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Statul de drept îşi ce-
re apărate drepturile şi 
libertăţile fundamenta-
le cetăţeneşti, structurile 
instituţionale, ordinea şi 
pacea socială. Iar jandar-
meria e unul dintre meca-
nismele profesioniste ale 
statului menit să asigure 
toate aceste cerinţe im-
perative, prin modele efi-
ciente de răspuns la pro-
vocările actualităţii. 

A XVI-a promoţie 
de absolvenţi

Miercuri, 21 noiem-
brie, Şcoala de Aplicaţie 
pentru Ofiţeri „Mihai Vi-
teazul” a Jandarmeriei 
Române, din Roşu-Chiaj-
na,  a organizat o festivi-
tate onorantă. A fost ce-
lebrată noua serie de ab-
solvenţi ai Cursului Supe-
rior Internaţional (CSI) 
pentru ofiţeri din 9 ţări de 
pe trei continente ale lu-
mii - Africa, Asia şi Euro-
pa. 

E reuşita bunei cola-
borări între Jandarmeria 
Română şi instituţia simi-
lară din Franţa, cu spri-
jinul Organizaţiei Inter-
naţionale a Francofoniei 
(OIF). 

Diplome 
recunoscute de ONU

Pregătirea a cuprins 
11 ofiţeri din Franţa, Ior-
dania, Madagascar, Pa-
lestina, Polonia, Republi-
ca Moldova, România, 
Ucra ina şi, în premieră, 
Djibouti.  

De acum ei pot par-
ticipa la operaţiuni inter-
naţionale de menţine-
re a păcii, sub egida Or-
ganizaţiei Naţiunilor Uni-
te, care a evaluat şi recu-
noscut oficial, la 1 aprilie 
2015, calităţile specializă-
rii oferite de CSI la Şcoala 
de la Roşu.     

Oaspeţi de onoare 
şi gazde 

În prezidiul ceremo-
niei s-au aflat: Rennie Yo-
tova - dir. Birou Regional, 
din cadrul OIF; Dorel Gh. 
Căprar – preşed. Comisi-
ei pentru Apărare, Ordine 
Publică şi Siguranţă Naţi-
onală din Camera Depu-
taţilor; col. Ionuţ Sindile 
– insp. gen. al Jandarme-
riei Române;  col. Iulian 
Sibişeanu – cdt. Şcolii de 
Aplicaţie.  

În cuvântul lor, toţi 

aceştia - precum şi lt. col. 
Alin Padină, dir. acestei 
ediţii a CSI şi cpt. Marius 
Florea, ca şef de promo-
ţie - i-au felicitat pe ab-
solvenţi şi au subliniat 
bunele rezultate dobân-
dite în domeniile securi-
tăţii şi apărării, cooperă-
rii şi interoperabilităţii, în 
misiuni de gestionare a 
crizelor sau de menţine-
re a păcii.   

Între invitaţii de sea-

mă, în sală s-au aflat Ex-
celenţele Lor, ambasado-
rii: Saker Malkawi – Ior-
dania; Mihai Gribincea 
– R.Moldova, precum şi 
Serge Rameau - consul 
general onorific al R. Ma-
dagascar. 

Au mai fost prezenţi: 
Assem Kordi şi Nazieh Ati-
eh – consilieri ai Ambasa-
dei Palestinei; col. Hervé 
Dages, ataşat de secu-
ritate internă, pe lângă 

Ambasada Franţei în Ro-
mânia; Cătălina Spînu, 
consilier la Biroului Regi-
onal OIF; plus alţi mem-
bri ai personalului diplo-
matic şi din ţări cu care 
Jandarmeria Română are 
relaţii privilegiate de prie-
tenie şi colaborare. 

Din asistenţă au făcut 
parte Mircea Minea, pri-
marul comunei Chiajna, şi 
cadre de toate gradele ale 
jandarmilor noştri. 

Absolvenţii CSI, 
din cele 9 ţări 

Ei au provenit din: 
Djibouti – cpt. Kamil Ou-
doum Roble; Franţa - lt. 
Quentin Cornet; Iorda-
nia - mr.  Laith Nayef Al-
majali; Madagascar - cpt. 
Henri Euclide Diambelou; 
Palestina - lt. Mohammed 
Shehada; Polonia - cpt. 
Artur Gromko; R. Moldo-
va - lt.col. Ruslan Timuş; 
România - cpt. Marius Flo-
rea şi cpt. Vasile Erceanu; 
Ucraina - lt. şef Dmytro 
Mathichuk şi lt. col. Pavlo 
Shlonchyk.    

Distincţiile ediţiei
Absolvenţii CSI au pri-

mit diplome, certificate de 
absolvire şi insigne cu în-
semnele Şcolii de la Roşu. 
Apoi, comandantul ei, col. 
Iulian Sibişeanu, a oferit 
plachete onorifice invitaţi-
lor de onoare ai festivită-
ţii şi medalii comemorative 
pentru lt. col Alin Padină şi 
mr. Matthieu Abellard, dir. 
adj. al CSI. 

După tradiţionala fo-
tografie de grup - amin-
tire a momentului - cere-
monia s-a încheiat cu un 
cocktail al camaraderi-
ei, oferit de comandantul 
Şcolii de Aplicaţie.

Roşu-Chiajna. Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri de Jandarmi

Până acum, secolul XXI nu e deloc tihnit. 
Democraţiile lumii îşi caută chei potrivite 
să poată lăcătui uşile în faţa crizelor 
nebănuite. Iar noi - ca tânără naţiune 
înscrisă în sistem - încă învăţăm cu greu 
abecedarul libertăţilor  democratice. Or, 
libertatea individului, dar şi a comunităţii, 
nu pot exista în absenţa respectării ordinii 
sociale şi legalităţii. Marele romancier 
francez, Balzac, afirma: „O libertate 
fără limite ucide libertatea”. Ar fi un pas 
periculos spre declinul democraţiei.  

Eugen DichisEanu

Ceremonia de absolvire a  
Cursului Superior Internaţional 

Rennie Yotova (OIF), col. Ionuț Sindile (insp. gen. 
Jand.), Dorel Gh. Căprar (Cam. Dep.) și col. Iulian 
Sibișeanu (cdt. Șc. de Aplicație) 

A XVI – a  serie de absolvenți ai Cursului Superior 
Internațional (CSI) -  promoția 2018, împreună cu 
invitați de onoare, camarazi și prieteni, la Școala de 
Aplicație pentru Ofițeri „Mihai Viteazul”, a Jandarmeriei 
Române


