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ISTORICUL ȘCOLII:
Școala are o vechime de 

peste 100 de ani. Primul docu-
ment care atestă funcţiona-
rea şcolii, sub denumirea de 
“Şcoala primară de băieţi nr. 
5 de galben” este un registru 
matricol afl at în arhiva şcolii 
din anii 1882-1886.  În anul 
1889 a funcţionat cu denumi-
rea de “Şcoala primară urbană 
de baieţi nr.5″. În anul şcolar 
1896-1897 a functionat cu de-
numirea “Şcoala nr.18 Tunari 
Aaron Florian”. În anul 1910-
1911 primeşte denumirea de 
“Şcoala de fete nr.19-Natalia 
Penozzi”, iar apoi a funcţio-
nat sub denumirile de “Şcoala 
de baieţi nr.19 Tunari”, “Şcoa-
la de fete nr. 19″, “Şcoala gene-
rală nr. 24 fete”, “Şcoala de 7 
ani nr.25 Mixt” anii 1919-1968. 
Din anul şcolar 1964-1965 
poartă denumirea de “Şcoala 
Mixtă de 8 ani nr.25″. În anul 
şcolar 1970-1971 se comasează 

“Şcoala generală nr. 25″ de pe 
strada Tunari cu “Şcoala ge-
nerală nr. 24″. În anul şcolar 
1975-1976 a fost clădit un nou 
local lângă cel vechi, (actua-
la Grădiniţă nr.138) şi funcţio-
nează de atunci ca Şcoala ge-
nerală nr. 24 actuala “Şcoala 
gimnazială Nr. 24″ (Str. Tu-
nari nr. 52).

VIZIUNEA ȘCOLII:
Dorind o viziune dinami-

că, ştiinţifi că, pragmatică am 
centrat viziunea mea şi a în-
tregii echipe pe: obţinerea 
unor rezultate remarcabile; 
educaţia în sprijinul valorilor 
româneşti şi europene; școală 
modernă din punct de vede-
re al; elevi europeni capabili 
să facă faţă cerinţelor contem-
porane; cadre didactice cu un 
înalt grad de pregătire profe-
sională, dedicate muncii de 
educator; o nouă imagine a 
şcolii prin colaborarea cu par-
tenerii direct interesaţi în ac-

 Colegii și licee partenere
Azi: Școala gimnazială nr. 24 

ADRESA:
Str.tunari nr. 52, Sector 2 Bucureşti
tel/FaX/e-mail:021-2107185 / 021-2101381 scoala24buc@yahoo.com; site: 
www.scoala24.eduteca.ro
ECHIPA MANAGERIALĂ
Director:
Prof. Mălureanu Mariana, profesor istorie-fi lozofi e, grad didactic i, vechime 
34 ani, absolvent Facultatea de istorie-Filosofi e, master în Management 
educaţional-universitatea București.
Director adjunct:
Prof. Gheorghiu Georgeta, profesor chimie, grad didactic i, vechime 20 ani, 
metodist i.S.M.B., absolvent Facultatea de Chimie, universitatea București

‘Nu pentru școală, ci pentru 
viaţă învăţăm. (Seneca)’

 > Dir. Mălureanu Mariana
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Sunt alături de noi

PARTENERI
n PriMăria SeCtorului 2 BuCureşti;

n inSPeCtoratul General Pentru Situaţii De  urGenţă;

n inSPeCtoratul şColar al MuniCiPiului BuCureşti;

n PreFeCtura MuniCiPiulu BuCureȘti

n SoCietatea De SalVare BuCureȘti

n uniVerSitatea euroPei De SuD-eSt „luMina”
n ColeGiul naţional „CanteMir VoDă”

Adresa:  şos. Pantelimon nr. 301, 
Sector 2 Bucureşti, Corp a., Cod 
poștal 21619 Tel:  031 413 62 01
E-mail: foisorudf@yahoo.com; foiso-
rudefoc@gmail.com
www.diviziacivicavoluntara.org
www.facebook.com/diviziacivica-
voluntara

 Colectivul de redacţie 
Marin ianCu - redactor-șef
nina VÎlCu - redactor  șef-adjunct 
auriCă ȘerBan- secretar de redacţie
MoniCa MăGureanu - redactor
Dan BoBriC - consilier it
Gelu BoBriC - tipografie
ConStantin Ciornei, niColeta aPoStol-      
studenţi colaboratori

n liCeul teoretiC „luCian BlaGa”
n aSoCiaţia euroPeană Pentru SiGuranţă Și antiDroG

n CruCea roȘie roMÂnă - Filiala SeCtor 2

n GarDa naţională De MeDiu

n PriMăria SeCtorului 3

n ColeGiul teHniC „DiMitrie leoniDa”

tul educaţional şi prin rezul-
tatele obţinute în cadrul dife-
ritelor programe; părinţi im-
plicaţi direct şi activ în via-
ţa şcolii;

MISIUNEA ŞCOLII
Să asigure educaţia de bază 

și o legătură optimă între in-
stituţia şcolară şi comunitate, 
între şcoală şi cerinţele socia-
le în vederea unei bune orien-
tări socio-profesionale (liceu 
teoretic, vocaţional, şcoli de 
arte şi meserii).

OBIECTIVELE ŞCOLII
Consolidarea instruirii 

şcolare a elevului la nivelul 
primar şi gimnazial; Moder-
nizarea reală a procesului in-
structiv - educativ;Instruirea 
competitivităţii prin creşte-
rea performanţelor şcolare.

       CURRICULUM 
       LA DECIZIA ŞCOLII

Informatică; Matematică 
distractivă;Universul nume-
relor; Complemente de arit-
metică şi algebră; Matemati-
că aplicată; Tradiţie şi moder-
nism în Franta; Limbi stră-
ine: engleză, franceză, ger-
mană, spaniolă; Oraşe mari 
ale lumii; Baschet, tenis, ka-
rate, volei; Educaţie econo-
mică; Educatie pentru sana-
tate; Ansamblu coral ”Melos 
24”; Corul ”Unison” Dans cla-
sic şi modern.
       ACTIVITĂŢI 
       EXTRAŞCOLARE:

Excursii tematice, vizite 
şi drumeţii în cele mai fru-
moase zone ale ţării; vizio-
nări de spectacole pentru co-

pii la teatre, operă, operetă şi 
Circul de Stat; Serbarea Abe-
cedarului şi Serbarea de Cră-
ciun; şcoala colaborează cu 
mai multe fundaţii  și asoci-
aţii (Asociaţia ”Foișorul de 
Foc”, EcoSens, Salvaţi Copiii, 
EuroJunior, Sigma, I.B.L.P., 
UNESCO, LE-AF, SOS. Maşina 
cu jucării, I.S.E.) şi companii 
(Jacobs- Kraft, Nestle, Colga-
te, Blend-a-med, Veolia) pen-
tru a oferi elevilor activităţi 
educative şi recreative, pen-
tru a le deschide acestora noi 
orizonturi asupra vieţii.
CONDIŢII DE FUNCŢIONARE

Un schimb (8.00-14.00); 
Semiinternat cu program 
prelungit până la ora 17.00 ;

(continuare 
în numărul următor)

Clasa în aer liber Colţul viu



Asociaţia  Foişorul de Foc  > Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă

4 Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

Deşi extrem de ocupată cu 
ONGFest (9 -11 mai a.c.) şi SNV 
2014 (12 -18 mai), Divizia Civică 
Voluntară demonstrează că 
este un partener de nădejde. 
O poate spune cel mai bine 
organizatorul ediţiei a II a a 
Cupei LifeStyl Taekwondo, 
Asociaţia Clubul Sportiv TKD, 
care a simţit sprijinul co-
organizatorului de eveniment. 
Nimeni altul decât DCV, în 
parteneriat cu Primăria Sector 
2, prin DGASPC. 

Voluntarii noștri au asigurat 
consilierea și îndrumarea par-
ticipanţilor la eveniment, co-
pii și tineri sportivi legitimaţi 
la cluburile Taekwondo din 
ţară alături de antrenori, per-
sonal tehnic, părinţii și rudele 
concurenţilor. Pe scurt un pu-
blic numeros. Competiţia, care 
s-a desfășurat în sala de sport a 
Școlii Gimnaziale nr. 64 ”Ferdi-
nand I” (un alt viitor partener 
al DCV!), s-a bucurat de prezen-
ţa Președintelui Federaţiei Na-
ţionale de Taekwono WTF, dl. 
Cristian Apostol. În deschide-
rea oficială, reprezentantul Di-
viziei Civice Voluntare a făcut 

o scurtă prezentare a acesteia, 
care s-a bucurat de o reală apre-
ciere. Iată câteva ipostaze de la 
eveniment.

Miercuri, 7 mai, Sucursala 
Olteniţa a Diviziei Civice Vo-
luntare a desfășurat o activita-
te la grădiniţa particulară din 
Olteniţa. La solicitarea doam-
nei directoare voluntarii locali 
au discutat cu “prichindeii” și 
cu doamnele educatoare des-
pre cutremur și incendii. Nu 
a fost ușor, ci a fost chiar mai 
greu decât ne așteptam pen-

tru că cei mici au fost foar-
te curioși și preocupaţi să afle 
cât mai multe. Au fost atrași de 
uniforma voluntarilor, aceștia 
fiind nevoiţi să dea explicaţii și 
despre aceasta. În după amiaza 
aceleiași zi, la ora 17, în localul 
școlii care găzduiește în fiecare 
săptămână activităţile curente 
ale sucursalei s-a desfășurat 
o ședinţă despre apelul 112 și 
transportul victimei în dife-
rite situaţii. În prima parte a 
ședinţei a fost realizată o pre-
zentare teoretică, urmată apoi 

de metodele practice de trans-
port exemplificate de dl. Paras-
chiv Marcel și dna. Liliana Ni-
culiţă, iar în final, participan-
ţii la instruire au putut exersa 
cele învăţate.

Luni 12 mai, cu ocazia Săp-
tămânii Naţionale a Voluntari-
atului liderii sucursalei împre-
ună cu voluntarii acesteia au 
realizat o prezentare la sediul 
unui O.N.G. din Olteniţa, intitu-
lată dunăre.edu. 

Virgil CÂLŢEA 
DCV

Parteneriat în comunitate
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Portret de voluntar  
Furnicuţele Diviziei Civice

De ce furnicuţe? Pentru că în 
acţiunile de voluntariat sunt 
omniprezente și extrem de 
harnice. 
Cine sunt ele? Sunt două 
frumoase eleve voluntari 
în cadrul Detașamentului 
de Prim Ajutor „Lucian 
Blaga” al Diviziei Civice 
Voluntare. Detașamentul 
care poartă numele Liceului 
Teoretic „Lucian Blaga” 
unde eroinele noastre sunt 
eleve. Două tinere care au 
înţeles mai mult decât unii 
colegi de adolescenţă că 
adevărata împlinire ca om 
nu se poate realiza decât 
donând comunităţii cât mai 
mult din tine: talent, abilităţi, 
deprinderi, priceperi, 
devotament și ... o parte din 
timpul tău. 
Voi ieși din tiparul rubricii și 
le voi lăsa pe ele însele să se 
prezinte:

„Sunt  Niţă Alicia Georgi-
ana, elevă în clasa a –X-a D, 
cu specialitatea știinţele na-
turii. Mă pasionează plimba-
tul pe role, cititul, muzica, 
dansul, voluntariatul. După 
terminarea liceului vreau să 
urmez Facultatea de medici-
nă, pentru că îmi doresc foar-
te mult să practic meseria de 
asistent medical/doctor, să 
ajut și să salvez vieţile oame-
nilor. 

În urmă cu doi ani, am ales 
să fac voluntariat la Divizia 
Civică Voluntară “Foișorul 
de Foc”, pentru că aveam si-
guranţa că în acest loc am să 
învăţ lucruri noi care pe par-
cursul timpului mă vor ajuta 
foarte mult în viaţă. Persoa-
nele pe care le-am întâlnit aici 
m-au ajutat foarte mult în dez-
voltarea mea personală, întot-
deauna m-au primit cu braţe-
le deschise și mi-au oferit me-
reu tot sprijinul de care aveam 
nevoie.

Voluntariatul pentru mine, 
în primul rând, este o mândrie 
și consider că, făcând acest lu-
cru, o să realizez cu siguranţă 
ceva bun în viaţă.”

“Tot la specializarea 
știinţele naturii, sunt și eu, 
Foană Elena-Andreea. Îmi 
place să studiez, dar și să mă 

plimb cu rolele, iar voluntari-
atul îl fac tot din pasiune. Do-
resc să îmi continui studiile 
la Facultatea de medicină, să 
pot fi în măsură să acord ajutor 
specializat persoanelor care 
au nevoie de ajutor. 

Am ales să vin la Divizia 
Civică Voluntară “Foișorul de 
Foc”, în urmă cu doi ani. În 
acest timp, am învăţat lucruri 
noi folositoare în viaţă. Dom-
nii de aici, pentru mine, sunt 
ca o a doua familie și am ob-
servat că, dacă am nevoie de 
ajutor, am mereu ușile des-
chise.“

Ambele eleve sunt mândre 
că poartă uniforma de volun-
tar, iar pentru acest lucru le 
sunt recunoscătoare cu mul-
ţumiri domnului director Mi-
halcea Mihael și coordonatoa-
rei, prof. Adela Bobaru pentru 
sprijinul și îndrumarea lor în 
acest proiect.

Marin IAnCu 
DCV

 > Elena  > Alicia
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Domnule profesor începem 
prin a vă mulţumi pentru 
faptul că v-aţi făcut 
timp pentru a răspunde 
întrebărilor noastre. Este o 
onoare pentru noi să vă avem 
invitat în paginile ziarului 
Voluntarul . Vă propun să 
începem discuţia, din punct 
de vedere al hazardelor ce 
privesc ţara noastră, cu o 
privire asupra contextului 
geopolitic actual.

Răspuns: Omul ca fiinţă so-
cială trăieşte  şi acţionează atît 
în mediul natural cât şi social,  
în care este expus unei mari di-
versităţi de situaţii, mai mult sau 
mai puţin periculoase, generate 
de numeroşi factori. Cunoscutul 
om de ştiinţă Ulrich Beck afirma 
că astăzi oamenii trăiesc într-o 
societate a riscului. Aceste ris-
curi sunt generate de unele ma-
nifestări extreme ale fenomene-
lor naturale cum sunt: furtunile, 
inundaţiile, seceta, alunecările 
de teren, cutremurele puter-
nice şi altele, la care se adaugă 
accidentele tehnologice (polu-
area gravă, de pildă) şi situaţii-
le conflictuale care pot să aibă 
influenţă directă asupra vieţii 
fiecărei persoane şi asupra so-
cietăţii în ansamblu. Reducerea 
efectelor acestor dezastre im-
plică studierea interdisciplinară 
a hazardelor, vulnerabilităţii şi 
riscului dar şi informarea și pre-
gătirea populaţiei pentru a face 
faţă unor asemenea riscuri.  Ro-
mânia, ca societate, nu face o ex-
cepţie din acest punct de vedere, 
nici în ceea ce priveşte  riscuri-
le provocate de  hazard natural  
nici  accidentele industriale sau, 
mai nou, posibilităţii unor pro-
vocări de ordin terorist. 

Să continuăm în aceeași notă, 
referindu-ne la cum apreciaţi 
expunerea la hazarde 
geofizice și tehnologice...

Fenomenele de risc din Ro-
mânia au făcut obiectul  mai 
multor studii şi cercetări încît 
putem spune că avem o bună 
cunoaştere asupra tuturor po-
sibilelor consecinţe produse de 
hazarde naturale sau accidente 
industriale. Problema noastră 
este că, mai întotdeauna, după 
ce s-au produs cutremure de 
mari proporţii cum au fost cele 

din anii 1940 si 1977 sau inun-
daţii catastrofale am descoperit 
că nu am fost destul de pregătiţi 
pentru a face faţă unor asemenea 
ameninţări şi pericole şi a redu-
ce pierderile materiale şi umane. 
Nu ştiu dacă cineva s-a gîndit să 
facă o analiză seioasă a raportu-
lui dintre ceea ce am pierdut în 
urma unor asemenea dezastre si 
cât am fi cheltuit cu prevenirea 
şi apărarea în asemena situaţii. 
Avem planuri, strategii şi scena-
rii dar nu şi  un sistem integrat 
de monitorizare, avertizare, pre-
venire, educare și acţiune în caz 
de producere a calamităţilor şi 
dezastrelor naturale sau a acci-
dentelor industriale.

În calitatea dumneavoastră 
de președinte al Societatăţii 
Știinţifice Române pentru 
Cercetări Interdisciplinare 
aţi avut și aveţi în vedere 

anumite proiecte care privesc 
reacţia la un dezastru. Ce ne 
puteţi devoala despre ele?

Societaatea  Știinţifică Româ-
nă de Cercetări Interdisciplinare 
acoperă o plajă mare de cerceta-
re în domeniul ştiinţelor funda-
mentale şi aplicative, inclusiv în 
cel al securităţii umane. Centrul 
de cercetare în domeniul secu-
rităţii umane are pe agenda sa 
o serie de cercetări teoretice dar 
si aplicativ practice în domeniul 
identificării şi analizei amenin-
ţărilor venite din producerea 
unor dezastre si calamităţi natu-
rale dar  şi generate de acţiunea 
umană. Una dintre acestea vi-
zează nevoia abordării interdis-
ciplinare,  a caracterului  integrat 
dar si a rezilienţei.  Dezideratul 
tuturor comunităţilor confrun-
tate cu dezastrul îl reprezintă 
restabilirea cât mai grabnic cu 
putinţă a stării de normalitate. 

În domeniul situaţiilor de urgen-
ţă, definim această capacitate a 
persoanelor, respectiv a colecti-
vităţilor de face faţă cât mai bine 
situaţiilor de urgenţă majore 
prin conceptul de “rezilienţă”. 
Pînă acum s-a pus un accent mai 
mic pe cercetarea și analiza mă-
surilor care să conducă la resta-
bilirea cât mai grabnic cu putin-
ţă a stării de normalitate.

Organizaţia dumneavoastră 
a avut încrederea să invite  
la parteneriat, pe această 
linie, Asociaţia ”Foișorul 
de Foc=Voluntariat și 
Parteneriat pentru Viaţă”. 
Cum aţi aflat de noi și cum 
vedeţi dumneavoastră, din 
perspectiva didactică și 
civică proiectul Divizia Civică 
Voluntară (DCV)?

Cooperarea cu Asociaţia 
”Foișorul de Foc=Voluntariat 
și Parteneriat pentru Viaţă” se 
înscrie în această politică a So-
cietăţii  Știinţifice Române de 
Cercetări Interdisciplinare. Nu   
ascund faptul că nu am fi ajuns 
la un parteneriat de cooperare 
dacă nu aș fi ştiut că în organi-
zaţia dumneavoastră există oa-
meni cu o excelentă pregătire 
teoretică şi practică în domeniile 
noastre de interes. Experienţa şi 
pregătirea în domeniul securită-
ţii și prevenirii catastrofelor și 
calamităţilor naturale a unor oa-
meni, cum sunt gl.bg.(r) Vasile  
Ciornei și  celelalte persoane din 
conducerea DCV, sunt extrem de 
utile în realizarea unor proiecte 
de interes local și naţional pen-
tru securitatea umană.

Cum apreciaţi voluntariatul 
din România și credeţi că 
se va întâmpla în viitor  pe 
această linie?  Aveţi anumite 
sugestii?

Voluntariatul are în România 
o tradiţie istorică dar, din păca-
te, în societatea contemporană 
o existenţă de doar două dece-
nii şi jumătate. Din anul 1990 
organizaţiile nonguvernamen-
tale străine, dar și româneşti 
încep să atragă cetăţeni români 
la diferite activităţi desfăşurate 
în folosul comunităţii. Institu-
ţii publice și organizaţii private 
încep să sprijine voluntariatul. 
Aşa s-a născut, din câte cunosc 

Interviu cu prof. univ. dr. Constantin Hlihor
Decan Facultatea de istorie a Universităţii Creștine Dimitrie Cantemir, 
Președinte Societatea Știinţifică Română pentru Cercetări Interdisciplinare

>DAtE bIOgRAFICE ȘI EDuCAţIE 
 născut la 3 mai 1955 comuna Cepleniţa judetul iaşi, 
absolvent al liceului Militar „Stefan cel Mare” Cîmpulung 
Moldovenesc 1974)
 al şcolii Militare de ofiţeri activi „nicolae Bălcescu” Sibiu 
specializarea chimie(1977), 
academia Militară Facultatea de ştiinţe Poitice Militare(1982), 
Facultatea de istorie, universitatea din Bucuresti (1991), 
doctor in istorie, universitatea din Bucuresti (1994), alte cursuri de 
specializare si de formare profesională.  

>ExPERIEnţă PROFESIOnAlă, DIDACtICă
ofiţer chimist la regimentul de Gardă „Mihai Viteazul” după care  s-a 
dedicat activităţii didactice parcurgînd toate gradele didactice de la 
asistent la profesor universitar:  profesor de ştiinte politice şi militare 
la Centrul de perfectionare al Serviciilor armatei; lector, conferenţiar, 
profesor în academia Militară (universitatea naţională de apărare 
„Carol i”); Din anul 1995 a predat cursuri la diferite universităţi din 
Bucureşti şi din alte oraşe (Constanţa, Ploieşti, oradea. În prezent 
este decanul Facultăţii de istorie a universităţii Creștine Dimitrie 
Cantemir.
autor, coautor sau coordonator la peste 20 de lucrări şi peste 150 
de articole, studii si comunicări de istorie, geopolitică, studii de 
securitate şi comunicare în relaţiile internaţionale în edituri din 
ţară şi străinătate  între care: the red army in romania-oxford, 
Portland, iaşi, cu prof. ioan Scurtu; Geopolitics. From a Classical to 
a Postmodern approache, italian academic Publishing, Palermo, 
italia; Geopolitică şi istorie; Securitatea in relaţiile internaţionale; 
românia. Căderea comunismului şi naşterea democratiei. 1989-
2000; Comunicare in conflictele internaţionale; Geopolitica. De 
la clasic la postmodern etc. Doctor Honoris Causa al universităţii 
ovidius. Președinte  Societatea ştiinţifică română de Cercetări 
interdisciplinare în care funcţionează şapte centre de cercetare 
aplicată şi fundamentală în domeniul geopoliticii şi relaţiilor 
internaţionale, istoriei, ştiinţelor politice aplicate, studii de securitate, 
ştiinţe inginereşti avansate, politici de sănătate etc.

8

8

8

8

8

8

8

8
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eu și Asociaţia ”Foișorul de 
Foc=Voluntariat și Parteneriat 
pentru Viaţă”. Dacă nu ar fi exis-
tat un primar cum este edilul 
sectorului 2, Neculai Onţanu, cu 
o excelentă înţelegere a ceea ce 
înseamnă volutariatul în socie-
tatea contemporană şi mai ales 
ce folositor poate fi în caz de 
urgenţe provocate de dezastre, 
credeţi că astăzi am putea vorbi 
de ”Foișorul de Foc=Voluntariat 
și Parteneriat pentru Viaţă” ca 
de una dintre cele mai importan-
te și cunoscute asociaţii de gen 
din ţară? Succesul şi audienţa de 
care vă bucuraţi în rândul cetă-
ţenilor sectorului 2 și nu numai, 
aprecierea venită din partea au-
torităţilor publice, mă fac să cred 
că instituţia voluntariatului în 
România va avea un mare viitor. 

un istoric lucrează, prin 
definiţie, cu trecutul. 
Cunoașterea trecutului 
ar trebui să ne ajute să 
previzionăm și să proiectăm 
viitorul. Cum vedeţi viitorul 
României ?

Rolul istoricului şi a muncii 
sale în societate a diferit nu nu-
mai de la o societate la alta, ci 
şi de la o epocă la alta.  S-a spus 
de foarte multe ori în societatea 
noastră că dacă nu ne cunoaştem 
trecutul nu ne putem construi 
viitorul. Nu împărtăşesc aseme-
nea opinii deoarece popoarele 
cu ISTORIE glorioasă  nu şi-au 
proiecat VIITOR-ul  cu aspiraţii, 
idealuri  venite din trecut. Fap-
tele trecutului au legitimat sau 
au potenţat şi coagulat energii-
le unui popor pentru realizarea 
de idealuri măreţe, dar nu au 
fost baza pe care s-a proiectat 
viitorul. Viitorul României stă 
în capacitatea generaţiei tinere 
de astăzi de a inţelege că soci-
etatea contemporană a intrat în 
epoca revoluţiei în cunoaştere,   
de a accepta faptul că avuţia 
unui popor nu mai este depen-
dentă de resursele  societăţii 
trecute şi nu se mai  poate rea-
liza ca în secolele trecute şi de 
a-şi proiecta aspiraţiile de li-
bertate și prosperitate în acord 
cu progresul realizat de această 
revoluţie. 

Domnule profesor, care 
credeţi că este legătura 
dintre istorie și situaţiile 
de urgenţă, având în 
vedere specializarea 
dumneavoastră? ( student 
Cosmin Ciornei)

Istoria  are o legătură directă 
cu cercetarea experienţei şi ac-
ţiunii umane în diferite situaţii 
inclusiv în cele de urgenţă. Pro-
blema este cît din ceea ce isto-
ricul cercetează a devenit  bază 
şi studii de caz pentru o aşa zisă 
pedagogie socială.  Părerile sunt 
şi aici extrem de diversificate și 
împărţite. Nu sunt puţini isto-

ricii care cred că istoria are rol 
de magister vitae pentru orice 
societate. Mie îmi place ceea ce 
afirma, cu secole în urmă, Geor-
ge Wilhelm Hegel și care poate 
avea valoare de aforism: “Ceea 
ce experienţa și istoria ne înva-
tă e asta – oamenii și guvernele 
nu au învăţat niciodata nimic 
din istorie și nici nu au acţionat 
confirm principiilor.”   Pentru a 
acţiona eficient în situaţiile de 
urgenţă ce se vor ivi ca urmare 
a producerii unor  cutremure, 
inundaţii, alunecări de teren 
etc., trebuie să cercetăm feno-
menologia să elaborăm strategii, 

să pregătim populaţia pentru a 
cunoaşte cum să acţioneze şi nu 
în ultimul rînd să construim sis-
teme integrate de monitorizare, 
avertizare, management al ac-
ţiunilor pe timpul și post criză.  
Alte soluţii nu întrevăd astăzi.

 Din punct de vedere 
geopolitic, care credeţi că 
ar putea fi consecinţele 
acţiunilor Rusiei, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen 
lung, în ceea ce privește 
România?    (student Cosmin 
Ciornei)

Aici nu avem de-a face doar 
cu acţiunea unui singur actor cel 
al Federaţiei Ruse. Lucrurile de-
vin din zi in zi tot mai complica-
te pe tabla de şah a geopoliticii şi 
este foarte greu de spus in câteva 
cuvinte ceea ce se va întâmpla! 
Ceea ce ce este de anticipat este 
că evoluţiile din această parte a 
lumii vor influenţa pe termen 
lung noua ordine internaţională 
şi mai ales ecuaţia de putere la 
nivel regional și global. Trebuie 
să ne obişnuim cu ideea că lu-
mea a intrat într-o nouă epocă 
a politicii internaţionale în care 
lupta pentru poziţionare pe 
eșicherul geopoliticii și geostra-
tegiei este la început. Important 
este  ca aceste reaşezări să nu se 
facă prin metodele şi mijloacele 
epocilor anterioare.  Costurile ar 
fi greu de imaginat dacă avem în 
vedere capacitatea de distruge-
re  a arsenalelor militare de care 
dispun astăzi marile puteri. În 
istoria secolului trecut în aseme-
nea împrejurări soarta României 
nu a depins, din păcate, de ceea 
ce a putut face ea ca actor al poli-
ticii internaţionale, ci de intere-
sele marilor puteri. 

Vă mulţumim din inimă 
pentru interesantele 
opinii exprimate. Vrem să 
știţi domnule profesor că 
vom ţine cont de opiniile 
dumneavoastră și  vă 
asigurăm de întreaga noastră 
apreciere. Sperăm ca pe 
viitor conlucrarea D.C.V. cu 
dumneavoastră și structurile 
pe care le reprezentaţi, sau în 
care sunteţi implicat, să să fie 
mult mai pregnantă.

Multumesc pentru prilejul de 
a dialoga, prin intermediul dom-
niilor voatre, cu fidelii cititori ai 
ziarului Voluntarul.

                                                               
                         Au consemnat:               

Marin Iancu 
DCV

Constantin-Cosmin Ciornei 
student



8           Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

Asociaţia  Foişorul de Foc  > Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă

ONGFest – Festivalul 
Naţional al Organizaţiilor 
Neguvernamentale din 
România 2014 s-a desfășurat 
între 9-11 mai în Bucureşti – 
Palatul Parlamentului, sediile a 
3 organizaţii neguvernamentale 
şi Parcul Herăstrău – intrarea 
Piaţa Charles de Gaulle. 
ONGFest este cel mai mare 
festival al organizaţiilor 
neguvernamentale din 
România. 

Ediţia acestui an a găzdu-
it peste 180 de expozanţi (aso-
ciaţii, fundaţii), ţările partici-
pante fiind, pe lângă Româ-
nia, Bulgaria, Cehia, Cipru, 
Estonia, Grecia, Islanda, Le-
tonia, Lichtenstein, Lituania, 
Malta, Norvegia, Polonia, Por-
tugalia, Slovacia, Slovenia, 
Spania, Ungaria. Divizia Ci-
vică Voluntară, participantă 
pentru al doilea an consecu-
tiv, a invitat cât mai mulţi vo-
luntari și apropiaţi ai acesto-
ra la aceste superbe manifes-
tări dedicate voluntariatului 
și spiritului civic. 

• Vineri, 9 mai 2014, a avut 
loc deschiderea festivalului, 
fiind zi dedicată interacţiu-
nii dintre ONG-urile din Ro-
mânia și din ţările implica-
te în programul de finanţare 
Fondul ONG, precum și între 
ONG-uri și autorităţile publi-
ce, mediul de afaceri și alţi ac-
tori relevanţi de la nivel regi-
onal, naţional sau european. 
Activitatea, care a avut loc la 
Palatul Parlamentului, intra-
rea C1 (Bd. Naţiunilor Unite 
colţ cu Bd. Libertăţii) – Sala I. 
G. Duca (nivel P1), s-a bucurat 

Festivalul Naţional al organizaţiilor 
neguvernamentale - ONGFest, ediţia 2014



de prezenţa E.S. Tove Bruvik 
Westberg - ambasadorul Nor-
vegiei la București, Angela Fi-
lote - șef al reprezentanţei Co-
misiei Europene în România, 
Karen Fogg - șefa primei re-
prezentanţe a CE în România, 
Aledin Amet - subsecretar de 
stat, Departamentul pentru 
Relaţii Interetnice – Guvernul 
României ș.a. După deschide-
rea oficială a urmat o sesiu-
ne de transmitere de mesaje 
ale organizaţiilor participan-

te. Din partea DCV a partici-
pat Marin Iancu, responsabil 
cu evenimentul ONGFest.

• Sâmbătă, 10 mai. De la 
prima oră ne-am mobilizat, 
deplasat la Parcul Herăstrău 
și am ”cucerit” cortul nr.21. A 
fost tot ceea ce era mai greu! 
Ce a urmat se poate vedea din 
imaginile alăturate, care, cre-
dem noi, vorbesc de la sine. Iar 
dovada că activităţile au fost 
interesante o constituie fap-
tul că mare parte din vizita-

tori au revenit și a doua zi.
• Duminică, 11 mai 2014. 

O superbă zi de primăvară cu 
veșmânt de vară. Divizia Ci-
vică Voluntară la ONGFest dis 
de dimineaţă. Cineva, dintre 
expozanţi, are ideea fericită 
să începem ziua cu înviorarea 
de dimineaţă. Grozav pentru 
un început de activitate, dar…
surpriză! Profesoara de aero-
bic nu este venită la ora sta-
bilită. Nici o problemă: DCV 
ia comanda și conduce învio-

rarea cu cei prezenţi. Apoi, la 
treabă! Au fost stabilite mul-
te contacte, am deschis noi 
căi de colaborare care, cu si-
guranţă, vor dinamiza acţiu-
nile noastre.

Happy end ONGFest 2014! 
Ne revedem la anul, cu mai 
multă experienţă și…normal 
cu mai multă determinare. 
Încă de pe acum promitem să 
avem surprize plăcute!        

Marin IAnCu  
DCV
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„…Acolo unde patria mă 
cheamă”- fragment din 
scrisoarea unui tânăr voluntar 
care a luptat pe frontul din 
Balcani în 1877

În ultimii ani, mai ales de când 
am intrat în “marea familie euro-
peană”, în fiecare an, pe 9 mai, cei 
mai mulţi români pe care-i întrebi 
dacă știu ce serbează în această zi, 
spun de „ Ziua Europei” și atât.

De aceea ne-am decis să pre-
zentăm, pe scurt, semnificaţia zi-
lei de 9 mai 1877 pentru România, 
iar apoi o scrisoare a unui tânăr 
care dorește să se înroleze volun-
tar în armata română din Balcani.

9 mai este Ziua Independenţei 
României. PE 9 MAI 1877, Parla-
mentul ţării proclamă „Indepen-
denţa absolută a României”, prim 
ministrul Mihail Kogălniceanu 
declarând oficial că suntem „în 
stare de rezbel…, dezlegaţi de le-
găturile noastre cu Înalta Poartă 
şi prin urmare ce suntem? Suntem 
independenţi, suntem naţiune de 
sine stătătoare”. Astfel Camera De-
putaţilor și Senatul votează moţi-
unea prin care se lua la cunoștinţă 
că „rezbelul între România și Tur-
cia, ca ruperea legăturilor noastre 
cu Poarta și independenţa abso-
lută a României, au primit consa-
crarea lor oficială”, adică s-a votat 
moţiunea de proclamare a inde-
pendenţei României. În aceeași 
zi, după amiaza, s-a strâns în jurul 
clădirii Adunării, un mare număr 
de bucureșteni, care au primit cu 
entuziasm vestea proclamării in-
dependenţei, manifestând până 
târziu. Acestei mulţimi i s-a ală-
turat și „vreo mie de studenţi”, 
după aprecierea lui Nicolae Iorga, 
având drapele și torţe aprinse, 
cântând „Deșteaptă-te române!”. 
Tot în aceeași seară, de 9 mai 1877, 
au avut loc manifestaţii de bucu-
rie și la Craiova și Iași.

Independenţa proclamată în 
Parlamentul României trebuia 
câștigată pe câmpul de luptă.

În armata care trebuie să lupte 
pe frontul din Balcani vrea să se 
înroleze voluntar și un tânăr de 20 
de ani.

Gheorghe I. Negoiţescu - sem-
natarul scrisorii din care reprodu-
cem câteva fragmente – este unul 
din sutele de tineri care au cerut 
să fie înrolaţi ca voluntari în ar-
mata română, spre a lupta pe front 
pentru cucerirea independenţei 
patriei. Felul în care tânărul de 20 

de ani își motivează hotărârea  ne 
demonstrează,  încă o dată,  că ro-
mânul a avut acest spirit în sufle-
tul lui dintotdeauna și a știut să-și 
facă datoria  faţă de patria sa.    

Domniei Sale, Domnului Mi-
nistru de Rezbeliu, la București

DOMNULE MINISTRU!
Subsemnatul june, orfan, în 

etate de ani 20, vine cu tot respec-
tul cuvenit Domniei – Voastre (…) 
rugându-vă ca să binevoiţi a înde-
plini ale sale jurte cereri și care sunt 
bazate pe următoarele consideren-
te, adică (…):

Având în vedere căldurosul apel 
ce face Patria  către toţi fii săi, spre 
a-i veni în ajutoriu și a o salva de 
ameninţarea inamicului secular 
care o ameninţă spre a o absorbi cu 
grozăviile sale rapace;

Considerând că subsemnatul 
nu poate face alt sacrificiu Patriei 
sale, decât viaţa sa;

O mai repet încă o dată , că nu 
am și nu pot face alt sacrificiu Pa-
triei decât numai viaţa, unica care 
o voi pune cu plăcere pentru salva-
rea Patriei mele, căci sînt un june 
orfan nevoiaș, fără părinţi încă de 
la etatea de 14 ani , ceea ce e bine 
constatat că nu am alte sacrificii 

decât singurul lucru  ce am mai 
scump pe lume, viaţa;

Considerând că punerea vieţii 
în pericol  și chiar sacrificarea ei  
este cel mai mare și cel mai sublim 
sacrificiu ce poate aduce un cetă-
ţean Patriei sale sau un fiu mamei 
sale;

În baza acestor considerente și 
în puterea Dreptului ce ne acordă 
legile Ţării,

M-AM DECIS
A vă ruga respectuos, Dom-

nule Ministru, să binevoiţi a mă 
introduce ca voluntar într-un corp 
de armată a României ce vi-l voi 
designa și a-mi trimite ordinul de 
marș, spre a mă duce acolo unde 
Patria mă cheamă (...)

Actul de botez, dacă mi se va 
cere, nu-l am și nu-l poci avea, căci 
nu am mijloace pecuniare să mă 
duc în judeţul meu spre a-l scoate 
sau găsi , căci sînt născut în jude-
ţul Gorj și astăzi mă aflu în judeţul 
Prahova, orășelul Vălenii de Mun-
te, dar vă voi prezenta acte valabile 
și probe palpabile de bună condui-
tă și de născut român.

Vă rog, Domnule Ministru, ca 
ordinul să fie trimis la Subprefec-
tura plaiului Teleajen, prin Prefec-

tura jud. Prahova sau în particular 
, pe adresa: Gheorghe Negoiţescu, 
la D. Aristide Drăgulescu, Văleni 
de Munte ( …)

Aștept cu nerăbdare ord(inul) 
de marș.Sunt și voi fi în toată viaţa 
mea, cu o înaltă veneraţiune și cu 
cel mai sincer devotament, al Dom-
niei Voastre supus serv.,

1877, MAI 14
Vălenii de Munte 
Gheorghe I.Negoiţescu
Am reprodus aici scrisoarea sa 

(păstrând ortografia epocii) pen-
tru că transmite multe valori pe 
care noi considerăm că ar trebui 
să și le însușească orice voluntar 
din ziua de azi.

Deasemenea, citind scrisoarea 
lui cu siguranţă se va reţine și eve-
nimentul la care a participat.

Liliana niculiţă  
Prof. de istorie, 

Liceul Tehnologic “N. Bălcescu” 
Olteniţa, jud. Călărași

Lecţia de istorie și patriotism

9 mai - Ziua Independenţei României

9 Mai -  
alături de comunitate
Tripla Sărbătoare a românilor 
de la 9 Mai a găsit Divizia Civică 
la datorie. Mai exact a luat 
parte la manifestările dedicate 
celor trei evenimente istorice: 
independenţa româniei, Ziua 
Victoriei naţiunilor unite și Ziua 
europei organizate de Școala 
Gimnazială nr.51, urmare a 
invitaţiei conducerii acesteia în 
baza parteneriatului dintre cele 
două entităţi. Manifestările, 
prin maniera specifică DCV de a 
se implica, au creat o atmosferă 
de înalt patriotism. iată  câteva 
ilustraţii de la eveniment. 
la Mulţi ani 9 Mai !
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Basarabia a fost şi rămâne 
fortăreaţa românismului în faţa 
năvălitorilor din Răsărit care 
ne-au făcut să vărsăm sânge şi 
lacrimi; “vindecate” cu lovituri 
de cnut.

Graniţa pe Prut este o mare 
rană deschisă în trupul ţă-
rii, care nu se va închide decât 
atunci când Basarabia va reveni 
să întregească România.

Este imperios necesară des-
fi inţarea zidului româno-basa-
rabean care desparte părinte de 
copii, frate de frate, român de ro-
mân.

Războiul ruso-turc din 1806-
1812, a fost urmarea confl ictelor 
militare şi diplomatice franco-
ruseşti. Politica de expansiune 
şi dominaţie a împăratului fran-
cez Napoleon (1804-1815) s-a lo-
vit de aceeaşi concepţie a ţarului 
Alexandru I (1801-1825).

Intenţiile cotropitoare ale 
marelui vecin de la Răsărit, au 
fost deseori probate de acţiunile 
acestuia. Incă din 1711, când Pe-
tru I (1696-1725) intră în război 
cu otomanii împreună cu Dimi-
trie Cantemir (1710-1711), Rusia 
îşi dovedea scopurile cuceritoa-
re. Tratatul moldo-rus de la Luck 
(13 aprilie 1711) prevedea că “slă-
vitul neam molovenesc” era sub 
ocrotirea ţarului, domnul se de-
clara supus al ţarului, îşi încor-
pora oastea în cea rusească, în 
oraşele moldoveneşti erau insta-
late garnizoane ţariste. De mare 
importanţă pentru moldoveni 
era articolul XI care prevedea că 
pământurile ţării Moldovei erau 
cuprinse între ”râul Nistru, Ca-
meniţa, Bender, cu tot ţinutul 
Bugeacului, Dunărea, hotare-
le Ţării Munteneşti şi ale Tran-
silvaniei şi marginile Poloniei, 
după hotărnicirea făcută cu ace-
le ţări.”

Instalarea domniilor fanari-
ote în Moldova (1711) şi Ţara Ro-
mânească (1716), a facilitat spo-
rirea infl uenţei ruseşti cu accep-
tul boierimii şi a înaltului cler or-
todox care simpatizau pe ţarul 
protector al creştinilor împotri-
va islamismului sultanal. Inten-
ţiile ţariste erau mascate prin di-
plomaţie şi ortodoxie. Sub moti-
vul protecţiei intereselor reli-
gioase ortodoxe, ţarul legitima 
presiunile politico-diplomatice 
şi chiar războaiele antiotoma-
ne, purtate deseori pe teritorii-

le greu încercatelor ţări nord-du-
nărene. După războiul din 1768-
1774 prin pacea de la Kuciuk-
Kainargi, Rusia devenea garant 
al autonomiei româneşti accep-
tând prevederile capitulaţiilor 
voievodale şi dobândea dreptul 
de a vorbi în numele Principa-
telor Române. Cu toate acestea, 
a permis Austriei să ocupe nor-
dul Moldovei,”botezată” în 1775 
– Bucovina (ţara fagilor). La rân-
du-i, în urma războiului cu oto-
manii din anii 1806-1812, Rusia 
avea să ocupe cea mai mare par-
te a Moldovei, “botezată” Basa-
rabia, cu toate că Petru cel Mare 
se obligase la Luck să apere in-
tegritatea teritorială a Moldovei 
şi să nu se amestece în treburile 
interne ale acesteia. Dar faptele 
se întâmplaseră cu peste un se-
col în urmă, şi “realpolitika” ru-
sească avea acum alte comanda-
mente.

Ecaterina a II-a (1762-1796) 
a expus favoritului său Pote-
mkin, proiectul Marii Dacii prin 
care ambele Principate dună-
rene trebuiau anexate la Rusia. 
În ianuarie 1792, ţarina i-a po-
runcit favoritului să ducă trata-
tive cu turcii la Iaşi şi să ocupe 
Transnistria fără discuţii, apoi s-
o alipească imperiului declarân-
du-i: “Tam na Dnestre naş sapog 
bâtâi” (Acolo pe Nistru să fi e ciu-
bota noastră). Stabilirea graniţei 
pe Nistru prin pacea de la Iaşi (9 
ianuarie 1792), era prima etapă 
pentru anexarea părţii de Nord 
a Moldovei. 

A urmat ocuparea militară de 
către ruşi a Moldovei şi Ţării Ro-
mâneşti în noiembrie 1806, ceea 
ce a adus starea de război cu Im-
periul otoman, confl ict care a 
durat timp de şase ani, cu mici 
perioade de oprire a ostilităţilor. 
Ocupaţia rusă a fost cruntă. Ţări-
le Române au asigurat aprovizi-
onarea armatei ruse cu alimente 
şi furaje, au pus la dispoziţia ocu-
panţilor cereale şi oameni pen-
tru transporturi, au amenajat şi 
întreţinut căile de comunicare, 
au încartiruit armatele prin ca-
sele locuitorilor etc. Mult sânge 
şi multe lacrimi a costat ocupa-
ţia ţaristă. Generalului Kutuzov 
i s-a adresat o delegaţie de boieri 
care i-a reproşat că impune taxe 
de cinci ori mai mari decât tur-
cii, şi ţăranii români nu mai au 
nimic şi nu mai au ce să dea. Răs-
punsul cinic al generalului rus a 

fost: “Mai aveţi ochii ca să puteţi 
plânge”.

În octombrie 1811 – au început 
negocierile pentru pace la Giur-
giu, într-un hotel modest şi dubi-
os, şi s-au desfăşurat până în de-
cembrie, când tratativele au fost 
mutate la Bucureşti.

Delegaţia rusă era formată din 
contele Andrei Halinski, genera-
lul Șabaneev, Joseph Fonton (ge-
neral rus, de origine franceză, fu-
git din ţara natală după 1789). De-
legaţia otomană: Mehmed Galeb 
(ministru de externe), Abdul Ha-
mid (ministru de război), aga Se-
lim (ofi ţer de ieniceri) și tălmaciul 
Dumitrache Moruzi (agent secret 
al lui Kutuzov şi al spionului rus 
Manuc bei).

După baluri costumate, ospe-
ţe şi sărbătoriri, pacea de la Bu-
cureşti a fost semnată la 16/28 
mai 1812. Ruşii ocupau 45.630 
Kmp (mai mult cu 7500 kmp de-
cât Moldova la Vest de Prut), ce-
tăţile Hotiu, Soroca, Ortei, Ti-

ghina, Cetatea Albă, Ismail, 
Chilia, Reni, 17 târguri, 685 sate, 
482.630 sufl ete, majoritatea ro-
mâni moldoveni. Procesul ver-
bal a fost întocmit de Alexandru 
Sturdza (din suita amiralului Pa-
vel Ciciagov – înlocuitorul gene-
ralului Kutuzov). 

Pe 16 mai, comandamentul 
rus și clădirile din centrul Bucu-
reştiului au fost împodobite cu 
ghirlande, iar noaptea palatele 
şi podurile iluminate. Populaţia 
se bucura că scapă de ruşi care au 
plecat abia în octombrie 1812.

La 23 iunie 1812 – la Viena, 
ţarul a ratifi cat tratatul de pace 
(sultanul Mahmud II l-a ratifi -
cat la 2 iulie). A doua zi, arma-
ta lui Napoleon de cca 600.000 
soldaţi, începea trecerea grani-
ţei dintre imperiile francez şi rus 
– fl uviul Niemen.

În octombrie 1812, Dumi-
trache Moruzi, este chemat la 
Șumla la marele vizir Ahmed 
Laz paşa. Primeşte caftan de 
mulţumire pentru încheierea 
păcii şi la ieşire este decapitat de 
ieniceri că nu a informat delibe-
rat Poarta, de pregătirile de răz-
boi franceze.

În noiembrie 1812, fratele său 
Panaiotachi Moruzi, a fost deca-
pitat la Constantinopol că nu a 
dat Porţii scrisoarea lui Napole-
on care cerea sultanului să trimi-
tă armata în Rusia, la aliaţii fran-
cezi. Manuc bei, avea să moară în 
1817, lovit de calul său (sau lovit 
de apoplexie). Trădătorii au fost 
pedepsiţi de oameni şi de Divi-
nitate.

Visul tuturor Românilor pa-
trioţi, este de a vedea unite Ro-
mânia şi acea parte a Româ-
niei, forţat numită Republica 
Moldova. 

Prof. Viorel Gh. Speteanu
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Basarabia 1812
Începutul suferinţelor românești8

”Caricatură politică franceză: 
Kaiserul german, cu piciorul 
pe cadavrul unui rus (Rusia), 
ameninţă cu un pumnal o femeie 
(România), ca să semneze tratatul 
de pace”
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Monumentul Leul - simbolul gloriei și 
eternităţii Armei Geniu
Deşi primul război mondial 
se încheiase, în conştiinţa 
întregului popor, dar mai ales 
a militarilor, era încă trează 
memoria celor care s-au jertfit 
şi sacrificat pentru împlinirea 
idealului de libertate şi unire a 
tuturor provinciilor locuite 
 de români într-un singur  
stat.

Acest sublim sentiment na-
ţional a generat în întreaga ţară 
multiple iniţiative şi acţiuni 
privind înălţarea pe locurile 
marilor bătălii din anii Marelui 
Război pentru Întregirea Nea-
mului, precum şi în numeroa-
se localităţi urbane şi rurale, 
a unor edificii monumentare 
menite să menţină mereu vie 
flacăra recunoştinţei genera-
ţiilor prezente şi viitoare şi să 
eternizeze memoria celor care 
s-au jertfit pentru libertatea şi 
neatârnarea poporului român.

Pentru imortalizarea fap-
telor de război săvârşite de 
geniştii români pentru înde-
plinirea acestui măreţ ideal, în 
anul 1925, gl. div. Constantin 
Ştefănescu Amza, în calitate 
de comandant al Şcolii Militare 
de Geniu a luat iniţiativa reali-
zării unui monument al eroilor 
armei.

În urma discuţiilor purta-
te cu gl. de div. Aristide Razu, 
inspectorul general al geniului, 
s-a hotărât:

n monumentul să fie ampla-
sat lângă Cazarma Geniului pen-
tru a servi ca pildă vie pentru 
viitorime     

n fondurile necesare să fie re-
alizate prin contribuţia ofiţerilor 
şi a trupelor de geniu, donaţii şi 
alte resurse extrabugetare;

- stabilirea prin concurs a ma-
chetei monumentului;

n constituirea unui colec-
tiv de iniţiativă cu rol executiv 
având ca preşedinte pe gl. Con-
stantin Ştefănescu Amza, iar ca 
membrii pe: arhitectul D. Cior-
tan, pictorul D. Verana şi sculp-
torul D. Mirea.

În vederea alegerii şi stabili-
rii machetei monumentului s-

au desfăşurat, în cursul anului 
1925, două concursuri. La primul 
concurs s-au prezentat patru 
machete, toate fiind respinse 
întrucât nu exprimau suficient 
de bine „spiritul şi particulari-
tăţile armei geniu”. La cel de-
al doilea concurs, desfăşurat 
la 02.06.1925, câştig de cauză a 
avut macheta sculptorului Spi-
ridon Georgescu, artist cu stu-
dii temeinice dobândite în ţară 
şi în Italia, care se remarcase 
anterior prin patriotismul şi în-
clinaţiile sale pentru subiectele 
de război.

Pentru ridicarea acestui 
monument, în anul 1926, loco-
tenentul colonel Grigore Geor-
gescu (viitor inspector general 
al geniului), a donat statului 
terenul intravilan cu care a 
fost împroprietărit ca urmare a 
decorării cu Ordinul „Coroana 
României”, pentru faptele de 
arme în timpul campaniei din 
anul 1917. 

Cu o înălţime de aproximativ 
12 metri, Monumentul Eroilor 
din Arma Geniu a fost terminat 
în anul 1929. În integralitatea sa, 
lucrarea include un ansamblu 
de piese din bronz, turnate la 
Fabrica V.V. Rașcanu din Bucu-
reşti, care împreună constituie 
o grăitoare şi expresivă formă 
de reprezentare a specificului  
Geniului.

Elementul dominant al mo-
numentului, care întruchipea-
ză chintesenţa tăriei armatei, 
sufletul mare, mândru şi ge-
neros al soldatului român fiind 
,,Leul”, regele forţei şi al frumu-
seţii, simbolul curajului, spiri-
tului de sacrificiu şi al mândriei 
ostăşeşti.

Având o lungime de 5,40 m 
şi o înălţime de 4,4 m Leul, dis-
pus pe partea  superioară a unui 
soclu principal, scrutează cu în-
credere şi mândrie sfârşitul glo-
rios al războiului, stând biruitor 
într-o poziţie triumfală cu la-
bele din faţă pe unele însemne 
militare ale adversarilor: arme, 
scuturi şi o ţeava de  mortier 
peste care se desfăşoară faldu-
rile unui drapel de luptă.

Marian GARGAZ 
Colonel (r)

continuarea în numărul viitor
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Poliţia Locală Sector 2

Exercitarea misiunilor de 
apărare a siguranţei și vieţii 
cetăţeanului în sectorul 
2, de către poliţia locală, 
se împletește armonios cu 
desfășurarea unor acţiuni 
teoretice și practice de educaţie 
civică a tutoror categoriilor de 
cetăţeni, în special a tinerilor.

Comercializarea unor pro-
duse agricole de alimentaţie 
publică în apropiere de Piaţa 
Obor, fără acte legale de prove-
nienţă, s-a manifestat la cote ri-
dicate în săptămânile premer-
gătoare Sfintei Sărbători a În-
vierii Domnului Iisus Hristos 
și au presupus efort continuu 
din partea poliţiștilor locali în 
vederea menţinerii sub control 
a fenomenului.

Poliţistul local manifestă în-
totdeauna respect faţă de cetă-
ţeni, se prezintă și solicită co-
mercianţilor actele legale de 
provenienţă a produselor ex-
puse și le comunică acestora 
actul normativ în baza căruia 
exercită controlul.

Producătorii falși de legume 
și fructe, cu domiciliul în alte 
judeţe ale ţării, dar care vin-
deau produse în zonele adia-
cente Pieţei Obor, au fost depis-
taţi de poliţiștii Serviciului Or-
dine Publică și sancţionaţi pe-
cuniar, conform legii și li s-au 
aplicat măsuri complementare 
de confiscare a unor importan-
te cantităţi de ceapă verde, car-
tofi, salată, ridichii etc.

Acţiunile înteprinse au vi-
zat realizarea prevenirii și com-
baterii ilegalităţilor comise în 
domeniul comercializării le-
gumelor și fructelor, și nu nu-
mai, pe de o parte, și de asigu-
rarea unui mod de viaţă sigur și 
civilizat al locuitorilor sectoru-
lui 2, pe de altă parte.

Poliţiștii locali nu s-au limi-
tat numai la activităţile opera-
tive, ci au desfășurat acţiuni de 
educaţie civică cu elevii în ca-
drul Programului „Școala Al-
tfel” și copii de la două grădi-
niţe din sectorul 2.

La Grădiniţa „Suflet de co-
pil” a fost organizată o sesi-
une de educaţie rutieră și de 

cunoaștere a regulilor de con-
duită etică. În cadrul acesteia 
s-au prezentat echipamente și 
tehnică de intervenţie opera-
tivă din dotarea poliţiei loca-
le și s-au arătat aspectele fru-
moase și plăcute ale profesi-
ei de poliţist, dar și riscurile la 
care aceștia pot fi supuși în une-
le momente. 

Elevii Complexului de Ser-
vicii Socio-Edicative „Sfânta 

Maria” au vizitat sediul Poliţi-
ei Locale a Sectorului 2 unde s-
a organizat o expoziţie cu teh-
nică și echipamente specifice și 
au văzut parcul auto, iar pen-
tru rezultatele obţinute la în-
văţătură și pentru implicarea 
în această activitate, elevii au 
fost premiaţi de reprezentan-
tul Hypermaketului Cora Pan-
telimon cu rechizite, jucării și 
dulciuri. Aceștia au îmbrăcat 

uniforma de poliţist, au pus în-
trebări cu privire la modul de 
folosire a tehnicii și s-au ară-
tat încântaţi de echipamente-
le de monitorizare și suprave-
ghere video.

În cursul lunii aprilie, poliţiștii 
locali de la Serviciul Circulaţie 
s-au întâlnit cu copiii de la Gră-
diniţa ACORNS BRITISH STY-
LE NURSERY, în cadrul acţiunii 
„Oameni care ne ajută”, în sco-
pul cunoașterii regulilor de cir-
culaţie rutieră și a importanţei 
profesiei de poliţist. Copiii au 
fost foarte atenţi atunci când li 
s-a povestit de necesitatea sigu-
ranţei pe stradă, în locuri izolate 
sau când se gâsesc în locuri pu-
blice cu familia, stare de care răs-
punde poliţia locală.

În perspectivă, suntem 
convinși că Poliţia Locală a 
Sectorului 2 va acţiona cu și 
mai multă fermitate și eficienţă 
pentru diminuarea și chiar eli-
minarea fenomenului infracţi-
onal în ansamblu, prin inter-
venţii promte și va acorda toa-
tă atenţia actului educaţional 
prin inducerea unui puternic 
spirit civic și de responsabilita-
te în rândul copiilor, elevilor și 
studenţilor, al tuturor cetăţeni-
lor sectorului 2, astfel încât, în 
acest perimetru, să existe ori-
când ordine și siguranţă.

Aurel DOBRILĂ,  
Dir. Gen. Poliţia Locală Sector 2

A consemnat                                 
Aurel ȘERBAn 

DCV

Între misiunile de protecţia cetăţeanului  
și acţiunile de educaţie civică
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SNV este un eveniment naţional 
care are loc anual în a doua 
săptămână a lunii mai și este 
menit să mobilizeze cât mai 
multe organizaţii și voluntarii 
pe care acestea îi implică, 
pentru a sărbători împreună 
voluntariatul, pentru a atrage 
sprijinul comunităţii și pentru 
a recunoaște public activitatea 
voluntarilor. Evenimentul a fost 
iniţiat în 2002, este coordonat 
de Pro Vobis - Centrul Naţional 
de Resurse pentru Voluntariat și 
este implementat în colaborare 
cu partenerii locali.

Divizia Civcă Voluntară a 
participat cu succes încă de la 
prima ediţie de după înfiinţarea 
sa, respectiv începând cu  edi-
ţia din 2012.

Luni, 12 mai 2014…Asocia-
tia “Foisorul de Foc= Volunta-
riat si Parteneriat pentru Viata” 
si structura sa de voluntari, Di-
vizia Civica Voluntara (DCV) au 
dat startul SNV 2014. In Parcul 
Obor o echipa si la sediul DCV 
alta echipa, promoveaza eve-
nimentul SNV, voluntariatul si 
organizatia noastra incercand 
sa aduca alaturi de noi cat mai 
multi voluntari . 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2014
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Venim după trei zile de  
ONGFest și  sperăm ca acţiunea 
să aibă mult succes .

Echipele noastre de promo-
vare au încheiat prima zi de 
SNV. A fost o zi pe cinste: au in-
vitat trecătorii să cunoască Di-
vizia Civică Voluntară, au îm-
părţit materiale de promovare, 
au iniţiat exerciţii de prim aju-
tor, au recrutat noi voluntari....
Vor fi alte șase zile din SNV! La 
sediul nostru, în cadrul Com-
plexului pentru Activităţi Re-
creative și Educaţie Sf. Panteli-
mon și în Parcul Florilor.  Sun-
tem siguri că prin aceste acţi-
uni vizibilitatea Diviziei Civi-
ce Voluntare va crește simţitor, 
iar  spiritul civic va primi noi di-
mensiuni.

 > Indiferent de locul 
în care s-au aflat 
în SNV, voluntarii 
noștri au participat 
cu entuziasm și au 
transmis entuziasm 
cetăţenilor



Asociaţia  Foişorul de Foc  > Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă

16   Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

1828 - Povestea de succes 
şi stabilitate Grawe începe 
acum aproape două secole. 
Arhiducele Johann al Austriei, 
cel care a avut curajul şi 
iniţiativa, a crezut cu tărie că 
“Puterea care aduce binele se 
bazează pe armonia dintre cei 
mulţi. Este de datoria fiecăruia 
să contribuie la aceasta.” Astfel, 
în anul 1828 se înfiinţează o 
asociaţie mutuală de ajutorare 
împotriva incendiilor. A urmat 
o perioadă lungă, presărată 
de evenimente ce au marcat 
întreaga Europă şi lumea 
– boom economic şi criză 
financiară, căderea pieţei de 
capital din 1873, primul Război 
Mondial, Vinerea Neagră din 
1928, al doilea Război Mondial, 
unda de şoc determinată de 
preţul petrolului în 1973. 
Aceste valuri ale istoriei au 
trecut, iar compania a rezistat, 
şi-a continuat activitatea, s-
a dezvoltat. Fiecare moment 
depăşit a reprezentat un plus de 
experienţă valoroasă. 

1991 - În ultimul deceniu al 
secolului trecut, mai precis în 
anul 1991, ia fiinţă concernul 
„Grazer Wechselseitige Versi-
cherung Aktiengesellschaft“. 
Începe astfel istoria modernă 
a moştenirii pe care Arhiduce-
le Johann a lăsat-o Austriei şi, 
în final, Europei prin înfiinţa-
rea filialelor din afara graniţe-
lor. Domeniul principal de in-
teres – asigurările - cel bancar 
şi imobiliar. Filialele bancare 
ale Grupului Grawe sunt reu-
nite în jurul HYPO-Bank Bur-
genland AG. Domeniul imobi-
liar este reprezentat de un grup 
de 20 de societăţi din Austria 
și din afara graniţelor acesteia 
care administrează proprietăţi 
cu o suprafaţă totală de peste 
1,8 milioane mp. 

Raportate la statisticile ro-
mâneşti, rezultatele sunt im-
presionante. Considerând su-
prafaţa unei locuinţe la 70 m², 
portofoliul Grawe ar fi repre-
zentat de 26.000 de locuinţe. 
Dacă, în medie, o locuinţă ar fi 
ocupată de 3 persoane, în imo-
bilele Grawe ar locui 78.000 de 
persoane. Asta înseamnă tota-
lul populaţiei din oraşe ca Târ-
govişte, Mediaş, Slobozia sau 
Turda.

2000 – ia fiinţă Grawe Ro-
mânia, parte a Grupului finan-
ciar internaţional Grawe, ac-

ţionarul majoritar al societă-
ţii (99,98% din capitalul soci-
al). Grupul Grawe și implicit 
Grawe România a ales să-şi ori-
enteze majoritatea investiţiilor 
în plasamente de capital de tip 
conservator, astfel că 75% din-
tre acestea sunt investiţii în va-
lori imobiliare cu dobândă fixă 
și cu menţinerea valorii imobi-
liare. Astfel, Grawe România a 
achiziţionat în anul 2001 vila 
Simu - monument istoric al Bu-
cureştiului, dar lăsat zeci de ani 
în paragină. În anul 2006, noi-
le „dimensiuni” ale companiei 
impunând un nou sediu, a fost 
achiziţionată o clădire de bi-
rouri în valoare de 7,5 milioa-
ne euro. În anul 2008, Grawe 
a investit într-un teren pe care 
a fost construită o nouă clădi-

re de birouri în valoare de 7,3 
milioane euro dată în folosin-
ţă în 2011.

Grawe România a reușit, 
încă de la înfiinţarea sa în anul 
2000, să fie profitabilă în fieca-
re an. Anul 2013, încheiat cu un 
profit brut de 2,74 milioane lei, 
nu a făcut excepţie. 

Întreaga activitate a compa-
niei s-a axat pe efortul de a ob-
ţine şi cultiva încrederea clien-
ţilor şi respectul concurenţei 
în condiţiile impuse de mediul 
economic din România. Astfel, 
în 2013 volumul primelor bru-
te subscrise a fost de 51,27 mi-
lioane lei.

Tot anul trecut valoarea da-
unelor plătite de companie a 
fost de 1,96 milioane lei, iar 
totalul activelor s-a ridicat la 

356,35 milioane lei. Coeficien-
ţii de lichiditate au fost 7,4 pen-
tru asigurările de viaţă şi re-
spectiv 818,8 pentru asigurări-
le generale, depăşind conforta-
bil limita minimă impusă de le-
gislaţia în vigoare. 

Moderne, bine structurate 
tehnic şi adaptate nevoilor spe-
cifice locale de asigurare, pro-
dusele noastre au la bază expe-
rienţa acumulată în cadrul gru-
pului Grawe. În 2013, de exem-
plu, Grawe a lansat o asigura-
re de supravieţuire revoluţi-
onară din două puncte de ve-
dere: le reaminteşte românilor 
că trebuie să se gândească mai 
mult la viaţă și este prima asi-
gurare pentru cei care practică 
profesii din care nu ieşi la pen-
sie niciodată. Produsul, numit 
Bătrâneţe fără Bătrâneţe, mar-
chează şi o altă premieră: este 
primul de pe piaţă care are site 
propriu: www.batranetefara-
batranete.ro. 

În prezent, pe lângă asigură-
rile de viaţă - domeniul de ex-
celenţă Grawe, oferta cuprinde 
asigurări de proprietăţi şi bu-
nuri, asigurări de sănătate şi 
de accident, asigurări obliga-
torii pentru locuinţe.

Activând sub sloganul “Asi-
gurarea de partea TA”, compa-
nia pune întotdeauna clientul 
pe primul loc, principiu care o 
situează între cei mai impor-
tanţi asigurători de pe piaţa ro-
mânească.

Rodica  Plopeanu 
Director Naţional de Vânzări

GrAwe – istoria unui succes


