
  

1

Cetatea Cavalerilor Nr.2(6) FEBRUARIE 2021

 
Cartea Mea e și a Ta!                                                                                                                            ISSN 2734-6889  

ISSN-L 2734 -6889 
 

Însemnul heraldic al 
Batalionului 119 Cercetare 

 
Lt. col. r. Dr. Nicolae TOBOŞARU1 

 
Rolul consacrat al istoricului este de a consemna istoria. Rolul nobil este 

de a recupera trecutul si, mai mult, de a influenţa prezentul şi a determina 
viitorul. Demersul distinsului istoric militar Lt. col. r. Constantin Moşincat, 
iniţiator şi coordonator al acestei lucrări asumă integral ambele roluri şi se 
dovedeşte a fi pe cât de necesar şi nobil,  
pe atât de dificil pentru cei invitaţi să contribuie la înfăptuirea lui. Dificil prin 
libertatea oferită în alegerea ideilor şi temelor, cât şi prin efortul de rememorare 
a unei istorii trăite şi asumate. 
 Acest demers capătă valenţe emoţionale deosebite în momentul în care 
istoria se circumscrie unei specializări militare de elită, unei unităţi militare ce 
şi-a încetat existenţa şi unei garnizoane ce şi-a trăit clipele de grandoare şi se 
pregăteşte să intre pe deplin în istoria şi muzeele militare. Cu atât mai evidente 
sunt meritele istoricului militar ce nu lasă necunoaşterea, anonimatul, uitarea, 
derizoriul sau reaua credinţă să se aştearnă peste oameni, fapte şi istorie. 
 Recunosc şi afirm cu plăcere şi mândrie că perioada de carieră construită 
în Batalionul 119 Cercetare a fost apogeul meu profesional. A fost perioada mea 

de maturizare şi exprimare profesională deplină.  
A fost perioada în care nivelul de performanţă al unităţii a determinat eşaloanele superioare să ne 

acorde niciodată o nerăsplătită şi neîndreptăţită libertate de exprimare profesională şi resurse 
intelectuale, morale şi materiale excepţionale.  

Am avut onoarea de a fi sub Drapelul Batalionului 119 Cercetare în perioada sa de existenţă şi 
exprimare cea mai prestigioasă, ca parte a unui nobil şi excepţional organism militar - Direcţia de 
Informaţii a Armatei. Dincolo de necesarul, permanentul, meritoriul şi complexul sprijin oferit de 
întreaga structură a D.11 Mc., au fost eforturile profesionale, intelectuale şi emoţionale excepţionale 
desfăşurate de toţi cei care au fost, în fapt, Batalionul 119 Cercetare, adică angajaţii civili, militarii în 
termen, militarii angajaţi pe bază de contract, subofiţerii, maiştrii militari şi ofiţerii unităţii.  

 
 

                                                           
1 Textul conceput pentru lucrarea Cercetași sub drapel, coord. col. r. dr. Constantin Moșincat, Oradea, Oradea, Editura Tipo MC, 
2005   
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Mândria de a fi consemnat în istoria Batalionului ca şef de stat major este cu atât mai mare cu cât, 

organismul său, şi apoi conducerea Ministerului Apărării Naţionale, mi – a acceptat modesta contribuţie 
la închegarea valorilor sale militare şi spirituale în însemnul său heraldic. 

Înfiinţat la 5 Martie 1964, ca element de structură şi avangardă valorică a Diviziei 11 Mecanizate 
“CAREI“, unitatea a parcurs un drum lung de eforturi permanente, succese importante şi rare neîmpliniri 
pentru a ajunge şi a se menţine în postura firească a cercetaşului – în avanposturi. A probat capacitatea 
de a asimila şi utiliza pe deplin complexitatea mecanizării, a electronizării şi a computerizării tehnicii, 
metodelor şi câmpului de luptă. A probat capacitatea de a strânge în braţele sale militari impecabili şi de 
a fi un incubator prolific de formare a unor puternice personalităţi umane şi militare şi a unor importanţi 
demnitari ai Armatei Române.  

Importantele şi permanentele acumulări de valoare au determinat, după 34 de ani de istorie 
proprie, necesitatea cuantificării într-o formulă specific nobiliară şi militară a prestigiosului statut 
cucerit. Ideea promovării unui însemn heraldic propriu s-a născut firesc, ca o necesitate deplin 
justificată. Cu modestie, mândrie şi fervoare m-am implicat în acest proiect, cu susţinerea permanentă, 
deplină şi încrezătoare a comandantului unităţii, domnul colonel Constantin Ştiop. 

Însemnul heraldic, dincolo de canoanele specifice, trebuia să 
exprime valorile perene nu numai ale cercetăşiei, ci şi pe cele proprii 
ale Batalionului 119 Cercetare. Trebuia să exprime tăria sa militară şi 
morală, idealurile sale şi reperele sale valorice. Însemnul trebuia să 
dea şi să susţină mândria şi tăria atât de necesare unui cercetaş, dar 
trebuia şi să-l identifice pe militarul de elită ce lupta sub Drapelul 
Batalionului. 

Alături de Drapelul Naţional şi de Drapelul de Luptă al unităţii, 
însemnul heraldic era simbolul ce trebuia să ne identifice luptătorii în 
marea noastră confrerie a cercetaşilor militari. Şi mai mult, în luptă, 
trebuia să devină pentru duşmani însemnul unei teribile, permanente 
şi de temut forţe: Batalionul 119 Cercetare. 

Acceptul deplin al comandantului unităţii şi al luptătorilor ei 
au fost elementele de forţă ce ne-au dat puterea de a promova spre 
aprobare însemnul heraldic, iar recunoaşterea şi aprobarea lui au 
venit în mod firesc. La 22 August 1998, prin decizia de aprobare a 
ministrului Apărări Naţionale consemnată pe Raportul Nr. 6231 / 
22.081998 al Şefului Statului Major General, general de divizie 
Constantin Degeratu, Batalionul 119 Cercetare al Direcţiei Informaţii 
Militare era una din primele unităţi militare înzestrate, după 1989, cu un însemn heraldic propriu.  

Blazonarea lui este ilustrată de bufniţă, ca simbol al mobilităţii, silenţiozităţii, rapidităţii, puterii 
şi durităţii, al înţelepciunii, răbdării, calmului şi curajului actului solitar. Mănunchiul de săgeţi din 
gheare – fulgerele lui Zeus – sunt simbolul transmisiunilor, specializare specifică cercetaşilor în 
dispozitiv, al siguranţei şi al capacităţii unităţii de a-şi proiecta forţa la mari distanţe, rapid şi punctual. 
Roza vânturilor exprimă disponibilitatea cercetaşului de a acţiona peste tot, independent şi izolat, 
precum şi simbolul excepţionalei instituţii de securitate euroatlantică, N.A.T.O., organism în a cărui 
structură suntem integraţi. În fine, culoarea albastră a fondului reprezintă culoarea cerului, a calmului 
şi a siguranţei de sine proprii cercetaşului de elită. 

Însemnele aplicate pe documentele oficiale ale unităţii şi ecusoanele şi insignele pe care 
comandantul, în baza Regulamentului de acordare, purtare şi retragere a insignei şi ecusonului cu 
însemnul heraldic al Batalionului 119 Cercetare, le-a acordat ofiţerilor şi subofiţerilor cercetaşi, au 
constituit elemente ce au confirmat, întărit şi exprimat cu putere prestigiul şi mândria luptătorilor 
acestei unităţi de elită a Armatei Române. 

Desfiinţarea ulterioară a unităţii, din raţiuni militare superioare, a fost doar formală, cadrele 
active şi în rezervă formate şi afirmate în Batalionul 119 Cercetare continuând să păstreze în inimă, în 

 
Coperta cărții cu drapelul de luptă și 

insigna B. 119 Cc 
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memorie şi  pe uniforme profesionalismul şi spiritul acestuia, atât de sugestiv ilustrate prin însemnul 
sau heraldic devenit istorie.  

 
Glorie eroilor, recunoştinţă 

înaintaşilor şi preţuire camarazilor noştri 
cercetaşi ai Armatei Române şi ai 
Batalionului 119 Cercetare. 

Preţuire şi recunoştinţă istoricului 
militar lt. col. r. Constantin Moşincat, turn 
de veghe al memoriei noastre militare în 
acest colţ de ţară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


