişcare de rezistenţă, susţinută şi de alte grupuri, cum au 
fost cel condus de Vasile Baciu din Dulgheru (jud. Constanţa), din Casimcea al lui Nicu Marin şi Ghiţă 
Tomoşoiu, grupul lui Tofan Gheorghe, învăţător din Topolog, grupul din Runcu-Pantelimon condus de 
Gheorghe Balcan, precum şi alte grupuri mai mari sau mai mici din Deltă (ibidem). 

O dovadă a recunoaşterii capacităţii şi calităţilor de luptător al rezistenţei o constituie prezenţa şi 
acceptarea lui Gogu Puiu (la amintita reuniune a delegaţilor grupurilor de rezistenţă din septembrie 1948) drept 
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conducător, alături de Nicolae Fudulea. În cursul lunilor următoare ale anului 1948, se vor activa datorită 
tocmai acestui nou suflu organizatoric şi alte localităţi din centrul Dobrogei, precum Nuntaşi, Râmnicu de Sus 
şi de Jos, Băltăgeşti, Târguşor, Săcele şi Corbu (ibidem). 

Dispunând de o reţea solidă de informatori, unii dintre ei cu vechi state în cadrul Poliţiei de Siguranţă, 
Securitatea constănţeană a reuşit în ziua de 18 iulie 1949, la Cobadin, anihilarea liderului incontestabil al 
rezistenţei anticomuniste din această parte a Dobrogei (ibidem, p. 21). 

Căpitanul de Securitate Nicolae Doicaru, comandat al întregii acţiuni de lichidare a rezistenţei în 
Dobrogea consemna în raportul său adevărul că se cunoscuseră cu certitudine, „având informaţiuni sigure”, 
amănuntele prezenţei lui Gogu Puiu şi ale tovarăşilor săi, precum şi hotărârile acestora, motiv pentru care 
ordonase încercuirea casei „numitului Ion Adam” unde fuseseră „primiţi cu foc de pistol din partea banditului 
Gogu Puiu, care a aruncat pe fereastra casei şi o grenadă”(apud ibidem, p. 21). De fapt, învăluit din toate părţile 
şi fără scăpare, Gogu Puiu şi-a detonat ultima grenadă şi s-a aruncat peste ea, deflagraţia sfârtecându-i pieptul, 
în ciuda raportului oficial în care un securist îşi asuma răpunerea acestuia. 

Patru zile mai târziu, pe 21 iulie 1949, la Băltăgeşti îşi găsea sfârşitul un alt luptător al rezistenţei, Iancu 
Cuşu din grupul Beidaud, „împuşcat în stomac” de plt.maj. de Miliţie Popa Vintilă, tot acesta arestându-l şi pe 

Hapa Stere, Nicolae Haşoti, Iancu Ghiuvea şi Iancu Beca, 
după o urmărire îndelungată şi schimb aprig de focuri. 
Constituiţi apoi în „loturi” de condamnaţi, cei prinşi vor 
ajunge (parte din ei) să-şi găsească în scurt timp sfârşitul, 
prin condamnare la moarte (cazul celor patru: Hapa, 
Ghiuvea, Beca şi Haşoti, prin sentinţa executată în 
decembrie 1949) alţii, în noaptea de 9/10 martie 1950 
împuşcaţi (16 la număr) în sinistrul tren al morţii în 
drumul către Timişoara. Cei mai mulţi însă, fiind nevoiţi 
să suporte, ani de-a rândul, „picăturile morţii” în diverse 
închisori ale „universului concentraţionar” de pe 
cuprinsul României comuniste (ibidem, p. 21). 

Căderea lui Gogu Puiu şi a celorlalţi amintiţi nu a 
însemnat însă sfârşitul rezistenţei dobrogene, grupările 
fraţilor Fudulea, Cotan Ion, Vasile Baciu continuând să 
reziste atacurilor tot mai concentrate ale organelor de 
represiune, până în anul 1952 când rezistenţa rurală 
dobrogeană a fost practic înăbuşită. (ibidem, p. 22). 

  student   Costel Coroban                          
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,,SĂ FIM MAI BUNI CU NOI ÎNŞINE 
DAREA DE SEAMĂ A ASOCIAŢIEI CADRELOR ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE  DIM M.A.I. 

,,TOMIS’’ – FILIALA CONSTANŢA 
 

         La domnul colonel (r) Mihai Constantin, preşedintele Asociaţiei ,,TOMIS’’, în prezentarea Dării de 
Seamă pe anul 2009, se vede spiritul de ordine, de claritate,  concret, la obiect, ferm şi destul de hotărât să 
onoreze funcţia cu rezultate ce să răspundă obiectivelor stabilite în plen! 

Iată câteva din datele prezentate: 
- s-au desfăşurat acţiuni similare la subfilialele Medgidia, Mangalia, Hârşova, Năvodari şi Eforie; 
- s-au înscris 82 de noi membri în asociaţie, numărul total de membrii fiind de 827;  
- nu toţi membri au plătit cotizaţia, sunt 
vreo 120 de restanţieri! 
- suntem pe cale de a înfiinţa o subfilială şi 
la Cernavodă; 
- în judeţul Constanţa sunt cam 1900 de 
pensionari din M.A.I. şi va fi mult mai 
bine pentru noi toţi să fim  membri ai 
asociaţiei noastre! 
- acţionăm cu mijloacele noastre şi 
împreună cu ceilalţi colegi din celelalte 
structuri similare din Apărare să ne apărăm drepturile de pensie aşa cum ni s-au acordat ca un drept de 
proprietate! Noi nu cerşim! 
- dorim şi insistăm la toţi colegii noştri să depunem 2% din impozitul pe pensie în contul asociaţiei noastre.Astfel 
putem fi de mai mare ajutor colegilor noştri aflaţi în dificultate; 
- În anul 2009 au trecut în eternitate 20 de colegi, Dumnezeu să-i odihnească-n pace! Se păstrează un moment de 
reculegere în memoria acestora! 
- am organizat câteva activităţi recreative cu pensionarii noştri, insuficiente ca număr, dar nici participarea nu a 
fost încurajatoare! Doamnele din organizaţia noastră sunt mai receptive! 
- ne-am propus ca în acest an să organizăm excursii în Bulgaria, un tur pentru vizitarea mănăstirilor din 
Dobrogea şi dacă se poate şi a celor din nordul Moldovei; 
- ne bucură că avem o bună colaborare cu Asociaţia ,,Cultul Eroilor’’, participând la unele amenajări în cimitirul 
militar din Dobrici – Bulgaria! Avem în plan şi alte acţiuni în comun! Dorim să fim şi noi mai activi în 
colaborarea la revista dumnealor ,,ARMA PONTICA’’; 
- avem o bună colaborare şi cu Asociaţia Pensionarilor din Apărare, avem mai mulţi colegi de-ai noştri membri la 
C.A.R.- ul dumnealor; 
- nu prea înţelegem criteriile pentru avansarea la gradul următor a unor colegi de-ai noştri merituoşi, am înaintat 
câteva propuneri pentru îmbunătăţirea acestor criterii; 
- dorim şi susţinem eliminarea impozitului pe pensie, şi contribuţia de 5,5% la asigurările de sănătate, ca la noi la 
nimeni!  
- nu avem pensii ,,nesimţite’’, avem un drept câştigat după mulţi ani de muncă specifică jurământului militar! 
Protestăm pentru aceste aprecieri foarte supărătoare, jignitoare!... 
- în anul 2011 sărbătorim 20 de ani de la înfiinţarea asociaţiei noastre şi dorim să ne bucurăm de un program care 
să ne bucure pe toţi! 
- în concluzie : SĂ FIM MAI BUNI CU NOI INŞINE, ESTE LOC DESTUL PENTRU MAI BINE! 

         În plen şi-au exprimat puncte de 
vedere: 
        - Comisar şef Adrian Rapotan – la 
comanda I P.J. Constanţa - ,,este 
emoţionant să te afli în faţa camarazilor mai 
în vârstă care au contribuit la formarea ta 
profesională, în faţa foştilor tăi şefi!... 
În numele poliţiştilor constănţeni, cer 
sprijin la experienţa dumneavoastră pentru a 
rezolva cât mai operativ diferite probleme 

profesionale cu autori ,,profesionişti’’. Sunt sigur că putem primi multe sfaturi de mare ajutor… Acum şi IPJ se 
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află în acţiuni de căutări, de completare a tuturor competenţelor profesionale, avem nevoie de adevăraţi 
profesionişti în dificila cauzistică cu care ne confruntăm… Avem o revistă a noastră ,,POLIŢIA IMPACT’’ şi 
dorim să fiţi autori la prezentarea de cazuri rezolvate, slavă Domnului, aici în judeţ au fost atâtea!... Dorim să fim 
mai uniţi, se  simte ,,prăpastia’’ dintre activi si dumneavoastră!... Putem să vă sprijinim mai mult, mai ales în 
partea logistică a activităţilor ce doriţi să le desfăşuraţi. Vă doresc sănătate! 
       - col. dr. Mihai Virgiliu – ,,rata speranţei de viaţă este de trei ori mai mică la pensionarii noştri!!… 
,medicamentele compensate se tot reduc, asistenţa medicală tot mai precrară, deci perspectiva nu este foarte 
roz!...O să fim nevoiţi să apelăm la medicamente ieftine şi sper cu impact favorabil şi vă rog să ne spuneţi dacă 
efectul e cel scontat!, să ne înscriem în asociaţia bolnavilor de prostată(!), este o afecţiune de multe ori foarte 
gravă a bărbaţilor şi sunt destule căi de prevenire! Şi să fim ceva mai optimişti, să ne descărcăm sufletul, să ne 
relatăm experienţa bună sau mai puţin bună celor ce vin după noi, s-ar putea ca ei să aibă nevoie de ea! Vă doresc 
la toţi multă sănătate!’’ 
        - col.(r) Remus Macovei - ,,vă vorbesc din dubla mea calitate de preşedinte al Asociaţiei ,,Cultul Eroilor’’ 
şi preşedinte a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate filiala Constanţa. La Asociaţia ,,Cultul Eroilor’’ mă 
bucur de o participare efectivă din partea multor dintre dumneavoastră şi aduc mulţumiri domnului colonel Marin 
pentru felul cum a înţeles să 
colaborăm…Este necesar să ne intensificăm 
activităţile în rândul tineretului, al elevilor!   
Acum avem şi o revistă a noastră la care vă 
solicit participare activă!... Iar cu 
…sindicatul vrem să ne apărăm drepturile 
conferite de legile constituţionale ale 
României ! Cu toţii suntem afectaţi de 
măsurile ce se preconizează a se lua şi mai 
ales de limbajul neacademic folosit! E jenant 
că am ajuns…,, pe tarabă’’. Se uită că dacă 
avem o istorie, se datoreşte în cea mai mare 
măsură armatei!...Eram şi suntem ,,o mare mută’’ care nu are voie să se apere de multele invective ce ni se 
adresează, să suportăm tot felul de măsuri care afectează sănătatea noastră şi a familiilor noastre! Suntem pe un 
drum bun! Cu toţii trebuie să fim solidari în a  ne apăra drepturile cuvenite, folosind toate mijloacele legale. 
Înţelegem situaţia actuală ,dar trebuie să se ţină cont şi de părerile noastre, nu  să ne impună reguli care le convin 
numai dumnealor! Reflectaţi şi…multă sănătate!’’ 
       - gl.mr.(r) Florea Ion- ,, sunt  mulţi aici cu care am lucrat şi de la care am învăţat foarte multe. Cu domnul 
Aielenei am fost colegi şi la Şcoala Militară…. Acum suntem într-o situaţie dificilă şi noi pensionarii… De acord 
cu col. Macovei… Cei de la M. Ap. N.  demonstrează o preocupare mai mare decât noi, sunt mai organizaţi , mai 
concreţi şi noi trebuie să le luăm exemplul, să fim solidari cu toţii, trebuie să se ştie că nu suntem…,,nesimţiţi’’! 
Trebuie să facem mai mult pentru a atrage pe toţi pensionarii în asociaţia noastră, mai uniţi şi vom fi şi mai de 
ajutor nouă înşine! Sănătate şi toate cele bune!’’ 
       - col.(r) Antonaru - ,, doresc câteva referiri la problemele sociale…. Subscriu în totalitate la scopurile 
Sindicatului domnului Macovei!  Trebuie să le luăm exemplul!   Stând pe margine în ideea că altcineva va lupta 
în locul nostru nu este o soluţie!...Pensia este un drept de proprietate şi care nu ni-l poate lua nimeni…, ni s-a luat 
ilegal şi pensia suplimentară pentru care am contribuit mulţi ani!... Ca la noi la nimeni!...’’ 
       - gl. mr. Bulai – vicepreşedintele Asociaţiei Pensionarilor din M.A.I. - ,, am multe amintiri frumoase din 
acţiunile făcute în comun cu dumneavoastră în rezolvarea diferitelor infracţiuni!...Aţi fost adevăraţi 
profesionişti!... Noi ne luptăm pentru toţi rezervişti şi toţi trebuie să fie aici în asociaţie, să-i ajutăm pe cei în 
dificultate, să ne apărăm drepturile!... Suntem şapte asociaţii ale pensionarilor din Apărare şi Ordine publică, 
trebuie una mare şi puternică care să ne reprezinte pe toţi! Va fi o forţă de care va trebui să se ţină cont atunci 
când se iau măsuri care ne afectează în egală măsură pe noi toţi! La nivel central am avut întâlniri cu miniştri 
noştri. Cu preşedintele ţării, cu parlamentari dar până acum nu se văd semne că s-au înţeles bine cerinţele 
noastre! Mai aşteptăm, dar cât! Să vedem ce se va stabili în Camera  Deputaţilor , forul decisiv pe această 
linie!...Derulăm şi alte acţiuni, să le vedem rezultatele… Să fiţi sănătoşi cu toţii, multă sănătate şi familiilor 
dumneavoastră!...’’ 
   
                                                                         Consemnare Cdor (r) Pavel Oţelea şi col.(r) Constantin C. 

                                                                                                           






