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 ANUN}URI UMANITARE

 DECESE

 PROMO}II
  Promo]ia 1982 a {colii Militare de Ofi]eri Activi de Transmisiuni Sibiu, cu prilejul

s`rb`toririi a 30 de ani de la absolvire, invit` colegii la o întâlnire amical`, în perioada
5-8 iulie 2012, în garnizoana Sibiu, la sediul Centrului de instruire pentru comunica]ii [i
informatic` Decebal. Persoane de contact: Ionel Ciobanu, tel. 0728885380,
iciobanu@hotmail.com, Eugen Maxim, tel. 0745353151, maxim. eugen@yahoo.com,
Nicolae Parepa, tel. 0785099232, ijjialom@yahoo.com.
 Promo]ia 1987 a {colii Militare de Ofi]eri Activi de Transmisiuni Sibiu invit`

colegii, cu prilejul s`rb`toririi a 25 de ani, la o întâlnire amical`, în perioada 10-12 august
2012, în garnizoana Sibiu, la sediul Centrului de instruire pentru comunica]ii [i
informatic` Decebal. Costul estimativ este de 200 lei de persoan`, care pot fi depu[i în
contul RO 07RNCB0227070191790008, titular Marin Ion, BCR SIBIU. Detalii
suplimentare [i persoane de contact: Anton Bogdan tel. 0751818788, STAR
2103143 [i Marin Ion, tel. 0722674838.
 Promo]ia 1992 a Liceului Militar Dimitrie Cantemir Breaza organizeaz` întâlnirea

de 20 de ani de la absolvire pe data de 1.09.2012. Am`nunte suplimentare pute]i afla
de la organizator: Cosmin Balaban, RMNC 1132-225, mobil 0722671722, mail:
balabancosminion@yahoo.com.
 Promo]ia 1967 a {colii Militare Superioare de Ofi]eri Nicolae B`lcescu (infanterie,

artilerie, geniu) Sibiu, cu prilejul s`rb`toririi a 45 de ani de la absolvire, invit` colegii la o
întâlnire amical`, în perioada 20-22 iulie 2012, în garnizoana Sibiu. Costul estimativ este
de 250 lei/persoan`, care pot fi depu[i în contul RO36BRD330 SV15392493300 BRD
Sibiu, Agen]ia Octavian Goga, titular Dragot` Mihai. Detalii suplimentare [i persoan` de
contact: colonel (r) Dragot` Mihai: - fix: 026922388, - mob: 0723182720; colonel (r)
Antal Ovidiu: - fix: 0269421261; - mob: 0727854895.
 Ofi]erii de chimie militar` promo]ia martie [i septembrie 1953 doresc s` aniverseze

60 de ani de la absolvirea [colii, în septembrie 2012. Pentru înscriere, suna]i la 0721/
980555 sau 021/7463348, general-maior (r) Prunache Dumitru, pân` la 30.04.2012,
pentru a se ob]ine aprob`rile necesare.
 Promo]ia 1992 a Institutului Militar de Infanterie, Gr`niceri [i Chimie “Nicolae

B`lcescu” din Sibiu organizeaz`, la 31 august 2012, reuniunea prilejuit` de împlinirea a
20 de ani de la absolvire. Cheltuielile estimate se ridic` la 250 de lei pentru fiecare
participant. Cei interesa]i sunt ruga]i s` confirme prezen]a [i s` depun` banii pân` la 30
mai 2012 în contul RO25BTRL0330120168718800 deschis la BANCA TRANSILVANIA
pe numele Radu Mica, precizându-se “pentru întâlnire absolventi 20 de ani”.

Persoane de contact: Radu Mica (radumik@yahoo.com), Radu Vod` (raduvoda
1968@yahoo.com), Mircea Batschi (mirceabatschi@yahoo.com), tel. 0745.175.347

 Un copil de cinci ani, C`lin, [i p`rin]ii lui au nevoie urgent`
de ajutor. Totul a început în urm` cu un an [i jum`tate când, în
urma unui consult la Spitalul de Recuperare Ia[i, prof. dr. Cristian
Popescu, neurolog de specialitate, analizând RMN-ul cerebral al
lui C`lin l-a diagnosticat cu hidrocefalie [i mici forma]iuni cere-
brale care p`reau a fi metastaze pornite din alt` parte a corpului.
Plecat  cu p`rin]ii, de urgen]`, la Bucure[ti a fost diagnosticat cu
tumor` medular` T6-T8, hidrocefalie tetraventicular` [i disemin`ri
cerebrale leptomeningeale. Se  instalase [i parapareza. Au urmat
multe [edin]e de chimioterapie [i kinetoterapie. A efectuat trata-
mente la Institutul Oncologic din Bucure[ti, Spitalul Bagdasar [i
Spitalul din Ravensburg, Germania. Aici, cu ajutorul dr. Ioana
Knoeller, a opera]iilor [i a tratamentului, starea lui C`lin s-a
îmbun`t`]it. La nici dou` luni boala a revenit. În urma biopsiei
efectuate în Germania s-a stabilit c` sufer` de tumor` glioneuronal`
leptomeningeal` difuz`. E un tip nou de tumor` cerebral`, înc`
neclasificat` de Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii. Se mai cunosc
doar patru cazuri, descoperite în Italia. C`lin face chimioterapie
de 10 luni. Dup` ce va termina [i ultimele dou` cure de citostatice
va trebui s` mearg` la o clinic` în afara ]`rii pentru radioterapie.

În scopul de a strânge fondurile necesare tratamentului,
precum [i a interven]iilor viitoare, tat`l lui C`lin, plutonierul (r)
Bogdan Graur, a înfiin]at în octombrie 2011 o asocia]ie umanitar`,
cu numele C`lin lupt` pentru via]`.

Datele de contact ale asocia]iei sunt:
 WWW.CALINGRAUR.INFO CIF 29266400,
Banca BCR,  Cont RO81RNCB0175124567850001,
IA{I, TEL 0735657423, FAX 0378106574,
E-mail: calin_lupt a_pentru_viata@yahoo.com
 Colectivul U.M. 01079 Miercurea Ciuc solicit` ajutor uma-

nitar pentru sprijinul camaradului nostru, plutonierul-major Stancu

Partene Gheorghe, unic între]in`tor al familiei, diagnosticat cu
neoplasm al colonului transvers operat [i paraparez` spastic`,
cheltuielile pentru efectuarea interven]iilor chirurgicale [i pentru
tratamentele post-operatorii dep`[ind cu mult posibilit`]ilor
financiare proprii.

Dona]iile se pot efectua în contul: Stancu Partene Rodica,
RO16RZBR0000060011044234, deschis la filiala RAIFFEISEN
BANK, filiala Miercurea Ciuc, pe numele Stancu Partene Rodica.
Colectivul U.M. 01410 Ploie[ti solicit` ajutor umanitar pentru

camaradul m.m. cl. I  (r)  Stancu Viorel, care se afl` internat în
spital în stare critic`. Dup` un an de interven]ii chirurgicale pentru
extirparea unei tumori intracraniene suportate în ]ar` [i în
Germania, maistrul militar a contactat o infec]ie spitaliceasc`, fiind
internat pentru recuperare la Spitalul Elias, unde a intrat în com`
din data de 14 decembrie 2011. Deoarece costurile de tratament
[i între]inere dep`[esc cu mult veniturile familiei, având [i dou`
fete minore, rug`m pe to]i cei care pot ajuta financiar s` contribuie
cu dona]ii în contul deschis pe numele so]iei, Stancu Elena, la
Raiffeisen Bank, filiala Mizil ROO4RZBR0000060004637092.
 Colectivele Comandamentului comunica]iilor [i informaticii

[i  Centrului de instruire pentru comunica]ii [i informatic` Decebal
v` solicit`  ajutor financiar pentru so]ia camaradului nostru, maiorul
Lauren]iu Irimia. So]ia acestuia a fost  diagnosticat` cu leucemie
acut` monoblastic`  în luna ianuarie a acestui an. Tratamentul
acestei boli const` în Transplant alogen de la donator HLA compatibil
neînrudit, care se poate face în Israel sau în Spania. Cheltuielile
pentru efectuarea tratamentului sunt evaluate la 150.000 euro,
sum` care dep`[e[te cu mult posibilit`]ile financiare ale familiei.
Cei care doresc s` sprijine familia pot depune o sum` în contul
în RON deschis pe numele Lauren]iu Irimia la BRD Sibiu
RO86BRDE330SV08589853300. Pentru mai multe detalii
pute]i s`-l contacta]i pe maiorul Lauren]iu Irimia la telefonul
0766731364 sau în re]eaua RMNC 2103/125.

 Prietenii [i fo[tii colegi din Direc]ia Informare [i Rela]ii Publice sunt al`turi
de familia colonelului Lauren]iu Sfinte[, în aceste momente tragice, la trecerea în
nefiin]` a fiului lor GEORGE. Transmitem sincere condolean]e familiei îndoliate!
Dumnezeu s`-l odihneasc` în pace!
 Colegii [i prietenii din Trustul de Pres` al M.Ap.N. sunt al`turi de Lauren]iu

[i Dora Sfinte[ în cumplitele momente prin care trec, la pierderea brutal` [i
nea[teptat` a fiului lor, GEORGE. Dumnezeu s`-l odihneasc` în pace!
 Colegii [i prietenii din presa militar` sunt al`turi de familia greu încercat`

a colonelului Lauren]iu Sfinte[. Totul se n`ruie într-o clip` când pierzi, în condi]ii
dramatice, un copil pe care îl iube[ti ca pe lumina ochilor. Cuvintele celor din jur
sunt prea s`race pentru a mai alina durerea. Dumnezeu s`-l aib` în paz` [i s`-i
ocroteasc` pe prietenii no[tri Dora [i Lauren]iu.
  Personalul Spitalului Clinic Militar de Urgen]` Timi[oara î[i exprim`

profundul regret pentru trecerea în nefiin]`, pe data de 6.04.2012, a colonelului
în rezerv` doctor AXINTE IOAN, un coleg ce va r`mâne mereu în sufletul nostru.
Dumnezeu s`-l odihneasc` în pace!

Sincere condolean]e familiei îndurerate!
 Camarazii din Compania Ap`rare CBRN [i comandamentul Brig`zii 2

Vân`tori de Munte Sarmizegetusa anun]` cu durere trecerea în nefiin]` a
plutonierului (r) PETRU-ROBERT SCHNEIDER dup` o lung` [i cumplit` suferin]`.
Suntem al`turi de familia îndoliat` în aceste momente grele. Dumnezeu s`-l
odihneasc` în pace!

 FUNC}II SCOASE LA CONCURS
 Centrul de Instruire pentru Tancuri [i Auto Colonel Pandele Predescu, Pite[ti scoate la concurs, în vederea

încadr`rii, urm`torul post didactic: instructor [ef în catedra cursuri nivel – maior – instruc]ie înv`]`mânt – L - I. D.
688391. Înscrierile la concurs se fac la sediul unit`]ii, str. Nicolae Dobrin nr. 2-4, în termen de 30 de zile de la data
public`rii în s`pt`mânalul Observatorul militar. Tematica [i bibliografia, detalii de participare, precum [i alte rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul unit`]ii sau la telefoanele 0248 – 213000/ int. 0141: RMNC 5044/141. Concursul
se organizeaz` dup` 15 zile de la data încheierii înscrierilor.
 {coala Militar` de Mai[tri Militari a For]elor Navale Amiral Ion Murgescu Constan]a, anun]`

scoaterea la concurs a urm`toarelor posturi didactice militare:  Instructor [ef în catedra de naviga]ie [i arme de
marin` (locotenent-comandor – 246 – L), dou` posturi;  Instructor [ef în catedra de electromecanic` naval`
(locotenent-comandor – 246 – L), un post;  Instructor în catedra de electronic` [i informatic` (locotenent-comandor
– 246 – L), dou` posturi;  Instructor în catedra de electromecanic` naval` (locotenent-comandor – 246 – L), un post.

Condi]iile [i documentele de înscriere la concurs sunt precizate în Ordinul ministrului ap`r`rii na]ionale nr. M.4/
11.01.2002, pentru aprobarea Instruc]iunilor privind corpul instructorilor militari din institu]iile militare de înv`]`mânt.

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data public`rii posturilor. Concursul se organizeaz` dup`
15 zile de la încheierea înscrierilor.

Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa modulului personal, la telefon 0241.655650 interior 212, sau la
RTP.STAR 4102.212.

 ANIVERSARE
  Comitetul de conducere al Filialei ANCMRR, sector 6, transmite tuturor membrilor s`i care î[i

aniverseaz`, în luna aprilie 2012, ziua de na[tere [i ziua onomastic`, cele mai calde ur`ri de s`n`tate,
fericire, bucurii, împlinirea tuturor dorin]elor [i un c`lduros La mul]i ani!  Men]ion`m pe colegii, membri ai
filialei noastre: generalul de brigad` (r) Florian Tuc`, generalul de brigad` (r) ing. Gheorghe Gârlea,
generalul de brigad` (r) ing. Gheorghe {ovar, comandorul (r) ing. Florea Mu[at, colonelul (r) Gheorghe
Aioanei, colonelul (r) Gheorghe Nica, colonelul (r) Gheorghe Bârsan, colonelul (r) Gheorghe Rujoiu,
colonelul (r) Gheorghe Mitran, colonelul (r)  Georgeta Vi[an, colonelul (r) Gheorghe Petcu, colonelul (r)
{tefan Tamba [i locotenent-colonelul (r) Florica Siteanu.
 Consiliul de conducere al A.D.M.R.R.  Al. I. Cuza ureaz` urm`torilor membri ai Asocia]iei care, în

luna aprilie 2012, î[i serbeaz` ziua de na[tere: generalii [i contraamiralii (r) Decebal Ilina, Ilie Nicolae,
Florin Ci[migiu, Ioan Roman, Ion Boian;  coloneii/comandorii (r) Lucian B`dulescu, Nicolae Gavril`,
Constantin Honciu, Florin Iacob, Ilie Vasile Drugan, Mircea Mrejeru, Vasile Mitroi, Vasile Mugioiu, Ioan
Pu[ca[, Arcadie Sasu, {tefan Stan, Adriean Valu[uteanu, Ioan Vasilescu [i maiorul (r) Ion Ene mult`
s`n`tate, via]` lung`, multe bucurii [i satisfac]ii al`turi de familie [i de to]i cei dragi.  S`rb`torile Pascale –
cu s`n`tate [i bucurii. La mul]i ani!

 Personalul Serviciului Istoric al Armatei î[i exprim` întreaga compasiune
[i este al`turi de colega Elena Mitulescu în aceste momente grele pricinuite de
trecerea în eternitate a tat`lui s`u. Sincere [i profunde condolean]e familiei
îndoliate. Dumnezeu s`-l odihneasc` în pace!
 Cu profund regret, colectivul Comandamentului comunica]iilor [i informaticii

[i unit`]ilor militare subordonate anun]` trecerea în nefiin]` a maiorului (r) DRAGU
FLORIN. Suntem al`turi de familia greu încercat` [i ne exprim`m sincere condolean]e.

Dumnezeu s`-l odihneasc` în pace!
 Colectivul Comandamentului comunica]iilor [i informaticii [i unit`]ilor

militare subordonate regret` încetarea din via]` a colonelului inginer FANITZII
GHEORGHE.

Dumnezeu s`-l ierte [i s`-l odihneasc` în pace!
 Suntem al`turi de familia S`vescu [i împ`rt`[im durerea pricinuit` de

pierderea unicei fiice, locotenent-colonel S~VESCU ALINA, la nici 36 de ani, un
om de o deosebit` noble]e sufleteasc`. Dumnezeu s-o odihneasc` în pace! Familia
colonelului Gheorghe [i Maria Pagnejer.
 Cu profund regret, comunitatea academic` din Universitatea  Na]ional` de

Ap`rare Carol I anun]` dispari]ia fulger`toare din via]` a colonelului (r) prof. univ.
dr. NOUR AUREL, remarcabil dasc`l [i formator de oameni de înalt` competen]`,
un exemplu de profesionalism, modestie, cinste [i dragoste de oameni. Colonelul
(r) prof. univ. dr. Aurel Nour las` un gol important în înv`]`mântul [i cercetarea
româneasc`. În aceste momente grele suntem  al`turi de familia îndoliat` pe care
o asigur`m de toat` compasiunea noastr`. Dumnezeu s`-l odihneasc`!

 SOCIAL

 Pentru anul [colar 2012-
2013 înscrierile copiilor în gr`di-
ni]ele [i în cre[a din cadrul
Complexului Pre[colar al Mi-
nisterului Ap`r`rii Na]ionale se
fac în perioada 2-30.04.2012, la
sediul celor dou` gr`dini]e.

Condi]iile de înscriere [i
oferta educa]ional` se afl`
afi[ate la sediile gr`dini]elor:
• Gr`dini]a [i cre[a Cob`lcescu,
strada General Constantin
Cristescu nr. 5, sector 1, tel:
0213131174, STAR 1004/409,
persoan` de contact Nicoleta
Pavel; • Gr`dini]a Plevnei,
Calea Plevnei nr. 37 B, sector 6,
0213196009. Rela]ii suplimen-
tare la tel: 0213131174 [i
0213196009, orele 8-16.

Workshop
În perioada 10-12 mai 2012, în cadrul Academiei For]elor Terestre

Nicolae B`lcescu Sibiu se va desf`[ura workshopul dedicat tinerilor
cercet`tori, cu participare na]ional̀  [i interna]ional̀ . Tema atelierului
este: Posibilit`]i de îmbun`t`]ire a performan]elor sistemelor logistice
civile [i militare prin implementarea unor tehnologii moderne. Abord`ri
în viziunea tinerilor cercet`tori. Evenimentul este organizat în cadrul
Facult`]ii de Management Militar din Academia For]elor Terestre, sub
patronajul Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, Ministerului Educa]iei,
Cercet`rii, Tineretului [i Sportului [i a Unit`]ii Executive pentru
Finan]area Înv`]`mântului Superior, a Cercet`rii, Dezvolt`rii [i Inov`rii
[i se înscrie în obiectivele vizate de Proiectul de cercetare pentru
stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare, tip PN-II-RU-TE-
2010, faza a III-a, cu tema Cercet`ri privind optimizarea capabilit`]ilor
sistemului logistic militar prin implementarea unor solu]ii specifice
tehnologiilor robotizate (ROBMILCAP), contract nr. 59, cod CNCS TE_10,
derulat [i finan]at de la bugetul de stat în perioada 2010-2013.
Manifestarea are dou  ̀obiective: Analiza conexiunilor dintre inginerie
industrial` [i management. Determin`ri asupra sistemelor logistice;
Identificarea celor mai bune practici în domeniul logisticii civile [i militare.

Tematica dezbaterilor va include particularit`]i ale cercet`rii-
dezvolt`rii [tiintifice în domeniul sistemelor logistice, interdiscipli-
naritate [i transdisciplinaritate privind implementarea tehnologiilor
robotizate în vederea optimiz`rii performan]elor sistemelor logistice [i
interdependen]e civil-militare în transferul metodologiilor [i tehnologiilor
logistice.

Fi[ele de înregistrare [i lucr̀ rile workshop-ului vor fi trimise în format
electronic pe adresa robmilcap@gmail.com. Lucr`rile relevante vor fi
incluse în volumul workshop-ului, intitulat „Conexiuni Logistice între
Inginerie [i Management” (cu ISBN), editat cu sprijinul Editurii Academiei
For]elor Terestre „Nicolae B l̀cescu” Sibiu. Pagina web al workshop-ului
este: www.armyacademy.ro.\cercetare\ ROBMILCAP\ workshop.

Directorul proiectului este lectorul univ.dr.ing. Silviu Mihai Petri[or
din Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu.

Organizatorii adreseaz` tuturor tinerilor cercet`tori din întreaga
comunitate [tiin]ific` invita]ia de a participa cu lucr`ri la aceast`
manifestare.




