
Asociaţia Judeţeană Argeş ,, Basarab I’’  a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere în colaborare cu UM 01714  Pitești și Rezervă şi în Retragere în colaborare cu UM 01714  Pitești și 

Cercul Militar Piteşti organizează
Joi  -12 iulie  2018  orele 11.00-

Manifesterea culturală :

1

„Ziua Transmisioniștilor Militari”
1873-2018

,,145 de ani de la înființarea  transmisiunilor 
armatei române.”



„Ziua Transmisioniștilor Militari din Garnizoana Pitești”-2018

La manifestarea organizat ă de către Consiliul Director au participat 96 de 
membrii ai asocia ției  care au sărbătorit cu respect ,,145 de ani de la 

înființarea  transmisiunilor armatei române.”



Asociaţia Basarab I a sărbătorit Ziua Transmisioniştilor

Asociația Județeană Argeș „Basarab I” a cadrelor militare în rezervă și în retragere, în
colaborare cu UM 01714 și Cercul Militar Pitești, a organizat joi, 12 iulie, o manifestare
dedicată Zilei Transmisioniștilor Militari, sub genericul „145 de ani de la înființarea
transmisiunilor Armatei Române”. Devenită tradițională, manifestarea a debutat printransmisiunilor Armatei Române”. Devenită tradițională, manifestarea a debutat prin
omagierea memoriei cadrelor militare trecute în neființă, iar participanții au ținut un 
moment de reculegere pentru eroul locotenent comandorul pilot Florin Rotaru, pilot șef al 
Bazei Aeriene Fetești. Cuvântul de deschidere le-a aparținut col. rtr. Ilie Stoica și gl. bg. 
rtr. Ion Neagoe, apoi a susținut un discurs vârstnicul ofițer col. rtr. Titi Georgescu, cu o 
activitate remarcabilă în cadrul UM 01714 începând cu anul 1957, care a evocat
momentele din timpul revoluției. Participanții au mai putut admira o fotoexpoziție „Arc 
peste Timp” din istoria armei Transmisiuni și au asistat la lansarea de carte a lui Felix 
Cuceanu, „Jurnal de Mercenar”.

Alina Crângeanu

Articol apărut în ziarul  local ,,Jurnal de Argeș nr. 1253/18-24 iulie 2018



„Ziua Transmisioniștilor Militari„Ziua Transmisioniștilor Militari””
18731873--20182018

,,145 de ani de la înființarea  transmisiunilor armatei române.,,145 de ani de la înființarea  transmisiunilor armatei române.””

Manifestarea dedicată,, Zilei Transmisioniștilor Militari”
va avea loc joi -12 iulie 2018-ora 11.00

în sala de festivități a Cercului Militar Pitești
Agenda evenimentului:

ROMÂNIA
Ministerul Apărării Naționale

ASOCIAŢIA  ,,ORGANIZAŢIA-JUDEŢEANĂ ARGEŞ "BASARAB I   A CADRELOR 
MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

- Asociație de utilitate publică-
HG.284/2018 publicată în MO 396/2018

Agenda evenimentului:
-Cuvânt de deschidere

–col.rtr. Ilie STOICA, gl.bg.rtr. Ion NEAGOE
-,,Centenarul Marii Uniri din 1918”-Transmisiunile armatei 

române pe timpul războiului pentru întregire neamului(1916- 1918)-
col.r. Petre CÂRSTEA 

-Onoare și respect transmisioniștilor militari din Centrul 51 
Radioelectronic –col.rtr. Titi GEORGESCU
-Acordare de diplome și insemne  onorifice  participanților la festivitate

col.r. Rodion  BUSOIUCESCU

Prânz  la  pensiunea Casa Dorului- Leordeni 
-Contribuție individuală- 70 lei/persoană

Președintele Asociației
col.rtr. Ilie STOICA



Lt.col. 
Gabriela ROȘULESCU

Serg.
Ion BERBEC

m.m.pr.
Ene Marius

Plt.adj.pr.
Marin PEȚEA 

Dumnezeu să-i odihnească în pace!



Locotenent-comandorul Florin Rotaru 
avea 36 de ani și îndeplinea funcția de 
pilot-șef în cadrul Escadrilei 861 Aviație 
Luptă a Bazei 86 Aeriană Fetești. 

Era pilot clasa I, avea la activ peste 
400 de ore de zbor, din care aproximativ 
250 pe MiG-21. Era absolvent al 

Omagiu eroului pilot 
locotenent- comandorul Florin Rotaru

250 pe MiG-21. Era absolvent al 
Academiei Forțelor Aeriene „Henri 
Coandă” din anul 2005.
Ofițerul era căsătorit și avea doi copii.

MiG-21 LanceR C este varianta cu simplă comandă destinată 
misiunilor aer-aer, rezultată ca urmare a modernizării MiG-urilor 21 
MF/MF-75 în cadrul Programului „DD”. Primul zbor a fost executat 
la data de 06.11.1996 de către prototipul cu numărul de bord 
6607, ce a decolat de pe pista Bazei 95 Aeriene Bacău la ora 
11:07. Zborul a durat 40 minute, a decurs normal şi a fost urmat 
de zborul oficial din data de 8 noiembrie. 



Col.rtr. Gl.bg.rtr.

Cuvânt de deschidere
„Ziua Transmisioniștilor Militari” din  

Garnizoana Piteșt
,,145 de ani de la înființarea  

transmisiunilor armatei române.”

Col.rtr.
Ilie STOICA 

Gl.bg.rtr.
Ion NEAGOE 







-,,Centenarul
Marii Uniri din 1918”-

Foto-expoziție 
Transmisiunile armatei române pe timpul războiului pentru 

întregire neamului(1916- 1918)-
Col.rtr. Petre CÂRSTEA, Col.rtr. Ion CATINCA

FotoFoto--expoziție expoziție 
Transmisiunile armatei române pe timpul 

războiului pentru întregire neamului(1916- 1918)-
Col.rtr. Cârstea Petre ,Col.rtr. Ion CATINCA



-Onoare și respect 
transmisioniștilor militari din 

Centrul 51 Radioelectronic –
col.rtr. Titi GEORGESCU





1966

2018

,,Arc peste timp”

1873

1966

Arma „transmisiuni” are o istorie interesantă care 
trece prin trei războaie mondiale ṣi culminează cu 
transformarea ei, în zilele noastre, în „comunicaṭii 

ṣi informatică”.



Viața ca o colecție de amintiri frumoase





LORENZ PP-15W, 



Staţie emisie-receptie LORENZ PP-15W, utilizată 
în timpul celui de al doilea război mondial (WW-
II), de Wermacht şi de Armata Regală Română



14 iulie 2018
„Ziua Transmisioniștilor Militari”

1873-2018
,,145 de ani de la înființarea  

transmisiunilor armatei române.”

-Acordare de diplome și insemne  onorifice  
transmisioniștilor din Garnizoana Pitești 

participanți la festivitate

Diplomă de Onoare
Se conferă domnului
.............................................................................diploma 

de onoare cu prilejul sărbătoririi în anul  Centenarului 
Marii Uniri din 1918 a 145 de ani de la înființarea 

transmisiunilor armatei române în semn de prețuire  
pentru devotament, profesionalism și realizări.  

Asociaţia Judeţeană Argeş ,, Basarab I “  a Cadrelor Militare în Rezervă  şi în Retrgere
Organizație de utilitate publică -HG.284/2018 publicată în MO 396/2018

Președintele Asociației 
col.rtr. Ile STOICA 

Pitești-14  IULIE  2018

1873 2018

col.r. 
Rodion  BUSOIUCESCU

La împlinirea a 145 de la naşterea 
trupelor de transmisiuni (actualmente 
comunicaţii şi tehnologia informaţiei), 
urăm tuturor colegilor transmisioniști 

din Garnizoana Pitești un sincer 
LA MULŢI ANI! şi 

"Să ne auzim cu 5!" 









Felix CUCEANU
(Fiul col,rtr. Gheorghe CUCEANU)

CERCUL MILITAR PITEȘTI
12  Iulie 2018 , ora 11.00



Prof dr. Simona Liutiev, 
Prof. Cornelia Ghinea Felix Cuceanu

Jurnal de mercenar- o 
coborâre în abis. O carte despre 

somnul conștiinței



Prof dr. Simona Liutiev, 

Romanul „Câmpie și oase”, scris de 
Simona Liutiev, roman ce a primit 
Premiul Național pentru Proză „Vasile 
Voiculescu” pe anul 2017. 

Prof dr. Simona Liutiev, 
scriitoare, castigatoarea Premiului National
V .Voiculescu pentru cel mai bun roman al 
anului 2017. Anul acesta a castigat locul I la 
Concursul Ion Creanga-Povesti.   Doctor in 
filologie, prof. de Limba și Literatura Română la 
Liceul Tehnologic Dacia Pitesti. Autoare a cinci 
5 carti , conducător de proiecte și ateliere de 
scriere cretiva.Emisiuni tv si radio etc. 



Nu îmi revine niciun merit, este cartea copilului meu, 
poveste născută din prietenia a două fetițe de rase și 
vârste diferite, pentru care cuvântul nu reprezintă niciun 
impediment. Este o carte despre omenie, prietenie, 
fidelitate, valoare, viață, vârste, respect, familie, o 
carte trans și interdisciplinară care trascende timpul, 
fizica, astronomia, astrologia, filosofia, psihologia, 
zoologia, cabala, lingvistica, o carte fantastică, la 
care niciodată înainte nu m-am gândit. 



Jurnal de mercenar- o coborâre în abis. O carte 
despre somnul conștiinței

Felix Cuceanu propune anul acesta la Editura 
Stilished din Timișoara prima carte dintr-o serie ce-l va 
consacra, ”Jurnal de mercenar”. Autorul, format ca 
filolog, licitează cu numeroase tehnici de autenticitate. 
Pe lângă narațiunea confesivă tip jurnal reflexiv a 
personajului principal, agentul Felix, inserează din 
abundență dosare de existență: scrisori, bilete, 
interviuri, fragmente de jurnal, reproduceri telefonice, 
mesaje on-line. Tehnica scriiturii narative subiective 
interviuri, fragmente de jurnal, reproduceri telefonice, 
mesaje on-line. Tehnica scriiturii narative subiective 
este torsionată, inițial lapidară, tip rezumat, urmează 
să fie desfășurată pe aproximativ 400 de pagini de 
acțiune exterioară și introspectivă la fel de tensionată, 
permițându-ne accesul la procesul creației, la 
textualismul scriitoricesc. Cartea se dezvoltă dintr-un 
jurnal al asasinului care își permite doar astfel să 
”articuleze în cuvinte ceea ce face și cu cine”, acea deja 
dovedită putere terapeutică a scrisului care ar îngrozi și 
un preot.









” Inițial orice scriitor, scrie pentru 
că nu mai poate ține înăuntrul său 
prea plinul emoțiilor și faptelor 
trăite, nu cred că pentru a 
transmite ceva cititorilor. Dacă aș 
vrea în mod special să transmit 
ceva cititorilor mei și al celor care 
scriu spionaj în general, este că, 
deși sună a clișeu, cineva, acolo, 
afară, veghează pentru binele lor. afară, veghează pentru binele lor. 
Și uneori își sacrifică viața, 
sentimentele, integritatea fizică 
sau morală pentru un bine 
suprem. The greater good, cum ar 
spune americanii, adică 
întotdeauna  există o parte rea în a 
rezolva o problemă. Cineva 
întotdeauna pică la mijloc și de 
obicei cine pică la mijloc este cel 
blamat ulterior.”



Pasiunea mea cea mai mare, pe lângă scris, este fotografia, pe 
care un timp am transformat-o și în job. Am practicat tenis de câmp în generală, volei 
în liceu, însă nu pot spune că sunt pasionat de sport, poate numai atunci când eram 
mai mic. Și, evident, sunt pasionat de lectură, un scriitor bun trebuie să fie și un cititor 
„de performanță”, altfel s-ar limita la spațiul lui ermetic. Citesc orice îmi pică în mână, 
fără discriminare, chiar și cărți tehnice, acestea ajutandu-mă, până la urmă, în a crea o 
lume reală în ceea ce scriu. 





Un mesaj pentru cititorii tăi?
” In primul rând, nimic nu este ceea 
ce pare. În al doilea dar mai 
important decât primul, citiți. Tot, 
orice, fiți informați. Nu un autor 
anume, nu un gen anume, așadar nu 
vă limitați. Evident că vanitatea își 
spune și ea cuvântul și nu pot să nu 
spun citiți-mă. Veți descoperi, pe spun citiți-mă. Veți descoperi, pe 
parcursul seriei, o lume care există 
dincolo de voi și de cele știute și 
accesibile publicului larg în mod 
normal. Răsturnări de situație care 
vă vor face să vă întrebați ce-a fost 
asta? Și, ca o promisiune, veți 
călători atât în alte locuri cât și în 
alte lumi.”



” Un decalog al scriitorului nu poate exista deoarece un 
scriitor trebuie să se ghideze după mult mai mult decât 
zece reguli. Mă refer aici, desigur, la cei care au ales asta 
drept carieră. Dacă totuși ar exista un decalog, aș spune 
că una dintre porunci ar trebui să fie Scrie cu sufletul. 




