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CUVÂNT ÎNAINTE 

 Necesitatea constituirii unei structuri asociative care să permanentizeze 

relaţiile între foştii diplomaţi militari, între toate fostele cadre ale Direcţiei 

Informaţii Militare a apărut tot mai evidentă după 1989. Această dorinţă apărea şi 

ca o dorinţă de a informa societatea românească, în măsura în care acest lucru se 

putea face cu onestitate atât pentru publicul larg, dar şi pentru serviciul de 

informaţii al Armatei în care discreţia este o regulă de aur, asupra istoriei, locului 

şi rolului Direcţiei Informaţii Militare în ansamblul sistemului de securitate al 

ţării.  

Astfel, începând cu ianuarie 1995, un comitet de iniţiativă format din 

coloneii în rezervă Dumitru Apostol, Gheorghe Brâncuş, Ion Constantin, Mitică 

Detot, Victor Paraschiv, Laurenţiu Sbera şi Stan Vlădescu au început demersurile 

pentru întocmirea documentelor necesare constituirii şi înregistrării legale la 

instanţele judecătoreşti. Rezultatul obţinut, nu fără dificultăţi, reveniri şi 

compromisuri a fost că, la data de 28 noiembrie 1995, prin Hotărârea 

judecătorească nr. 167/1995 a Judecătoriei sect. 2 Bucureşti, a fost înfiinţată 

Asociaţia Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere „A.I. Cuza” (ADMRR). 

Astăzi, după 20 de ani de activitate continuă în folosul fostelor cadre ale 

Direcţiei Informaţii Militare în rezervă şi în retragere am decis că cel mai frumos 

cadou pe care  ni-l putem face este  lansarea revistei Asociaţiei intitulată simbolic, 

dar şi programatic, „Dincolo de Orizonturi”.  

 Acest număr special al  revistei se doreşte a fi un moment de reflecţie 

asupra  înfiinţării şi activităţii Asociaţiei, a contribuţiei aceasteia pentru cultivarea 

şi dezvoltarea tradiţiilor diplomaţiei apărării, de analiză a realizărilor şi 

eşecurilor noastre şi, nu în ultimul rând, de a afla de la cele mai autorizate voci 

din Asociaţia noastră, foştii şefi ai DIM, membrii fondatori, istorici şi scriitori cu 

notorietate, ce trebuie să facem de acum încolo.  

 Dorim ca acest moment aniversar să se constituie într-un onorant prilej de 

a ne exprima recunoştinţa pentru membrii Comitetului de iniţiativă, pentru toţi 

şefii Direcţiei Informaţii Militare, precum şi pentru toţi membrii Asociaţiei noastre, 

care şi-au adus contribuţia de-a lungul timpului pentru atingerea scopurilor 

propuse, au adaptat continuu activitatea Asociaţiei la realităţile concrete şi au 

luptat pentru câştigarea prestigiului meritat în cadrul structurilor asociative, dar şi 

în Armata României. Toţi  demonstrează că  pentru ei  „NOI” este mai important 
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decât „EU”, că aceasta este educaţia pe care au primit-o şi au respectat-o cu 

sfinţenie întotdeauna.  

 Avem credinţa că, prin apariţia revistei „Dincolo de Orizonturi”, Asociaţia 

va reuşi să atingă o anumită notorietate publică şi că actuala generaţie de „tineri 

pensionari” nu este una de  epigoni ai generaţiei fondatoare ci urmaşii demni care 

au înţeles că ştafeta trebuie dusă mai departe. 

   La Mulţi Ani dragi camarazi.   

 

Consiliul de Conducere  

al Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în retragere „Alexandru Ioan 

Cuza” 
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RESPECT  

CELOR CARE S-AU DEDICAT, PRIN MUNCA ŞI SPIRITUL LOR, 

ACTIVITĂŢII DE INFORMAŢII MILITARE, MEREU ÎN SLUJBA 

PATRIEI 

 

General maior ing. Cristian Iulian DINCOVICI* 
 

   „...lăsat-au puternicul Dumnezeu iscusită 

   oglindă a minţii - scrierea - dintre care  

   dacă va nevoi omul a ceti cele trecute cu 

   multă vreme, va putea şti şi oblci şi cu  

   aceasta să priceapă cele viitoare...”    
     Miron Costin în „Letopiseţ” 

  

În urmă cu 20 ani, prin eforturile pline de abnegaţie 

ale unui grup de iniţiativă constituit din ofiţeri de informaţii 

(ofiţerul de informaţii nu este niciodată „la pensie”), s-a 

constituit Asociaţia Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere „Alexandru 

Ioan Cuza” (ADMRR „A.I. Cuza”), aceasta dorind să devină, în primul rând, un 

cadru de promovare a culturii organizaţionale. 

Asociaţia este păstrătoarea tradiţiilor şi a faptelor nescrise care au făcut din 

Direcţia Informaţii Militare (DIM) o instituţie de elită în armata noastră, dar şi în 

lume. Istoria DIM a ultimelor aproape cinci decenii este prezentă prin cei mai mulţi 

dintre membrii Asociaţiei, cei care prin dăruire şi profesionalism, au purtat şi încă 

poartă stindardul nobilei datorii faţă de patrie. 

Mărturisesc că actuala conducere a DIM doreşte să continue ceea ce s-a 

început prin înfiinţarea „Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în 

Retragere”, susţinând crearea unei baze a cunoaşterii şi a experienţei acumulate în 

ultimii 20 de ani pentru creşterea performanţei şi definirea instituţiei noastre ca o 

structură de excelenţă, pregătită să facă faţă cu succes provocărilor acestui secol.  

Valorile şi cunoaşterea acumulate de fiecare dintre cei care au făcut sau fac 

parte din organizaţia complexă a informaţiilor militare trebuie transmise 

generaţiilor de mâine, pentru a avea o certitudine de progres şi dezvoltare. 

Eforturile depuse în timp de toate generaţiile de personal de informaţii 

militare au făcut posibilă construcţia unei instituţii de prestigiu - Direcţia Informaţii 

Militare. 

Ca o recunoaştere a acestui fapt, DIM a primit aprecieri laudative începând 

de la conducerea Armatei României, factorii de decizie politico-militară de la nivel 

naţional şi, nu în ultimul rând, la reuniunile directorilor serviciilor de informaţii 

militare ale ţărilor membre NATO şi UE.  

Cu riscul de a repeta, subliniez că toate acestea au fost posibile prin efortul 

întregului personal şi, de ce nu, trebuie recunoscut, reliefat aportul direct sau 

indirect al foştilor ofiţeri care au transmis generaţiei actuale experienţa şi 

devotamentul pentru activitatea de informaţii militare în slujba patriei. Da, aceştia 

se regăsesc acum în cadrul ADMRR „A.I. Cuza”. 
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Cele de mai sus sunt elemente de geneză pentru o mai bună conlucrare între 

conducerea DIM şi Asociaţie, relaţie care să conducă la cunoaşterea nevoilor şi, 

totodată, a posibilităţilor, capacităţilor reciproce de sprijin şi lucru. 

Având în vedere actualul context geo-politic, acum, mai mult decât oricând, 

se impune o interacţiune directă între cei ce au făcut parte din cadrele DIM şi cei ce 

acum şi în viitor îşi desfăşoară activitatea în ceea ce înseamnă universul 

multidimensional al informaţiilor militare.  

Experienţa anilor dedicaţi activităţii de informaţii, la toate palierele şi toate 

disciplinele de intelligence, este de dorit să fie exploatată în scopul de a identifica 

şi găsi cele mai bune soluţii pentru problemele actuale şi, mai ales, viitoare. Este 

adevărat că în activitatea noastră nu există şabloane, nici o acţiune nu seamănă cu 

alta, dar exemplele trecutului oferă, pentru cei care trăiesc meseria de ofiţer de 

informaţii ca o pasiune, idei, viziuni sau abordări care pot asigura succesul. 

Faţă de cele arătate mai înainte, această conlucrare, între cei care au făcut şi 

cei care acum fac parte din organismul complex al informaţiilor militare, trebuie să 

faciliteze dezvoltarea şi, de ce nu, experimentarea conceptelor, doctrinelor şi 

strategiilor în domeniu, urmărind ca rezultat standardizarea proceselor şi 

procedurilor de luare a deciziilor şi de lucru la toate nivelurile.  

Cadrul general în care se desfăşoară activitatea de dezvoltare conceptuală 

are la bază, în principal, exploatarea experienţei instituţionale, dar şi a tot ce este 

nou în domeniu la nivel naţional dar, mai ales, în plan internaţional. Având în 

vedere această idee apreciez că ADMRR „A.I. Cuza” poate oferi un sprijin 

nemijlocit, inclusiv prin iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii de cooperare cu 

asociaţii similare din statele NATO şi ale Uniunii Europene. Pentru aceasta 

apreciez că este necesară o nouă abordare atât din partea organizaţiei 

dumneavoastră cât şi a structurii noastre care poate oferi un sprijin real pentru o 

astfel de implicare a membrilor Asociaţiei. 

După cum este bine ştiut, obiectivul strategic pe care DIM îl urmăreşte 

permanent este: prevenirea surprinderii strategice, la nivelul sistemului securităţii 

naţionale, sprijinul decidenţilor politici, politico-militari şi militari cu informaţii 

relevante şi oportune în vederea îndeplinirii tuturor misiunilor subscrise apărării 

naţionale şi angajamentelor asumate la nivel internaţional, prin integrarea tuturor 

capabilităţilor de informaţii militare şi forţe de operaţii speciale într-un sistem 

unitar, coerent şi eficient. 

 Nu întâmplător am amintit acest obiectiv, care, în contextul geo-politic 

actual, a devenit de o importanţă crucială, noi toţi cunoscând problemele Ucrainei 

şi apetenţa Federaţiei Ruse de a-şi reface fosta influenţă sovietică pe care o 

consideră îndreptăţită.  

Aduc în discuţie aceste aspecte pentru că ele fac parte din ceea ce trăim în 

prezent, fapte care nu pot să fie ignorate, ele constituind premise pentru evoluţiile 

sociale şi de securitare de mâine.  

În acest context fluid, prin capacitatea de cunoaştere, anticipare, prevenire şi 

contracarare a ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, informaţia de securitate 

capătă valoare socială, economică, politică, militară sau de altă natură, pe care 
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statul român o integrează patrimoniului său strategic şi o protejează, conform 

normelor legale şi reglementărilor internaţionale. 

În acest moment apreciez că atenţionările care pot să vină de la membrii 

ADMRR „A.I. Cuza” sunt bine venite pentru instituţia noastră, acestea putând 

reprezenta elemente de avertizare sau chiar de validare privind posibilele evoluţii 

de securitate ale mediului strategic în care ţara noastră îşi prezervă interesele. 

Este de ordinul evidenţei că în asigurarea stării de securitate, un rol 

fundamental revine cunoaşterii disfuncţiilor, vulnerabilităţilor, factorilor de risc, 

ameninţărilor şi stărilor de pericol la adresa României şi a aliaţilor săi. Apărarea, ca 

parte a securităţii naţionale se realizează prin căutarea şi obţinerea informaţiilor şi 

transmiterea acestora factorilor legal abilitaţi, în vederea luării deciziilor de 

prevenire şi contracarare. Din această perspectivă, serviciul de informaţii militare 

trebuie să desfăşoare o activitate continuă de culegere de informaţii şi de informare 

a beneficiarilor asupra tuturor evoluţiilor fenomenului militar şi militaro-politic 

internaţional care ar putea afecta interesele externe, suveranitatea şi integritatea 

statului.  

Pentru a realiza aceste deziderate am convingerea că DIM are nevoie de 

sprijinul şi experienţa fiecăruia dintre cei ce îşi desfăşoară sau şi-au desfăşurat 

activitatea în domeniul atât de generos al informaţiilor militare. Da, din această 

perspectivă asociaţia dumneavoastră are un rol important pe care trebuie să şi-l 

exercite, aceasta cu sprijinul direct al Direcţiei noastre. 

În acest context, apreciez că întâlniri ale conducerii DIM, ale corpului de 

cadre tinere al Direcţiei cu membri ai Asociaţiei va face ca schimbul de ştafetă să 

aducă un plus de valoare întregii activităţi.  

Din această perspectivă, este de dorit ca periodic să se poată organiza mese 

rotunde sau dezbateri între membri ai Asociaţiei şi personal din structurile noastre 

în care să fie discutate, analizate şi evaluate diferite aspecte ale evoluţiei posibile a 

mediului strategic din proximitatea ţării noastre. 

Organizarea unor sesiuni de comunicări stiinţifice sau seminarii desfăşurate 

în comun, periodic, cu participarea membrilor „ADMRR „A.I. Cuza” şi 

personalului din cadrul structurii noastre poate facilita un schimb direct de idei şi 

opinii, cu profit direct pentru ambele părţi. 

Această revistă, pe care doriţi să o editaţi periodic şi care se constituie, 

practic, într-un forum de idei, analize şi evaluări ale membrilor Asociaţiei 

dumneavoastră şi ale colaboratorilor cu expertiză în domeniile cu conexiune la 

securitatea naţională, poate deveni o platformă de dezvoltare a cunoaşterii şi, mai 

ales, a înţelegerii fenomenelor politice, economice, sociale, militare, diplomatice, 

istorice, culturale care pot influenţa prezervarea şi promovarea interesului naţional. 

Asigurarea statutului de naţiune liberă, independentă şi demnă reclamă ca ţara 

noastră să gestioneze cu abilitate totalitatea fenomenelor şi evoluţiilor cu impact 

direct sau indirect asupra tuturor instituţiilor vitale ale statului şi asupra cetăţenilor 

statului român. 

În încheiere aş dori să subliniez importanţa participării tuturor structurilor 

Direcţiei Informaţii Militare, aici incluzând şi ADMRR „A.I. Cuza”, la procesul de 

transformare a DIM, pentru că experienţa ne arată că serviciile de informaţii se află 
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într-un proces permanent de reorganizare, redistribuire a sarcinilor pe domenii de 

interes şi restructurare, prin crearea unor noi compartimente sau redimensionarea 

celor existente. 

Şi, nu în ultimul rând, vreau să subliniez că de noi toţi depinde modul în 

care structura în cadrul căreia am activat sau activăm în prezent, se transformă, se 

construieşte pe sine, se auto-structurează într-o formă care să corespundă în mod 

adecvat provocărilor la care spaţiul în care trăim împreună este supus.  

Vreau să asigur pe toţi cei care au servit sau servesc patria sub stindardul 

informaţiilor militare că niciodată aceştia nu vor fi uitaţi, cei ce vin, având datoria 

de onoare de a păstra şi continua tradiţiile. Trebuie să ştiţi că nu sunteţi singuri, 

conducerea Direcţiei va fi mereu alături de membrii Asociaţiei Diplomaţilor 

Militari în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Generalul maior ing. Cristian Dincovici a îndeplinit o serie de funcţii de conducere în cadrul 

Direcţiei Informaţii Militare, inclusiv de diplomat militar la Paris şi Atena. În prezent este şeful 

Direcţiei Informaţii Militare, fiind permanet preocupat de impulsionarea şi modernizarea activităţii 

Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere.  



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUl 1 /  NUMĂR  OMAGIAl •  NOIEMbRIE 2015 

 

 ADMRR “A.I. CUZA” 20  10 
 

DRAGI PRIETENI 

Gheorghe TINCA* 

 

 Sunt bucuros să vă adresez Dumneavoastră sincere 

felicitări, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea 

Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere 

„A.I.Cuza”. Bucuria mea este cu atât mai mare cu cât s-a 

întâmplat ca Ordinul de înfiinţare al Asociaţiei să fie semnat 

de mine în calitatea vremelnică de Ministru al Apărării 

Naţionale. 

 Am avut prilejul să îmi fac o opinie în legătură cu 

activitatea Dumneavoastră şi vreau să vă aduc laude pentru 

profesionalismul şi devotamentul dovedite. Ca ambasador, am 

văzut un ataşat militar în acţiune şi am fost impresionat de cercul lui de relaţii şi de 

aprecierea omologilor lui, de comportamentul şi întrajutorarea dovedite în cadrul 

ambasadei. 

 Dar ce vreau în mod deosebit să amintesc este faptul că de-a lungul anilor 

Direcţia Informaţii Militare (DIM) şi-a desfăşurat activitatea în afara partizanatelor 

politice. Citeam buletinele de informare ale DIM şi apreciam cu satisfacţie că la 

baza lor stătea preocuparea obsesivă 

de a culege informaţii privind 

problemele fundamentale ale 

armatei şi apărarea ţării. Erau 

concise, bine sintetizate, obiective 

şi, înainte de toate, în afara „jocului 

de biliard”. Îmi place să cred că 

aceleaşi aprecieri le-aş putea face şi 

acum după 20 de ani.  

 Revista „Dincolo de 

Orizonturi”, pe care o lansaţi astăzi, nici nu  putea fi mai inspirat intitulată, va fi un 

mijloc excelent prin care membrii Asociaţiei pot împărtăşi din experienţa lor celor 

care le urmează, astfel încât prestigiul DIM, dobândit prin profesionalism şi 

patriotism, să rămână acelaşi. 

 În timpul mandatului meu la Ministerul Apărării Naţionale, armata avea 

responsabilităţi majore în obţinerea calităţii de membru al NATO pentru ţara 

noastră. Amintesc aceasta pentru că vreau să vă mulţumesc Dumneavoastră pentru 

contribuţiile majore aduse în orientarea şi 

documentarea demersurilor în care eram 

angajaţi atât în ţară cât şi în străinătate. Afirm şi aici că meritul principal în 

dobândirea statutului de membru la NATO de către România l-a avut Armata. 

 După aderare, ţara noastră a devenit un partener activ şi apreciat în 

schimbul de informaţii şi analize între parteneri şi ştiu că suntem apreciaţi pentru 

contribuţiile în ce priveşte atingerea obiectivelor Alianţei. 

Figura 1 
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  Fără îndoială că strângerea de informaţii nu se poate rezuma numai la 

aceste schimburi între aliaţi. Ştiu că DIM va da aceeaşi importanţă, dacă nu mai 

mult, problemelor securităţii ţării şi integrităţii ei teritoriale. 

 Închei urând fiecăruia dintre Dumneavoastră şi Asociaţiei Diplomaţilor 

Militari în Rezervă şi în Retragere „A.I.Cuza” fireşte, la mulţi ani şi multe 

împliniri. Revistei „Dincolo de Orizonturi”, atât de inspirat intitulată, îi doresc 

viaţă lungă, un tiraj cât mai mare, materiale interesante şi colaboratori de prima 

mână. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Gheorghe Tinca ,ambasador, a fost primul ministru civil al apărării naţionale, calitate în virtutea 

căreia a semnat documentul de constituire a Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi 

Retragere. 
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O NAŞTERE  GREA 

 

General (r) dr. Decebal ILINA*   

 

Schimbările petrecute la sfârşitul anului 1989 în 

România, precum şi cele rezultate din sfârşitul Războiului 

Rece şi din desfiinţarea Tratatului de la Varşovia, obligau 

noile autorităţi ce se instalaseră la Bucureşti să gândească 

rapid o strategie politică, militară şi economică care să 

îndepărteze ţara de trecut şi s-o apropie de lumea democratică. 

Se întrevedea încă din zorii anilor '90 o competiţie 

puternică între ţările desprinse din blocul comunist pentru 

ocuparea unui loc fruntaş pe lista candidaţilor la integrarea în 

structurile economice şi militare euroatlantice. 

 Dacă  ţări precum Cehia, Polonia, Slovacia sau chiar Ungaria au făcut rapid 

reforme profunde, uneori dureroase, România le-a mimat, aplicând o formulă 

graduală de trecere la economia de piaţă. Niciun guvern de după '89 nu a mers până 

la capăt cu reformele, aşteptând să fie împinse de la spate  de către FMI, BM. sau 

UE, ignorând realitatea conform căreia instituţiile internaţionale nu aveau reţete 

pentru toate ţările aflate în tranziţie şi, cu atât mai puţin, pentru toate domeniile de 

activitate. Se impunea, aşadar, să găsim singuri soluţiile şi metodele de 

restructurare, ţinând cont în mod selectiv de recomandările ce ni se făceau. 

Conducerea Armatei, având un plus de maturitate şi viziune, a înţeles că România 

nu putea fi târâtă în mileniul trei fără a înfăptui o reformă militară radicală care să 

conducă la modificarea sistemului legislativ militar în acord cu normele, regulile, 

principiile şi filozofia de luptă occidentale. 

 Pentru noi era clar că lumea traversase o nouă frontieră intrând în era 

informaţională şi că gestionarea  conflictelor viitoare se va baza pe combinaţia 

dintre potenţialul tehnologic avansat, pe de o parte, şi posibilităţile tot mai 

numeroase şi mai performante oferite de tehnologia informaţiilor, pe de altă parte. 

Am hotărât că era necesar să ne reformăm rapid şi că pentru aceasta aveam nevoie 

de parteneriate solide şi sincere cu toate ţările occidentale moderne şi cu toţi vecinii 

noştri naturali, păşind astfel timid şi gradual în sfera mai largă a culturii militare 

europene. Experienţa dobândită din aceste colaborări ne-a permis să ne constituim 

într-o avangardă a procesului de restructurare militară al României. 

 În cadrul discuţiilor deschise şi profesioniste pe care le aveam cu structurile 

de informaţii partenere eram frecvent întrebat de foştii noştri ataşaţi militari care 

activase în ţările respective, uneori cu foarte mulţi ani în urmă. Eram fericit să aud 

elogiile aduse activităţilor desfăşurate de aceşti iluştri înaintaşi, chiar şi în condiţiile 

în care perioadele la care se făceau referiri plasau ţara noastră într-un bloc militar 

inamic. În multe dintre ţările vizitate mi se prezentau  muzee sau săli de tradiţii ale 

direcţiilor respective de informaţii din care se trăgea uşor concluzia că prezentul era 

un altoi nobil pe timpul trecutului care era respectat şi venerat aşa cum se cuvenea. 

Aşa s-a născut în mintea mea nevoia de a face ceva pentru a păstra alături de cei 

activi  pe cei care au făcut fala instituţiei noastre în toate perioadele de timp şi în 
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toate spaţiile pe care le-am acoperit, muncind cu pricepere, cu modestie şi cu 

maximă dăruire pentru interesul armatei şi al ţării. Oamenii aceştia pe care-i 

simţeam permanent aproape, se bucurau sincer când noi încercam să transformăm 

în realitate visele tinereţii lor. În paralel cu procesul de restructurare derulat, 

direcţia îşi îndeplinea cu onestitate misiunea sa în cadrul Statului Major General şi 

încerca cu modestie, sinceritate şi lucidă răceală să-i convingă pe sceptici că 

direcţia a avut o contribuţie esenţială în triumful Revoluţiei din '89, aducând un 

aport însemnat, inclusiv prin sacrificiul de sânge al unora dintre camarazii noştri. 

Uneori murdărim cu multă uşurinţă lucrurile sfinte şi sacre ale neamului, uitând 

prea uşor că s-a ieşit cu chin, suferinţe, sacrificii şi mult sânge nevinovat din 

ţâţânile solidificate ale trecutului. În acest context, am apelat la sprijinul unui 

inimos şi valoros nucleu de ofiţeri în rezervă, talentaţi şi experimentaţi, care să 

aducă la zi Registrul istoric al unităţii care  rămăsese necompletat cu mulţi ani în 

urmă. 

 Pentru această migăloasă şi anevoioasă activitate, a fost necesar să se 

studieze registrele cu ordine de zi pe unitate, jurnalele acţiunilor de luptă şi toată 

arhiva direcţiei din perioada avută în vedere, inclusiv cea din timpul Revoluţiei. O 

parte din informaţiile rezultate, şi care erau relevante pentru rolul jucat de Direcţia 

Informaţii Militare în timpul evenimentelor din decembrie '89, au fost date 

publicităţii pentru eliminarea suspiciunilor şi consolidarea încrederii. Discutând 

frecvent cu acest colectiv de rezervişti, am ajuns la concluzia că ar fi o decizie 

inspirată şi utilă aceea de a înfiinţa o asociaţie care să-i reunească pe toţi cei care au 

servit interesele Armatei în cadrul Direcţiei Informaţii Militare. Era o veche şi 

fierbinte dorinţă a acestor ofiţeri de a se asocia în cadrul unei structuri organizate. 

Prin această asociaţie ei sperau să se menţină aproape de instituţia pentru care 

trudise, unii întreaga lor carieră, să se reunească cu ocazia unor sărbători sau 

evenimente, să fie periodic informaţi cu noutăţile la care postura de rezervişti le 

permitea accesul, să fie uşor şi rapid informaţii despre evenimentele importante din 

viaţa camarazilor (inclusiv boli sau decese) etc. 

 Cunoscând  remarcabilul potenţial uman al celor care urmau să se asocieze 

(diplomaţi, negociatori, analişti militari, finanţişti, jurişti, medici, informaticieni 

etc.), eram ferm convins că, după constituirea asociaţiei, societatea în general şi 

Direcţia Informaţii Militare în special vor beneficia de experienţa, înţelepciunea şi 

cunoştinţele acestor rezervişti. Speram ca asociaţia să aibă o vizibilitate decentă în 

societate şi o mare căutare şi credibilitate în media românească. Privind într-o cheie 

normală, poate uşor optimistă, consideram că ideea noastră va fi  uşor şi rapid 

finalizată, fără să ne gândim nicio clipă că vom intra în hăţişul polemicilor şi 

orgoliilor domestice care au blocat definitiv demersul nostru sincer şi onest. Nu 

merită să dezvolt acest episod nefericit care ne-a ambiţionat să ne luptăm cu multă 

determinare, până la nivelul cel mai înalt al societăţii, pentru a primi un drept ce ni 

se cuvenea, acela al unei asocieri libere şi neîngrădite. 

 Dacă  fac o analiză sumară a acţiunilor, demersurilor şi realizărilor 

asociaţiei în aceste două decenii de activitate, mă declar satisfăcut, chiar dacă există 

o mare diferenţă între orizontul de speranţe al începutului şi realitate. În 

entuziasmul nostru de atunci nu ne puteam gândi că Direcţia Informaţii Militare va 
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avea întotdeauna soluţii pentru toate problemele complicate din portofoliul său de 

activitate şi nu va avea nevoie să apeleze la experienţa, priceperea şi înţelepciunea 

acelora care cândva le-au fost profesori actualilor actori. De asemenea, nu puteam 

crede că societatea noastră va avea o asemenea inflaţie de specialişti  în toate 

domeniile, inclusiv în analiza militară, şi nu va avea nevoie să apeleze la serviciile 

calificate şi gratuite ale asociaţiei. 

 Tot atât de adevărat este şi faptul că nici asociaţia n-a făcut eforturi pentru 

a-i convinge pe potenţialii beneficiari de avantajul unei colaborări sincere şi în 

avantajul ambelor părţi, cu toate că pe întreaga perioadă a existenţei sale a 

beneficiat de conduceri foarte calificate şi dăruite. Am participat cu bucurie la cele 

mai multe dintre întrunirile membrilor asociaţiei noastre şi am constatat de fiecare 

dată cât de aşteptate erau aceste întâlniri în cadrul cărora se dezbăteau probleme 

legate de viaţa asociaţiei, se prezentau diverse analize şi informări politico-militare, 

se făceau lansări de cărţi scrise de către camarazii noştri etc. Am fost întotdeauna 

fericit să întâlnesc aceşti minunaţi camarazi care  sunt o oază de verdeaţă în acest 

pustiu de caractere în care trăim şi ne mişcăm şi sunt convins că eforturile noastre 

de a înfiinţa asociaţia, de a-i găsi un sediu şi de a-i rezolva inerentele probleme de 

viaţă au fost răsplătite, fie şi numai când privim în ochii camarazilor noştri bucuria 

de a putea fi câteva ore împreună şi a ne mândri cu realizările şi izbânzile urmaşilor 

noştri care duc cu demnitate mai departe frumoasa tradiţie a unităţii noastre. Pentru 

a menţine performanţele se impune ca şi în viitor direcţia să investească, 

deopotrivă, în oameni şi în echipamente. 

 Aş încheia dând un citat al ilustrului istoric Nicolae Iorga: „Istoria ne 

priveşte deopotrivă pe oamenii simpli sau pe înalţii demnitari pentru că ea ne dă 

simţul realităţii evenimentelor şi ne serveşte în a emite judecăţi drepte şi a lua 

decizii corecte”. 

 La mulţi ani Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere 

„A.I. Cuza” şi tuturor celor ce aparţin acesteia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Generalulul (r) dr. Decebal ILINA a  fost  locţiitor şi ulterior şef al  Direcţiei   Informaţii. A 

îndeplinit funcţia de Subsecretar de Stat şi şef al Departamentului Înzestrării Armatei şi ulterior 

funcţia de Secretar de Stat pentru Industria de Apărare în Ministerul Industriei şi Resurselor. La 

iniţiativa sa, în anul 1995, a luat fiinţă Asociaţia Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere 

”Alexandru Ioan Cuza”. Este preşedinte de onoare al Asociaţiei. 
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SUNT PENSIONARII BĂTRÂNI? 

 

General (r) Sergiu MEDAR* 

 

 De când am ieşit  la pensie în anul 2005, am fost 

mereu confruntat, din fericire niciodată direct, cu opinia că 

pensionarii sunt bătrâni şi „expiraţi”. De fiecare dată mi-am 

amintit de Asociaţia noastră şi îmi dădeam seama că atunci 

când eram şeful Direcţiei Informaţii Militare niciodată nu îi 

vedeam pe pensionari bătrâni şi întotdeauna mă interesa 

reacţia lor la diferite transformări ale Direcţiei Informaţii 

Militare (DIM). Uneori, rugam să vină la mine 

reprezentanţi ai Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă 

şi în Retragere „A.I. Cuza” (ADMRR „A.I. Cuza”) cărora le solicitam o părere 

referitor la posibile viitoare restructurări, păstrând bineînţeles active regulile 

specifice ale acestei activităţi. De asemenea, îi invitam la activităţi protocolare ale 

DIM pentru a împărtăşi din experienţa lor şi altor ofiţeri mai tineri. Această 

atitudine era, de fapt, o continuare a ceea ce făcuseră şi predecesorii mei. 

 Discutând cu ei îmi aminteam ceea ce mereu am susţinut şi anume faptul că 

„intelligence” este ca un virus: „odată ce te-a contaminat nu te mai faci bine”. De 

aici vine şi permanenta preocupare a pensionarilor DIM de a şti şi de a înţelege 

ceea ce se întâmplă în lume. Din păcate, dinamica fenomenelor internaţionale este 

atât de mare încât este nevoie să te informezi zilnic prin abordarea surselor 

deschise la care ai acces. 

 Sunt convins că fiecare dintre noi îşi poate, discret, aduce o contribuţie 

benevolă la activitatea actuală a DIM unde, sunt convins, pentru majoritatea dintre 

noi a rămas o părticică din suflet. 

 Iniţiativa acestei reviste este excelentă. Este importantă nu numai asigurarea 

unei consistenţe a materialelor prezentate dar şi asigurarea unei continuităţi în 

această consistenţă. Abordarea unor sinteze ale evoluţiilor politico-militare în 

anumite zone ale lumii, abordarea rolului serviciilor de informaţii în noile tipuri de 

războaie: războiul de a IV-a generaţie, războiul hibrid, războaiele proxy şi 

„lawfare” ca şi elemente de prognoză privind evoluţiile în zonele conflictuale sau 

conexe cu acestea sunt doar câteva dintre domeniile pe care le-am putea aborda. 

 Cred că membrii ADMRR „A.I. Cuza” ar putea valorifica interesul lor 

permanent în a înţelege ce se întâmplă în lume, ca şi calităţile de fini observatori şi 

experimentaţi analişti, prin elaborarea bilunar sau lunar al unui Buletin Informativ 

privind evoluţiile politico-militare din zonele de conflict active sau potenţiale. 

Pentru acest buletin contribuţia benevolă a celor care au lucrat în aceste zone ca şi a 

celor care s-au ocupat de acele zone, având încă în memorie o serie de aspecte 

legate de istoria şi comportamentul politic al statelor respective şi opiniile acestora 

legate de evoluţiile viitoare, sunt esenţiale. Periodic, agregând mai multe 

informaţii, pe aceeaşi zonă, sau domeniu, se pot elabora sinteze care pot fi incluse 

în revistă. 
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 Un alt pachet de cunoştinţe latente care ar putea fi valorificate sunt cele 

legate de componenta unanim denumită „cultural intelligence”. Colegii noştri care 

au avut misiuni îndelungate în anumite ţări îşi amintesc care este comportamentul 

populaţiei din zonele respective. Comportamentul acestora în diferite situaţii 

aparent banale, cotidiene poate fi deosebit de util. Elaborarea periodică a unor 

lucrări de genul „Cum sunt saudiţii?” sau „Cum sunt grecii?” sunt în anumite 

situaţii deosebit de importante atât pentru activităţile diplomatice, cât şi pentru 

orice prezenţă în aceste ţări. Este unanim acceptat faptul că politica externă sau cea 

de apărare ale unui stat sunt o reflectare a spiritului naţional în aceste domenii. 

Contribuţia în analiza comportamentală poate fi un sprijin în înţelegerea celor două 

domenii esenţiale în evoluţia statelor. 

 Prin aceste contribuţii ca şi multe altele care vor rezulta din contribuţia altor 

colegi vom putea  dovedi ceea ce, de altfel, oamenii de bună credinţă au înţeles şi 

anume faptul că „pensionarii nu sunt bătrâni” şi mai ales, nu sunt „expiraţi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Generalul (r) dr.ing. Sergiu Medar a fost ataşat  al apării în SUA. Ulterior a îndeplinit o serie de 

funcţii de mare răspundere atât în sistemul de informaţii militar cât şi în cel de securitate naţională: 

şef al Direcţiei Informaţii Militare; director general al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării; 

consilier prezidenţial pentru Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională. În prezent desfăşoară 

o susţinută activitate ştiinţifică, fiind profesor universitar la Academia Naţională de Informaţii, 

Universitatea “Babeş Bolay” din Cluj Napoca şi la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.  
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ANIVERSAREA GENERAŢIILOR 

 

General (r.) Gheorghe ROTARU* 

 

 Generali, amirali şi ofiţeri în rezervă şi în retragere, 

care au activat în diplomaţia apărării şi în structurile de 

informaţii şi cercetare, înainte de 1989, în perioada iniţierii şi 

dezvoltării cooperării militare şi politico – militare cu statele 

membre NATO şi partenere şi în calitatea de militari ai 

Armatei României, stat membru al Alianţei şi UE. Aceasta 

este Asociaţia Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în 

Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (ADMRR „A.I. Cuza”). 

 

 Aniversarea ADMRR A.I. Cuza este şi a generaţiilor 

componente care, în totalitate, au contribuit la statutul de azi al informaţiilor 

militare, în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării şi Armatei României, 

atât la nivel naţional, cât şi în planul cooperării cu structurile similare din NATO şi 

UE. Nu putem uita nici rolul jucat de diplomaţia apărării în promovarea intereselor 

şi securităţii naţionale la care au participat activ şi vor participa actualii şi viitorii 

membri ai ADMRR „A.I. Cuza”. 

 

 Distincţiile oferite Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în 

Retragere „A.I. Cuza” de către  Ministerul Apărării Naţionale, Statul Major 

General şi departamente ale ministerului confirmă aprecierile pozitive pentru tot ce 

a întreprins Asociaţia şi prestanţa conducerii acesteia. Nu pot să nu menţionez 

sprijinul competent al DIM şi al DGIA. 

 

 Nu în ultimul rând, să mulţumim cu respect celor care au dat viaţă ADMRR 

„A.I.Cuza”, la data de 28 noiembrie 1995. 

 

 Gânduri pentru viitor: 

 - participarea conducerii ADMRR „A.I.Cuza” la procesul iniţial de 

formulare a propunerilor legislative în domeniile de competenţă; 

 - organizarea de consultări cu grupuri de membri pentru formularea de 

propuneri şi înaintarea acestora pe cale ierarhică, în cazul unor situaţii externe care 

vizează securitatea naţională; 

 - prezentarea unor expuneri în cadrul programelor de pregătire a cadrelor 

active şi a celor din alte instituţii guvernamentale; 

 - realizarea şi actualizarea permanentă a unui sistem de informare asupra 

stării critice de sănătate a unor membri şi sprijinirea acestora; 
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 - informarea oportună a membrilor, cu ordine, decizii ale Ministerului 

Apărării Naţionale şi problemele de legislaţie care sunt de interes; 

 - stabilirea unor termene până la care se pot face propuneri pe teme de 

interes pentru DIM/DGIA; 

 - stabilirea unor teme/sarcini pentru membri, care nu presupun eforturi 

financiare. Astfel  va creşte frecvenţa contactelor membru – Asociaţie şi 

sentimentul utilităţii pentru cel în cauză. 

 

LA MULŢI ANI ADMRR ŞI FRUMOASELOR GENERAŢII MEMBRE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Generalul (r) Gheorghe Rotaru a fost ataşat al apărării în Marea Britanie. Ulterior a îndeplinit 

funcţia de locţiitor al secrterului de stat pentru Politica de Apărare. A fost primul director general al 

Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării. A susţinut permanent activitatea Asociaţiei 

Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere şi este membru activ în cadrul acesteia.  
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ASOCIAŢIA DIPLOMAŢILOR MILITARI ÎN REZERVĂ ŞI ÎN 

RETRAGERE ,,ALEXANDRU IOAN CUZA”, LA 20 DE ANI DE 

ACTIVITATE  

 

General locotenent dr.ing. Gheorghe Savu* 

 

 La momentul aniversar prilejuit de împlinirea a 20 de 

ani de activitate a Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă 

şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” (ADMRR „A.I. 

Cuza”), cu deosebită plăcere şi cu mult respect pentru toţi 

membrii acesteia, sunt onorat să îmi exprim unele gânduri 

izvorâte din experienţa personală în relaţia cu ADMRR „A.I. 

Cuza”, ca organizaţie, şi, mai ales, cu majoritatea membrilor 

acesteia pe care i-am cunoscut în cei peste 20 de ani de 

activitate în Direcţia Informaţii Militare; aceştia mi-au fost 

şefi, colegi, subordonaţi şi, câţiva dintre ei mi-au rămas buni 

prieteni. Asociaţia este una dintre minunatele întâmplări ale istoriei Direcţiei 

Informaţii Militare, care s-a produs într-un moment când astfel de asociaţii erau 

deseori privite cu suspiciune, într-o societate care încă nu se desprinsese de trecutul 

comunist. Acest lucru este reflectat în însăşi denumirea asociaţiei care nu exprimă 

nici pe departe realitatea în ceea ce priveşte natura membrilor din care este formată 

şi chiar activitatea pe care o desfăşoară sau ar trebui să o desfăşoare în conformitate 

cu potenţialul ei, nici pe departe exploatat, în folosul structurilor de informaţii 

militare ale Armatei României. Întotdeauna m-a preocupat acest aspect şi cred că 

este momentul schimbării denumirii asociaţiei pentru a reflecta realitatea şi a da 

acesteia posibilitatea de a fi mult mai utilă.  

 Membrii asociaţiei nu sunt numai diplomaţi militari, aceştia sunt cadre 

militare care aparţin tuturor specialităţilor de informaţii militare, de la cercetaşi la 

ataşaţi ai apărării, de la analişti la planificatori, de la specialişti în domeniul 

radioelectronic până la ofiţeri de stat major, care au încadrat de-a lungul timpului 

Direcţia Informaţii Militare şi diferite structuri de informaţii ale Armatei României 

aflate în subordonarea sau coordonarea acesteia. Da, cred ca este timpul schimbării 

denumirii asociaţiei, iar propunerea mea este fără echivoc: Asociaţia Ofiţerilor de 

Informaţii Militare în Rezervă şi în Retragere. Consider că această denumire este 

nu numai corectă ca domeniu de activitate al asociaţiei, dar se face şi un act de 

dreptate prin reflectarea reală a componenţei acesteia. Pentru mine, ca fost şef al 

Direcţiei Informaţii Militare, materializarea acestui lucru este cu atât mai 

importantă cu cât aceasta este una dintre sarcinile mele nerezolvate în perioada cât 

am ocupat diferite funcţii de conducere în domeniul informaţiilor pentru apărare. 

 Experienţa mea cu asociaţia este bogată, multiplă şi de-a lungul unei 

perioade de timp extinse. Membrii acesteia mi-au fost şefi nemijlociţi sau direcţi, 

mulţi dintre ei având o contribuţie semnificativă la devenirea mea ca ofiţer de 

informaţii, ca lider şi ca om. Eu nu aş fi putut deveni ceea ce sunt dacă majoritatea 

membrilor asociaţiei nu mi-ar fi fost în preajmă în diferite perioade ale activităţii 

mele, iar dacă nu le menţionez numele, nu înseamnă că i-am uitat. Nu, ei sunt 
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mereu în memoria mea şi îmi amintesc cu respect şi mândrie de perioada în care 

mi-au fost şefi sau colegi. Însă ei sunt mulţi, lucru explicabil având în vedere că am 

lucrat o perioadă îndelungată în Direcţia Informaţii Militare, având o carieră de la 

locotenent până la general maior şi ocupând funcţii de la şef de atelier la UM 

01714 Piteşti la cea de Şef al Direcţiei Informaţii Militare. Ar fi nedrept să vorbesc 

numai despre cei care mi-au fost şefi pentru că în toată această perioadă am 

interacţionat cu majoritatea membrilor asociaţiei, mulţi dintre ei constituindu-se 

pentru mine în bune exemple, unii fiindu-mi buni colegi de muncă, alţii buni 

prieteni.  Sunt mulţi membri ai asociaţiei cărora le datorez enorm profesional 

şi uman şi fără a căror camaraderie eu nu aş fi devenit ceea ce am devenit ca ofiţer 

de informaţii militare şi nici nu aş fi fost omul care sunt. Prin urmare, viaţa mea 

profesională a fost profund marcată de membrii asociaţiei, iar pentru mine asociaţia 

a fost mereu templul în care am simţit cea mai puternică trăire profesională, fie că 

am interacţionat cu conducerea acesteia, fie că am venit ori de câte ori a fost posibil 

în faţa adunării generale a asociaţiei pentru a raporta ce se mai întâmpla cu Direcţia 

Informaţii Militare, în perioada 2003-2009, când am ocupat funcţiile de locţiitor 

pentru operaţii şi şef al acestei instituţii. Şi acum trăiesc emoţia intrării în sala unde 

era reunită asociaţia, mă urmăresc şi acum privirile inteligent iscoditoare ale 

membrilor asociaţiei, foşti şefi, mentori, colegi, prieteni. 

 Niciodată nu am fost mai emoţionat în viaţa mea profesională ca în 

momentul prezenţei în faţa asociaţiei, având în faţă acei oameni minunaţi, dedicaţi 

şi buni profesionişti ai informaţiilor militare, acei oameni care contribuiseră cu 

atâta profesionalism şi pasiune la construcţia unei instituţii de elită a Armatei 

României, apreciată deopotrivă în ţară şi în străinătate. Privindu-i, întotdeauna mă 

gândeam la cât le datoram şi trăiam un imens regret că nu puteam fi prezent mai 

mult în mijlocul lor, că nu făcusem mai mult pentru fiecare în parte şi pentru 

asociaţie ca întreg. Atunci, la mult prea puţinele şi scurtele momente în care am 

reuşit să fiu prezent alături de asociaţie, trăiam un imens sentiment de mândrie şi de 

responsabilitate. Ei, membrii asociaţiei mă puneau mereu pe gânduri: reuşeam eu 

oare să mă ridic la înălţimea realizărilor lor? Puteam eu să contribui la dezvoltarea 

informaţiilor militare la nivelul la care ei o făcuseră? Făceam eu suficient astfel 

încât ei să fie liniştiţi că informaţiile militare sunt pe mâini bune? Mărturisesc, sunt 

întrebări la care şi acum caut răspunsul, un răspuns pe care cu siguranţă îl voi afla, 

măcar şi parţial, în doar câţiva ani de zile, atunci când voi fi onorat să devin 

membru a ceea ce sper să se numească Asociaţia Ofiţerilor de Informaţii Militare în 

Rezervă şi în Retragere. 

 Am perceput şi încă mai percep asociaţia nu ca pe un loc de retragere din 

activitatea de informaţii militare, ci ca un mediu în care ofiţerii de informaţii 

militare în retragere şi rezervă îşi pot aminti momentele lor de glorie şi de 

sacrificiu, ca pe o organizaţie din care cei activi să înveţe din tainele meseriei şi 

conduitei militare şi sociale ale înaintaşilor lor, să-şi îmbogăţească viaţa de ofiţeri 

de informaţii, în cazarmă şi în afara acesteia. În acelaşi timp, am perceput asociaţia 

ca pe un mediu din care conducerea informaţiilor militare poate identifica noi idei 

şi proiecte utile în procesul de dezvoltare a informaţiilor militare române, ca pe un 
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mediu intelectual care îşi poate aduce o contribuţie semnificativă la creşterea 

calitativă a activităţii de informaţii militare din Armata României. 

 La 20 de ani de activitate, sunt în favoarea unei evaluări obiective a 

activităţii asociaţiei, care să servească la identificarea eventualelor plusuri pe care 

aceasta le poate aduce în sprijinul activităţii de informaţii militare româneşti. 

Acum, privind cu respect şi recunoştinţă la ce a însemnat asociaţia în cei 20 de ani 

de activitate, detaşat de responsabilitatea funcţiilor deţinute în domeniul 

informaţiilor pentru apărare în perioada 2003-2012, încercând să fiu obiectiv, cred 

că împreună cu conducerea Direcţiei Informaţii Militare se pot identifica acele idei 

şi proiecte prin care asociaţia poate să fie şi mai utilă acesteia şi membrilor săi. 

Tocmai de aceea, îmi permit să sugerez posibile cursuri de acţiune pentru viitor, cu 

speranţa că depărtarea de realităţile informaţiilor militare române, generată de 

schimbarea domeniului meu de activitate începând cu 2012, nu le va face lipsite de 

realism, dificil de implementat: 

 - asociaţia a căpătat maturitatea necesară şi deţine potenţialul care să 

permită creşterea profilului acesteia, atât în rândul structurilor de informaţii ale 

Armatei României, cât şi la nivelul Armatei României şi la cel naţional. 

Dezvoltarea asociaţiei şi, implicit, creşterea profilului acesteia se impune ca urmare 

a evoluţiei permanent ascendentă a Direcţiei Informaţii Militare şi a creşterii 

profilului acesteia pe plan naţional şi internaţional. An de an, noii membri ai 

asociaţiei aduc acesteia un plus de expertiză, orizonturi diverse asupra activităţii de 

informaţii militare, experienţa teatrelor de operaţii şi a activităţii în context 

internaţional, mai ales la nivelul NATO şi UE. Prin urmare, creşterea profilului 

asociaţiei este un lucru firesc al evoluţiei sale; pentru aceasta, asociaţia trebuie să 

fie mai prezentă la evenimente organizate de asociaţii similare, trebuie să 

organizeze activităţi de diferite feluri, inclusiv simpozioane tematice, trebuie să 

aibă o mai bogată activitate publicistică proprie. Asociaţia dispune de potenţialul 

necesar şi va beneficia cu siguranţă de sprijinul conducerii Direcţiei Informaţii 

Militare în acest scop; 

 - asociaţia deţine expertiza publicării lunare a unei reviste de analiză 

politico-militară, la care să contribuie şi ofiţerii de informaţii militare în activitate. 

Sunt ferm convins că printr-o administrare profesionistă, o astfel de publicaţie 

poate să se impună pe piaţă prin abordarea unor subiecte de mare actualitate ale 

securităţii internaţionale privite din perspectiva informaţiilor pentru apărare şi ar 

putea fi un bun mijloc de informare a societăţii civile şi autorităţilor române. Din 

motive financiare, pentru început, publicaţia poate să apară numai în format 

electronic, în limbile română şi engleză, publicată pe site-ul asociaţiei. Pe măsura 

creşterii prestigiului şi a atragerii de abonaţi şi sponsori, publicaţia poate să fie 

editată şi în format pe hârtie; 

 - este absolut necesar ca asociaţia să dispună de un site propriu pe 

INTERNET, bine dezvoltat şi cu o administrare eficientă, care să găzduiască partea 

de informare administrativă pentru membrii săi, publicaţiile asociaţiei sau ale 

membrilor acesteia, link-uri la site-uri reprezentative pentru domeniul de activitate 

al asociaţiei; 
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 - cred ca potenţialul membrilor asociaţiei poate fi exploatat mult mai bine 

prin stabilirea unui plan editorial, astfel încât să fie publicate cărţi de specialitate în 

domeniul informaţiilor militare. Propun constituirea de colective pe domenii de 

activitate care să permită asociaţiei publicarea anuală a minim două cărţi pe 

tematici diferite, de la aspecte ale culegerii de informaţii, la cele privind 

planificarea şi conducerea activităţii de informaţii militare la nivel strategic; 

 - trăiesc încă frustrarea de a nu fi acţionat pentru o mai mare apropiere între 

asociaţie şi ofiţerii de informaţii militare activi. Acest lucru este posibil de făcut 

prin: prezenţa conducerii asociaţiei şi a unor membri reprezentativi ai acesteia la 

şedinţele de pregătire lunară ale Direcţiei Informaţii Militare, susţinerea unor 

prelegeri sau organizarea unor dezbateri informale cu participanţii la diferite forme 

de pregătire ale ofiţerilor de informaţii militare, o mai mare prezenţă a membrilor 

asociaţiei la activităţile festive organizate în unităţile de informaţii militare ale 

Armatei, organizarea de mese rotunde şi seminarii cu participarea membrilor 

asociaţiei şi a ofiţerilor activi etc.; 

 - consider că asociaţia trebuie să instituie un mecanism clar de acordare a 

unor distincţii proprii (gen medalie de onoare, diplome de onoare şi de excelenţă 

etc.) care să fie acordate după criterii obiective ofiţerilor de informaţii activi, în 

rezervă sau în retragere, întotdeauna într-un cadru organizat, cum ar fi sărbătorirea 

înfiinţării primei structuri de informaţii militare din Armata României; 

 - şi, poate cea mai importantă dintre propunerile mele, este intensificarea 

activităţii caritabile a asociaţiei în folosul membrilor săi, cu sprijinul Direcţiei 

Informaţii Militare. În mod inevitabil, odată cu trecerea anilor, cu toţii devenim mai 

vulnerabili, sănătatea începe să ne creeze probleme, pot să apară boli grave şi chiar 

necazuri mari. Ştiu că asociaţia a fost aproape de cei care au avut astfel de 

probleme, aşa cum mai ştiu că se poate face mai mult pentru ca niciunul dintre 

membrii acesteia, inclusiv soţi şi soţii, să nu rămână niciodată singuri în faţa 

necazului. 

 Acum, la 20 de ani de activitate a asociaţiei, doresc să mulţumesc tuturor 

membrilor pentru ceea ce reprezintă pentru instituţia pe care au servit-o. Sunt 

onorat să felicit Asociaţia Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere 

“Alexandru Ioan Cuza” pentru ceea ce a făcut în folosul informaţiilor militare ale 

Armatei Române. În acelaşi timp, îmi exprim profunda mea gratitudine pentru că 

mi-a fost mereu alături, că m-a inspirat şi responsabilizat, că m-a ajutat să devin 

ofiţerul de informaţii şi omul de acum. Pot raporta membrilor asociaţiei că şi-au 

făcut pe deplin datoria ca ofiţeri activi sau în rezervă şi în retragere, că ne-au 

crescut bine pe cei ce le-am urmat, că sunt iubiţi, admiraţi şi respectaţi. Din 

perspectiva actualei funcţii, de Reprezentant Militar al României la NATO şi UE, 

pot garanta asociaţiei că informaţiile militare ale Armatei României sunt unele 

dintre cele mai apreciate la nivelul Alianţei Tratatului Atlanticului de Nord şi al 

Uniunii Europene, că sunt în permanentă dezvoltare, că îşi îndeplinesc misiunile ce 

le sunt încredinţate de conducerea statului, că sunt conduse cu profesionalism, 

responsabilitate şi viziune.  

 Rog membrii asociaţiei să fie alături de conducerea Direcţiei Informaţii 

Militare, care îi apreciază enorm pentru ceea ce au făcut în calitatea de ofiţeri activi 
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de informaţii militare. Întotdeauna conducerea Direcţiei Informaţii Militare a 

conştientizat faptul că datorită membrilor asociaţiei, informaţiile militare ale 

Armatei României au atins un nivel de profesionalism înalt, sunt apreciate la nivel 

naţional şi aliat şi păstrează un important potenţial de dezvoltare. Acest lucru nu ar 

fi fost posibil fără calitatea tuturor ofiţerilor de informaţii militare activi la a căror 

formare membrii asociaţiei au contribuit atât de mult de-a lungul activităţii 

dumnealor, cu profesionalism, responsabilitate şi pasiune pentru munca de 

informaţii militare! 

 Aducând un pios omagiu celor care nu mai sunt printre noi, doresc să 

transmit tuturor membrilor asociaţiei profundul meu respect, multă sănătate, pace 

sufletească şi multă putere de muncă în tot ceea ce fac, inclusiv în cadrul asociaţiei!  

 La mulţi ani! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Generalul locotenent dr. ing Gheorghe Savu a fost diplomat militar în Marea Britanie. Ulterior  a 

fost  locţiitor şi respectiv şef al Direcţiei   Informaţii Militare precum şi director general al Direcţiei 

Generale de  Informaţii a Apărării. În prezent este reprezentantul militar la României la NATO şi 

UE.  
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CONSIDERAŢII PRIVIND SPORIREA ROLULUI ADMRR „A.I. CUZA” 

ÎN SPRIJINUL SERVICIULUI MILITAR DE INFORMAŢII  

ŞI AL CULTURII GENERALE DE SECURITATE  

 

General locotenent (r) Dan PLĂVIŢU* 

 

 În lumea aproape globalizată în care trăim şi în 

actualul sistem de relaţii internaţionale deosebit de complex, 

fragil şi incert, serviciile de informaţii sunt supuse unor 

provocări din ce în ce mai mari. Partea întunecată a sistemului 

globalizat, după cum o definea un oficial MI6, caracterizată 

prin ameninţări hibride, transfrontaliere, asimetrice, prin 

terorism şi subversiune, dar şi prin riscuri specifice mediului 

cibernetic, care toate laolaltă se suprapun peste ameninţările 

mai vechi, convenţionale, ce nu şi-au pierdut sau diminuat 

importanţa, face ca activitatea de informaţii, şi în special de 

informaţii militare, să devină extrem de complicată, solicitantă şi primordială 

pentru contracararea noilor riscuri.  

 Progresul tehnologic din ultimele decenii nu a putut şi nu va putea niciodată 

să înlocuiască activitatea umană specifică a unui serviciu de informaţii, oricare ar fi 

el, o poate numai sprijini şi eficientiza. De aceea, în continuare, este nevoie de o 

pregătire minuţioasă a tinerei generaţii de ofiţeri de informaţii în domeniul 

culegerii, prelucrării şi valorificării informaţiilor. Ori acest lucru se poate face, în 

primul rând printr-un sistem specific avansat de învăţământ, pregătire şi instruire, 

dar şi prin exploatarea cât mai eficientă a experienţei, lecţiilor învăţate, a bunelor 

practici dobândite pe parcursul a zeci şi zeci de ani de activitate de informaţii în 

cele mai diverse teatre de operaţii, medii şi condiţii de ducere a confruntărilor.  

 În această idee, consider că este momentul ca, cel puţin din această 

perspectivă, rolul ”Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere 

Alexandru Ioan Cuza” (ADMRR „A.I. Cuza”) să fie reconsiderat şi regândit.  

 ADMRR nu trebuie şi nu poate fi privită ca o ”vitrină cu trofee”, o grupare 

de indivizi cu câteva trăsături comune, mai ales pe linia pregătirii profesionale şi a 

experienţei diplomatico-militare, un loc de depănat amintiri sau un club de întâlnire 

periodică. Nu asta s-a dorit şi nu asta s-a întâmplat după înfiinţarea acestei 

organizaţii, acum 20 de ani, de către acel nucleu curajos, inimos şi pătruns de 

convingerea că Direcţia Informaţii Militare (DIM) are nevoie de o formă 

instituţionalizată de păstrare a tradiţiilor, de scriere şi popularizare a istoriei DIM, 

dar şi de sprijinire a mai tinerei generaţii în cunoaşterea şi valorificarea experienţei 

înaintaşilor, nucleu condus de regretatul general (r) Laurenţiu Sbera şi sprijinit 

copios de şeful DIM de la acea vreme, actualul preşedinte de onoare al Asociaţiei, 

generalul (r) Decebal Ilina, cărora le mulţumim astăzi pentru că ADMRR „A.I. 

Cuza” există. 

 Încă din primii ani de activitate, ADMRR „A.I. Cuza” a avut o contribuţie 

deosebită în cercetarea arhivelor şi redactarea Registrului Istoric al DIM, iar un 

mare număr dintre membrii săi au îmbogăţit substanţial bibliotecile noastre cu cărţi 
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de intelligence, memorialistice, istorice şi diverse articole din care am aflat cu toţii 

o sumedenie de informaţii utile muncii noastre şi am conştientizat că denumirea de 

”corp de elită” asociat DIM nu era o simplă vorbă goală.  

 Ataşatura militară română a constituit un subiect de prim ordin, o bună 

parte din istoria sa fiind deja scrisă, dar paleta subiectelor nu s-a oprit aici. 

Cercetarea la trupe, cercetarea radio şi imagistică, precum şi alte aspecte ale 

activităţii de informaţii militare au făcut obiectul unor documentate şi interesante 

lucrări. Nu pot să nu amintesc aici câţiva dintre autorii cei mai prolifici care ne-au 

îmbogăţit cunoaşterea şi înţelegerea asupra complexităţii şi frumuseţii acestei 

activităţi: gl.bg.(r) Mitică Detot, col.(r) Florian Gîrz, gl.mr.(r) Cornel Pivariu, 

gl.mr.(r) Mihaiu Mărgărit, gl.(r) Sergiu Medar, Cam.f.(r) Ioan Marian, gl.mr.(r) 

Adriean Pârlog, gl.bg.(r) Dumitru Miu, cdor(r) Mihai Axante şi exemplificările ar 

putea continua cu un şir de zeci de nume, cărora le cer iertare că nu i-am 

nominalizat. 

 În continuare, pe această linie, ADMRR „A.I. Cuza” poate şi trebuie să-şi 

sporească aportul la înlesnirea şi stimularea contactelor şi oricăror forme de dialog 

între membrii activi ai serviciului militar de informaţii şi între aceştia şi cei în 

rezervă şi retragere, în scopul valorificării experienţei profesionale şi a capacităţii 

de analiză a celor din urmă.  

 Elaborarea de studii şi cercetări în diferite domenii ale disciplinelor de 

intelligence, organizarea de evenimente dedicate aspectelor de securitate şi apărare 

curente sau emergente, formularea de sugestii şi propuneri care ar putea ajuta în 

aprecierea unor situaţii şi în luarea unor decizii corecte în interesul statului român, 

sunt numai câteva posibile căi de creştere a rolului şi vizibilităţii Asociaţiei. 

 ADMRR „A.I. Cuza” a avut şi are un rol însemnat în cinstirea memoriei 

înaintaşilor, membrii săi fiind în prim planul celor mai multe ceremonii de cinstire 

a eroilor, alături de alte asociaţii ale cadrelor militare în rezervă şi retragere. 

Activitatea colegului şi prietenului meu gl.mr.(r) Ene Aurel, atâta timp cât a fost 

preşedinte al ADMRR „A.I. Cuza”, pe linia dezvoltării cooperării instituţionalizate 

cu alte asociaţii de profil, protocoalele de cooperare cu Asociaţia Naţională Cultul 

Eroilor ”Regina Maria” şi frumoasa cooperare cu Asociaţia Naţională a Cadrelor 

Militare în Rezervă şi Retragere sau Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război  

sunt dovezi clare în acest sens. Acest gen de cooperare ar trebui extins şi cu alte 

asociaţii ale militarilor rezervişti, în scopul menţinerii, întăririi sau reconstruirii 

spiritului tradiţional de castă, uneori afectat de decizii politice independente de 

voinţa organismului militar.  

 Tot în acest spirit ar fi de luat în considerare o posibilă extindere a  

cooperării instituţionale cu diferite fundaţii şi organizaţii ale foştilor militari, 

constituite în scopul sprijinirii efortului naţional de apărare a ţării, de apărare a 

drepturilor şi onoarei militarilor români, sau de ajutorare a foştilor militari şi a 

familiilor lor aflate în diferite situaţii socio-medicale dificile. 

 Bineînţeles, un asemenea demers ar presupune revizuirea statutului 

Asociaţiei, a scopului şi a obiectivelor sale generale, precum şi luarea în 

considerare a identificării unor posibilităţi material-financiare şi de resurse umane 

adecvate. În acelaşi timp, personal, apreciez că ADMRR „A.I. Cuza” poate deveni 
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mai utilă atât instituţiei din care provin majoritatea membrilor săi, cât şi 

organismului militar în ansamblul său, comunităţii naţionale de informaţii, precum 

şi publicului larg interesat de aspectele de securitate naţională, cel puţin pe trei 

paliere: 

 - în primul rând, consider că Asociaţia poate avea o contribuţie mai 

substanţială în domeniul instruirii şi pregătirii tinerei generaţii. În esenţă, în 

prezent, formarea de bază a viitorilor ofiţeri de informaţii militare se face prin  

intermediul Academiei Forţelor Terestre, a Academiei Naţionale de Informaţii, a 

Academiei Militare Tehnice, iar  pregătirea de specialitate şi perfecţionarea este 

sarcina exclusivă a  Şcolii de Aplicaţii de Informaţii pentru Apărare (SAIPA), care 

răspunde de susţinerea tuturor cursurilor şi modulelor de specialitate din amintitele 

instituţii de învăţământ şi de pregătirea, organizarea şi susţinerea tuturor cursurilor 

de perfecţionare pe parcursul carierei.  

 Apreciez că o cooperare atent pregătită între ADMRR „A.I. Cuza” şi 

SAIPA poate aduce un plus de eficienţă formării şi pregătirii studenţilor, cel puţin 

pe următoarele direcţii: cunoaşterea istoriei, a tradiţiilor şi a bunelor practici ale 

activităţii de informaţii militare, educarea studenţilor în spiritul loialităţii, onoarei, 

devotamentului, corectitudinii şi ataşamentului faţă de valorile naţionale, pentru 

înţelegerea importanţei cunoaşterii spaţiului specific de desfăşurare a activităţii, 

pentru cunoaşterea şi deprinderea  practicilor şi cutumelor  protocolar-diplomatice. 

 Subliniez faptul că ADMRR „A.I. Cuza” nu trebuie şi nu are competenţa de 

a se substitui SAIPA pe linia formării operativ - informative, dar parte din 

valoroasa experienţă a unora dintre membrii săi  poate fi transmisă tinerilor prin 

diverse forme şi metode, gen mese rotunde, simpozioane, discuţii organizate pe 

diferite subiecte dintre cele enumerate mai sus etc.; 

 - un alt palier de luat în considerare pe linia creşterii importanţei şi utilităţii 

ADMRR „A.I. Cuza” este cel al creşterii rolului său în promovarea şi aplicarea 

strategiei de comunicare a Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării (DGIA). 

Înainte de a dezvolta puţin subiectul, vreau să fac trimitere la o remarcă a lui Bill 

Gates, la Forumul Economic Mondial de la Davos din 2005 : ”Internetul va eclipsa 

televiziunea în max. 5 ani, datorită creşterii pieţei de conţinut video online şi a 

fuzionării computerului personal cu televizorul. Sunt uimit ca oamenii nu-şi dau 

seama că peste 5 ani vor râde de serviciile TV de astăzi". Ei bine, eu am constatat 

de câţiva ani buni că televizorul a dispărut din preocupările şi chiar camerele 

copiilor mei. Deci, Gates avea dreptate, ignorarea Internetului ca platformă şi 

vector de comunicare, fiind o caracteristică a segmentului de populaţie cu o vârstă 

ceva mai înaintată decât a copiilor noştri. 

 Pentru aceasta, consider că ar fi nu numai util ci imperios necesar ca 

Asociaţia să-şi creeze un site pe Internet, care va veni în primul rând în sprijinul 

membrilor ADMRR „A.I. Cuza”, prin informaţii curente din viaţa organizaţiei, 

accesul la diverse articole, studii şi publicaţii ale asociaţiei şi a membrilor săi, 

precum şi prin punerea la dispoziţie a unei platforme de gen forum de comunicare 

(de preferat într-o formulă tehnică protejată), dar care, totodată, să poată să  

faciliteze şi accesul publicului la informaţiile de interes. Modele există şi şi-au 

dovedit eficienţa şi utilitatea: Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi 
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în Retragere, Asociaţia caritabilă Camarazii, Fundaţia Sfântului Mare Mucenic 

Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă a SMFT, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă 

şi Retragere din SRI, SPP şi MAI etc. 

 Apariţia primului număr al revistei ADMRR „A.I. Cuza” va marca, cu 

siguranţă, un pas important pe această dimensiune a rolului Asociaţiei, ca element 

de interfaţă între o instituţie încorsetată de anumite restricţii fireşti pe linie de 

comunicare publică şi cetăţeni, un vector important şi eficient de realizare a unor 

punţi de legătură şi cunoaştere între societatea civilă şi serviciul militar de 

informaţii.  

 Rămâne ca şi managementul DGIA să înţeleagă şi să folosească această 

oportunitate, să sprijine Asociaţia pentru crearea platformei electronice de 

comunicare şi să instituie un mecanism de colaborare, protejare şi dirijare a 

comunicării în sensul şi interesul dorit; 

 - în fine, un al treilea palier pe care consider că ar trebui să fie dirijată 

atenţia ADMRR „A.I. Cuza”, este creşterea rolului său pentru crearea şi 

îmbogăţirea culturii generale de securitate şi în special a celei de intelligence a 

cetăţenilor. 

 Cum aminteam în debutul acestui articol, trăim într-un context de securitate 

extrem de complicat, volatil şi periculos. Din nefericire, mass-media din România 

şi nu numai, este concentrată mai mult pe aspectele de senzaţional şi 

spectaculozitate, este prizonierul politicii de rating şi face prea puţin pentru 

popularizarea şi creşterea culturii de securitate a cetăţenilor, a publicării unor 

analize de geopolitică pertinente şi organizării de evenimente care să contribuie la 

cunoaşterea realităţii internaţionale, a jocurilor de interese regionale, a nevoii de 

sporire a capacităţilor de apărare naţională. În acest context, lipsa sau sărăcia de 

informare publică asupra aspectelor menţionate trebuie suplinită de noi, cei care 

înţelegem şi apreciem mai aproape de adevăr riscurile şi ameninţările la care este 

supusă în prezent naţiunea română.  

 Acest aspect este legat în mod direct de aserţiunile anterioare legate de 

necesitatea ieşirii pe Internet şi facilitării accesului la informaţie. O putem încă face 

dirijat, în interes naţional şi instituţional, până când nu vom fi noi înşine depăşiţi de 

evenimente.  

 Salut apariţia revistei Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în 

Retragere „Alexandru Ioan Cuza” şi nutresc speranţa că va fi un demers de succes, 

benefic şi binevenit în propagarea unor idei care să contribuie la creşterea eficienţei 

activităţii diplomatico-militare şi a celei de intelligence militar în ansamblu. 
 

 

 

 

 

 

 

*Generalul locotenent (r) Dan Plaviţu a  fost ataşat al apărării, militar, aero şi naval în Franţa. 

Ulterior a fost şeful Direcţiei Informaţii Militare şi respectiv locţiitor al directorului general al 

Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării. Face parte din colectivul de studiere a metodelor de 

contracarare a atacurilor cibernetice. 
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GLOBALIZARE, INTELLIGENCE ŞI SOCIETATEA CIVILĂ 

 

General maior (r) Mihaiu MĂRGĂRIT* 

 

 Omenirea, în ansamblul ei, a făcut deja primii paşi în 

era cunoaşterii. Denumirea de societate a cunoaşterii este 

utilizată, în prezent, în întreaga lume. Azi, afirmaţii de genul 

”cine deţine  informaţia deţine puterea”, ”informaţia este 

multiplicator de putere” exced patrimoniul serviciilor 

specializate. În societatea cunoaşterii, în anumite limite ale 

unor domenii de extensie a activităţii acestor servicii, unele 

informaţii îşi pierd sensul dat de asemenea sloganuri şi se 

transferă ca bun social pe fundalul cunoaşterii, clădit în 

mecanismele dure ale competiţiei ce domină existenţa umană 

şi impusă de imperativele timpului pe care-l trăim. Filozofii începutului de secol  

XXI sunt în unanimitate de acord că societatea  cunoaşterii are caracter global şi 

reprezintă un factor al globalizării. Acest caracter este dat de cei doi vectori ai săi - 

informaţional şi sustenabilitate. În dinamica geopoliticii şi a arhitecturii de 

securitate internaţionale actuale - ambele fiind  deosebit de complexe - atât 

informaţia, cât şi cunoaşterea vor deveni şi ele globale.  

 Unui asemenea cadru îi mai trebuie adăugat şi faptul că omenirea a trecut 

întotdeauna prin crize politice, economice, sociale, morale, religioase sau de altă 

natură. Iar intensificarea ritmului vieţii în consonanţă cu frecvenţa paşilor 

globalizării a amplificat cadenţa acestor crize. Pe cale de consecinţă, şi competiţia 

menţionată mai sus poate fi numită globală, ea având un impact extraordinar asupra 

tuturor sectoarelor de activitate ale societăţii, indiferent dacă sunt publice sau 

private.  

 În context, serviciile de informaţii guvernamentale sunt primele care 

sesizează tendinţele schimbărilor geopolitice şi ale celor din arhitectura de 

securitate internaţională ce rezonează  în mod obiectiv cu noua configuraţie a 

societăţii cunoaşterii globale, deosebit de fluidă. Contrar imaginii publice 

nefavorabilă, dată şi de un conservatorism exagerat în ce priveşte transparenţa, ele 

înţeleg cel mai bine şi necesitatea propriilor transformări interne, care presupun 

modificarea permanentă a dimensiunilor operaţionale şi analitice în procesul de 

intelligence strategic, în cadrul cărora calitatea resursei umane reprezintă factorul 

decisiv al adaptării.  

  Secret versus transparenţă.  Din punct de vedere istoric, caracterul secret al 

activităţii de intelligence a fost şi rămâne trăsătura esenţială a ei. Iar formele de 

organizare în structuri instituţionalizate specializate le-au  consacrat denumiri - 

oficiale sau nu - care reprezintă sintagme precum „servicii de securitate”, „servicii 

speciale”, „servicii secrete” , fiecare evidenţiind faţeta particulară a activităţii lor 

sau modul cum este perceput public. Dar, cu oricare din aceste denumiri ce i s-ar 

atribui, i se induce o aureolă de mister, iar cea din urmă sintagmă menţionată 

conservă cel mai mult caracterul exclusiv secret al activităţii unui asemenea 

serviciu.  
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 Foarte multă vreme în societatea civilă nu s-a cunoscut nimic despre aceste 

servicii, în afară de faptul că există şi, eventual, că au fost dezvăluite anumite 

aspecte din activitatea lor, ca urmare a unor „scurgeri” intenţionate sau nu.  

 Pe parcursul ultimului sfert de secol, serviciile de informaţii au început să 

fie tot mai des prezente în presă, referirile la adresa lor depăşind sfera aşa-

numitelor scandaluri de genul celor menţionate mai sus. Sub impulsul unei 

deschideri din partea multor guverne democratice s-au făcut publice materiale cu 

caracter istoric, legate de culisele celei de-a doua conflagraţii mondiale şi ale 

Războiului rece. În plus, căderea comunismului în Europa de Est şi în fosta URSS, 

precum şi dezmembrarea acesteia au facilitat accesul la anumite arhive. Ca urmare, 

sub presiunea societăţii civile din ţările din acest areal, s-a cerut şi elucidarea unor 

aspecte legate de crime şi grave ilegalităţi săvârşite de poliţia politică a guvernelor 

totalitare la adresa propriilor lor cetăţeni, precum şi anumite acţiuni care au ţinut 

sub tensiune, provocare şi ameninţare starea de securitate internaţională. Mai greu, 

dar lăudabil este că totuşi au apărut istorici care au identificat chiar şi erori, 

slăbiciuni şi ambiguităţi în cunoaşterea şi interpretarea corectă a unor aspecte din 

lumea comunistă pe timpul Războiului rece.  

 O asemenea deschidere din partea serviciilor de informaţii pusă în slujba 

cunoaşterii adevărului istoric poate fi încadrată în conceptul de transformare de 

intelligence care evidenţiază o nouă abordare a valorii informaţiilor, puse de data 

aceasta la dispoziţia istoricilor. Astfel, menţionez lucrările istoricului american 

Larry L. Watts care reprezintă un demers ştiinţific inedit şi curajos şi de o imensă 

importanţă pentru ţara noastră. Spre exemplu, printre multe date şi informaţii 

păstrate până acum în secret privind ţara noastră, se devoalează şi explică în detaliu 

unul din izvoarele tensionării relaţiilor  bilaterale Ungaria – România via Moscova 

- Washington şi imaginea incorectă indusă ţării noastre în cadrul acestor relaţii. 

Lucrările au la bază un volum covârşitor de surse de documentare, o bună parte 

chiar din arhiva CIA şi a Departamentului de Stat al SUA. După lecturarea lor, 

aprecierile mele ar fi modeste şi sufocate de cele ale unor personalităţi străine, 

precum ale prof. Ernest H. Latman, Jr. de la US Foreign Services Institute care 

menţionează: „L. Watts le-a oferit cititorilor săi o lucrare erudită magnifică. 

Urmărind istoria relaţiilor ruso-române, de la războiul din 1877 – 1878,  până în 

1978, autorul a adus la lumină o bogăţie de materiale inedite şi neaşteptate, dintre 

care, unele vor stârni, fără îndoială, controverse aprinse”. Iată  ce spune şi Kiki 

Skagen Harris, fost senior diplomat al SUA (în  România , 1983 – 1987, 2000 -

2002):  ”Lucrarea lui Watts înglobează mai multe informaţii decât o duzină de 

cărţi. Este o lectură obligatorie pentru orice cercetător serios care vrea să 

cunoască istoria României în timpul comunismului şi maşinaţiunile serviciilor de 

informaţii de pe ambele laturi ale Cortinei de Fier.”  Deosebit de interesante sunt 

şi precizările inedite ale prof. Henry L. Carey de la Universitatea de Stat din  

Georgia, SUA: „L. Watts a făcut un studiu uluitor asupra războiului clandestin din 

interiorul Blocului Sovietic, bazat pe o cercetare prodigioasă. Watts nu numai că 

ştie unde sunt îngropate secretele, dar explică şi cine le-a îngropat şi de ce”.  

 În România, personalităţi de notorietate precum academicienii Dan 

Berindei, Dinu C. Giurescu sau regretatul academician Florin Constantiniu au dat o 
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înaltă apreciere lucrărilor lui L.Watts, menţionând că acestea au deschis un capitol 

cu totul nou în istoriografia românească şi precizează că autorul demonstrează 

convingător nevoia de a reconsidera şi regândi radical perspectivele solid 

statornicite privind raporturile din cadrul Blocului răsăritean. Nu ştiu dacă până 

acum istoricii români, în afară de declaraţii de aprecieri,  au trecut la aprofundarea 

lucrărilor lui L.Watts, în scopul restabilirii şi recunoaşterii oficiale ale adevărurilor 

istorice.  

 Apreciez  doar că acestui efort de aprofundare a lor ar trebui să i se alăture 

şi cele ale serviciilor de informaţii pentru a găsi forma de a investiga arhivele 

proprii, precum şi pentru a apela la sprijinul partenerilor străini din alianţele din 

care facem parte, în virtutea principiilor şi valorilor euroatlantice şi europene care 

ne unesc azi destinele. Iată că este posibilă o nouă abordare a intelligence-ului, în 

raportul secret vs. transparenţă. pe care aş numi-o ’’permisivă’’.  

 Personal apreciez că această permisivitate facilitează evidenţierea 

importanţei dimensiunii istorice a activităţii de intelligence. Totodată, apare şi 

necesitatea impunerii ei ca practică standard  în ce priveşte clasificarea 

informaţiilor şi clarificarea aspectelor mai puţin cunoscute sau controversate  din 

istoria popoarelor, în general, cât şi din istoria diplomatică şi militară în relaţiile 

internaţionale, în special. 

   Pe de altă parte, frecvenţa dezbaterilor deschise pe tema intelligence-ului 

mai pune în evidenţă, la un moment dat, şi o apetenţă şi preocupări ce fac acum  

obiectul unor studii şi cercetări ştiinţifice. Există opinii, în rândul specialiştilor, 

potrivit cărora, o nouă abordare a intelligence-ului ar trebui să construiască şi o 

dimensiune prin care să acceadă în sfera  ştiinţelor sociale, deşi acestea operează cu 

valori libere, iar activitatea de intelligence este, în mod inerent, partizană, având o 

componentă naţională puternică. Dar dezbaterile publice sunt acceptate ca un 

aspect normal al celor privind politicile  guvernamentale în genere şi chiar privind 

interesul pentru fundamentarea teoretică a acestora. În esenţă însă, se menţine 

nevoia de a identifica, analiza şi a anticipa problemele de natură politică, 

economică, socială şi militară, interne şi externe, aflate în impact direct sau indirect 

cu securitatea statului. Din acest motiv, se afirmă că nu întotdeauna ar fi nevoie să 

se desfăşoare o activitate, prin definiţie, secretă.  

 Dacă pentru a proteja sursele unor informaţii importante  caracterul secret 

trebuie respectat, totuşi aspectele esenţiale privind mişcările politice, economice, 

sociale, tehnologice şi demografice ce conturează direcţia spre care se îndreaptă un 

stat sau fenomen pe termen lung nu ar trebui să constituie un mare secret.
 
 Ca 

exemplu, gândesc că ar fi oportun să aduc în atenţia analiştilor din intelligence 

masivul aflux de migranţi – refugiaţi arabi şi africani spre Europa. Amploarea şi 

consecinţele grave ale acestui fenomen vor scrie multe pagini de istorie a bătrânului 

continent. Azi însă, societatea civilă din ţara noastră aşteaptă aprecieri, explicaţii şi 

previziuni direct de la serviciile de informaţii şi nu de la amatori şi politicieni care, 

deşi cu siguranţă că au fost informaţi, din varii interese ar putea să le escamoteze.  

  În concluzie, o mai mare transparenţă ar realiza acea demistificare a 

domeniului de intelligence şi s-ar încuraja schimbul de idei între comunităţile de 

informaţii şi cele academice, dezbaterile publice putând ajuta serviciile respective 
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să-şi atingă şi chiar să-şi depăşească scopul ca intelligence-ul să devină o ştiinţă 

socială, ele constituindu-se în „grupuri consultative de experţi”. 

  Intelligence şi societatea civilă; specialistul în intelligence. Aşadar, este 

uşor de constatat că transparenţa activităţii de intelligence în societatea democratică 

modernă stimulează interesul societăţii civile faţă de aceste activităţi şi chiar nevoia 

de exprimare publică a specialiştilor în domeniu.  Însă, transparenţa trebuie 

înţeleasă corect, în limite instituţionalizate şi ale interesului şi exprimării publice 

competente pentru a elimina amatorismul care, în ţara noastră, tropăie nestingherit 

şi stânjenitor.  

 Chiar dacă ar putea fi acceptat ca un drept şi o libertate de exprimare, 

consider că, în domeniul în discuţie, amatorismul devine nociv, deseori el fiind şi 

însoţit de interese străine interesului  general. Din acest motiv, apreciez că interesul 

public faţă de activitatea specifică a tuturor structurilor din domeniul securităţii 

naţionale ar trebui să fie dominat   de reprezentanţi ai societăţii civile avizaţi sau 

cel puţin iniţiaţi în problemă. Ei ar trebui să fie atraşi cu prioritate pe scena publică 

pentru ca, împreună cu specialiştii, să dezbată şi să fundamenteze cultura de 

securitate a societăţii, pentru a contribui la pregătirea în domeniu a membrilor săi.  

 Este bine ştiut că specialistul în intelligence strategic nu este un specialist 

oarecare. În primul rând, el este militar, reprezentând o carieră cu totul aparte în 

raport cu toate celelalte activităţi ale societăţii umane.  

 Fără a le subestima, şi cu dorinţa de a fi înţeles corect şi cu bună credinţă, 

îndrăznesc să afirm că acestea nu s-ar putea desfăşura dacă nu ar avea cadrul de 

securitate realizat de către cei chemaţi să o facă. Acest cadru solicită ca pregătirea 

specifică de intelligence să fie complementară valorilor şi performanţelor generale 

ale carierei militare şi să le focuseze pe un domeniu restrâns de activitate. Preluând 

un slogan al lui A.B. Buzzy Krongard, director executiv al CIA (2001 – 2004), 

transformat în ordin general de misiune tot de către el, acest domeniu de activitate 

înseamnă: ”Patria, misiunea, CIA, familia şi eu”. 

 Pe scurt, specialistul de intelligence este cel care lucrează într-un mediu 

izolat de echipa sa de coordonare, stabilindu-şi singur  metodele şi procedeele de 

culegere a datelor şi informaţiilor de interes strategic. Pe de altă parte, echipa de 

specialişti procesează fluxul de date şi informaţii la cel mai înalt nivel de 

tehnologie, dau calitate produselor de intelligence şi plus valoare de întrebuinţare a 

lor pentru elaborarea deciziei politice în domeniul politicii de securitate naţională. 

Formarea unor asemenea specialişti solicită abilităţi personale deosebite şi 

cultivarea lor, consumă timp suplimentar ca să acumuleze  un minim de experienţă,  

în măsură a  fi lansaţi în războiul tăcut al informaţiilor. În final, rezultă un proces 

de formare complex care, pentru serviciile de informaţii guvernamentale, înseamnă 

investiţii financiare bugetare importante, alocate la capitolul securitate naţională.   

  Evident că aprecierile şi afirmaţiile menţionate foarte succint mai sus se 

adresează celor mai puţin avizaţi în universul informaţiilor secrete. Dar nu mi-am 

propus acest scop! Referirile respective la serviciile de informaţii reprezintă doar 

un pretext pentru a creiona unele repere de apreciere a valorii intrinseci a 

specialistului în intelligence şi a aduce în discuţia publică utilitatea sa în folosul 

interesului general al societăţii civile, după ieşirea sa din sistem ca urmare a 
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împlinirii vârstei de pensionare. Poate fi o premieră acest demers prezentat cu o 

asemenea francheţe. Dar sunt determinat de oportunitatea oferită de lansarea, tot în 

premieră, a primei reviste a Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi 

Retragere „Alexandru Ioan Cuza”. (ADMRR „A.I. Cuza”).  

 Propuneri de ieşire a Asociaţiei în spaţiul public, dar sub alte forme, au mai 

fost făcute dar, din păcate, au eşuat. Disponibilitatea personală de exprimare în 

spaţiul public ale unor foşti ofiţeri ai Direcţiei Informaţii Militare (DIM) s-a 

manifestat şi continuă să se manifeste cu succes în mass-media din România. Dar 

aceste exprimări publice se produc numai conjunctural, la invitaţia acesteia şi cu 

prilejul lansării cu public a propriilor cărţi, şi aproape niciodată sub auspiciile 

ADMRR „A.I. Cuza”. 

 Poate că pledoaria de mai sus cu privire la serviciile de informaţii şi la 

cadrul general de evoluţie a societăţii umane a încercat „să ascundă voalat” unele 

provocări, adresate, în primul rând, membrilor Asociaţiei - pentru că de aici trebuie 

să emane iniţiative - şi apoi conducerii actuale a DIM şi chiar mai sus, pe scara 

ierarhică a Armatei. Din această perspectivă, reţin atenţia colegilor din Asociaţie, 

exprimându-mi public convingerea că Serviciul de Informaţii al Armatei Române, 

sub toate denumirile cu care a funcţionat în întreaga sa istorie, păstrează tradiţia şi 

garantează continuitatea a tot ce s-a clădit de la înfiinţare.   

 De-a lungul timpului, generaţii întregi de cadre militare şi-au demonstrat 

valoarea, au servit cu onestitate, dăruire şi cu credinţă interesele naţionale ale 

României şi au dat dovadă de echilibru în toate situaţiile grele cu care s-a 

confruntat ţara. Într-adevăr, fizic, azi noi ne aflăm în afara sistemului, dar trebuie să 

purtăm în noi spiritul DIM şi să ne integrăm în societatea civilă cu personalitate şi 

demnitate. Pentru aceasta, în baza activităţii îndelungate desfăşurate în DIM şi a 

diferitelor responsabilităţi  avute în activitatea acesteia, consider că mi se poate 

acorda legitimitatea morală pentru a-mi asuma riscul de a afirma că ADMRR „A.I. 

Cuza” trebuie să-şi reconsidere substanţial percepţia despre ceea ce trebuie să 

reprezinte ea în societatea civilă, în viaţa de zi cu zi a obştei.  

 De pe această poziţie trebuie să încercăm a ne asuma un rol în confruntarea 

cu spectrul larg al provocărilor la care am făcut trimitere mai sus, valorificând, în 

folos public, atât tezaurul acumulat de DIM, cât şi experienţa noastră în domeniul 

analizei situaţiei geopolitice internaţionale şi regionale, cu impact asupra securităţii 

naţionale.  

Primul pas a fost făcut, odată cu apariţia acestei reviste, căreia trebuie să-i 

garantăm continuitatea urându-i La Mulţi Ani ! Iar nouă, tuturor celor care ne 

alăturăm ei, să ne dorim  

Sănătate şi Să îmbătrânim frumos! 
 

 

 

* Generalul maior (r) Mihaiu MĂRGĂRIT a fost ataşat al apărării în Polonia, şef al Direcţiei 

Informaţii Militare precum şi consilier al ministrului apărării naţionale. În prezent este  manager de 

proiect pe probleme de securitate şi intelligence în Fundaţia EURISC – Institutul European pentru 

Managementul Riscului, Securităţii şi Comunicării, colaborator special privind actualitatea 

geostrategică mondială, servicii de informaţii şi probleme de securitate al publicaţiei Pulsul 

Geostrategic, şi membru co-fondator al Clubului Militar Român de Reflecţie Euroatlantică.  
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CE-A ÎNSEMNAT PENTRU MINE ... 

 

Contraamiral de flotilă (r) ing. Ioan Marian* 

  

Probabil, în acest număr aniversar al unei reviste aparţinând 

Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere 

(ADMRR „A.I. Cuza”), s-ar fi cuvenit să spun ce a însemnat 

pentru mine ADMRR. 

  Totuşi, eu voi începe prin a spune ce a însemnat 

pentru mine Direcţia Informaţii Militare (DIM). Nu de alta, 

dar dacă nu era DIM, eu nu aş fi ajuns membru al ADMRR 

„A.I. Cuza” şi dacă nu aş fi lucrat în DIM eu nu aş fi avut 

“aşteptări” de la ADMRR „A.I. Cuza” şi nu aş fi putut privi 

în urmă acuma, ca să-mi dau seama în ce măsură aşteptările 

mele au fost realiste. Deşi, poate, pentru cei mai mulţi dintre cititori este greu de 

crezut, eu nu auzisem de DIM atunci când am luat contact pentru prima dată cu 

această instituţie şi nici nu aveam habar cu ce se ocupă. Inginer, absolvent numai 

de învăţământ tehnic, pe parcursul căruia, nici măcar pe porţiunea de învăţământ 

militar, nu mi se predaseră măcar noţiuni elementare de strategie, operaţii, 

manevre, informaţii, cercetare şi altele de acest gen, m-am trezit în faţa unei 

comisii care m-a întrebat ce ştiu eu despre DIM.  

 Dacă aş mai fi avut 18-20 de ani, m-aş fi ridicat în picioare, aş fi spus că 

“Nu cunosc subiectul de pe bilet” aşa cum făceam prin şcoală, şi aş fi plecat. 

Numai că, nu mai aveam 20 de ani şi nu mai exista şi “sesiunea de examene de 

toamnă”. Aşa că, citând un personaj celebru din folclor, am dat şi eu un răspuns 

evaziv, spunând „Cred că se ocupă cu obţinerea de informaţii de utilitate pentru 

Armată”. Dacă mi s-ar fi cerut să dezvolt acel răspuns, aş fi spus exact ce aveam în 

cap. Anume, că, probabil DIM se ocupă să facă rost de armament din “tabăra 

adversă”, pentru a-l analiza şi a vedea din ce material este făcut, prin ce tehnologie 

şi care-s caracteristicile lui tehnico-tactice, astfel încât să se poată concepe metode 

de anihilare a acestuia dar şi de evitare a consecinţelor întrebuinţării lui de către 

adversar.  

 Au trecut 31 de ani de la acel moment în care doar îmi închipuiam aşa ceva. 

Acuma ŞTIU că serviciile de informaţii din armatele serioase chiar asta fac, nu era 

doar o închipuire a mea. Desigur, nu numai asta, dar şi asta.  

 Ca să nu lungesc prea mult introducerea, DIM mi-a oferit şansa de a 

descoperi în mine calităţi pe care sunt sigur că nu aş fi avut cum să le descopăr în 

alt mediu. Mi-a oferit şansa să lucrez cu oameni în faţa cărora îmi scot şi acuma 

pălăria, atât dintre cei care mi-au fost șefi, cât și dintre cei care mi-au fost colegi, 

sau subordonaţi. În DIM am perceput cel mai bine nevoia lucrului în echipă. Nu 

întâmplător, am afirmat adeseori că, din acest punct de vedere, marinarii sunt cei 

mai potriviţi pentru activitatea în DIM, nava solicitându-le, ca şi DIM, un dezvoltat 

simţ al lucrului în echipă. 

Spre deosebire de oricare altă structură militară, DIM îţi oferă nu numai şansa de a 

spune ce gândeşti, ci chiar te obligă să o faci, pentru a contribui la eficienţa echipei 
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din care faci parte. Desigur, am în vedere opiniile argumentate, referitoare la 

obiectivele echipei în care activezi.  

 Nu în ultimul rând, DIM mi-a oferit şansa de a veni în contact cu oameni 

din peste 20 de ţări, iar asta m-a ajutat să înţeleg că nu suntem nici mai buni, dar 

nici mai răi decât alţii. Iar ca lucrător în DIM am avut satisfacţia să constat că nu 

numai noi luam modele de la alţii, ci şi alţii luau modele de la noi. 

 Relaţia mea cu ADMRR „A.I. Cuza” a început încă de când lucram în DIM. 

Atunci, suprasolicitat şi incapabil să dilat timpul,  m-am gândit că mi-ar fi fost de 

mare ajutor dacă aş fi putut apela la oameni cu experienţă pentru a mă suplini în 

anumite momente ale întâlnirilor cu delegaţii străine. Eu însumi fusesem însoţit de 

rezervişti pe timpul unor deplasări prin unele dintre ţările în care fusesem în vizite 

de lucru. Aşa mi-a venit idea de a apela la ADMRR „A.I. Cuza”. Am sugerat, 

atunci, să se întocmească o situaţie cu cei dispuşi să fie angrenaţi în activităţi 

protocolar-diplomatice cu delegaţii străine, menţionând, în acea situaţie, la ce post 

au mai fost acei oameni, ce limbi străine cunosc şi ce pasiuni extraprofesionale au. 

În fond, atunci când ştiam că şeful unei delegaţii este pasionat de pescuit, de 

exemplu, dacă îi ofeream prilejul unei partide de pescuit, mult mai util ar fi fost un 

rezervist pasionat de aşa ceva, decât eram eu, care habar n-aveam. În plus, cu 

rezervistul respectiv se putea face o pregătire prealabilă, astfel încât activitatea să 

se finalizeze conform nevoilor DIM, nu doar printr-un … festin pescăresc. 

 Am reluat această idee şi după trecerea în rezervă. Nu am cunoştinţă dacă s-

a făcut ceva în acest sens. Ideea mea era, şi este şi acum, ca acea situaţie să fie 

întocmită pe baza discuţiilor purtate cu membrii ADMRR „A.I. Cuza”, nu pe baza 

a ceea ce consideră unii sau alţii, şi, în final, să fie pusă la dispoziţia DIM, urmând 

ca cei activi să stabilească dacă apelează la cineva, când, cum şi în ce condiţii. În 

fond, demersul sugerat de mine avea ca finalitate sprijinirea DIM, nicidecum să 

obligăm DIM să ne eficientizeze existenţa. 

 O a doua aşteptare a mea, a fost generată de gândul că foarte mulţi dintre 

noi s-au dedicat total muncii în DIM şi nu au avut alte preocupări. Aşa cum 

scriitorii au asociaţii în care se întâlnesc şi discută tot despre scris, pictorii au 

asociaţii în care discută tot despre pictură, am crezut că ar fi fost util să ne 

organizăm şi noi astfel încât, cei care ar dori să spună ceva despre activitatea 

specifică, să o poată face. Nu trebuia decât stabilită o zi din săptămână, sau din 

lună, în care să se ştie că, la sediul ADMRR, se discută despre … Se puteau face 

înscrieri, se puteau comunica tematici, etc. Iar dacă cei din DIM ar fi găsit de 

cuviinţă, ar fi putut să trimită pe cineva care să ne asculte ce vorbim. Poate, vreuna 

dintre idei le-ar fi fost de folos, fără să fie obligaţi să ţină cont, totuşi, de ideile 

noastre.  

 Știu că o propunere în acest sens a fost făcută şi de gen. Mihaiu Mărgărit, 

fost şef al DIM, dar rezultatul … este sublim, dar lipseşte cu desăvârşire. Sau, nu 

am eu cunoştinţă că s-ar fi făcut ceva în acest sens. Nu s-or fi găsit amatori? Nimic 

nu era mai simplu decât să nu se fi făcut ceea ce ne propusesem! Nu necesita 

fonduri, nu necesita resurse. Dar dacă există oameni care ar fi dorit să discute 

subiecte specific, ei ce alternative au? Să vorbească … în tramvai?!? 
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 Nu în ultimul rând, aşa cum se stipulează şi în statut, mă aşteptam ca, atunci 

când interesele membrilor asociaţiei au fost afectate clar de anumite măsuri, 

ADMRR „A.I. Cuza” să fi colectat punctele de vedere, şi chiar şi nemulţumirile 

membrilor săi, şi să le fi adus la cunoştinţa Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare 

în Rezervă şi în Retragere, chiar şi la cunoştinţa conducerii MApN Nu ar fi fost 

nimic ostentativ, nimic nefiresc, ba, poate, ar fi fost de folos conducerii MApN. 

Căci, nu-i aşa, când toată lumea tace, conducătorii trag concluzia că este bine, dar 

când mai mulţi oameni semnalează ceva, se apleacă şi încearcă să înţeleagă unde-i 

hiba. Tăcerea noastră nu le este de folos celor care ne conduc!  

 Eu aşa am fost educat de cei pe care i-am avut şefi, să mă implic, să nu trec 

nepăsător peste probleme, și la fel le-am cerut şi celor pe care i-am condus spre 

finalul activităţii mele. Mi-ar place să cred că încă este de actualitate o formulare 

pe care o foloseam eu: “Dacă mă respecţi, contrazice-mă cu argumente, nu mă 

aplauda!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Contraamiralul de  flotilă (r) Ioan Marian a fost ataşat militar în Japonia şi ulterior locţiitor al 

şefului Direcţiei Informaţii Militare. Este autorul a mai multor cărţi inspirate din realităţile 

contemporane, analiză a locului şi rolului serviciilor de informaţii în societate. A susţinut o suită de 

conferinţe, pe diferite teme, inclusiv referitoare la modalităţi de adaptare a serviciilor de informaţii 

la realităţile lumii contemporane, în mai multe centre universitare. 
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ASOCIAŢIA DIPLOMAŢILOR MILITARI ÎN REZERVĂ ŞI ÎN 

RETRAGERE  ,,ALEXANDRU IOAN CUZA”, LA 20 DE ANI – VÂRSTA 

OPTIMISMULUI 

 

General maior (r.)  prof. univ. dr. Adriean PÂRLOG* 

 

 Am avut onoarea şi bucuria de a lucra mai bine de 20 

de ani în Direcţia Informaţii Militare (DIM), pe diverse 

funcţii care mi-au permis să-mi formez un punct de vedere 

cuprinzător asupra direcţiilor de competenţă ale acesteia. Am 

fost mai mulţi ani ofiţer de informaţii, inclusiv diplomat, 

calităţi în care fac parte din Asociaţia Diplomaţilor Militari în 

Rezervă şi Retragere „Alexandru Ioan Cuza”. Am considerat 

această apartenenţă ca pe o mândrie şi o şansă de a continua 

să fiu într-o formă instituţionalizată, coleg cu vechii mei 

prieteni din direcţie, dar consider că titulatura acesteia este 

una de natură restrictivă, în sensul că exclude celelalte tipuri de calificări militare 

deţinute de cei mai mulţi dintre membrii asociaţiei. Din perspectiva unui militar în 

rezervă al DIM îmi este foarte greu să fac abstracţie de existenţa cercetaşilor şi 

transmisioniştilor, în primul rând, dar şi a altor specialităţi militare din structura 

direcţiei, ai căror reprezentanţi nu au avut şansa de a îndeplini cel puţin o misiune 

diplomatică.  

 Cu speranţa că este posibilă o altă denumire a asociaţiei, mai apropiată de 

realitate, cer îngăduinţa de a prezenta câteva opinii legate de funcţionarea şi 

funcţionalitatea asociaţiei noastre în viitorul imediat.  

 Pentru cei mai mulţi dintre noi, cei care am petrecut mai mulţi ani în 

interiorul serviciului de informaţii militare, timpul a reprezentat şi o competiţie 

constantă, pe multiple planuri cu noi înşine, cu baremele interne de performanţă, cu 

colegii de direcţie, cu omologii din servicii partenere şi mai ales, cu adversarii. 

Aspiraţiile de a fi mai buni profesional azi decât ieri, mai eficienţi şi utili 

serviciului au fost trăsături constante pe care le-am exersat până în prima zi în care 

am devenit „tineri” ofiţeri în rezervă.  

 Sigur că noua postură a reprezentat un nou tip de provocare pentru fiecare, 

urmare a faptului că am trecut la un mod de viaţă mai aşezat, lipsit de presiunea 

reprezentată de factorul timp, dar şi de obligaţiile imperative inerente unei 

organizaţii militare. Chiar dacă nu este riguros corect ceea ce urmează să afirm, 

mai ales din considerente fizice, eu, unul, fac parte din grupul acelora care au 

considerat şi încă mai consideră trecerea în rezervă ca pe un moment comparabil cu 

cel al mutării pe o nouă funcţie a statului de funcţiuni oferit de viaţă.  Mă plasez în 

grupul de susţinători ai academicianului Solomon Marcus, care spunea intr-un 

interviu prilejuit de aniversarea a 90 de ani, că cea mai interesantă parte a vieţii 

profesionale şi sociale vine după împlinirea vârstei de 60 ani. Argumentele domniei 

sale, nu mai contează, dar oricum sunt multe. În această idee, mă întreb retoric, ce 

pot să zică cei care părăsesc sistemul militar la vârste mai tinere decât referinţa lui 

S. Marcus ? Nu ar fi bine ca tot ceea ce au acumulat, sedimentat, şlefuit şi folosit 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUl 1 /  NUMĂR  OMAGIAl •  NOIEMbRIE 2015 

 

 ADMRR “A.I. CUZA” 20  37 
 

cei care mulţi ani  au performat în domeniul informaţiilor militare, să îşi aducă 

contribuţia la ceea ce se conturează a se defini drept memoria instituţională a 

organizaţiei din care au făcut parte ? Nu putem rupe lanţul de raţionamente 

conform căruia cel mai mult se învaţă din greşeli şi mai ales din cele proprii? Nu ar 

fi mai bine pentru toată lumea ca, dacă am face ceva, să facem de prima dată foarte 

bine şi apoi ori de câte ori repetăm, sa facem la fel de bine ? O modalitate concretă 

de a ajunge la acest deziderat poate fi reprezentată de reconsiderarea asociaţiei 

noastre cu scopul de a defini o nouă relaţie între „obligatoriu”, aşa cum se petrec 

lucrurile în serviciul activ şi „benevol”, aşa cum se prefigurează a fi dezvoltată 

activitatea asociaţiei.  

 Aproape că a devenit un fapt comun afirmaţia că dintr-un serviciu de 

informaţii „nu se pleacă niciodată” (formularea cea mai frecventă este mai dură), 

idee pe care o consider doar parţial corectă (trec peste faptul că ceea ce este parţial 

corect este, de fapt, incorect) . Nu cred că a existat pe undeva un plan (program) 

viabil de folosire a rezerviştilor într-o manieră operaţională, ci mai degrabă, dacă a 

existat, a fost vorba de folosirea periodică  a acestora, în activităţi ce nu puteau fi 

acoperite altfel şi de multe ori  în scop imagologic. Excepţiile, dacă au fost 

înregistrate, nu au avut caracteristici constante, ci mai degrabă au fost sau sunt 

realizări ocazionale. În această idee, consider că oferirea posibilităţii membrilor 

asociaţiei de a se implica în realizarea de materiale informative, de a analiza şi 

interpreta situaţii concrete oferite de lumea informaţiilor curente (OSINT mai ales), 

a informaţiilor militare, politico-militare, geopolitice şi geostrategice urmate de 

propuneri personale, ar putea să reprezinte o alternativă particulară reală la 

conceptul de networking profesional benevol, motivat de logica conform căreia 

este uşor să vezi ceva într-un spaţiu, fie el şi familiar, dar este mai greu să auzi la 

fel de bine şi, mai ales, să înţelegi ce se petrece acolo. Sensul acestei afirmaţii este 

uşor de decriptat de cei care au realizat un studiu de ţară, sau un studiu pe un 

anumit domeniu, după care sunt consultaţi în legătură cu un subiect ce îşi are 

originea în aceasta/acesta. De ce dialogul să fie unidirecţional de la asociaţie către 

membri săi şi axat preponderent pe probleme sociale (foarte importante, într-

adevăr) şi să nu fie şi invers, axat pe subiecte de interes profesional ? În ultimii ani, 

asistăm la primii paşi ce se fac în direcţia deschiderii învăţământului universitar 

către domeniul informaţiilor şi securităţii, în sens clasic, dar şi către domeniul 

informaţiilor de afaceri şi al securizării acestora, în sens mercantil. Dacă 

componenta academică se conturează a fi mai uşor de atins, nu acelaşi lucru se 

poate spune despre componenta executivă (experimentală) a domeniului. Pornind 

de la experimente similare, realizate în state democratice cu  o puternică dezvoltare 

teoretică a intelligence-ului, reprezentanţi ai serviciilor militare de informaţii au 

fost invitaţi să contribuie la operaţionalizarea intelligence-ului academic, mai ales 

pe dimensiunea executivă a actului educaţional. De ce oare asociaţia noastră nu şi-

ar putea oferi sprijinul în această direcţie? Ştiu că în aceasta există mulţi colegi care 

au dovedit o reală înclinaţie către scris, către identificarea celor mai potrivite 

modalităţi de operaţionalizare a unor metode şi tehnici, aplicate cu predilecţie în 

spaţiul informaţiilor clasice, ce ar putea fi translatate în domeniul fundamentării 

deciziilor economico-sociale.  
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 Instrumentul de materializare al acestor activităţi ar putea să fie un sistem 

informatic special dedicat (poate chiar unul operaţionalizat deja), o revistă existentă 

sau una nouă, la care asociaţia să fie contributor. Accesul la astfel de instrumente ar 

capacita membrii asociaţiei într-o manieră suplimentară, ceea ce ar permite 

continuarea efortului intelectual al acestora într-o logică care se sintetizează într-o 

frază ce aparţine tot nonagenarului Solomon Marcus, “... nu  dau sfaturi, învăţ de 

la tineri cel puţin în aceeaşi măsură în care ei ar putea învăţa de la mine” . 

 Având la dispoziţie un astfel de instrument al ofiţerilor de informaţii 

militare în rezervă şi retragere, ar fi mai uşor de realizat şi o apropiere de alte 

asociaţii similare existente în ţară şi de ce nu, în străinătate, care la rândul lor 

dispun de sisteme similare (website-uri şi reviste). O astfel de apropiere ar putea fi 

susţinută de nevoi de coordonare şi susţinere reciprocă, atât în scopuri sociale, cât 

şi profesionale.  

 Închei considerentele mele, concluzionând că Asociaţia ar trebui revigorată 

în sensul aducerii, în primul rând, de beneficii membrilor săi, prin deschiderea de 

oportunităţi sociale şi profesionale specifice unor persoane înalt calificate, încă 

tinere şi cu putere de muncă,  care au câteva resurse fundamentale la dispoziţie  – 

cunoştinţe dovedite, timp de lucru disponibil, limbi străine şi dorinţa de a 

împărtăşii idei, concomitent cu posibilitatea ca DIM să-şi sporească potenţialul de 

culegere şi analiză de informaţii din surse deschise şi neclasificate. Aceste idei ar 

putea fi operaţionalizate prin reconsiderarea atribuţiilor colectivului de conducere 

al asociaţiei noastre, conform cu o listă de oportunităţi identificate de conducerea 

Direcţiei Informaţii Militare. 

 În încheierea scurtelor mele consideraţii, adresez asociaţiei noastre un 

tradiţional 

 

LA MULŢI ANI ŞI VIAŢĂ LUNGĂ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Generalul maior (r) dr. Adriean Pârlog a fost ataşat al apărări în Regatul Norvegiei şi ulterior, şef 

al Direcţiei Informaţii Militare. Este preşedinte a ICSS (Integrated Corporate Security Services) şi 

profesor universitar, fiind cadru didactic asociat la universitatea din Sibiu şi la Colegiul Naţional de 

Apărare, Bucureşti 
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GÂNDURI LA O ANIVERSARE 

 

General de brigadă (r) Gheorghe NICOLAESCU* 

  

 Orice aniversare este un arc peste timp, un  minunat 

prilej de reflecţii, rememorări, de revederi. Este adevărat că 

noi, pensionarii militari avem o percepţie ceva mai aparte a 

aniversărilor legate de viaţa noastră, poate şi pentru că în 

perioada în care ne-am aflat în serviciu dispuneam de mai 

puţin timp şi parcă aveam mai puţină disponibilitate pentru 

asemenea evenimente, care, de cele mai multe ori, se 

traduceau în obligaţii: „ziua de naştere a Tovarăşului”, „ziua 

de naştere a Tovarăşei”, „doi ani şi patru luni de la al nu – 

ştiu - câtelea Congres”, „ 2 ani, 2 luni şi 15 zile de la prima 

şarjă de oţel de la Laminorul X din Reşiţa” şi câte şi mai câte aiureli de genul 

acesta (Nu pot uita că într-unul din anii aceia, am fost puşi de propaganda 

comunistă să „aniversăm” 2050 de ani de la „crearea statului centralizat şi 

independent dac” şi nici acum n-am aflat cum au ajuns „istoricii” la o asemenea 

precizie! În aceste condiţii, pentru sărbătorirea evenimentelor de suflet rămânea din 

ce în ce mai puţin timp. 

 Ca să nu mai vorbesc despre acel festivism penibil şi unsuros care făcea o 

notă atât de discordantă cu standardul nostru general de viaţă, cu orizontul nostru 

de aşteptare. Este adevărat că urme, destul de pregnante, ale acestui festivism mai 

apar şi astăzi, însă reacţia generală de respingere tacită îl estompează ireversibil. 

Pentru că în atmosfera camaraderească şi caldă care învăluie sala care ne 

găzduieşte de fiecare dată nu se simte în nici un fel nici nevoia de emfază, nici de 

„ridicare în slăvi” pentru cine ştie ce merite trecute, nici de tămâieri care nu fac 

decât să se ne anchilozeze manifestările de prietenie şi satisfacţia întâlnirii. 

Contextul în care aceste manifestări  au loc şi vor avea loc nu trebuie să ofere 

posibilităţi pentru instalarea de piedestale pentru indiferent cine dintre noi. 

 Astăzi, ne revedem de câte ori avem prilejul cu prietenie, camaraderie, 

plăcere şi, mai ales, curiozitate, dorind să aflăm repede şi cât mai multe lucruri 

despre cei cu care am împărţit în activitate şi satisfacţii dar şi insatisfacţii. 

 Unul dintre subiectele de discuţie care ne animă în cadrul întâlnirilor este 

cel privitor la utilitatea noastră, adică, mai suntem azi folositori sau nu? Răspunsul 

cred că trebuie să fie unul optimist. 

 Da suntem utili pentru a-i ajuta să crească şi să înveţe lucruri importante 

pentru viaţă pe nepoţii şi strănepoţii noştri, aşa cum n-am putut să facem pentru 

copiii noştri care ne resimţeau lipsa cu cheia apartamentului agăţată de gât. 

 Da, suntem utili că de sentimentele de camaraderie, prietenie şi spirit de 

întrajutoare avem nevoie toţi. Şi cred că şi pentru aceasta ne-am constituit această 

Asociaţie pe care o sărbătorim astăzi. 

 Şi mai suntem utili pentru că suntem liberi să gândim şi să scriem. 

Experienţa noastră, individuală şi colectivă, va fi totdeauna utilă pentru cei care 

sunt şi pentru cei care vor veni. 
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 Doar prin noi, componenţii ei, Asociaţia noastră poate deveni un instrument 

activ de valorizare a memoriilor, jurnalelor, amintirilor, cărţilor şi a altor 

documente – fragmente de istorie trăită şi care asamblate, fac istoria noastră, adică 

o parte din viaţa noastră trăită sub drapel. Cât de importante vor fi aceste contribuţii 

nu vom putea şti niciodată. 

 Generaţiile viitoare să le aprecieze. 

 Noi de-abia o să mai avem timp să le scriem. 

 

La mulţi ani! 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Generalul de brigadă (r) dr. Gheorghe Nicolaescu a fost ataşat al apărării  în Italia. A îndeplinit mai 

multe funcţii de răspundere în cadrul sistemului de informaţii al Armatei României: locţiitor al 

şefului Direcţiei Informaţii Militare; locţiitor al şefului Directorului General al Direcţiei Generale de 

Informaţii a Apărării; şef al Direcţiei Contrainformaţii şi Siguranţă Militară.. Desfăşoară o susţinută 

activitate didactică şi publicistică fiind profesor universitar şi coordonator de doctorate în cadrul 

Universităţii Naţionale de Apărare şi publicând mai multe cărţi şi studii de specialitate. 
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UN CERC DE PRIETENI 

 

General maior ing.(r) Teodor PALADE*  

 

 Iată, au trecut 20 de ani! Îmi amintesc, ca şi când ar fi 

fost ieri, serile lungi petrecute în biroul strâmt de la etajul 

patru al clădirii ministerului. Acolo, după încheierea oficială 

a zilei de lucru, împreună cu colonelul Laurenţiu Sbera, 

discutam la nesfârşit variante după variante ale statutului noii 

entităţi care urma a se numi Asociaţia Diplomaţilor Militari 

în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (ADMRR 

„A.I. Cuza”). Nu era deloc simplu. Aveam temeri, îndoieli. 

Încercam să prevedem impactul pe care o Asociaţie legată 

direct de o structură militară atât de specială cum este 

Direcţia Informaţii Militare (DIM) l-ar putea avea în peisajul social al vremii. Să nu 

uităm, era anul 1995. Trecuseră doar câţiva ani de la decembrie 1989. 

 Nici acum nu ştiu a cui fusese ideea înfiinţării ADMRR „A.I. Cuza”. Poate 

a generalului Ilina, şeful de atunci al DIM, ori a colonelului Laurenţiu Sbera. Ceea 

ce ştiu însă, cu siguranţă, este că nea Laurenţiu – plecat astăzi dintre noi în lumea 

celor drepţi – era şi a rămas sufletul acestui demers. Pe atunci, Asociaţia 

Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere reprezenta ceva cu totul şi cu totul 

nou. Special chiar. Pentru întâia oară aduna în acelaşi loc o atât de largă diversitate 

de personalităţi militare, unele în rezervă, altele în retragere. Aducea alături oameni 

diferiţi, din generaţii diferite: militari de înaltă cultură, foşti şefi ai Statului Major 

General, foşti miniştri ai Apărării, oameni de afaceri, politicieni, medici, ingineri , 

profesori universitari, simpli pensionari. Erau, laolaltă, ofiţeri de informaţii şi 

cercetaşi militari pensionaţi, dar şi personalităţi ale vieţii publice care într-un 

moment sau altul al vieţii avuseseră legătură directă sau se formaseră ori lucraseră 

în aria atât de frumoasă şi de interesantă a diplomaţiei militare, a cercetăşiei sau a 

informaţiilor militare. 

 Douăzeci de ani... O vârstă frumoasă! Mai ales că, în decursul acestor ani, 

ADMRR „A.I. Cuza” a însemnat CEVA. CEVA, cu majuscule, atât pentru 

membrii săi cât şi pentru Ministerul Apărării Naţionale. A avut succese, a colaborat 

cu numeroase alte organizaţii neguvernamentale sau Asociaţii de breaslă, i s-au 

decernat nenumărate însemne de preţuire, plachete, diplome. A fost o prezenţă 

permanentă şi distinctă în peisajul atât de divers al vieţii militare publice. Dar 

fiindcă, în aceşti douăzeci de ani, MApN a suferit transformări teribile (şi nu toate 

în bine), ADMRR „A.I. Cuza”, ca structură direct dependentă de minister prin 

statutul său,  a fost obligată să „navigheze” în siajul acestuia. Şi, după umila mea 

părere, pentru a mai fiinţa, a fost obligată să accepte o lungă listă de concesii. Nu le 

cunosc pe toate. Dar, fiindcă au fost vizibile pentru toată lumea, îmi voi permite să 

enumăr câteva. Astfel, ADMRR „A.I. Cuza” nu s-a putut împotrivi public, 

suficient de convingător, în momentul în care celor ai căror interese s-a angajat să 

le apere li s-a tăiat cu cruzime din pensii – un atentat josnic la unica lor sursă de 

existenţă. Să nu uităm, pentru unii dintre noi a reprezentat un motiv suficient spre 
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a-şi lua viaţa... După părerea mea, ADMRR „A.I. Cuza” nu s-a implicat atât cât ar 

fi putut-o face nici în lunga şi neagra perioadă în care toţi militarii, inclusiv membri 

ai săi, au fost umiliţi public. Nu a intervenit mai hotărât nici atunci când generali în 

rezervă sau personalităţi militare deja angajate politic s-au comportat ca neprieteni 

ai pensionarilor militari, ai militarilor în general, contribuind direct alături de 

potentaţii momentului la adoptarea unor măsuri menite să discrediteze Armata, să 

blameze în ochii opiniei publice purtătorul de uniformă activ, în rezervă ori 

retragere, să-i înjosească, direct sau indirect, pe membrii săi. Nu s-a opus vizibil 

(cel puţin pentru mine) atunci când nulităţi notorii au ajuns de la caporal la general 

în rezervă peste noapte, când ofiţeri fără merite – unii făcând parte din Asociaţie – 

au fost avansaţi pe criterii dubioase în detrimentul altora care, conform înscrierilor 

statutare, ar fi avut dreptul la un grad superior. A tăcut atunci când, din  motive 

strict politice, s-au acordat înalte grade militare în rezervă unor persoane fără nicio 

legătură cu armata, unele fiind bine cunoscute ca profund ostile instituţiei militare. 

 Trecând peste toate acestea, ADMRR „A.I. Cuza” a fost şi continuă să fie 

un loc unde se regăsesc prieteni. 

 Locul unde este păstrat respectul, unde oameni admirabili muncesc zilnic 

fără a cere nimic. Unde, dezinteresat, câţiva dintre noi s-au angajat la această treabă 

dificilă doar din dragoste pentru colegi şi în gând cu credinţa că fac ceva util celor 

ca ei, pensionarilor militari, diplomaţiei militare, castei ofiţerilor de informaţii. 

Locul unde, oricând, fiecare dintre noi a fost primit cu drag, înţeles şi ajutat când a 

cerut sprijin, mângâiat când s-a simţit mult prea singur. 

 Locul unde familiile noastre pot găsi o mână întinsă atunci când nemilosul 

soroc ne ajunge şi locul de unde, fără ca noi să facem vreun efort, aflăm despre 

necazurile şi bucuriile colegiilor, prietenilor noştri de o viaţă. Şi poate, la urma 

urmei, aceasta este ADMRR „A.I. Cuza”: un cerc de oameni pe care nu-i unesc 

interesele  pecuniare, nici ambiţiile în carieră şi nici perspectiva unor avantaje 

personale. Doar un cerc de prieteni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Generalul maior ing.(r) Teodor Palade a fost ataşat militar în India. Ulterior a fost locţiitor al şefului 

Direcţiei Informaţii Militare, locţiitor al secretarului de stat şi şef al Departamentului pentru Politica 

de Apărare şi şef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale la Guvernul României. 
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ASOCIAȚIA DIPLOMAȚILOR MILITARI ÎN REZERVĂ ȘI ÎN 

RETRAGERE ”ALEXANDRU IOAN CUZA” - SCURTĂ ISTORIE A 

FORMĂRII ȘI AFIRMĂRII, SCRISĂ CU NOSTALGIE ȘI REALISM. 

 

General de brigadă (r) ing. Mitică DETOT* 

 

 1. PREMISE 

 Revoluția din decembrie 1989, trecerea bruscă de la 

constrângerile regimului totalitar la un regim democratic a 

avut efecte deosebite în mediul militar care a resimțit puternic 

trecerea la libertăți neașteptate și binefăcătoare. În 1990, la 

scurt timp după schimbarea de regim, un grup de ofițeri de 

rezervă, având în frunte pe inimosul general maior Stelian 

Popescu, s-a hotărât să formeze o organizație democratică, a 

ofițerilor și generalilor aflați în rezervă și retragere, dând 

naștere Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și 

în Retragere (ANCMRR) care să se  integreze în eforturile generale ale societății 
civile și a armatei pentru democratizarea și progresul României. 

 La sugestia șefului Direcției Informații Militare (DIM), generalul Marin 

Pancea, am acceptat să intru în grupul generalului Popescu și să-l sprijin în 

problemele de relații internaționale. 

Inițiativa grupului s-a bucurat de un succes remarcabil în rândurile foștilor militari 

de profesie, ieșiți din cadrul activ, dar dornici de a avea condiții să contribuie la 

eforturile generale ale poporului român de a reforma statul și a-l reașeza pe 

structuri democratice. În felul acesta se eliminau și condițiile de izolare și 

neîmplinire în viața foștilor militari care în perioada comunistă erau condamnați la 

excludere și inutilitate. 

 La o ședință de lucru, generalul Stelian Popescu ne-a îndemnat pe cei din 

grupul de inițiativă să facem apel la camarazi și să ne formăm câte un nucleu de 

colaboratori care să ne sprijine în acțiunile fiecărui departament din structura de 

conducere. Primind sarcina de a mă ocupa de relațiile internaționale ale ANCMRR, 

inexistente încă, dar absolut necesare în viitor, gândul meu s-a îndreptat imediat la 

camarazii mei, cu experiență în atașatura militară, cunoscători ai evoluției politico-

militare internaționale și cunoscători de limbi străine.  

 La solicitările mele au răspuns prompt coloneii în rezervă Victor Paraschiv, 

Stan Vlădescu, Emil Burghelea, Mihai Dranga, Vasile Olaru, Marin Sorescu și 

Dumitru Apostol. Toți erau diplomați militari cu experiență și adeziunea lor îmi 

dădea curaj. Încă de la primele discuții avute cu acești camarazi a rezultat ideea 

unor reuniuni periodice a foștilor atașați militari, pe bază de voluntariat, care ar fi 

putut ajuta mult găsirea căilor de creare și menținere a unor relații între UNCMRR 

și organizațiile similare din alte țări. 

  

 2. PRIMELE REUNIUNI 

 Cu aprobarea șefului DIM, generalul maior Paul Șarpe și cu sprijinul 

șefului Secției Atașați Militari, colonelul Laurențiu Sbera, am început convocări 
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lunare, cu participarea benevolă a foștilor atașați militari având ca gazdă Cercul 

Militar Național, în ”Sala de Șah”. La început participau 20-30 de invitați, apoi din 

ce în ce mai mulți, discutând probleme ale evoluție situației politico-militare din 

Europa și în general din întreaga lume, creșterea rolului atașaturii militare, 

momente memorabile petrecute la post etc. 

 Îmi amintesc cu nostalgie de o notă scrisă la 12 august 1994 de colonelul în 

rezervă Laurențiu Sbera, în care se menționau cei prezenți: col. (r) Mitică Detot, 

col. (r) Petrică Crăciunescu, gl.mr. (r) Ștefan Șerbănescu, col.(r) Stan Vlădescu, 

col.(r) Gheorghe Nicoară, col.(r) Bogdan Stănescu, cdor.(r) Aurică Guinea, 

cpt.r1(r) Ioan Cernat, col.(r) Ioan Câmpeanu, col.(r) Titu Simon, col.(r) Ion 

Ionescu, cpt.r1(r) Aurel Dușa, col.(r) Dumitru Spătaru, cpt.r1(r) Petre Voicu, col.(r) 

Voicu Țugurel, col.(r) Marin Sorescu, col.(r) Dumitru Mercea, col.(r) ing. Lică 

Constantinescu, gl.mr.(r) Aurel Gogorici, col.(r) Dumitru Bulciu, lt.col.(r) Dumitru 

Ancuța, col.(r) Petru Rotariu, col.(r) Vasile Miclea, col.(r) Ion Florescu, col.(r) 

Dumitru Apostol,  col.(r) Emil Burghelea, col.(r) Nicolae Stan, col.(r) Nicolae Ilie 

și cdor.(r) Ștefan Călin, în total 30 de participanți dintre care, în prezent, 15 au 

trecut în cele veșnice. 

 Chiar de la începutul adunărilor noastre, la 12 decembrie 1991, col.(r) 

Marin Sorescu a făcut propunerea să se constituie o organizație a ofițerilor de 

informații aflați în rezervă sau în retragere, care să permită o valorificare 

corespunzătoare a experienței și tradițiilor acestui domeniu mai delicat, și care de 

cele mai multe ori a fost ținut în condițiile aspre ale secretului absolut, cu multe 

restricții în viața activilor cât și a pensionarilor militari.  Propunerea lui Sorescu 

a fost primită cu entuziasm. S-a mai propus ca viitoarea organizație să fie denumită 

”Asociația Ofițerilor de Informații Militare în Rezervă și în Retragere”, iar 

participanții la adunare au solicitat întocmirea formelor pentru legalizare acesteia. 

 În anul 1993, la conducerea DIM  vine generalul Decebal Ilina, care s-a 

atașat imediat demersurilor organizatorice și de legalizare a noii asociații, 
încurajându-ne și implicându-se în înlăturarea dificultăților. La îndemnurile sale, în 

denumirea asociației a fost înlăturat ultimul „R”, sau ”retragere” considerând că un 

ofițer de informații nu se poate retrage niciodată. 

 Anticipând rolul și locul AOIMR în ansamblul formelor asociative ale 

ofițerilor și generalilor în rezervă și în retragere, un grup de foști atașați militari 

români format din coloneii în rezervă Victor Paraschiv, Dumitru Apostol, Emil 

Burghelea, Mitică Detot și Gheorghe Nicoară s-au întrunit la un sediu provizoriu 

oferit de locuința col.(r) Emil Burghelea, unde elaborează o serie de lucrări privind 

evoluția situației politico-militare și probleme de apărare și securitate ale 

României, pe care le trimit la Ministerul Apărării Naționale și primesc aprecieri 

pozitive de la ministrul Apărării. 

 Reamintesc lucrările ”Puncte de vedere asupra evoluției cercetării științifice 

și realizării de tehnică militară în industria de apărare”, ”Islamul și Europa”, ”Un 

punct de vedere privind pericolele de agresiune asupra României” și în cele din 

urmă ”Problema maghiară”.  

 Noul șef al DIM, gl. Decebal Ilina, încurajat de capacitatea de analiză și 

sinteză a membrilor viitoarei organizații, ne-a solicitat sprijinul pentru întocmirea 
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unei istorii a serviciului militar de informații care să fie oferit celor interesați cu 

ocazia celei de a 135-a aniversări, din 12 noiembrie 1994, de la emiterea Înaltului 

Ordin de Zi nr. 83 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, pentru înființarea Secției 

a 2-a, prima structură de informații din Armata Principatelor Unite și precursoarea 

actualei Direcții Informații Militare.  

 S-a constituit un colectiv format din coloneii în rezervă Emil Burghelea, 

Mihai Dranga, Nicolae Ilie, Dumitru Manea, Vasile Miclea, Victor Paraschiv și 

Stan Vlădescu, sub coordonarea colonelului Ion Dohotaru din cadrele active ale 

DIM, care a reușit să redacteze, până la 12 noiembrie 1994, lucrarea ”Direcția 

Informații Militare – între ficțiune și adevăr”, lansată cu ocazia celebrării ”Zilei 

Cercetașilor”. A fost o noutate editorială absolută, primită cu surprindere și interes 

de publicul cititor. 

 În paralel cu aceste preocupări, grupul de inițiativă format din coloneii în 

rezervă Dumitru Apostol, Gheorghe Brâncuș, Ion Constantin, Mitică Detot, Victor 

Paraschiv, Laurențiu Sbera și Stan Vlădescu, au întocmit proiectul de statut al 

AOIMR și alte documente necesare procesului de legalizare. 

 Șeful DIM, gl.lt. Decebal Ilina obține aprobarea de a ne repartiza un spațiu 

provizoriu. Dovedind încredere în capacitățile și experiența bogată a unor membri 

din Comitetul de Inițiativă, propune acestora să încerce să elaboreze un proiect de 

regulament pentru ofițerii de informații. 
  După o consfătuire între membrii Comitetului, se angajează să lucreze la 

un astfel de proiect, col.(r) Victor Paraschiv, col.(r) ing. Mitică Detot și col.(r) 

Laurențiu Sbera. Proiectul a fost redactat și înaintat la DIM dar luarea sa în 

considerație a fost devansată de perspectiva aderării la NATO, ceea ce impunea o 

altă tratare a problemei.  

 Regulamentul nu ținea seama de reglementările NATO. 

  

 3. PRIMA ÎNCERCARE DE CONSTITUIRE 

 Are loc începând cu adunarea generală din 10 martie 1995, la sala Alba 

Iulia a Cercului Militar Național, în prezența șefului DIM, gl.lt. Decebal Ilina. 

Comitetul de Inițiativă, prin col.(r) ing. Mitică Detot, prezintă adunării o expunere 

de motive pentru înființarea organizației (AOIMR), care este aprobată în 

unanimitate de participanți. Col.(r) Gheorghe Brâncuș dă citire proiectului de statut 

întocmit de Comitetul de Inițiativă, solicitând părerile participanților. Au luat 

cuvântul și au făcut propuneri de completare sau de îmbunătățire gl.lt.(r) Florian 

Truță, gl.bg.(r) Florin Cișmigiu, col.(r) Nicolae Călin, col.(r) Ion Ionescu, col.(r) 

Vasile Mugioiu și cpt. R1 Petru Voicu. Propunerile au fost adoptate prin votul 

participanților iar statutul, cu modificările aduse, a fost votat în unanimitate. Pentru 

a se consemna adeziunea generală, Comitetul de Inițiativă a hotărât, pe loc, 

întocmirea unui tabel cu membrii fondatori, solicitat și în dosarul pentru justiție, cu 

semnăturile tuturor participanților. ”Se dă apoi cuvântul șefului DIM, gl.lt. 

Decebal Ilina care salută prezența participanţilor, apreciază ca pozitivă și 
necesară inițiativa constituirii AOIMR, asigură pe cei prezenți de sprijinul DIM, 

după care trece în revistă o serie de probleme care preocupă direcţia și care 

interferează cu participanții”. (Extras din procesul verbal al adunării întocmit de 
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col.(r) Ion Constantin și col.(r) Dumitru Apostol). În finalul adunării, la Comitetul 

de Inițiativă format din cei 7 membri menționați anterior, se mai adaugă col.(r) 

Emil Burghelea și col.(r) Constantin Dumitrescu, cu recomandarea de a fi 

completat dosarul de legalizare și de a-l prezenta Judecătoriei Sectorului 2 din 

București. 

 La 02.06.1995, col.(r) Mitică Detot și col.(r) Laurențiu Sbera s-au prezentat 

la ședința publică a judecătoriei unde completul de judecată a respins dosarul pe 

motivul că ar contrazice reglementările existente în vigoare. Completul respectiv se 

găsea sub influența campaniei din mass media împotriva serviciilor secrete 

românești, considerând că o organizație a rezerviștilor din DIM ar putea fi privită 

ca un nou pas spre amplificarea acestui domeniu. Explicațiile noastre nu au fost 

suficient de convingătoare și pentru a căuta o soluție completul de judecată a 

amânat ședința pentru data de 08.06.1995. 

 La data de 08.06.1995 completul își menține observațiile și ne recomandă 

să cerem și să obținem avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAŢ). 

Solicitarea făcută de Comitetul de Inițiativă la CSAT a fost respinsă cu argumente 

similare cu cele ale judecătorilor. Secretarul CSAT, col.(r) Florian Gârz, la 

14.06.1995 a comunicat reprezentanților Comitetului, col.(r) ing. Mitică Detot și 

col.(r) Laurențiu Sbera că nu este posibil să ne aprobe o organizație a foștilor 

ofițeri de informații întrucât contravine legilor. 

  

 4. A DOUA ÎNCERCARE ȘI PRIMA ȘEDINŢĂ DE ALEGERI 

 La 20.06.1995, după ce a fost consultat șeful DIM, gl.lt. Decebal Ilina, 

Comitetul de Inițiativă a dezbătut pe larg dificultățile întâmpinate și căile de urmat 

pentru a se ajunge la legalizare. Într-un spirit total democratic s-a ajuns la 

conturarea a trei direcții de acțiune: 

 a) acceptarea observațiilor CSAŢ și refacerea dosarului de legalizare 

conform acestor observații; 
 b) continuarea întrunirilor periodice ale foștilor atașați militari fără a se 

tinde, deocamdată, la o formă asociativă; 

 c) să întrerupem orice activitate, așteptând  noi inițiative acceptabile atât 

pentru justiție cât și pentru CSAŢ. 

 În cele din urmă s-a optat pentru prima cale, fiind cea mai rezonabilă pentru 

camarazii noștri. S-a hotărât refacerea și completarea statutului, solicitarea avizului 

ministrului Apărării Naționale, scoaterea de pe rol a vechiului dosar și prezentarea 

la judecătorie a celui nou, reprezentarea Comitetului de Inițiativă la judecătorie de 

către col.(r) Laurențiu Sbera și col.(r) Constantin Dumitrescu (avocat) care să 

susțină în termeni mai profesionali argumentele noastre.Ţinându-se cont de 

observațiile judecătorilor, s-a hotărât schimbarea denumirii AOIMR în Asociația 

Diplomaților Militari în Rezervă și în Retragere ”Alexandru Ioan Cuza” (ADMRR 

„A.I. Cuza”), iar noul dosar a fost luat în dezbateri de către completul de judecată 

la 28 noiembrie 1995. Col.(r) Constantin Dumitrescu a convins pe judecători de 

lipsa de nocivitate a noii organizații și de utilitatea acestei forme asociative pentru 

o importantă categorie de ofițeri și generali, ceea ce a condus la aprobarea 

înființării, hotărârea de înființare fiind publicată în Monitorul Oficial din 25 

Figura 2 
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ianuarie 1996. După 20 de ani de existență a ADMRR „A.I. Cuza” ne putem pune 

întrebarea: a fost greu?  Privind retrospectiv se poate spune că nu a fost ușor iar 

hotărârea judecătorească din 28 noiembrie a fost luată în urma voinței și dârzeniei 

Comitetului de Inițiativă, a sprijinului masiv din partea celorlalţi camarazi, dar şi 

ca urmare a ajutorului din partea MApN şi DIM. 

 Am înființat o organizație a foștilor diplomați militari, bazată pe principii 

cu adevărat democratice care corespundeau modificărilor din sistemul social-politic 

în România. Ulterior am și fost consultați de alte categorii din diplomația română 

și din munca de informații pentru a cunoaște demersurile la înființarea ADMRR 

„A.I. Cuza”. 

 Consilul de conducere a fost format din 7 membri (coloneii în rezervă 

Dumitru Apostol, Gheorghe Brâncuș, Ion Constantin, Mitică Detot, Victor 

Paraschiv, Laurențiu Sbera, Stan Vlădescu) și trei membri supleanți (coloneii în 

rezervă Emil Burghelea, Constantin Dumitrescu și Vasile Miclea). Președintele 

ADMRR „A.I. Cuza”  a fost ales col.(r) ing. Mitică Detot, șeful Departamentului 

Relații Internaționale în ANCMRR și fost atașat militar la Tokyo între 1975-1987. 

 La propunerea membrilor Consiliului, adunarea generală a aprobat 

acordarea titlului de Președinte de Onoare al ADMRR „A.I. Cuza” gl.lt. Decebal 

Ilina, locțiitor al șefului Statului Major General și șef al Direcției Informații 
Militare, ca o recunoaștere a sprijinului acordat pentru formarea și legalizarea 

ADMRR „A.I. Cuza”. „La această ședință participă invitați și rostesc cuvinte de 

salut gl.bg.  Gheorghe Rotaru din partea ministrului Apărării Naționale, gl.c.a.(r) 

Marin Dragnea, președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război, 

gl.c.a.(r) Iulian Toplicenu, președintele ANCMRR, gl.bg. Mugurel Florescu, șeful 

structurii care se ocupa de cadrele în rezervă, gl.bg. Victor Negulescu, șeful 

Dircției de Contraspionaj și, în cele din urmă Președintele de Onoare al ADMRR 

„A.I. Cuza” și șeful DIM, gl.dr. Decebal Ilina” (Enciclopedia Armatei Române, 

pag. 1332). 

 În această ședință se mai votează în unanimitate ca ziua de 12 noiembrie 

”Ziua Cercetașilor” să fie și ziua sărbătoririi tuturor ofițerilor de informații 
militare, inclusiv a diplomaților militari.  

  

 5. AFIRMARE ȘI CONFIRMARE 

 Era evident că înfiinţarea ADMRR „A.I. Cuza”, centrată pe diplomația  

militară, constituia o noutate atât pentru societatea civilă cât și pentru militari. 

Aveam însă șansa de a fi sprijiniți de ministrul apărării naţionale, domnul 

Gheorghe Tinca, un eminent diplomat român și un studios al problemelor 

diplomației militare.   

 Încurajați de legalizarea Asociației, de sprijinul permanent din partea DIM, 

al MApN, precum și de creșterea participării membrilor la inițiativele Consiliului, 

ADMRR „A.I. Cuza” a trecut la aplicarea prevederilor statutare, cu accent pe 

studierea și evocarea diplomației militare române sub aspectele ei tradiționale. 

 Am fost președintele ADMRR ”Alexandru Ioan Cuza” în perioada 1996-

2008 și m-am ocupat în permanență de afirmarea ei în ansamblul formelor 

asociative militare apărute după evenimentele din decembrie 1989. Încă de la 
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început am urmărit o incitare a membrilor asociației de a scrie și a publica lucrări 

memorialistice, relatări inedite din viața de atașat militar, mărturii despre 

evenimente politico-militare notabile, probleme ale muncii de informații care sunt 

la ordinea zilei, cât și orice subiect care privește apărarea și securitatea României 

în noile condiții de după anul 1989. 

 Răspunsul la această solicitare a fost neașteptat de pozitiv și un număr mare 

de membri ai ADMRR „A.I. Cuza” au studiat, redactat și publicat lucrări din 

domeniile recomandate. În Enciclopedia Armatei Române apărută în anul 2009 au 

putut fi etalate 53 de titluri apărute în diverse edituri și având ca autori membri ai 

ADMRR „A.I. Cuza”. 

 Trebuie scoasă în evidență lucrarea colectivă ”Diplomația română a 

apărării” Editura Medro 2007, elaborată de gl.(r) dr.ing. Sergiu Medar, col.(r) 

Constantin Dumitrescu, gl.bg.(r) ing. Mitică Detot, col.(r) Anghel Filip, col.(r) 

Emil Burghelea, col.(r) Nicolae Ilie și col.(r) Vasile Miclea. Este rezultatul 

studiilor făcute de autori în acel domeniu necunoscut în spațiul public. Lucrarea a 

fost bine primită de specialiști, mai ales de aceia din domeniul relațiilor 

internaționale. 

 Ca o prelungire la această lucrare de istorie a diplomației militare, în anul 

2009 apare, tot în editura Medro, lucrarea ”Diplomați militari 1859-2009 – in 

memoriam” în care sunt reluate biografiile unor importanți diplomați militari cu 

merite deosebite în evoluția relațiilor militare ale României cu alte state de pe glob. 

În anul 2014 camarazii din ADMRR „A.I. Cuza” au publicat și un al doilea volum 

”Diplomați militari 1859-2014” și vor continua cu un al treilea volum în viitorul 

apropiat. În acest fel am înțeles noi să respectăm memoria acestor bravi ofițeri și 

generali, care au pus bazele diplomației militare românești și au contribuit la 

apărarea și securitatea țării de-a lungul timpurilor. 

 O atenție deosebită a fost dată domeniului cercetării la trupe, o specialitate 

militară care în condițiile actuale capătă multe valențe diplomatice în teatrele de 

acțiuni militare. Membrii ADMRR „A.I. Cuza” au publicat în ziare și reviste 

militare articole despre eroismul cercetașilor și rolul lor major în misiunile de 

luptă. Trebuie menționată lucrarea ”Cercetașii, elita armatei României” Editura 

militară 2007, a gl.mr.(r) Mihai Chiriac. 

 Unele aspecte din studiul amenințărilor sau conflictelor actuale au apărut în 

volumele: ”Terorismul de la amenințare locală la pericol global” Editura Pastel 

2005 a gl.mr.(r) Corneliu Pivariu, ”Puterea din ceruri” Editura Axioma Print 2007 a 

cdor.(r) Mihai Axante, ”Fenomenul militar – evoluție și perspective” Editura 

Semne 2004, gl.bg.(r) Octavian Dumitrescu, ”Războiul mileniului trei” Editura 

DBH 2000, gl.bg.(r) dr. Vasile Paul, sau ”Armele mileniului trei” Editura Impuls 

2009, cdor.(r) Neculai Fudulu, etc. Mai semnalez lucrările memorialistice despre 

Japonia, gl.bg.(r) Mitică Detot, despre China, col.(r) Ioan Parepa și col.(r) Florian 

Gârz, despre India, cdor.(r) Ion Niculescu și col.(r) Ilie Vasile-Drugan cât și alte 

lucrări cu subiecte din experiența diplomaților militari. În plus, numeroși membri 

ai ADMRR „A.I. Cuza” au publicat articole în publicații periodice militare, 

menținând relații bune cu Trustul de Presă al Armatei, cu redacțiile ziarului 

”Observatorul Militar” și ale revistelor militare. În acest scop s-au organizat două 
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întâlniri între membrii Consiliului ADMRR „A.I. Cuza” și ziariștii militari, iar 

revista ilustrată a armatei a dedicat două numere asociației noastre. 

 Pentru a prezenta și mai bine asociația, între anii 2002-2007 a fost realizat 

un serial la Radio România – Actualități sub genericul ”Clubul Diplomaților 

Militari” în care foști diplomați militari au relatat episoade inedite din activitatea 

lor sau din viața unor personalități militare implicate în politica externă a statului 

nostru. Emisiunea devenise populară și apreciată de ascultători, când a fost 

întreruptă din motive financiare. 

 Am promovat stabilirea și întreținerea unor relații cu celelalte organizații 
ale fostelor cadre militare cu: Asociația Națională a Veteranilor de Război: 

Asociația Cultul Eroilor ”Regina Maria”; Asociația Ambasadorilor și Diplomaților 

de Carieră; Fundația Eurisc; Asociația Manfred Wörner; Asociația de Drept 

Internațional și Relații Internaționale etc. Ca urmare, membrii ADMRR „A.I. 

Cuza” au fost invitați să participe la simpozioane, dezbateri pe teme de politică 

internațională, expoziții sau lansări de carte, comemorări, sărbătoriri militare etc.  

 Trebuie să menționez ajutorul camaraderesc primit din partea generalilor 

Paul Șarpe, Mihaiu Mărgărit, Sergiu Medar, Gheorghe Savu, Ilie Botoș și Dan 

Plăvițu, foști șefi ai DIM sau DGIA, care au răspuns pozitiv la solicitările de 

dotare, întreținere și asistență tehnică, ceea ce a favorizat obținerea succeselor 

relatate.  

 Nu pot să închei această retrospectivă din existența ADMRR „A.I. Cuza” 

fără a semnala aniversarea a 10 ani de existență, în 2005, desfășurată sub genericul 

”Mărturii și evocări”, în care o serie de foști diplomați militari și personalități din 

conducerea armatei relatează istoricul relațiilor cu armatele țărilor NATO, ceea ce 

a prefigurat schimbarea radicală din 1989 și aderarea la NATO. Se remarcă 

diplomații militari în frunte cu atașații militari români, care au contribuit la crearea 

stării de spirit favorabilă aderării și integrării în NATO, ca fiind o contribuție 

efectivă și primordială pentru trecerea României în rândul democrațiilor euro-

atlantice. 

 În luna mai 2008, Adunarea Generală a ADMRR „A.I. Cuza” m-a onorat cu 

titlul de ”Președinte Fondator” și mă bucur că pot să afirm că organizația care 

poartă numele domnitorului român Alexandru Ioan Cuza a devenit un factor activ 

și bine ancorat la sistemul formelor asociative ale foștilor ofițeri și generali români, 

menținându-se în primele rânduri ale acelora care sunt dedicați apărării și 

securității statului român. 

 

 

 

 
*Generalul de brigadă (r) ing. Mitică DETOT a fost ataşat militar în Japonia. A  lucrat în cadrul  

Direcţiei Informaţii Militare unde a îndeplinit mai multe funcţii de conducere. Face parte din grupul 

prestigios al membrilor fondatori ai Asociaţiei   Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere, 

fiind şi primul preşedinte al Asociaţiei în perioada 1996 – 2008. Este autorul mai multor cărţi de 

memorialistică.  
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CONSTITUIREA ASOCIAŢIEI DIPLOMAŢILOR MILITARI ÎN 

REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE 

 „ALEXANDRU IOAN CUZA”. 

 

Colonel (r) Cornel BERAR* 

 

 La 28 noiembrie 1995 a avut loc constituirea 

Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere 

„Alexandru Ioan Cuza” (ADMRR „A.I. Cuza”). 

 Iniţiatorii constituirii Asociaţiei au fost câţiva ofiţeri 

în rezervă şi în retragere care au activat în cadrul Direcţiei de 

Informaţii din Marele Stat Major. Erau cadre cu studii 

superioare, buni cunoscători ai problemelor militare. Cei mai 

mulţi dintre aceştia au activat ca ataşaţi militari în diferite 

state din lume. Iată aprecierea făcută de academicianul 

Mircea Maliţa referitor la ataşatul militar: „În diplomaţie sunt 

2 personaje cheie: un ambasador şi un militar”. Cu acest prilej, organizaţia noastră 

a pus o piatră de temelie la  ADMRR „A.I. Cuza” de astăzi, când sărbătorim cei 20 

de ani de la înfiinţare. Prin aceasta apreciem că ne-am făcut datoria şi că am servit 

patria. Totodată, cu acest prilej a fost ales şi comitetul de conducere şi anume : 

col.(r) Mitică Detot - preşedinte, col.(r) Victor Paraschiv, col.(r) Stan Vlădescu, 

col.(r) Ion Constantin, col.(r) Dumitru Apostol, col.(r) Gheorghe Brâncuş, col.(r) 

Laurenţiu Sbera. Acestora li s-a alăturat şi un comitet de iniţiativă format din : 

col.(r) Emil Burghelea, col.(r) Vasile Miclea, col.(r) Constantin Dumitrescu, col.(r) 

Nicolae Ilie, col.(r) Dumitru Manea, col.(r) Gheorghe Nicoară. 

 La adunarea de constituire a Asociaţiei au participat un număr de 92 de 

cadre militare din care astăzi mai sunt în viaţă 31. Misiunea lor nu a fost uşoară. 

Menţionăm că, în perioada interbelică ofiţerii români în rezervă şi în retragere au 

constitui asociaţii în scopul menţinerii spiritului de ordine şi disciplină şi de a 

sprijini armata activă. Mai târziu s-a încercat să se constituie asemenea asociaţii, 

dar fără succes.   

 Nici misiunea ofiţerilor din conducerea Asociaţiei nu a fost uşoară. Era 

pentru prima oară când pentru constituirea asociaţiei se solicita avizul organelor de 

justiţie şi abia după obţinerea acordului acestora, precum şi al organelor de 

conducere,  s-a trecut la constituirea ei. 

 Militarii din organizaţiile aparţinând Ministerului de Interne care se 

pregăteau să constituie asociaţii similare cu a noastră s-au adresat cadrelor de 

conducere din asociaţia noastră pentru a obţine reglementările necesare. Aceştia au 

primit sprijinul solicitat. De asemenea, pentru că noua asociaţie era confundată cu 

altele mai puţin cunoscute a fost necesară o declaraţie din partea conducerii 

asociaţiei la posturile noastre de radio şi tv. Astfel, ca asociaţia noastră să nu mai 

fie acuzată de fapte pe care nu le-a făcut în trecut. În cei 20 de ani de activitate una 

din realizările importante pe care le-a avut asociaţia noastră a fost promovarea de 

carte pe diferite teme. Nu a existat adunare generală să nu  se lanseze noi cărţi pe 
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teme variate de către membrii asociaţiei. Aceste cărţi pun la dispoziţia noilor 

generaţii date reale privind preocupările şi modul de a gândi al  generaţiei noastre. 

 În cei 20 de ani care au trecut, în războaiele purtate în lume, a apărut 

tehnică de luptă superioară, mai sofisticată, ceea ce a dus la un efort superior, un 

comportament deosebit în teatrele de luptă, unde se regăseau şi ofiţeri cu pregătire 

specială. Aceste probleme au fost analizate la o dezbatere a raportului dintre om şi 

tehnică. De remarcat că în cadrul dezbaterilor s-a menţionat faptul că omul este şi 

rămâne cel mai important factor. Tehnica trebuie folosită cu randament sporit, dar 

omul este acela care o mânuieşte. Războaiele care au avut loc în secolul trecut şi în 

cei 15 ani care au trecut din acest secol  au lăsat urme adânci în viaţa oamenilor şi 

avansări rapide în tehnica de luptă dar şi în activitatea cercetaşilor, dintre care unii 

au pierit făcându-şi datoria faţă de armată şi ţară. 

 În cei 20 de ani de la constituirea asociaţiei noastre, ne-am bucurat de 

sprijinul  nemijlocit al conducerilor succesive ale Direcţiei Informaţii Militare 

(DIM) şi, nu în ultimul rând, al fostelor cadre ale direcţiei, care ieşind la pensie au 

avut succes în activităţi economice. Suntem siguri că şi pe viitor ne vom bucura de 

acest sprijin. 

 Asociaţia noastră şi-a făcut datoria şi o va face în continuare servind patria. 

 Propuneri:  

 1. Informările care se prezintă în adunările generale să cuprindă problemele 

la zi, să fie mai scurte şi la subiect. 

 2. Să se constituie un însemn specific pentru a fi oferit celor care devin 

membrii Asociaţiei. 

 3. Să se stabilească relaţii permanente cu cei de la Ziarul „Observatorul 

Militar” pentru a se publica despre eroii cercetaşi căzuţi în luptă şi alte activităţi ale 

DIM. Cu acest prilej salutăm apariţia în acest an a Asociaţiei ziariştilor militari şi le 

urăm mult succes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colonelul (r) Cornel Berar a lucrat în cadrul Direcţiei Informaţii Militare unde a îndeplinit mai 

multe funcţii de conducere. A fost ataşat militar în R.S.F. Iugoslavia, Grecia şi URSS. Face parte 

din grupul prestigios al  membrilor fondatori ai Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în 

Retragere. 
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O RELAŢIE DE SUFLET 

 

Colonel (r) dr. Mircea Vâlcu Mehedinţi* 

  

 Ce m-a atras spre Asociaţia Diplomaţilor Militari în 

Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, când am 

devenit membru al ei? A fost căldura sufletească a oamenilor 

de aici, pe care, spre regretul meu, nu am întâlnit-o la niciun 

alt colectiv, până în prezent, pe unde m-a împins viaţa. 

 Încă de la început, chiar din momentul în care am 

devenit membru al ei, am simţit acel suflet de prietenie, pe 

care numai persoanele nobile îl au. Aici am întâlnit acea 

aristocraţie a cugetului, căpătată în decursul vieţii, în practica 

desfăşurată, cotidian, în lupta lor plină de asperităţi, a 

meseriei de diplomat militar, pe care aceşti patrioţi au îmbrăţişat-o. Deodată, m-am 

simţit ca în familie, am fost înconjurat cu o atenţie, pe care rareori o mai întâlneşti 

astăzi. Mă simţeam bine  între aceşti oameni. Nu am văzut nici o diferenţă între 

grade sau funcţiile pe care le-au avut fiecare, cândva, în activitate, în urmă, 

odinioară. Aici toţi eram prieteni, eram apropiaţi, ca fraţii unei mari familii. Acest 

ciment de cuget a fost nu numai acum, ca pensionari diplomaţi, ci de totdeauna! Cu 

multă nostalgie îi ascultam povestindu-şi amintirile, momentele pline de fapte, prin 

care trecuseră ... Este deosebit de interesant să le asculţi firul vorbelor, care pentru 

mine, îmi sunau ca un murmur de izvor de munte, lin, ce-ţi încântă cugetul şi te 

duce spre tărâmuri de basm... Acestea erau sentimentele ce le încercam în acele 

momente. Retrăiam cu ochii minţii, ceea ce auzeam. Mă vedeam şi eu alături de ei, 

participam odată cu ei, la desfăşurarea acelor evenimente. Deosebit de grele, dar 

minunate. Viziunea pe care o aveam era ca o haină curată a spiritului, ce mă 

încălzea, trezindu-mi simţăminte de înălţare. O!  Lume a amintirilor, carte deschisă 

a memoriilor, a bucuriei sublime pe care  tu ai trăit-o, tu te-ai bucurat de izbânda  ei 

sau ai suferit, când, poate ai dat greş într-o misiune, într-o lucrare a ta! 

 Aceştia sunt şi au fost diplomaţii noştri militari. Lupta lor, deosebită, plină 

de abnegaţie, în ţară sau în ţările străine, unde i-a dus munca de diplomat (adevărul 

patriotism pus în slujba Patriei, lipsit chiar de cel mai insignifiant egoism, atât de 

des întâlnit astăzi, în toate treptele societăţii noastre) merită, pe deplin, nu numai 

admiraţie, ci şi un respect deosebit. 

 Aceşti OAMENI pe care i-am întâlnit aici, în Asociaţie, sunt OAMENI 

puternici; sunt OAMENI, a căror activitate a fost pusă în slujba şi numai în slujba 

Patriei; sunt OAMENI care niciodată nu s-au lăsat copleşiţi de multitudinea 

problemelor de care s-au izbit atunci... 

 Aici găsesc acele valori sociale, elite sociale, cu care, pe bună dreptate, 

trebuie să ne mândrim. Aici găsesc virtuţile noastre, pe care alţii nu le au. Fiind 

între ei, uit de acei duşmani ai dacoromânităţii noastre, de inamicii stirpei noastre, 

care vegetează chiar în interiorul ţării, uneori în vârful ei şi care caută să ne 

îngenuncheze populaţia autohtonă (lăsată cu premeditate să mustească în 

ignoranţă). Privesc cu multă amărăciune şi indignare la prezent, la cei cocoţaţi în 
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vârful piramidei, ahtiaţi după îmbogăţiri rapide şi fără muncă, la cei care, încetul cu 

încetul, ne deposedează de tradiţii, de  actele de cultură pur româneşti, acte care se 

pierd pe zi ce trece. Îi privesc cu milă şi dispreţ şi sufăr pentru nemernicia lor, 

pentru că sunt român şi-mi pasă de Poporul meu, de Patria mea! 

 Nu pot privi cu indiferenţă când văd acuzaţia ce ni se aduce că patriotismul 

nostru este naţionalist - extremist. În tot ce-am scris, am declarat că nu suntem 

împotriva nimănui (indiferent de religie, etnie, cultură, clasă socială, sex), ci 

suntem, pur şi simplu, dacoromâni. Şi aceasta o spun cu deosebită mândrie! 

Acuzaţia este indusă în conştiinţa populaţiei de o voinţă criminală, aceea de a ne 

falsifica originea, vechimea, autohtonia, vatra etnogenezei. Iarăşi, văd că se spune 

că nu suntem europeni – când, de fapt, suntem naţiunea matcă din care au roit 

populaţiile europene; că suntem neam de slugi – când istoria noastră este nobilă, de 

patru ori imperială, prin Troia, Alexandru cel Mare, Burebista şi Roma; că nu an 

avut limbă scrisă – şi se trece sub tăcere că limba şi scrierea noastră provin din 

limba pelasgo-dacă, dezvoltată de latini şi devenită limba ştiinţifică a întregii lumi 

europene. Totodată, ni se falsifică şi mistifică istoria, se încearcă distrugerea 

probelor arheologice, a izvoarelor istorice, a monumentelor şi megaliţilor, cât şi 

aplatizarea şi ostracizarea simţămintelor naţional-patriotice; ni se denigrează 

părinţii naţiunii, personalităţile, vechile şi actualele valori româneşti. Astăzi, tot ce-

i românesc este socotit că nu mai este bun şi trebuie îndepărtat, radiat. 

 Aşa cum am spus, de câte ori trec pe la Asociaţie – cât se poate de des - uit 

de grijile mele, de preocupările cotidiene pe care le am. Aici, uit de prezentul plin 

de durere, sacrificii şi amărăciune. Şi aceasta, pentru că, aici, întotdeauna întâlnesc 

numai chipuri senine, zâmbitoare. Aici sunt eroii şi inteligenţa Armatei. Ei, aceşti 

foşti diplomaţi militari, nu au şi nu au avut prejudecăţi. Ei şi-au servit cu cinste, 

onoare şi demnitate ţara, înfruntând, uneori (şi destul de des), pericole nebănuite, 

dar toate acestea au fost făcute fără să ceară a li se evidenţia meritele. Au făcut-o cu 

multă modestie. 

 Aici vin în Familia mea!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colonelul (r) dr. Mircea Vâlcu Mehedinţi a îndeplinit funcţia de locţiitor al şefului cercetării în 

Comandamentul Aviaţiei şi Apărării Teritoriale. Este un pasionat om de cultură şi un migălos 

cercetător al istoriei României activând voluntar în cadrul Arhivelor Centrului de Istorie din 

Bucureşti. Ca urmare, a scris până în prezent 17 cărţi, în marea lor majoritate culegeri de documente 

de arhivă organizate pe tematici clar definite. Este Doctor în Dacoromânistică specialitatea 

Preistorie şi Istorie recentă.  


