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  Motto:   ,,EROISMUL   ESTE   O   ATITUDINE    MORALĂ 

ALCĂTUITĂ  DIN  ACEEAŞI   PLĂMADĂ  CA  ŞI  SACRIFICIUL  DE  SINE’’ 

                                                             Dimitrie Gusti 

           

           
       La toate popoarele lumii exista o tendinț ă de a exalta 

eroii în ideea de a fi recunoscuţi de către toţi, sprijinindu-

se pe faptele eroice şi războinice sau pe actele remarcabile 

de îndemanare psihică sau biologică ale acestora. Şi 

definiţia eroului ne arată că este acea persoană care se 

distinge prin vitejie, curaj, abnegaţie sau ostaş căzut pe 

câmpul de luptă. De asemenea, eroul este şi acel personaj 

principal într-o operă literară sau al unei întâmplări 

deosebite. Cu toţii am citit multe pagini care ne încântau 

prin faptele eroilor în luptele cu forţele răului. În foarte 

multe opere literar-artistice am fost fascinaţi de personaje  

cu o educaţie şi o instruire deosebită care, în împrejurări 

conflictuale s-au remarcat prin isteţime, prin vitejie, prin 

acţiuni care au răpus adversarul ce personifica răul, 

duşmanul, potrivnicul unui bun mers al treburilor , a vieţii 

în comunitate sau într-o arie mai largă. Dar, in acelaşi 

timp, din toate aceste fapte 

de eroism, indiferent unde 

şi când  s-au produs ele, se 

intrevede şi o invitatie 

tăcută si subtilă de a ,,ne 

lua la întrecere’’ cu aceşti 

eroi, fiecare gândindu-ne 

la o modalitate proprie de 

acţiune potrivită propriilor 

noastre vieţi şi privită în 

acelaşi timp, din pozitia pe 

care destinul ni le-a dat 

fiecaruia dintre noi. Este o 

,,invitaţie’’ pentru a 

înţelege sensul acelor fapte 

eroice si a le traduce in 

sufletul tău, în viaţa ta de toate zilele, în fapte care să 

te individualizeze faţă de cei din jurul tău. Să îţi creeze 

acea motivaţie pentru care trebuie şi merită să te 

implici cu toată fiinţa ta în a fi de partea binelui, de a fi  

perseverent, ferm şi loial cauzei în care eşti angajat 

trup şi suflet. Si după cum se observă, sensul eroic al 

vieţii nu se epuizează cu o singură luptă sau faptă, nici 

prin vreo situaţie dificilă din care am putut să ieşim 

victorioşi. Trebuie să înţelegem că vorbim aici de un 

sens al vietii si nu despre o ocazie în viaţă. Trebuie să 

înţelegem că sensul vieţii este ca o direcţie generală de 

urmat,  este un drum cu mai multe sau mai puţine 

abisuri, care duce la o ţinta, la o ţintă clar definită în 

crezul tău privind existenţa pe acest pământ. 

Înţelegem astfel că eroismul constă în a privi cu atenţie 

fiecare zi, fiecare acţiune, ca pe o probă în care vor 

intra în joc toate forţele  noastre,  de la cele fizice până 

la cele mai subtile ale inteligentei si ale sufletului. În tot 

acest drum, uneori vom cădea si de tot atâtea ori ne vom 

ridica din nou şi iar, şi iar şi... astfel nu vei simţi eroul din 

tine?!... Aceasta e o invitaţie la eroism, să fii diferit, să 

fii mai bun, să fii senin, cinstit si drept in numele unei 

filozofii naturale.... O atidudine morală sănătoasă, bine 

încorsetată cu principii şi virtuţi care se manifestă ... 

natural la oricare dintre noi, şi creează toate condiţiile 

ca în întinderea vieţii tale să fie văzut şi admirat 

eroismul tău! 

        Exista însă în viaţă de fiecare zi si „eroismul 

neavenit“, acel tip de eroism ce se manifestă atunci cand 

eşti străbătut de fiorul imaginii de sine sau a preţiozitaţii 

de sine si vrei să dai totdeauna o replică. Te muşcă 

dorinţa de a da o replică , de a răspunde crud, de ,,a-l face 

(înjosi) pe celalalt“! Eroismul neavenit se naşte în gaşcă, 

în cercul de prieteni....care îl ,,muşcă“ pe cel singur sau 

ultragiat de cât mai mulţi. E un fel de dorintă perversă de 

a ironiza, băşcăliza, indiferent 

dacă e pe drept sau nedrept...   

         Însă când cineva ridică 

glasul din mulţime si posedă 

certitudinea adevărului.... 

atunci acel om este 

emblematic, îşi asumă 

caracterul de lider, de 

conducator în materie de 

indicare a adevarului. 

Eroismul gratuit este 

eroismul fără luptă, este 

eroismul închipuit, este 

eroismul când nu sunt 

prigoane. Acest tip de eroism 

e tipic omului mic, dar cu o 

bună părere despre sine. El se propune viteaz, pare să aiba 

strategii, se consideră apărător al unui crez... însă, când 

vine momentul să fie erou...nici nu sezizeaza momentul!...       

      Întâlnim printre noi si destui oameni în manifestarile 

lor,cu frica de a fi consideraţi lipsiţi de valoare, de 

importanţă, că ar fi neserioşi sau inutili, ei făcând parte 

din categoria „intelectualului gonflat“. El se teme să nu 

fie crezut prost dacă nu ştie un cuvânt, dacă foloseste o 

construcţie lingvistică şocantă,  dacă se exprimă extrem de 

personalizat... Frica de frivolitate e grija de a vinde o 

imagine, când  este chiar întruchiparea imaginii pe care nu 

o admite! Dacă ai o idee a ta şi vrei să ţi-o impui cu orice 

preţ, înseamna că esti fanatic si trebuie....un control 

medical... 

         Credem că între eroism şi atitudine morală este o 

împletie de fond, este o cauzalitate reciprocă! Eroul este  

cel ce a săvârşit o faptă deosebită, eroismul este 

înmănuncherea tuturor virtuţilor unui om capabil oricând 

să fie providenţial! 

                                                                                                            REDACŢIA  „ARMA PONTICA“ 

http://noastre.de/
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    CONFERINŢA ANUALĂ A ASOCIAŢIEI ,,CULTUL EROILOR“ 
-                                                            - FILIALA CONSTANŢA - 

         

 

           În ziua de 15 ianuarie a.c., în clubul pus la dispoziţie de comandantul Centrului Militar Zonal Constanţa, într-o 

atmosferă prietenească, de angajament, de dorinţă pentru utilitate, s-au desfăşurat  lucrările Conferinţei Anuale a filialei 

judeţene  a Asociaţiei Cultul Eroilor. Spaţiul  a permis participarea a peste 45 de invitaţi , dar şi timpul destul de nefavorabil 

a împiedicat oarecum o participare mai numeroasă… Cei mai mulţi dintre participanţi au fost din rândul pensionarilor 

militari, subliniere ce are o semnificaţie mai aparte!... 

Iată câteva idei puse în evidenţă de cei ce au prezentat Dări de seamă: 

    Col.r. MACOVEI  REMUS –preşedintele Asociaţiei judeţene – 

,,CULTUL EROILOR’’ - 
     Anul 2009 a marcat o revigorare a activităţilor Asociaţiei noastre.  În primul rând, 

domnul  cam. Dragu Marcel s-a retras din motive  personale de la conducerea 

Asociaţiei, moment neaşteptat pentru noi toţi, situaţie ce a impus  o regândire asupra 

structurii Biroului Executiv, cu regândirea şi redimensionarea atribuţiilor fiecărui 

membru şi de aici revigorarea întregii activităţi!  Trebuie să arăt că a trebuit să creăm 

acea atmosferă de conlucrare care să atragă, să demonstreze încredere şi audienţă în 

ceea ce noi organizam şi desfăşuram!  Am revăzut evidenţa membrilor  noştri şi ne-

am clarificat că avem un număr de 130, din care 19 sunt membrii de onoare, iar din 

toţi aceştia 93 sunt cadre militare în rezervă şi în retragere! În structură aveam numai 

subfilială la M.Kogălniceanu , acum avem şi o subfilială destul de activă la Medgidia 

şi în curs de finalizare a protocolului cu cei din Băneasa! De asemenea a trebuit să 

refacem toate documentele care ne justifică întreaga activitate. Nu a fost un lucru uşor 

dar spiritul de angajare şi dorinţa de a demonstra că se poate ne-a adus la un stadiu 

bun! Sunt încă multe de făcut şi cred că în scurt timp vom avea o evidenţă clară la tot 

ceea ce înseamnă buna funcţionare a unei asemenea structuri.Un  pas important l-a 

constituit si obţinerea Sediului Asociaţiei în incinta Centrului Militar Zonal şi mulţumim comandantului…, aici de faţă, 

pentru tot sprijinul ce ni l-a acordat şi pentru înţelegerea scopurilor noastre nobile!... 

Făcând un bilanţ al activităţilor desfăşurate în anul 2009, putem trece în dreptul nostru şi organizarea şi desfăşurarea 

următoarelor acţiuni: - reabilitarea unor elemente funerare din Cimitirul Militar din oraşul bulgar Dobric, acţiune de 

mare responsabilitate şi de adâncă simţire! Aici trebuie să subliniez şi conlucrarea cu autorităţile locale, dar şi 

deschiderea altor porţi al unor acţiuni în comun !;  - participarea la inaugurarea monumentelor din localităţile Deleni 

şi Şipote şi resfinţirea celui din Plopeni; - sprijinirea domnului Constantinescu Anghel pentru realizarea unui 

monument închinat celor căzuţi în cele două războaie în localitatea Olteni; - implicarea împreună cu ARPIA în 

reamenajarea monumentului dedicat piloţilor  din R.57 Av. V. – M. Kogălniceanu - căzuţi în procesul de instruire; - 

implicarea şi desfăşurarea unor ceremoniale militare, asigurând participarea unui număr semnificativ din şcolile nr. 

1,3, 33, 37 şi 40 din Constanţa, din Grupul Şcolar din Cobadin, din şcolile din M.GKogălniceanu şi din Mircea Vodă; 

- Onorarea manifestărilor dedicate 

eroicelor lupte de la Turtucaia din primul 

război mondial, activitate organizată de 

Muzeul de Istorie din Tutrakan din 

Bulgaria la 6 septembrie 2009; - 

desfăşurarea de simpozioane dedicate zilei 

armelor din Armata României; - 

participarea împreună cu veterani de 

război la sărbătorirea zilelor de 9 Mai şi 25 

Octombrie în şcolile nr. 37 şi 40; - o 

activitate foarte importantă pentru noi a 

fost şi este inventarierea şi luarea în 

evidenţă a tuturor monumentelor şi 

edificiilor ridicate pentru cinstirea eroilor 

noştri din judeţul Constanţa. Este foarte 

important să ne ştim patrimoniul şi de aici 

vom şti să ne  direcţionăm multe

din acţiunile următoare; - cunoaşterea 

acţiunilor noastre şi prin mass-media 

locală, o acţiune care ne-a onorat ; - un 
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lucru de asemenea important a fost şi publicarea unor lucrări sub auspiciile Asociaţiei noastre: mă refer la lucrările 

elaborate de col Teşa Ion, de col. Macovei, de col. Maliciuc Ioan şi de col. Alexandru Birou; - şi nu în ultimul rând se 

înscrie cu promisiuni eficiente pentru Asociaţia noastră apariţia unei reviste care să ne reprezinte mesajul nostru 

,,Arma Pontica“ a cărui redactor este colegul nostru, col. Crăciun Constantin:  

Desigur că panoplia activităţilor noastre a avut o panoplie mult mai diversificată, am dorit să prezint doar câteva dintre ele! 

Aceasta arată, demonstrează că avem potenţial, că este o anumită emulaţie care ne dă încredere în noi toţi pentru ca 

obiectivele şi proiectele ce ni le propunem să-şi aibă finalitate în dezvoltarea simţămintelor de solidaritate naţională, de 

respect pentru simbolurile naţiunii noastre, de a cinsti  cum se cuvine pe înaintaşii noştri!  

  

Cdor. av. (r) IOAN TOMA – prim-vicepreşedintele filialei ,,CULTUL EROILOR“ 

-prezintă succinct, proiectul de activităţi ale Asociaţiei, Cultul Eroilor pentru anul 2010 şi iată câteva 

acţiuni de mare angajament şi de ce să nu spunem, şi de mare curaj pentru membrii asociaţiei: 

 

           Pe parcursul anului 2010, Asociaţia “Cultul Eroilor” Constanţa, îşi propune să realizeze acţiuni îndrăzneţe. 

O parte din acestea sunt extrase din planul la nivel naţional al A.N.C.E. astfel ca toate evenimentele curgând către 

atingerea scopului final, păstrarea onoarei şi demnităţii fiilor acestei ţări care prin jertfa lor au contribuit la ceea ce 

înseamnă astăzi România, pe harta Europei şi a lumii. 

 Programul de activităţi pe anul 2010 este structurat pe patru capitole: 

 

- Cap. I – Probleme organizatorice. 

         Perfecţionarea din punct de vedere organizatoric a acţiunilor şi 

activităţilor propuse va duce la întărirea asociaţiei la nivel judeţean.  

         Ne propunem atragerea de noi membrii şi de înfiinţare de subfiliale până 

la nivelul comunelor. 

          Pentru aceasta trebuie să colaborăm eficient cu şcolile  şi liceele din 

teritoriu, cu instituţiile de învăţămnt superior, cu administraţiile locale şi 

judeţene şi nu în ultimul rand cu Consiliul Judeţean Constanţa. 

         Activităţile noastre se bazează pe sprijinul şi colaborarea cu cercurile 

militare din principalele oraşe ale Judeţului Constanţa. 

          La nivel central urmărim cu interes evenimentele desfăşurate de 

O.N.C.E. Sprijinim, de asemenea, orice iniţiativă locală privind realizarea de noi monumente şi de restaurare a 

celor existente. 

       În Europa, funcţionează de multă vreme organizaţii similare cu care intenţionam să colaborăm liber şi deschis. 

 

- Cap. II – Probleme de cultură şi educaţie 

        Începând din luna ianuarie 2010 edităm revista „ARMA PONTICA“ în care se vom evoca figuri de eroi din 

istoria frământată a acestor meleaguri. 

        Dispunem de o bază de date din care vom realiza monografii ale operelor comemorative de război şi 

monografii ale cimitirelor . 

        O direcţie importantă o reprezintă colaborarea cu Muzeul Militar „Regele Ferdinand“ – Filiala Constanţa, pe 

teme istorice şi fapte eroice pe pământul Dobrogean. 

 

- Cap. III – Probleme de colaborare externă 

        Este o direcţie de acţiune extrem de importantă şi în acelaşi timp 

sensibilă. 

        Vom arăta deschidere sinceră tuturor organizaţiilor similare din 

străinătate. 

         În acelaşi timp dorim să întărim colaborarea cu reprezentanţii 

ambasadelor şi consulatelor statelor care au opere comemorative pe 

teritoriul judeţului Constanţa. 

 

-               Cap. IV – Probleme economico-financiare 

       Capitolul se referă strict la modalitatea de plată a cotizaţiei de către 

membrii asociaţiei, la identificarea şi cheltuirea fondurilor, de obţinere a 
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sponsorizărilor şi verificarea semestrială privind cheltuirea banilor. 

Col. (r) TRAIAN ŢĂRANU – viceprşedinte – prezintă Proiectul de venituri şi 

cheltuieli a Asociaţiei pe anul 2010 şi iată câteva cifre semnificative: -  realizarea de 

venituri în valoare de 51.570 lei,sumă provenind din: - cotizaţie, dobânzi CEC, 

sponsorizări,valorificare tipărituri, etc; 

- cheltuielile vor fi în principal, pentru: - editarea revistei ARMA PONTICA, -

editarea unei monografii a monumentelor commemorative existente în judeţul 

Constanţa, editarea unei monografii a R.57 Av.V., - alte acţiuni care sunt strict necesare 

bunei desfăşurări a activităţilor Asociaţiei noastre. În Planul de venituri şi Cheltuieli sunt 

precizate concret sumele pentru toate capitolele, el putând fi văzut de toţi cei care doresc acest lucru. 

- Col. Macovei Remus supune atenţiei adunării generale propunerile pentru alegerea  CONSILIULUI 

DIRECTOR. Sunt aleşi următorii  membri: MACOVEI REMUS, TOMA IOAN, ŢĂRANU 

TRAIAN, ANGHEL MARIN, TEŞA ION, MALICIUC IOAN, ISTRATI MIHAI, SCURTU 

COSTIN, BREZEANU DANA, NECHITA TRAIAN, SÂRBU PETRE, ENACHE GEORGE, 

AELENEI ZAHARIA, NICOLAI MINODORA şi CĂLIN TUDOREL. Ca membrii supleanţi au 

fost aleşi:  TOANCĂ LIVIU, OŢELEA PAUL, IACOB SORIN, COROBAN COSTEL, 

DOBRESCU ION, BALAN ALECSANDRU, LUCA CONSTANTIN şi CRACIUN 

CONSTANTIN. 

- În prima şedinţă a Consiliului Director au fost aleşi pe funcţii astfel: preşedinte - Macovei 

Remus, - prim-vicepreşedinte - Toma Ioan, - vicepreşedinţi: -Ţăranu Traian, Anghel Marian, 

Teşa Ion, Maliciuc Ion, şi Istrati Mihai, iar ca secretar  Călin Tudorel 

 

 

        DIN  CUVÂNTUL  PARICIPANŢILOR  LA  CONFERINŢA   ASOCIAŢIEI 
       

  

- Cam. DRAGU MARCEL -  mă bucur că pot participa şi în postura de membru la 

această conferinţă anuală, de fapt o adunare de dare de seamă şi alegeri! Trebuie să spun cu 

satisfacţie că dl. colonel Macovei Remus a apărut în viaţa acestei Asociaţii în momentul 

oportun,în momentul  când se trecea prin momente grele din punct de vedere al conducerii, al 

gestionării problemelor specifice asociaţiei noastre. Cu elanul tineresc, cu ambiţie, cu dorinţă 

de a dovedi utilitate, cu o orientare bine definită, dl. Macovei s-a dovedit a fi un organizator 

eficient, şi-a apropiat un colectiv de colegi  care vorbeau şi acţionau în aceeaşi concepţie, şi 

acum Asociaţia are alte demersuri, o nouă personalitate ce se impune în viaţa culturală a urbei 

noastre. Trebuie ca în continuare să ne bizuim pe comandanţii unităţilor militare din judeţ, pe 

Şcolile Militare, pe şcolile din reţeaua de învăţământ preuniversitar,pe cadrele în rezervă, iar 

dacă voinţă este, se vor îndeplini şi obiectivele propuse. Îmi pare rău că o spun, dar foarte slab a 

fost sprijinul Arhiepiscopiei Tomisului, cu toate că suntem patronaţi şi de această instituţie! 

Cred într-o revenire la o atenţie de conlucrare şi de un sprijin concret în această muncă nobilă ce o avem în vedere aici în 

Asociaţie. Avem o lege a noastră şi trebuie găsite modalităţi concrete de a se vedea efectele ei în  

desfăşurarea activităţilor propuse. Eu cred că ne vom bucura de aprecieri în activitatea viitoare, este un 

suflu nou, avem şi o revistă, există şi un oarecare entuziasm şi sincer cred că Asociaţia în frunte cu 

Macovei  se va evidenţia prin multe realizări notabile Vă doresc succes! 

     -  Cdor. av. ROIU GEORGE – sunt onorat să particip la această adunare! Aveţi în plan activităţi 

demne de laudă şi vă doresc mult succes! Transmit şi mesajul Asociaţiei C.M.R.R. a cărei vicepreşedinte 

sunt, pentru o colaborare eficientă, cu multe acţiuni în comun şi de sprijin reciproc atunci când este 

cazul! Cunosc pe foarte mulţi din cei prezenţi şi sunt convins că moralul este asigurat în demersurile ce 

vi le-aţi propus! Să ţinem aproape! 

      - Col. C. CRĂCIUN – am fost atras de numele asociaţiei, de ,,cultul eroilor“… Este frumos , demn, maiestos, să poţi 

face ceva concret pentru eroii neamului tău! E înălţător să participi, să simţi, să vibrezi în acea rezonanţă  a respectului 

conştient faţă de cei ce ne-a dat şi lăsat istorie şi graniţe,dar şi sădirea acelui sentiment de obligaţie pentru a întrona respectul 

pentru faptele lor măreţe, pentru spiritul lor  ca o flacără călăuzitoare în drumul nostru în istorie! 
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În altă ordine de idei, doresc să avem o dezbatere, pentru a vedea dacă e bine sau nu această divizare 

a cadrelor militare în rezervă şi în retragere în fel şi fel de asociaţii şi ligi! Eu cred că merită o astfel 

de analiză şi se pot ajunge la concluzii benefice pentru noi toţi!  Poate o federaţie, mă rog, altceva ce 

ne va face mai utili în toate demersurile specifice adunate la un loc! 

În ceea ce priveşte revista cred că are un început promiţător! Sunt sigur că îşi v-a găsi drumul ei! Nu 

v-a fi uşor, dar este acea emulaţie care ne dă speranţe pentru timpul ce urmează! Trebuie ca prin 

conţinut să se adreseze câtor mai multe categorii de vârstă, de profesii, cu cât mai multe informaţii 

pentru lărgirea orizontului de cunoaştere în cât mai multe domenii!  

      - C-dor.  PETRIMAN TEODOR – transmit mesajul de respect şi încurajare a membrilor 

Asociaţiei R.P.I.A. pentru tot ce faceţi şi doriţi să faceţi ! E înălţător ce v-aţi propus şi vă vom fi alături! Contaţi pe sprijinul 

nostru! Revin cu o propunere, aceea de a ni se retroceda Capela Militară Construită de R.13 Art., sau măcar să fie scris pe 

frontispiciul ei ,,CAPELA MILITARĂ“. Trebuie să facem ceva în acest sens! Să încercăm! 

    

   - Gl. bg. OSCAR BENEŞ – sunt onorat pentru că pot participa la această adunare! Emoţia mă 

încearcă poate pentru că şi tatăl meu a fost unul din veteranii de război, fiind comandant de batalion 

pe front! Am convingerea că aici sunt camarazi entuziaşti, cu dăruire, cu vocaţie pentru a ţine acest 

steag al mândriei de a fi român, de a demonstra demnitate, onoare, responsabilitate! Trebuie să 

milităm activ şi să sprijinim prin toate mijloacele la îndemână realizarea unui monument închinat 

tuturor marinarilor! În misiunile lor, din vechi timpuri şi până în prezent, dar şi în viitor, au murit şi 

vor muri destui, marea îşi cere „dreptul“, aşa este viaţa! Constanţa este un mare port, mulţi din zonă 

au trăit şi trăiesc de pe urma activităţii pe apele de pretutindeni, şi merită cu prisosinţă un asemenea 

obiectiv! Voi fi alături de dumneavoastră şi voi sprijini orice iniţiativă ce ne onorează statutul 

nostru de cadru militar! Vă doresc mult, mult succes! 

      

 - Col. MARIN CONSTANTIN – sunt preşedintele Asociaţiei C.M.R.R. din M.A.I., filiala 

Constanţa! Suntem 980 de membri, suntem bine organizaţi şi ne bucurăm de sprijinul 

organelor M.I. locale şi judeţene. În familia mea au fost vreo şapte veterani, am deci puterea 

exemplului din familie, sunt mândru de aceasta! Şi acesta este un motiv să fiu lângă 

dumneavoastră! Am sprijinit şi desigur că voi sprijini acele acţiuni, în limita posibilităţilor 

mele, care vor susţine demersurile destul de nobile ce vi le-ţi programat! Doresc să dezvoltăm 

relaţiile noastre, prin acţiuni concrete, sunt mulţi doritori să se exprime într-un mod  practic, 

cu rezultate palpabile!...Trebuie să facem ceva concret pentru iniţierea unor contacte şi 

colaborări cu organizaţii similare din alte ţări, cu bulgarii, cu moldovenii, cu americanii, cu 

toţi cei  ce  vor!  Eu am iniţiat o astfel de acţiune cu poliţiştii din New York şi sunt dispuşi la 

ceva mai concret şi pe termen lung!...Vă doresc mult, mult succes şi toate cele bune! 

    

   - Plt. adj. – AELENEI ZAHARIA – domnilor, eu sunt un colaborator cu ,,ştate vechi“ aici la Cultul Eroilor! Eu am un 

cult adevărat faţă de înaintaşii mei, sunt ferm convins că datorită lor avem astăzi limbă şi ţară mărginită de graniţe! Lor, 

înaintaşilor, le datorăm totul, ei prin sacrificiul lor suprem, ne-au dat, ne-au lăsat prin testamentul lor scris cu mult sânge în 

lunga noastră istorie, ceea ce avem astăzi şi noi cum le cinstim memoria?!?  Ce facem noi pentru ei?  În zilele noastre şi 

parcă din ce în ce mai mult suntem într-o confuzie, parcă nu mai ştim istorie şi vai de poporul care nu are istorie! Asociaţia 

noastră este, cred, numai o floare rară care vrea să ţină sus steagul celor care vor să menţină 

trează conştiinţa de neam, de ţară, de patrie! Nu a avut nimeni un  Decebal, un Mircea, un Mihai, 

un Ştefan, un Brâncoveanu, un Cuza, adevăraţi voievozi ai neamului nostru! Ca ei au fost mulţi, 

dar şi alături de ei au fost cei foarte mulţi, străbunii noştri de care suntem mândri şi pentru care 

trebuie să ne aplecăm cu toată smerenia! În ceea ce mă priveşte vă spun cu toată modestia că am 

reuşit să fac, să coordonez, să mă zbat pentru realizarea a cinci monumente închinate eroilor 

neamului, la mine în judeţul Neamţ şi aici în Dobrogea! M-a sprijinit mult domnul colonel 

Marin Constantin, aici de faţă, am găsit şi oameni care mi-au înţeles gândul iar satisfacţia a fost 

foarte mare! Nu vă puteţi închipui ce bucurie ai atunci când realizezi un edificiu închinat celor 

care s-au jertfit pentru ţara ta! Mai ales că ele, aceste edificii, rămân după tine şi fac aşa o 

legătură strânsă între generaţii!...  Sunt convins că aici şi în tot judeţul nostru vom găsi dorinţă 

de a ne pune amprenta prin noi edificii! Sunt multe locuri încărcate de istorie şi trebuie pus ceva 

acolo care să atenţioneze oricare trecător că pe acolo, prin acel loc, au trăit oameni, că au murit oameni pentru ca noi să fim 

astăzi liberi într-o ţară liberă! Noi nu mai suntem aşa tineri şi trebuie ca acest suflu să-l întipărim urmaşilor, cu puterea 

exemplului, prin atragerea lor la activităţi în comun!...  Multă sănătate tuturor! 
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          Profesor  SCURTU  COSTIN – trăim un moment important pentru asociaţia noastră! S-au prezentat aici obiective şi 

sarcini îndrăzneţe, unele de mare curaj, sunt impresionat de acest lucru! Ceea ce v-aţi propus este înălţător şi voi face tot ce 

depinde de mine să-mi aduc contribuţia în aceste proiecte. Asociaţia trebuie să îmbunătăţească mult comunicarea, să fie aici 

o voce care să ne facă cunoscuţi, care să ceară sprijin calificat şi eficient de peste tot de unde sunt posibilităţi! Revista este un 

sol care să ne ducă peste tot faptele şi dorinţa noastră! Depinde de felul cum v-a şti să 

formuleze şi să prezinte toate aceste obiective ale asociaţiei noastre! Începutul este 

promiţător, dorinţă este, voinţă este, rămâne să demonstrăm că suntem capabili să ne 

angajăm! Este foarte necesar să atragem tineretul, cu acţiuni concrete, să implicăm 

competenţele locale cu putere de decizie în acest sens şi sunt sigur că rezultatele vor fi 

benefice. Trebuie şi răbdare şi susţinere, mai mult curaj în abordarea problemelor şi cred că 

nu vor întârzia rezultatele! Cu Muzeul Militar Constanţa unde sunt director, mă voi implica în 

tot ce răspunde la sarcinile asociaţiei şi sunt sigur că putem diversifica mai mult acţiunile 

acestei instituţii de cultură! Un subiect puţin dezvoltat este acela al relaţiilor cu comunităţile 

etnice din Judeţ! Se pot organiza şi dezvolta activităţi de înaltă ţinută culturală. Important este 

să le fim aproape, să comunicăm permanent şi să fim uniţi în realizarea acestor obiective 

propuse! Se simte o dorinţă de ne face auziţi şi sunt sigur că vom atrage mulţi colaboratori. 

Mult, mult succes şi să  ţinem aproape! 

 

       OSMAN NIHAT - Domnilor, sunt preşedintele Comunităţii Tătarilor din judeţul Constanţa 

şi particip cu mult interes la această adunare a dumneavoastră! La fiecare comemorare a eroilor 

constănţeni, Comunitatea noastră participă şi depune coroane de flori în semn de respect pentru 

cei ce s-au jertfit pentru România! Da, Romania este şi a noastră! Noi nu avem altă ţară decât 

Romania! În regiunea Odessei trăiesc vreo 500.000 de tătari şi vreo 12 milioane prin toată lumea! 

Suntem împrăştiaţi peste tot! Mulţi tătari au murit în primul război mondial, în luptele pentru 

apărarea Dobrogei. Suntem pe aceste meleaguri de prin anii 1300, culturile noastre s-au împletit, 

dar facem şi multe pentru a ne păstra rădăcinile! Nu este momentul acum să spun aici din 

preocupările noastre în acest sens, dar dorim să înălţăm un monument închinat eroilor tătari 

căzuţi pentru libertatea Dobrogei! Avem demersurile făcute în acest sens şi sperăm că în acest an 

această dorinţă noastră se v-a înfăptui!  Este foarte dificil să fii orfan în ţara ta şi de aceea trebuie 

să ne integrăm în toate modurile unde omul îşi pune amprenta, cot la cot cu toţi ceilalţi din comunitatea în care trăim! M-am 

bucurat să aud lucruri frumoase aici şi sper să mă aveţi un colaborator la multe acţiuni pe care vi le-aţi propus! Avem şi noi 

suficiente resurse cu care să demonstrăm probitatea manifestărilor noastre de bine! Vă doresc mult succes şi să contaţi pe 

umărul nostru atunci când va fi nevoie! 

                                                                                                                            Consemnare de C. Constantin 

 

                                           

 

                                             OCROTIŢI    PĂMÂNTUL 

                                                                        Dorina Ungureanu        

 

Pământul cere îndurare 

Tu îi distrugi atâtea bogăţii, 

Şi foloseşti atâtea arme  

De mor nevinovaţi copii. 

 

Pământul cât să mai suporte ura,  

Eşti un rasist, fascist ori şovinist! 

Tu dezbaţi potrivnic, întreci măsura,  

Nu degeaba ţi se spune arivist! 
 

Pământul nu mai poate respire, 

Păduri sunt îmbâcsite de gunoaie,  

Nu-ţi este milă că arată aşa  

Cu ape tulburi pline de noroaie? 

 

Pământul îşi doreşte ocrotire 

Din partea mea, a ta, a voastră 

Indiferent de rasă, limbă sau etnie,  

Mai importantă e iubirea noastră!
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                  DIVIZIA ACTIVĂ DE DOBROGEA - 131 ANI DE EXISTENŢĂ 
                            PE MELEAGURILE DINTRE DUNĂRE ŞI MARE 
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         Încheierea Războiului de Independenţă, prin schimbările geostrategice produse în sud - estul Europei şi Peninsula 

Balcanică, avea să deschidă pentru România noi provocări şi 

transformări, inclusiv pe plan militar. 

       Astfel, printre activităţile principale ale Guvernului de la Bucureşti 

din acea perioadă s-a numărat şi preocuparea stringentă pentru 

organizarea militară a provinciei Dobrogea, revenită recent la patria 

mamă de la Imperiul Otoman. 

        Potrivit Înaltului Decret nr. 373, la 22 februarie 1879, trupele 

române dislocate în Dobrogea au format prima mare structură de forţe 

terestre din această provincie. Marea unitate nou creată a primit 

denumirea de Divizia Activă de Dobrogea iar la comanda acesteia a 

fost numit generalul de brigadă George Angelescu, care s-a distins în 

Războiul de Independenţă (1877 - 1878)  

      Tradiţiile marii unităţi dobrogene au fost transmise şi îmbogăţite pe 

parcursul celor 131 de ani de la înfiinţare. Un moment de referinţă l-a 

constituit anul 1903, când diviziei prin Ordinul Circular nr. 15, i s-a 

schimbat denumirea în Divizia 9 Infanterie. Sub acest nume divizia a 

participat la toate campaniile militare ale armatei române din secolul 

XX. Contribuţia cu totul specială la succesul unor confruntări de 

anvergură a desemnat-o drept una dintre marile unităţi terestre de bază 

ale armatei române. 

      Pe fronturile Războiului de Reîntregire naţională, în Dobrogea, pe 

Neajlov – Argeş, la Mărăşeşti, în Bucovina sau în Basarabia, pe frontul 

din Transilvania, ostaşii dobrogeni au confirmat înaltele virtuţi ale 

soldatului român, indiferent de etnie sau religie, dovedind ţării şi lumii 

întregi că instituţia Armatei are valori morale şi eroice. 

       Survenită într-un moment important al confruntărilor de pe frontul oriental, operaţia de la Mărăşeşti se înscrie, prin 

amploarea şi complexitatea ei, drept cea mai importantă bătălie din Războiul de Reîntregire. Destinul a făcut ca Diviziei 9 

Infanterie să-i revină spre apărare sectorul cel mai greu încercat, printre care satul şi gara Mărăşeşti. Timp de aproape două 

săptămâni divizia dobrogeană a dus lupte neîntrerupte pentru menţinerea aliniamentului încredinţat, reuşind în pofida 

încercărilor disperate ale inamicului de a străpunge apărarea noastră, să iniţieze chiar periculoase contraatacuri, în final 

trupele inamice au fost obligate să renunţe la proiectul ambiţios de a cuceri Moldova. 

       În semn de recunoştinţă şi de cinstire a memoriei celor căzuţi la datorie, la aniversare a 40 de ani de la celebra bătălie a 

Mărăşeştilor, Divizia 9 Infanterie a primit denumirea istorică de „Mărăşeşti”, pentru a aminti peste veacuri imensul sacrificiu 

al ostaşilor dobrogeni şi rolul important pe care l-a avut această mare unitate în istorica bătălie. 

În cel de-al Doilea Război Mondial, divizia dobrogeană a ajuns în zona Cotului Donului în toamna anului 1942. Trecerea 

României de partea Naţiunilor Unite a găsit Divizia a 9-a în dispozitivul de luptă pentru apărarea litoralului românesc. 

Regimentele dobrogene au participat la eliberarea Transilvaniei de nord-vest, astfel încât la 25 octombrie 1944, primele 

unităţi dobrogene ale Diviziei a 9 - a aveau să pătrundă în oraşul Carei. Luptele aveau să continuie pe teritoriile Ungariei şi 

Cehoslovaciei. 

        După mai multe reorganizări cerute de reformulările doctrinei militare româneşti, începând cu anul 1994, glorioasele 

tradiţii de luptă ale Diviziei 9 Infanterie „Mărăşeşti” au fost preluate de Corpul 9 Armată, care a păstrat denumirea de 

Mărăşeşti. În perioada 2005 - 2009 Corpul 9 Armată a fost desfiinţat iar parte din unităţile sale au fost subordonate Brigăzii 

34 Infanterie dislocată cu comandamentul la Bucureşti. 

        În conformitate cu prevederile stategiei de transformare a structurii de forţe a Armatei României la 01 octombrie 2009 a 

fost constituită, în garnizoana Constanţa Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti” în baza Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare 

a Ţării nr. S - 47 din 28 aprilie 2009, a ordinului ministrului apărării naţionale nr. MS - 24 / 2009 prin transformarea 

comandamentului Brigăzii 1 Logistică „Prahova” şi dislocarea acestuia din garnizoana Ploieşti precum şi prin preluarea în 

subordine a unităţilor fostei Brigăzi 34 Infanterie dislocate în Dobrogea. Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti” devenea astfel 

continuatoarea tradiţiilor de luptă ale Diviziei Active de Dobrogea înfiinţată acum 130 ani la 22 februarie 1879. 

Gl.bg.dr. VASILE HERMENEANU 
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       Înfiinţarea Brigăzii 9 Mecanizată în această zonă de operaţii se 

desfăşoară în contextul general strategic de transformare, reconfigurare, 

redimensionare şi modernizare a structurii de forţe a Armatei României 

în scopul ca acestea să devină mai suple, mai flexibile şi mai uşor 

manevrabile, dispuse în mod echilibrat pe întreg teritoriul naţional. 

       Acest proces nu presupune creşteri de efective, achiziţii de tehnică şi 

se desfăşoară în limita bugetelor existente. El este unul gradual şi se 

derulează pe etape pe parcursul anilor 2009 - 2010. 

      Pe de altă parte înfiinţarea Brigăzii 9 Mecanizată „Mărăşeşti” pe 

meleagurile dintre Dunăre şi mare reprezintă totodată un act istoric de 

reparaţie morală faţă de eroii dobrogeni şi urmaşii acestora care au servit 

ţara sub faldurile glorioasei Divizii 9 Infanterie.   

      Cinstirea luptei şi jertfei eroilor, dă putere de conservare a neamului 

românesc, eroii fiind exemplul de la care au pornit faptele mari, fiind elita 

care dă forţa existenţei noastre şi care a rezistat în trecerea timpului 

tuturor vicisitudinilor istoriei. Libertatea, independenţa şi integritatea ţării le-au îndreptat paşii adesea până la sacrificiu 

suprem, iar prin faptele de luptă şi jertfa adusă au încărcat paginile de aur ale istoriei tumultoase a României. 

       Puţine unităţi ale armatei României au fost dăruite de către înaintaşi cu astfel de tradiţii deosebite şi glorioase demne de 

a fi înscrise în cartea nemuririi neamului nostru, precum tradiţiile pe care le continuă Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti”. 

Brigada 9 Mecanizată în semn de respect şi consideraţie faţă de înaintaşi a primit denumirea onorifică „Mărăşeşti” şi duce 

mai departe gloria, eroismul şi onoarea militarilor dobrogeni. 

      Astăzi Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti” este o mare unitate tactică de luptă de tip mecanizat subordonată operaţional şi 

administrativ Diviziei 1 Infanterie „Dacica”. Ea asigură instruirea pentru menţinerea şi dezvoltarea nivelului de 

operaţionalizare a comandamentului şi unităţilor subordonate în vederea participării la pace, la acţiuni de menţinere sau de 

impunere a păcii în teatrele de operaţii externe în subordinea unor comandamente multinaţionale, iar în situaţii de urgenţă 

participă la acţiuni de prevenire şi limitare a efectelor dezastrelor naturale pe teritoriul naţional.   

     Noile cerinţe din domeniul interoperabilităţii impune şi pentru Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti” eforturi deosebite 

pentru adoptarea standardelor NATO şi presupune totodată desfăşurarea de activităţi susţinute pentru realizarea obiectivelor 

propuse. 

      Preluarea tradiţiilor de luptă ale Diviziei 9 Infanterie „Mărăşeşti” reprezintă pentru întreg personalul brigăzii un gest de 

mândrie şi de respect faţă de înaintaşii dobrogeni şi în acelaşi timp un imbold pentru îndeplinirea misiunilor la un înalt 

standard. 

                                                                   General de brigadă dr. Vasile HERMENEANU     
                                                         COMANDANTUL BRIGĂZII 9 MECANIZATĂ „MĂRĂŞEŞTI” 
 
 
 

                                           PORTRET DE VETERAN 

                               Colonel (r) PRUNIŞOARĂ  M.  MARIN 
 

            

            Rare îmi sunt ocaziile de a sta şi a discuta cu un veteran de război! Este o 

onoare, o cinste, să poţi dialoga cu un om care a trăit făcând istorie ! Cu un om care 

a trăit sub multe regimuri, în multe locuri, un om care a ,,măturat‟‟ pământul de la 

est la vest, călare, târâş, prin salturi, printre gloanţe şi obuze şi iată că Măritul 

Dumnezeu ni l-a păstrat pentru ca noi să luăm aminte din învăţătura sa! Viaţa 

acestui brav ostaş, colonelul PRUNIŞOARĂ  MARIN, este  o împletire de foarte 

multe fapte, şi prin felul cum reuşeşte să le prezinte, într-un ton duios, logic, clar, 

parcă te afli la o lecţie de istorie, în faţa unui profesor stăpân pe materia sa! Iată 

doar câteva date din biografia acestui om deosebit: 

          Domnul colonel în retragere MARIN PRUNIŞOARĂ s-a născut  la 4 

septembrie 1924, în comuna Cernaia, judeţul Mehedinţi. În anul 1937, familia sa se 

stabileşte în Cadrilater, în localitatea Vladimireşti, judeţul Caliacra, cu speranţa 

unui trai mai bun. În anul 1939, tânărul Prunişoară Marin se înrolează copil de trupă 

la Regimentul 12 Roşiori din garnizoana Bazargic, astăzi Dobrici. Îmbracă ţinuta 

militară de cavalerist, cu cizme, rozete şi pinteni, călăreşte cai pur sânge şi  
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participă, împreună cu căpitanul Husaru, la concursuri hipice, ca jocheu. Va 

revedea cu mare emoţie aceste locuri abia în anul 2009, cu ocazia 

ceremonialului prilejuit de reabilitarea unor elemente ale cimitirului militar 

din localitate, acţiune organizată de Asociaţia Naţionala “Cultul Eroilor” 

filiala Constanţa . 

       În perioada 1941-1943, urmează Şcoala militară de subofiţeri de 

cavalerie, la absolvirea căreia va fi avansat la gradul de sergent major. 

Participă la campania din est, împotriva URSS, ca subofiţer comandant de 

pluton în Regimentul 19 Roşiori, ajungând până la Cotul Donului. “Când am 

luptat în est, am fost plutonier de cavalerie, luptam în primul rând. A 

fost greu, simţeam tot timpul frigul, zăpada şi groaza că în orice moment 

puteam să mor”, ne precizează dumnealui. 

        După 23 August 1944, eroul nostru participă la campania din vest, 

împotriva ”nemţilor şi grofilor”, îndeplinind funcţia de comandant pluton în 

Regimentul 12 Roşiori şi apoi în Regimentul 3 Călăraşi. Îndură multe 

privaţiuni respectându-şi întocmai jurământul militar. Conform mărturiei 

acestuia „gerul năprasnic, zăpada până la brâu, lipsa hranei, păduchii nu 

m-au înspăimântat şi Dumnezeu m-a ajutat şi am rezistat.”  Domnul 

colonel Prunişoară este cu sufletul împăcat că şi-a apărat cu dragoste si 

devotament ţara. 

       Pentru faptele de arme săvârşite in războiul antihitlerist a fost decorat cu ordine si medalii româneşti, ruseşti, 

maghiare şi cehoslovace. 

         La 19 februarie 1945, este rănit în luptele pentru cucerirea localităţii Brezno şi este evacuat la Spitalul ZI 104 

din Sighişoara unde va rămâne internat timp de trei luni de zile. Nu a mai plecat pe front… 

         În anul 1947, s-a căsătorit, iar  anul următor este marcat de două evenimente deosebit de importante: naşterea 

primului copil – un băiat – şi admiterea la Şcoala de ofiţeri.  

        Absolvă şcoala militară de ofiţeri, fiind avansat locotenent în anul 1949, iar în perioada 1951-1953, urmează 

cursurile Academiei Militare,  la absolvirea acesteia fiind avansat la gradul de căpitan. 

       Ofiţer bine pregătit profesional, instruit temeinic în focul luptelor, domnul colonel a ocupat funcţii de 

răspundere în unităţi din cadrul Diviziei 9 Mecanizate “Mărăşeşti”, participând la aplicaţii în poligoanele Cincu, 

Mălina şi Babadag, ocupându-se de pregătirea aplicaţiilor cu şi fără trageri de luptă, de pregătirea pentru luptă a 

subunităţilor, precum şi de îmbunătăţirea bazei materiale necesară instrucţiei. O amintire dragă domnului colonel 

din această perioadă o reprezintă participarea în anul 1964 la realizarea filmului ”Neamul Şoimăreştilor”, în 

fruntea unui detaşament de 400 militari din Regimentul 36 Mecanizat, ocazie cu care şi-a etalat deprinderile de 

fost cavalerist!. 

       Domnul  Prunişoară a trecut în rezervă în anul 1980 cu gradul de colonel . 

       În prezent eroul nostru este un membru activ al Asociaţiei Naţionale ”Cultul Eroilor” participând la activităţile 

de cinstire a militarilor căzuţi în cele două războaie mondiale. “Împărtăşesc elevilor din şcolile constănţene 

amintiri şi episoade de luptă din războiul în care am luptat“ mărturiseşte cu emoţie domnul colonel Prunişoară 

Marin. Doreşte să doneze amintirile sale, consemnate în mai multe caiete cu coperţile roase de timp, precum şi 

câteva sute de fotografii adunate în perioada 1939-1980 la Muzeul Militar naţional, filiala Constanţa, în speranţa 

că cineva, cândva, va aprofunda conţinutul şi va realiza o lecţie de istorie trăită! 

        La cei 86 de ani pe care îi va împlini în acest an, col. (r) Prunişoară Marin urează camarazilor, ca de altfel 

tuturor românilor, să le poarte deosebit  respect veteranilor, au mai rămas foarte puţini! Iar dacă va fi nevoie, când 

va fi nevoie ,, pentru România să luptaţi şi chiar viaţa să vi-o daţi! “ 

         

                                                                                                                            Col. r. REMUS  MACOVEI 

 

    ,,Nu-i mai scump nimic azi pe lumea pământească, decât un nume de viteaz şi moartea vitejească’’ 

                                                                                                                                          Vasile Alecsandri 

     ,,Nu numai că eroismul nu se poate porunci, dar e cu neputinţă să-l răsplăteşti’’ 

                                                                                                                                          Nicolae Iorga 
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                DIN JURNALUL DE FRONT AL SLT. VETERAN DE RĂZBOI 

                                                  IONEL MĂRCULESCU 

                                PE COTA 409 CIPĂU – OARBA DE MUREŞ 
 

       

  
          ,,Eram comandantul Bateriei 5 Mitraliere. din B. 

4I. al R.36 I. din glorioasa şi eroica D.9. I…. 

Botezul focului îl avusesem în 

Dobrogea, în localitatea Gherghina 

de lângă CASTELU, unde în 

dimineaţa zilei de 29 august 1944, 

după un atac ce a durat cam o oră, 

batalionul nemţesc s-a predat. Nu 

au fost pierderi, dar trăirile au fost 

la maximum. Am început să înţeleg 

cum se împarte dreptul la viaţă sau 

la moarte pe câmpul de luptă! ... O, 

Doamne, de ce nu ai găsit un alt fel 

de loc pentru a face dreptate ! ... 

         Era 20 septembrie 1944 şi 

divizia noastră, D.9 I. primeşte o 

nouă misiune de luptă, ocupând un 

nou sector, teren ce avea în faţă celebrul DEAL 

SANGIORGIU, care se prezenta sub forma unei înălţimi 

cu o dezvoltare de aproximativ 6 km front şi cu creasta 

plină de mameloane, ce constituiau puternice puncte de  

sprijin. Terenul era în pantă uşoară de la MUREŞ spre 

nord; se ridica apoi brusc după circa 1000 m ca să devină 

spre creastă un perete puternic cu cotele 409, 495 şi 463. 

Zona în acel timp era acoperită cu porumbişti la est şi 

avea pe flancuri câte o pădure ce avantaja pe inamic. De 

partea cealaltă, inamicul… 

        Divizia a 6-a Cavalerie SS, ocupa pantele şi creasta 

DEALUL SĂNGEORGIU. Poziţia lor de apărare era 

ideală şi perfect organizată ca lucrări şi foc. 

       Divizia noastră, din cauza îngustimii trecerii de la 

CIPĂU îşi organizase trei grupări succesive pentru atac. 

Cu plutonul meu de mitraliere eram instalat pentru 

plecare la atac pe cota 409. În mijlocul grupei întâi de 

mitraliere „mi-am săpat groapa” şi aşteptam ordinul de 

atac. 

       Era o dimineaţă răcoroasă şi verific instalarea în 

poziţiile de tragere a celor patru mitraliere. Prind în 

priviri chipurile ostaşilor cu ochii măriţi în aşteptarea 

începerii unei noi zile în care „Moartea ia partea … 

Cezarului!“ ... Sergentul Radu Gheorghe, comandantul 

grupei a doua mitraliere şi ajutor al comandantului de 

pluton, se uita atent la mine în aşteptarea ordinelor. 

Privesc chipul său ars de soare şi îmbătrânit înainte de 

vreme. Cute adânci îi brăzdează faţa şi în ochii lui citeşti 

dârzenia şi hotărârea specifică ţăranului român şi ura 

profundă împotriva vrăşmaşului… S-a dat ordinul de 

atac, noi sprijinind cu foc plecarea la atac a puşcaşilor 

Companiei a V-a al cărui comandant era neînfricatul 

căpitan Tivic Constantin. Circula şi cârcoteala că acest 

brav căpitan vroia să se distingă în lupta ce urma să se 

dea, pentru a obţine ordinul „Mihai Viteazul“! L-am 

cunoscut pe acest erou, mi-a fost şi 

comandant o perioadă, nu-l interesau 

decoraţiile, era născut să fie puterea 

exemplului, să îmbărbăteze, să câştige în 

lupta cu moartea! Toţi subordonaţii îl 

iubeau, le era fratele mai mare la toţi ostaşii 

lui … Şi în ce urma în acea zi de 22 

septembrie 1944, acolo la bătălia pentru 

DEALUL SANGEORGIU, căpitanul Tivic a 

demonstrat un curaj deosebit, s-a luptat cu 

moartea fără pic de teamă, a îmbărbătat şi 

s-a expus pericolului ca nimeni altul. Nu 

pentru a fi erou, aşa era el … La darea 

ordinului de atac, conduceam focul 

mitralierelor mele ce-l executam pe 

deasupra capetelor puşcaşilor Companiei a V-a, în 

înaintarea lor spre cota 495, prin valea ce o lega de cota 

mea, 409. Ce vacarm era acolo, un zgomot infernal 

produs de focul la gura ţevii din ambele tabere, de 

explozia grenadelor, de ceaţa densă a fumului produs, 

vedeam ca în palmă cum nemţii trăgeau în bravii noştri 

ostaşi care înaintau cu o furie şi o dârzenie nebună 

pentru cucerirea cotei duşmane. Vedeam cum moartea 

îşi lua dreptul, mai ales din rândul puşcaşilor noştri, noi 

nereuşind cât trebuie să o combatem … 

        Când credeam că eroii noştri aveau să ajungă în 

buza apărării duşmane şi să-i determinăm să se predea  

ca la CASTELU, o grupare de forţe fasciste, purtătoare a 

crucilor negre, au întărit apărarea duşmană şi prin focul 

concentrat şi bine condus au respins atacul puşcaşilor 

noştri. S-a dat ordinul de retragere … Am fost martorul 

unui masacru pe care şi acum îl retrăiesc în foarte multe 

momente de readucere aminte. Vedeam cum puşcaşii 

căpitanului. Tivic cad unul câte unul şi amărăciunea, 

necazul, ura, năucirea, dispreţul era că nu puteam face 

mai mult pentru apărarea lor de furia morţii duşmane. Îl 

urmăream prin binoclu pe Cpt. Tivic cum îşi conducea 
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subordonaţii prin barajele de foc inamice, în retragere, 

în încercarea disperată de a folosi cât mai eficient terenul 

pentru limitarea măcelului metodic şi precis al nemţilor. 

Atunci am avut un moment de răzvrătire împotriva 

regulamentelor şi contrar acestora am dat ordin să se 

înnoade bandă după bandă, am trecut la mitralieră şi am 

apăsat pe trăgaci, prelung, fără oprire, cu sete, trimiţând 

jerbe de foc ce să 

împrăştie moarte în 

tabăra duşmană … 

Urmăream şi prin 

lunetă efectul 

intervenţiei mele, mi-

am dat seama că s-a 

simţit, potenţialul de 

moarte al inamicului 

scăzuse simţitor. Au 

început să se apropie 

puşcaşii căpitanului 

Tivic, trecând în 

fugă pe lângă noi din 

faţa furiei duşmane. 

L-am văzut şi pe 

Cpt. Tivic 

Constantin, furios, cu ochii plini de durere şi 

amărăciunea primei înfrângeri!... 

             Dar, vai, cât de mic a fost numărul celor care s-

au întors! ... Şi noi am fost reperaţi, focul brandurilor 

germane era concentrat spre noi! ... 

 Am continuat să acoperim retragerea puşcaşilor 

companiei  a V-a până la capăt, iar, apoi, focul duşman 

ne-a obligat să-l oprim pe-al nostru … Aveam, oricum, 

satisfacţia că am reuşit să limitez numărul morţilor 

noştri în acea zi de cruntă confruntare… 

 Până pe 30 septembrie forţele D.9 I. a reluat 

atacul Dealului SÂNGEORGIU în fiecare zi, dar nu a 

reuşit să cucerească acest bastion foarte bine organizat şi 

apărat. În noaptea acelei zile primind ordin de a trece în 

rezerva Armatei a 4-a, pentru reorganizare. Pierderile 

au fost extraordinar de grele pentru eroica D.9 I.; 96 

ofiţeri, 53 subofiţeri şi 4536 de soldaţi şi gradaţi … Şi 

aceste pierderi au fost 

numai în perioada 22-30 

septembrie 1944!... 

 Dumnezeu să-i 

ierte! Au luptat numai 

cu gândul ca ţara lor să 

fie în hotarele ei fireşti 

iar toţi cei ce râvneau la 

teritoriile noastre 

trebuiau să ştie că aici 

trăia un popor care s-a 

născut aici şi nimeni nu-

l poate da la o parte’’… 

         Foarte emoţionant 

este acest episod, cu o 

trăire la intensitate 

maximă! Într-adevăr , 

sunt trăiri printre flăcările iadului care nu se uită niciodată! 

Trebuiesc ştiute şi de cei ce trăiesc acum şi de cei ce vor 

urma, că acest sacrificiu al dumneavoastră şi a celor a căror 

sânge  a rămas pe acel câmp de împărţit moartea s-a făcut 

pentru a ne păstra limba română între frontierele noastre bine 

ştiute de mii de ani! Este numai un exemplu dintre 

milioanele de români care de-a lungul istoriei s-au jertfit , 

dar noi, noi cei de astăzi cum răspundem, cum ne folosim 

mintea şi braţul pentru a fi demni de zestrea înaintaşilor 

noştri?  Aşteptăm puncte de vedere de la cititori! 

 

                                                                                               Consemnare de col. r. Constantin CRĂCIUN 

 

 

 

                                                       DORINŢA 
 

 Mai dă-ne Doamne-o mică mângâiere 

 Curentul să-l simţim cum ne străpunge, 

 De manşă iar să strângem cu putere 

 În slava cerului pentru-a ajunge. 

   

 Mai dă-ne şi o oră printre aştri     

 Ferice să mai fim încă odată, 

 Cu drag să ţinem pe genunchii noştri 

 Pe copilaşii ce ne strigă "Tată".  

                

 Mai dă-ne înc-o oră de la tine              

 Şi lasă-ne o clipă cu părinţi 

 Bătrâni sărmani, cu zile mai puţine, 

 Crezând în Dumnezeu şi în toţi sfinţii. 

   

 De ce ne chemi pământule – „ntr-o doară    

 Când noi zburăm pe aripi oţelite?  

 Ori vrei să ne păstrezi ca pe-o comoară 

 Prelung ecou al vieţii ne-mplinite? 

  

 Şi nu ne transforma, Prea Sfinte Doamne, 

 Într-un morman nemăsurat de fiare. 

 Pământul nu-l lăsa să ne înghită, 

 Să n-avem noi la cap o lumânare!

  

                                                                                                       C-dor. av. (r) VICTOR  ROTARU 
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                      OPERAŢIA  60.000 ŞI UNUL DINTRE EROII EI,  

                                   COMANDORUL DORU  IONESCU 
 
    

      

     Operaţiunea de evacuare a 

trupelor româno-germane din 

Crimeea s-a executat conform 

Ordinului M. St. M. nr. 

60.000. Această misiune prin 

amploarea ei, de mare risc , 

foarte îndrăzneaţă, de mare 

curaj, a rămas în analele 

istoriei celui de-al doilea 

război mondial sub numele de 

,,OPERAŢIA 60.000‟‟. Iată 

cum ne descrie acest act de 

mare eroism de un participant 

direct la această operaţiune de salvare, Comandorul, veteran 

de război, DORU  IONESCU:     
      ,,Luna aprilie a anului 1944 găseşte forţele combatante 

din Marea Neagră într-o strânsă încleştare. Sovieticii 

înaintau pe frontul de sud, trupele germano - române se 

apărau, dar se şi retrăgeau. În această situaţie, trupele care 

apărau Peninsula Crimeea, ce fusese depăşită de înaintarea 

forţelor sovietice, primiseră ordin de a rezista cu orice preţ 

pentru a păstra acest bastion, care ar fi putut constitui o 

permanentă ameninţare pentru flancul stâng al ofensivei 

roşii. Din păcate, acest ordin nu a fost însoţit şi de forţele 

necesare pentru apărarea acestui teritoriu unde acţiona 

Armata 17 germană şi Diviziile 1, 2 şi 3 de Vânători 

române.  

        În circa o săptămână, sub presiunea Armatei a II-a de 

gardă, a Armatei 51 şi a Armatei Independente de Litoral, 

cea mai mare parte a forţelor de apărare au fost împinse 

către sudul peninsulei, unde au improvizat apărarea 

ultimului cap de pod. 

        Marinei îi revenea misiunea de a evacua aceste trupe 

decimate, lipsite de muniţii şi alimente şi în  mare parte 

demoralizate. 

        Comandamentele român şi german au alcătuit planul 

necesar pentru realizarea acestei misiuni şi au trecut la 

îndeplinirea sa. Erau de evacuat - după aprecierea statului 

major - circa 60.000 de oameni, care trebuiau transportaţi 

din Crimeea, la coasta românească, sub atacul continuu al 

forţelor navale şi aeriene ale inamicului. 

        Raportul de forţe între marinele celor doi adversari era 

de 10:1 în favoarea sovieticilor; de aceea operaţia a fost 

socotită, încă de la început, ca având puţine şanse de 

reuşită. 

        Dar pe navele noastre erau ambarcaţi marinari 

care„făcuseră frontul“ încă de la început, erau obişnuiţi cu 

greutăţile vieţii şi luptei pe mare. Cei mai mulţi, deşi erau 

tineri, trecuseră prin multe, erau învăţaţi cu atacurile 

inamice şi deja căliţi în luptă. Viaţa pe mare, cu pericolul 

permanent al atacurilor submarine, aeriene sau al barajelor 

de mine, nu-i mai înspăimânta, iar escorta convoaielor 

navelor de transport spre şi de la Sevastopol erau deja 

socotite ca nişte acţiuni de rutină. 

        Evacuarea Sevastopolului a început pe 12 aprilie 1944, 

deşi în planurile OKV (Comandamentul Suprem al Armatei 

germane) se considera că fortăreaţa trebuia apărată cât mai 

mult timp. 

        Pe de altă parte, un studiu al Comandamentului 

german, elaborat la 22 aprilie, codificat sub numele de 

„Leopardul“, evalua la cca. 14 zile o posibilă evacuare pe 

mare a grosului trupelor, însă numai cu condiţia unei 

acoperiri aeriene a convoaielor şi a menţinerii înălţimilor 

dominante din jurul Sevastopolului (muntele Sapun). 

Trupele de acoperire trebuiau evacuate apoi în următoarele 

5 zile pe calea mării şi a aerului. 

        În realitate nu era elaborat nici un plan care să 

prevadă evacuarea trupelor angajate direct în luptă, sub 

focul inamicului, cum notează istoricul german A. 

Hillgruber. 

        În această situaţie, la 12 aprilie 1944, a început 

„oficial“ evacuarea pe calea mării şi a aerului, a trupelor 

din Crimeea. Această operaţie a primit numele de cod 

„Operaţia 60.000”. 

        Au fost planificate un mare număr de convoaie 

formate din navele de transport româneşti, germane, 

ungare, croate, italiene, escortate de marina de război 

română, vânătoarele de submarine şi micile dragoare 

germane sau croate. 

        Iniţial, riposta sovieticilor a constat în două 

bombardamente masive ale aviaţiei asupra Constanţei în 

nopţile de 11/12 şi 17/18 aprilie, care, cu tot numărul mare 

al atacatorilor, au rămas fără nici un efect, din cauza 

ripostei severe a artileriei antiaeriene.     

       Operaţia de evacuare a trupelor germano - române a 

durat până la 12 mai 1944, o lună de zile. La aceasta au 

luat parte toate navele Marinei Militare române (exclusiv 

nava şcoală „Mircea“, adăpostită în zona Brăila, care nu ar 

fi putut fi de nici un ajutor, şi motonavele „Transilvania“ şi 

„Basarabia“, aflate la Istanbul tot timpul  războiului).  

        De la principalul nucleu al flotei de război române, 

compus din „Escadrila de Distrugătoare“, în compunerea 

căreia se aflau cele 4 distrugătoare: „Regina Maria“, 

„Regele Ferdinand“, „Mărăşeşti“ şi „Mărăşti“, navele 

puitoare de mine: „Amiral Murgescu“ şi „Dacia“, 

torpiloarele, canonierele şi până la ultimul remorcher, tot 

ce putea naviga şi lupta pe mare a participat la acest efort 

maxim care a fost cerut flotei. Vapoarele, aceşti cărăuşi ai 

mărilor, şi-au făcut în permanenţă datoria. Ele constituiau 

nucleul vulnerabil al convoaielor, spre acestea se îndreptau 

cu precădere atacurile submarinelor şi aviaţiei sovietice. 

Acestea transportau aprovizionările pentru front, arme, 

muniţii, combustibil, hrană, dar mai ales ele erau încărcate 

cu ostaşi luptători. 

 

        Vasele noastre: „Ardeal“,  „Alba Iulia“,  „Suceava“,  

„Durostor“ şi altele au luat parte la evacuarea din Crimeea 

a trupelor, alături de alte vase sub pavilion german, 
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maghiar, italian sau croat: „Lola“, „Teja“, „Danubius“, 

„Prodromos“, „Totila“ ş.a. 

        Multe dintre acestea au fost scufundate de submarinele 

sau aviaţia sovietică, mare parte din echipajele lor pierind o 

dată cu nava. 

             Operaţiunea de evacuare din Crimeea a fost 

socotită ca un  succes, reuşindu-se salvarea din încercuire 

a: - 32295 de militari rom\ni valizi şi 4262 răniţi; - militari 

germani, de toate gradele, 46459 valizi şi 12027 răniţi; - 

militari slovaci723 valizi; - voluntari ruşi 5391,- prizonieri 

2581 şi civili 7115, în total 120.853! 

            Pierderile au fost imense! Pe timpul traversadei 

am pierdut cam11.000 oameni, 19038 t. nave , ceea ce 

reprezenta cam 32%din totalul tonajului român, german 

şi maghiar din Marea Neagră!  

            Pierderile materiale 

(armament şi muniţii) s-a ridicat la 

22.548 tone! 

           Au mai fost evacuaţi pe calea 

aerului 3047 de militari.  

           Au rămas aproximativ 32.000 

de oameni morţi sau prizonieri! 

        Rezultatul acestei operaţii a fost 

salvarea şi aducerea în ţară a 

aproximativ 2/3 din totalul trupelor 

aflate în Crimeea, ostaşi ce au putut 

participa mai târziu la luptele pentru 

eliberarea Ardealului. 

        Trebuie menţionat de asemenea 

că flota de război românească a suferit 

- în această operaţie - doar pierderi 

minore: avarierea distrugătoarelor 

„Regele Ferdinand“ (o bombă de 

avion a pătruns într-un tanc de 

combustibil, dar n-a făcut explozie) şi 

„Mărăşti“ (pus pe uscat la Tuzla din cauza ceţii groase şi 

aprecierii eronate a vitezei de marş). 

        De asemenea, la 18 aprilie, vasul „Alba Iulia“, cu 

4.000 de oameni la bord evacuaţi din Sevastopol, a fost 

atacat - fără succes - de către un submarin, apoi de către 

aviaţia de bombardament orizontal şi în picaj, care îl 

avariază. Două bombe îi perforează bordajul şi magazia de 

mărfuri din faţa comenzii şi tirul mitralierelor de pe 

avioanele atacatoare mătură soldaţii aflaţi pe puntea navei. 

Nava se înclină puternic la babord, oamenii intraţi în 

panică se aruncă în mare, unde continua să cadă bombele 

formaţiei aeriene inamice. Parte din aceştia au fost culeşi 

din apă de către distrugătorul „Mărăşti“, canoniera 

„Ghiculescu“ sau de micile dragoare germane, dar mulţi 

pier sub suflul exploziilor bombelor sau al apei reci a mării. 

Când am sosit la locul dezastrului cu distrugătorul „Regele 

Ferdinand“, în apă pluteau numeroşi oameni fără suflare, 

„Alba Iulia“ stopat, canarisit 10° la babord,  părăsit de 

toată lumea, parcă aşteptând să se ducă la fund. 

        Împreună cu colegul meu de promoţie, aspirantul 

mecanic Virgil Chircă, am cerut permisiunea 

comandantului - lt.cdor. Titus Samson - de a încerca 

salvarea navei, care mi se părea că nu dădea semne de 

scufundare. Primind această încuviinţare am plecat - 

însoţiţi de un grup de maiştri mecanici şi marinari - cu o 

şalupă la „Alba Iulia“. Aici, după o muncă grea şi plină de 

riscuri, am reuşit să evacuăm păcura care acoperea 

focarele a trei din cele patru căldări, să punem în funcţie 

căldările navei, ciuruite de gloanţele mitralierelor 

avioanelor, să umplem căldările cu apă de mare cu ajutorul 

găleţilor şi să ridicăm presiunea. Maşina a fost pusă în 

funcţiune, dar din cauza spărturilor din prova, care 

inundaseră magazia II, nu se 

putea naviga, existând pericolul 

ca presiunea asupra peretelui 

etanş, cauzată de curentul generat 

de viteza navei, să provoace 

spargerea acestuia, ceea ce ar fi 

dus la scufundarea navei. În acest 

timp nava a fost echilibrată, 

pompele puse în funcţie au 

evacuat apa din compartimentele 

căldărilor, servomotorul cârmei a 

fost repus în funcţiune, cârma 

adusă la zero. Două remorchere 

au luat nava la remorcă, trăgând-

o de pupa. Cu cârma la zero, nava 

a încetat să mai navigheze în zig-

zag. Cu pavilionul românesc 

ridicat din nou la pic, nava şi 

întreg convoiul s-a pus în marş 

către Constanţa. Pe o ceaţă densă, 

trimisă parcă dinadins de pronia cerească să ne protejeze de 

aviaţia inamică, pe care am auzit-o survolându-ne în câteva 

rânduri, am ajuns cu bine la Constanţa, unde am predat 

comanda comandantului titular al navei, Cociaşu. 

        În lucrarea „Marina Română în cel de-al doilea război 

mondial“, de Niculae Koslinski şi Raimond Stănescu,  se 

face o comparaţie între „operaţiunea 60.000“ cu evacuarea 

trupelor engleze de la Dunkerque (1940): ,,Comparând 

lungimea rutei de transport se constată că în «Operaţiunea 

60.000» aceasta era de peste 4 ori mai mare, acesta fiind un 

element esenţial în comparaţia dintre cele două operaţii de 

evacuare,  în aceste condiţii procentul de reuşită este de 

67%, fiind remarcabil’’.  

        Limbajul acesta sec al cifrelor reflectă calculele celor 

care au condus forţele în luptă. La el trebuie însă să se 

adauge eforturile supraomeneşti ale participanţilor şi 

suferinţa celor care şi-au pierdut un frate, părinte sau 

soţ.’’… 

         

        Impresionantă filă de istorie trăită de domnul comandor, un om de o nobleţe deosebită, un om care face onoare oricui 

care are  posibilitatea să-l cunoască! Un om de toată admiraţia!  Un om pentru care noţiunea de eroism este un fel de a fi în 

slujba semenilor tăi, responsabil în momente când e nevoie de mintea şi de braţul său!    
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        Desigur că acţiunile de salvare descrise mai sus sunt mai mult date pentru istorici, însă trăirile,curajul, eroismul, 

implicarea totală şi conştientă în această extraordinară operaţiune de salvare de oameni,  tehnică şi muniţie este foarte greu de 

spus în cuvinte! Un mare om acest DORU IONESCU! Un  EROU ADEVĂRAT CARE ESTE PRINTRE NOI! Chiar 

mă întreb de multe ori, de ce nu i s-a recunoscut meritele şi prin o stea aurită!!... Bine că la alţii… 

        Este o întrebare mai mult retorică, dar trebuie să dea de gândit celor ce hotărăsc astfel de lucruri!... 

         Doresc să fac cunoscute , pentru masa largă de cititori, şi câteva date despre personalitatea acestui brav ostaş al armatei 

noastre, ele conturând de altfel o puternică personalitate ale comandorului IONESCU DORU – ALEXANDRU. 

Sunt fapte de arme , de mare risc, de mare cutezanţă,care-i dă o notă aparte acestui erou! Iată ce spicuim din ,,fişa postului‟‟ 

său de luptă din timpul Marelui Război: 

       Din luna mai şi până în august 1941, domnul comandor a fost ambarcat ca elev pentru stagiu la distrugătoarele 

,,REGELE FERDINAND’’ şi ,,REGINA MARIA’’ ; 

  - Cu distrugătorul ,,Ferdinant’’ a participat la lansarea barajului de mine din faţa Constanţei şi ulterior ,la lupta de la 

Tuzla cu liderele sovietice ,,Moscova’’ şi ,,Harcov’’: 

  - În luna septembrie 1941, tot ca elev stagiar, ambarcat pe monitorul ,,Ardealul’’, a executat minări de apărare a Deltei.  

  - La 10 Mai 1942 a fost avansat la gradul de ,,aspirant’’: 

  - În perioada 1942-1944, ca ofiţer ambarcat pe distrugătoarele ,,Regele Ferdinand’’ şi Regina Maria’’ , a participat la 

103 misiuni de luptă(!!!), parcurgând peste 32.000 Mm (peste 3.000 ore de marş), luând contact direct cu inamicul 

naval,aerian şi cu submarinele, având omologate 2 submarine scufundate şi un avion doborât! 

  - Din luna mai până în septembrie 1944, în calitate de comandant a remorcherului dragor ,,Mureş’’, a executat 

transporturi de materiale de la Constanţa la Sulina şi retur, iar din 25 august până la 3 septembrie a transportat trupe 

sovietice de la Ismail  la Tulcea! Ca drept ,,recompensă’’, la 3 septembrie 1944, ruşii l-au arestat şi dus prizonier într-un 

lagăr de pe lângă Moscova! 

 - Din dorinţa de a fi de folos ţării sale, s-a încadrat în Divizia ,,Horia ,Cloşca şi Crişan’’, fiind repartizat ofiţer cu 

transmisiunile radio la Regimentul 7 Artilerie Grea care urma să se instaleze în garnizoana Piteşti.   

  - La 1 Mai 1945 a fost avansat la gradul de locotenent şi reîncadrat la Comandamentul Apărării Litoralului Maritim şi 

Fluviul Dunărea, de unde a fost detaşat ca ofiţer elev la Şcoala de Aplicaţii a Marinei la Turnu Măgurele. După 

absolvirea şcolii, timp de 2 ani a fost încadrat la Comandamentul Marine la Bucureşti: 

 - La 23 August 1947 a fost înaintat la gradul de căpitan şi este admis ca ofiţer elev la Academia Militară; 

 - Din motive nedefinite(!!), la 15 august 1950, căpitanul Doru Ionescu este trecut în rezervă! 

 - În august 1952 este ,,concentrat’’ şi este numit profesor la Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri de Marină. Este 

avansat la gradul de căpitan rangul trei! Dar…la 15 august 1955 a fost trecut din nou în…rezervă, definitiv!... 
      Viaţa şi-a urmat cursul!....S-a zbătut cu nedreptăţile vremurilor ce au urmat, ajungând în cele din urmă inginer geodez la 

Canalul Dunăre . Marea Neagră, de unde a ieşit la pensie ! După evenimentele din decembrie 1989 i s-au recunoscut o parte 

din meritele sale incontestabile de român pe fronturile de luptă, primind diferite ordine şi medalii!... 

 Este o mare onoare pentru mine să scriu aceste câteva cuvinte despre domnul profesor DORU IONESCU! 

La mulţi ani domnule profesor comandor IONESCU DORU – ALEXANDRU!

                                                                                                                         Contraamiral NICOLAE ŞTEFAN 

 

             

 

                                               VIRAJ   LA   UNGHI   CALCULAT 

                                                                          comandor  av. (r)  VICTOR  ROTARU 
 -  Când duc maneta către gaz total 

 Simt pasărea cum tremură sub mine, 

 Vibrează pista,totu-i un vacarm 

Şi amândoi plecăm spre zări senine. 

 

  - Ne mai păstrează Terra, verde astru, 

 Apoi ne  îndreptăm spre infinit. 

 Intrăm în nori ,ieşim spre cer albastru 

 Şi totul e ceva nedefinit. 

-  Transmit cifrat, "La eşalon doi-şapte" 

 Iar turnul spune: "Aprob să vii spre casă 

 Pun azimutul către zero grade 

 Şi ceaţa-i tot mai neagră şi mai deasă. 

 

 -  Zburăm aşa minute numărate 

 Până ce acul cade-n sens opus. 

 Din nou duc manşa către dreapta parte, 

 Iar soarele-i aproape spre apus. 

                                               

                                       -  După un timp, cam două-trei minute 

                                          Din nou viraj către "ÎNDEPĂRTATA"    

                                          Cobor cu zece metri pe secundă, 

                                           Ieşind din nori, pământul mi se-arată. 
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,,R E G Ă S I R E’’ D U P Ă   6 4    D E   A N I! 
 

 

         Domnul colonel (r) Chiper Constantin, 

vicepreşedinte la Asociaţia 

Naţională ,,Cultul Eroilor‟‟, o 

cunoştinţă mai veche a mea, fiind 

tot ofiţer de radiolocaţie, ne anunţă 

în una din zilele toamnei anului 

2008 că a găsit prin documente 

locul unde a căzut în luptele pentru 

eliberarea Slovaciei unchiul nostru, 

CRACIUN PETRE. Acest fapt se 

petrecea la 21 aprilie 1945 în zona 

localităţii Nova Bosaca, unde 

fuseseră şi înhumat. Apoi autoritţile 

slovace, în semn de preţuire,  au 

amenajat un cimitir al Armatei 

Române la Zvolen, unchiul nostru 

fiind deshumat , împreună cu mulţi 

alţii, de la Nova Bosaca şi 

reînhumat la Zvolen. Aici la Zvolen fiind inhumaţi 

aproape  11000 de militari din cei 66.495 căzuţi pe 

teritoriul fostei Cehoslovacii! Vestea ne-a bucurat în 

sensul că, în sfărşit, ştim unde-i este locul de veci! În 

familie se vorbea mult despre unchiul nostru, despre 

plecarea lui pe drumul făr‟de întoarcere … Bunicii şi 

o parte din cei 9 fraţi ai unchiului Petre au plecat şi ei 

în,, căutarea‟‟ lui în vastul spaţiu de dincolo, al 

eternităţii… Verii mei, comisarul şef de la IPJ 

Suceava - Dan Crăciun şi fratele lui, lt. col. rd.lc. 

Costel Crăciun, au luat iniţiativa de a organiza un 

pelerinaj la locul veşniciei unchiului nostru! Zis şi 

făcut! Pe 28 mai 2009, de ISPAS, ne-am adunat în 

satul nostru – Osoi – de Suceava, am cinstit memoria 

morţilor noştri după obiceiurile creştineşti ale locului 

în cimitirul bisericii, stabilind printre picături şi ora 

plecării de a doua zi de dimineaţă! Ne-am hotărât să 

mergem la Zvolen: unchiul Gheorghe, fratele cel mai 

mic al unchiului Petre, în vârstă de 73 de ani, 9 nepoţi, 

un strănepot, 3 soţi ale verişoarelor noastre şi preotul 

Nicolae Capşa, prieten de familie a verişoarei noastre  

Florica, profesoară în Piatra Neamţ! Am ajuns la 

Zvolen parcurgând aproximativ 800 de kilometri, pe 

la ora 23.00! După o mică cină ne-am culcat, cu toţii 

fiind foarte obosiţi, mai ales şoferii! Adoua zi, la ora 

09.30 eram în cimitir! În Cimitirul Militar al Armatei 

Române! Eram singuri. Era o liniste de codru, se 

auzeu cilipiturile melodioase ale păsărilor din pomii 

ce umpleau întrgul spaţiu al cimitirului!... Foarte 

frumos amenajat, autorităţile locale merită tot 

respectul nostru pentru modul cum se 

preocupă de intreţinerea acestui loc al 

veşniciei osemintelor eroilor noştri! 

Le mulţumim! Ne-am deplasat în 

tăcere până la piatra de mormânt, nu 

ştiam ce să spunem, cum să 

procedăm, cum să comemorăm 

memoria unchiului nostru pentru care 

stăbătusem atâta drum!...Până ce să 

ajungem în cimitir plouase, ne 

temeam că vremea ne va împiedica să 

ne trăim emoţiile la ,,întâlnirea‟‟ cu 

unchiul Petre… Dar imediat se 

înseninează, soarele strălucea după 

pomii înalţi ce înconjurau cimitirul… 

Simţeam din plin prezenţa păsărilor, 

parcă erau curioase de prezenţa 

noastră!... Am găsit repede piatra de mormănt, ştiam 

că se află în parcela ,,C‟‟,la nr.111! Pe piatră se afla o 

cruce şi trei plăci cu numele celor înhumaţi în acel 

loc! Şi întradevăr, la 111 era scris Caporal Crăciun 

Petre ! Unchiul a început să plângă, avea 7 ani când 

fratele plecase spre moarte de acasă! Îşi amintea că l-a 

condus pe acest drum la plecarea din sat  vreo 3 

kilometri…Era întro permisie şi nu mai vroia să mai 

plece iar pe front…Era îngrozit câtă suferinţă şi 

moarte văzuse pe frontul din est!... Bunicul îi spusese: 

,,Du-te băiatul tatii şi fă-ţi datoria pentru ţară, 

Dumnzeu va avea grijă de tine! Ne vom ruga să te 

ocrotească şi să ni te-aducă înapoi acasă!...‟‟Lacrimi, 

durere, teamă în sufletele celor de acasă… Un glonţ 

ucigaş, în ziua de 21 aprilie 1945, l-a trimis spre 

veşnicie, spulberându-i toate visele vârstei lui de 23 

de ani neîmpliniţi… Întâlnirea unchiului cu crucea 

fratelui său ne-a emţionat pe toţi, se auzeau plânsetele 

noastre îngânate 

de ciripitul 

păsărilor! 

Nimeni nu 

putea să lege un 

cuvânt, emoţia 

ne muţise pe 

toţi! Preotul, 

deşi foarte 

tânăr, a fost mai 

tare, era ,,învăţat‟‟ cu astfel de… momente şi… 
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,,organizează‟‟ desfăşurarea ceremonialului! Fetele 

întind un frumos prosop în faţa crucii pe care aşeză 

doi colaci mari, un platou cu plăcinte şi unul cu 

prăjituri. Preotul ne-a dat câte o lumânare pe care era 

prins o mică fâşie tricoloră, apoi a aprins tămâie într-

un vas special pentru asemenea ceremonii! 

Veşmintele cu care era îmbrăcat le avea moştenire de 

la un preot care făcuse cu ele războiul şi ,,martore‟‟ la 

multe, multe înmormântări!... Când toţi am avut 

lumânările aprinse, preotul Nicolae Capşa începe 

slujba… Dascăl a fost vărul cel mai mic, Ionuţ, 

profesor de istorie la şcoala din sat! Emoţii, linişte, 

batistele fiind la mare căutare!... La sfârşit se face 

,,veşnica pomenire‟‟, cu toţii în cerc, prinşi unul de 

altul ,,legănăm‟‟ coliva!... Eram 

şi cu ochii pe unchiul nostru, 

ştiam cu toţii că inima lui nu mai 

este aşa de rezistentă… În 

încheiere preotul ne spune că a 

venit aici la Zvolen  şi în speranţa 

că v-a găsi pe o piatră şi numele 

unchiului său, pilot militar, căzut 

şi el pe aceste meleaguri!… Apoi 

ne-a citit o poezie scrisă cu 

cerneala ochilor de o măicuţă, 

închinată celor ce-au plecat la 

război şi nu s-au mai întors!  În 

speranţa că ne v-a scoate câtuşi 

de puţin din acea trăire profundă 

şi ne va angrena pe toţi, preotul 

cu o voce caldă, melodioasă, 

începe cântecul lui Grigore Leşe 

,,Cântă cucu în Bucovina‟‟, 

oricum vocea preotului domina şi 

se auzea în tot cimitirul eroilor români! Apoi, în 

liniştea acea apăsătoare, dau şi eu citire unei ,,Scrisori 

pentru cel de dincolo de cruce‟‟, ,,scrisoare‟‟ compusă 

cu două seri înainte!  Arătam amintirile ce s-au păstrat 

despre unchiul Petre, în familie i se zicea Ilie pentru 

că fusese ,,cumpărat‟‟ cu nume schimbat datorită unei 

boli avute pe când era copil! Apoi ,,îl înştiinţam‟‟ 

despre celelalte ,,plecări‟‟ din familie, ce s-a mai 

întâmplat prin sat şi prin ţară de când el a plecat şi 

faptul că are acum 22 de nepoţi, 45 de strănepoţi, vreo 

21 de străstrănepoţi şi chiar 1-2 nepoţi a strănepoţilor! 

Am încheiat cu promisiunea în faţa crucii de pe piatra 

de mormânt că vomn realiza şi în satul nostru un 

monument pentru comemorarea tuturor osoienilor ce 

s-au jerfit pentru ţară! Şi ca emoţia să fie pe deplin, 

verişoara noastră Nuţa cântă ,,Tăticul meu‟‟, o baladă 

învăţată de la bădiţa Ion, tatăl ei, unchiul nostru, 

povestea unui părinte plecat pe front şi… Fire tare 

această femeie, nu ştiu cum a putut să dea glas unui 

astfel de cântec, mai ales că în sufletele noastre era o 

aşa întristare!... Cânta ea şi corul păsărilor, excelent 

acompanient!... Cred că trecuse o oră şi jumătate!... 

,,Am dispus‟‟, pentru a ne deconecta din ,,transa‟‟ în 

care intrasem, să facem fotografii pentru a dovedi 

prezenţa noastră aici la Zvolen, am vizitat tot 

cimitirul, am făcut poze, am depus un coş cu flori la 

Monumentul Armatei Române şi…a m plecat spre 

maşini! Pe feţele fiecăruia se putea observa un licăr de 

lumină, de mulţumire pentru un vis împlinit!... A 

început să plouă!... Doamne Tu exişti cu adevărat!... 

A plouat până acasă… Era deja ora două duminică 

dimineţa, ora sosirii noastre în Fălticeni!... În 42 de 

ore făcusem un fapt de mult dorit şi eram cu toţii 

mândri că, în sfârşit, reuşisem! Este greu de descris 

emoţia ce ne-a cuprins pe toţi cei care am fost la 

Zvolen, am trăit clipe unice, cu o încărcătură 

sufltească deosebită dar, parcă, şi cu o înţelegere mai 

profundă a ceea ce noi suntem, a istoriei neamului 

nostru.           

           
                                                                                      Am fost la Zvolen 

                                                                                                     Col. (r) Constantin CRĂCIUN 
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                 MONUMENTUL RIDICAT ÎN AMINTIREA CONTRIBUŢIEI  

                            DIVIZIEI SÂRBE  LA LUPTELE DIN DOBROGEA 
  

       În ziua de luni 22 martie 1926, împreună cu autorităţile române, generalul Ciolac Antici – 

ataşatul militar al Iugoslaviei la Bucureşti şi Ghioca Petrov – deputat de la Belgrad, au vizitat şi ales 

locul unde se va construi monumentul dedicat cinstirii memoriei militarilor sârbi, o colină de lângă 

cazărmile din Medgidia, situată în cimitirul Ortodox. Monumentul sub forma unei piramide osuar, va 

fi construit cu marmură adusă din Iugoslavia. Osemintele militarilor sârbi, croaţi şi sloveni din 

Divizia 1 Voluntari Sârbi din Armata Rusă căzuţi în luptele din Dobrogea în Primul Război Mondial, 

aflate în 243 sicrie, recuperate de pe câmpurile de luptă dobrogene, au fost înhumate pe 25 iulie 1926. 

Ceremonia inaugurării osuarului a avut loc pe 8 septembrie 1926. 
        Iată cum este descrisă în presa vremii desfăşurarea ceremonialului: ,,În ziua de marţi, 

7 septembrie 1926 seara, a sosit în portul Cernavodă, vaporul Iugoslav „Alexandru I”, ce 

aducea pe oaspeţii sârbi şi un detaşament de armată iugoslav cu muzică şi drapelele 

regimentelor ce au luptat pe frontul dobrogean . Oaspeţii au fost întâmpinaţi, la debarcader, de către Andrei Popovici, prefectul 

judeţului, generalul Vlădescu, comandantul Diviziei 9 I, Grigore Stefu, inspector general al Siguranţei şi C.Rădulescu, primarul 

oraşului Cernavodă, care au urat bun venit oaspeţilor. Din partea sârbă a răspuns generalul Hatchich, după care s-au făcut 

prezentările de rigoare. Apoi s-a vizitat podul „Regele Carol I”, iar peste noapte oaspeţii au rămas la bordul navei.  Pe data de 

miercuri, 8 septembrie 1926, la ora 08.00, primul tren special în care se aflau o parte din ofiţerii şi trupa iugoslavă, s-au îndreptat 

spre Medgidia. Pe peron sunt aşteptaţi de general Mircescu - ministru de război, ca reprezentant al guvernului român, episcopul 

Gherontie al Tomisului împreună cu clerul, A.Popovici - prefectul judeţului, dr.Al.Pilescu - primarul Constanţei, Sever Movilă, 

din partea societăţii „Crucea Roşie”, dr.I.Themo, primarul Medgidiei, generalii Todicescu, 

Al.Lupescu, I.Vlădescu, Paplica I., I.Popescu Sanitaru, I.Cămărăşescu-fost ministru, 

dr.Lupu-fost ministru, dr.I. Costinescu, Grigore Stefu,  colonel Silvester-ataşat cehoslovac, 

împreună cu lt.col.Tereya şi maiorii Kasanek, Veijmeike şi Legat-din armata cehoslovacă, 

care au luptat pe frontul Dobrogei în armata sârbă, căpitan Berger-ataşat francez, 

vicepreşedinţi ai coloniei iugoslave din România, Tone Ristici, A.Savilovici, preotul 

Smudei-din partea presei iugoslave, Al.D.Zamfirescu şi Aurel Vasiliu-din partea 

ministerului de externe român, delegaţii societăţii „Fii Apărători ai Patriei”, „Invalizii de 

Război”, „Mormintele Eroilor”, „Văduvele Eroilor”, „Uniunii foştilor luptători” şi ai 

„Cercului subofiţerilor de rezervă”, reprezentanţii presei şi toate şcolile din Medgidia. (…)     

La ora 09.00, pe 8 septembrie, s-a oficiat o slujbă religioasă de către Gherontie al 

Tomisului, Iosif al Belgradului, arhiepiscopul catolic Schneider, după care arhiepiscopul 

Gherontie, a ţinut o cuvântare preamărind faptele de arme ale eroilor sârbi care s-au 

jertfit pentru libertatea si dreptatea popoarelor. În salve de puşcă, a fost dezvelit 

monumentul. A luat cuvântul, generalul Iasupovici-comandantul primei brigăzi a 

diviziei sârbe,  arătând că din cei 18.868 oameni ai diviziei în luptele de la Bazargic, 

Ghelengic (Pecineaga) Cocargea (Pietreni) şi Topraisar, au căzut 239 ofiţeri şi 8.727 trupă. 

Apoi au ţinut scurte cuvântări: Generalul Holschich, care în anul 1916 avea gradul de 

colonel şi comandase eroica divizie, Generalul Mircescu - ministru de război, Ciolok Antici - ministrul Iugoslaviei în Romania şi 

Aurel Vasiliu - care a vorbit în numele ministerului de externe român, Voici - deputat sârb, generalul I.Popescu - comandantul 

Corpului 2 Armată, general Mihailovici - din partea ministerului de război iugoslav, dr.Lupu - fost ministru,  mr. Loverici, care a 

ţinut o cuvântare în limba sârbă şi care a fost orbit în luptele de la Cocargea (Pietreni), Cămărăşescu- care în timpul războiului a 

fost comisar al guvernului român pe lângă Armata sârbă, profesor Reizz - ziarist elveţian, toţi aducând elogii armatei române 

care alături de soldaţii sârbi au luptat în mod disperat pe toate fronturile. S-a făcut istoricul evenimentelor din 1914, precum şi  o 

expunere a faptelor de arme ale soldaţilor sârbi, despre demnitatea şi conştiinţa naţională a poporului iugoslav. S-a subliniat 

faptul că între cele două state raporturile trebuie să devină din ce în ce mai strânse. S-au adus mulţumiri autorităţilor române 

pentru primirea făcută. (…) La ora 13.30, la sala cazărmii regimentului 2 grăniceri, a avut loc o masă comună, la care au 

participat domnii Ciolak Antici, general Miclescu şi Raul Anastasiu, preşedintele „Uniunii Ziariştilor Profesionişti” din partea 

presei.  Seara, trenul special a plecat la Cernavodă, unde iugoslavii s-au îmbarcat pentru Belgrad.(…)  

         Astfel a fost îndeplinită o datorie morală şi sfântă, faţă de un popor cu care armele au fost înfrăţite pe câmpiile înroşite de 

foc ale Dobrogei. De semnalat, ca fapt inedit, existenţa pe lângă această divizie, a unei ambulanţe sanitare „admirabil organizată 

şi echipată, a femeilor scoţiene”. Probabil aceasta făcea parte dintre ajutoarele primite din partea aliaţilor occidentali pentru 

Rusia (sârbii erau echipaţi şi înzestraţi de armata rusă). De astfel, până la evacuarea oraşului Medgidia, aici a funcţionat şi un 

spital de campanie condus tot de aceste femei scoţiene.’’ 

 Trebuie arătat că de la inaugurarea sa, în anul 1926, Monumentul eroilor sârbi a fost vizitat în fiecare an de 

numeroase personalităţi din ţara vecină, dar şi de numeroşi membrii ai asociaţiilor de prietenie  româno-sârbe. 

                                                                                                                                VIOLETA POPESCU 
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MILITARI  SÂRBI  DECORAŢI 

CU  CELE  MAI  ÎNALTE  ORDINE  ŞI  MEDALII  ROMÂNESTI 

      
       Creată în iarna 1915/1916, Divizia 1 de Voluntari Sârbi era formată din 18.000 voluntari provenind majoritatea din prizonieri de 

război sârbi, croaţi şi sloveni din armata austro-ungară aflaţi pe teritoriul Rusiei, din militari sârbi aflaţi în insula Corfu ( ofiţeri si un 

detaşament medical) şi din voluntari sărbi din Statele Unite ale Americii.  

      În mod excepţional se alătură şi 75 ofiţeri cehi şi slovaci care vor lupta şi ei în rîndul acestei mari unităţi . 

      În perioada 25 august -12 octombrie 1916, Divizia 1 de Voluntari Sârbi a participat la luptele din Dobrogea, actionând in cadrul 

Corpului 47 Rus, militarii săi acoperindu-se de glorie in luptele de la: Dobrich-Kara Sinan, Hardali-Tekederesi, Cocargeaua, Adamclisi, 

Enoe Mahale- Edilkioi. Pe timpul acestor lupte 239 ofiţeri şi 8727 soldaţi şi-au pierdut viaţa în 

confruntările cu forţele germano - bulgaro - turce. 

     Pentru “bravura şi devotamentul ce au arătat pe câmpul de luptă în 1916, autorităţile 

române au conferit militarilor sârbi decoraţiii de război astfel : 

   - Ordinul “Coroana României” cu spade, în grad de comandor – unui număr de 3 ofiţeri ; 

   - Ordinul “Coroana României” cu spade, în grad de ofiţer - unui număr de 10 ofiţeri : 

   - Ordinul “Coroana României” cu spade, în grad de cavaler - unui număr de 61 ofiţeri : 

   - Ordinul “Steaua României” cu spade, în grad de ofiţer - unui număr de 6 ofiţeri : 

   - Ordinul “Steaua României” în grad de cavaler - unui număr de 33 ofiţeri : 

   - Ordinul “Mihai Viteazul” clasa a 3-a- unui număr de 11 ofiţeri : 

   -Medaliile “Virtutea Militară” şi”Bărbăţie şi credinţă” (clasele 1 şi 2) - unui număr de 760 

subofiţeri, gradaţi şi soldaţi ; 

       În continuare voi prezenta ofiţerii sârbi decoraţi cu Ordinul “Mihai Viteazul” clasa a 3-a şi 

faptele exceptionale de arme ale acestora în faţa inamicului pe timpul luptelor din Dobrogea: 

-Căpitanul Milenko Milicievici –a fost decorat deoarece “în lupta de la Cocargea a dat probe 

de o camaraderie şi un curaj mai presus de orice laudă; a adus în liniile române un cheson la 

care a înhămat soldaţii sârbi, caii fiind omorâţi ”. (Înaltul Decret nr.2990 din 01.10.19116 ) – 

în fotografie ,în grad de general sârb; 

-Colonelul Hadjitch Stepan - “pentru vitejia, destoinicia şi avântul cu care a condus o divizie 

sârbâ în aprigele lupte din 1916 din Dobrogea”. (Înaltul Decret nr.190 din 10.03. 1917) 

-Colonelul  Jivan Mitrovitch- comandantul Brigăzii 2 de Voluntari Sârbi – “ pentru energia 

cu care la 25 august1916 a respins la Dobrici atacul trupelor bulgare iar în perioada 19-24 

septembrie la Amzacea. La Ingi Mahale şi-a păstrat poziţia sub focul ucigător al artileriei grele 

inamice respingând atacuri şi rămânând la post desi grav ranit”. (Înaltul Decret nr.656 din 

03.07. 1917) 

-Colonelul Velibor Trebinatz- comandantul Regimentului 4 de  Voluntari Sârbi- “ pentru 

vitejia şi avântul cu care a condus regimentul în luptele din Dobrogea  la 25 august şi între 19 septembrie-08 octombrie 1916 respingând 

atacurile inamicului şi rămânând, deşi ranit, în capul regimentului său”. (Înaltul Decret nr.656 din 03.07. 1917) 

-Locotenentul-colonel Radossay Jivkowitch- din Regimentul 3 de Voluntari Sârbi - “pentru vitejia cu care şi-a condus batalionul in 

luptele dinDobrogea din 25 august şi din 5-6 octombrie 1916 când a plecat la atac cu batalionul cântând, fiind rănit pe câmpul de onoare.” 

( Înaltul Decret nr.656 din 03.07. 1917) 

-Locotenentul-colonel Alexandre Stankovitch- din Regimentul 4 de Voluntari Sârbi- “pentru vitejia cu care a respins şi contraatacat 

inamicul lânga Korn-Nasordin în ziua de 25 august  1916 unde a fost grav rănit”.  

-Maior Jovan Kostitch -din Regimentul 3 de Voluntari Sârbi- “pentru îndârjirea şi vitejia cu care a comandat batalionul în luptele din 

Dobrogea de la 5-6 octombrie 1916 respingând toate contraatacurile, ocupând poziţia inamicului; a rezistat cu tenacitate între 19 

septembrie-08 octombrie 1916, împotriva tuturor atacurilor date de forţe inamice superioare numericeşte “. (Înaltul Decret nr.656 din 

03.07. 1917) 

-Maior Voin Maksimovitch-şeful de stat major al Diviziei 1 de Voluntari Sârbi- “pentru destoinicia cu care a secondat pe comandantul 

Diviziei în conducerea operaţiilor din Dobrogea de la Cocargea şi Amzacea”. (Înaltul Decret nr.656 din 03.07. 1917) 

-Maior Bochko Tosskitch- din Regimentul 1 de Voluntari Sârbi- ”pentru vitejia  cu care în ziua de 6 septembrie 1916 a atacat şi cucerit 

cu batalionul poziţiile de la nord Cocargea, unde deşi rănit nu a părăsit postul până ce nu a ocupat poziţiile inamicului organizându-le 

pentru apărare; după ce i-au  fost pansate rănile  de la braţul drept şi de la piept reia comanda batalionului iar la 19 septembrie1916 

pătrunde in satul Amzacea “.( Înaltul Decret nr.656 din 03.07. 1917) 

-Sublocotenent Franja Balathe- din Regimentul 2 de Voluntari Sârbi- ”pentru vitejia cu care a luptat în Dobrogea în toamna anului 

1916, distingându-se la 05 septembrie când a salvat o baterie română ce era ameninţată de a fi capturată de inamic şi la 06 octombrie 

1916 în timpul aprigelor lupte de la Amzacea “. ( Înaltul Decret nr.656 din 03.07. 1917) 

-Sublocotenent Lonyo Lovritch- din Regimentul 2 de Voluntari Sârbi- ”pentru curajul şi vitejia cu care a luptat în 1916 în Dobrogea 

când s-a distins în mod deosebit la atacul poziţiilor inamice de la Cocargea unde a fost grav rănit“. (Înaltul Decret nr.656 din 03.07. 

1917).  

                                                                                     

 Col. (r) Remus MACOVEI
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                                           FEMEIA – MAMĂ – MILITAR  

                            ÎN TEATRUL DE OPERAŢIUNI MILITARE 
 

 

           - Domnule  comandant, aşa s-a obişnuit  să-mi zică doamna plutonier adjutant CARMEN ZECA, nu 

ştiu ce să vă spun din această unică experienţă de viaţă, de acest episod al 

carierei mele de militar, în şase luni am trecut prin atâtea  încât nici acum, după 

câteva săptămâni, încă nu mi-am revenit complet! Bunicul meu, Dumitru 

Şerban, din comuna Cireşu de Brăila, mi-a povestit atâtea din ororile războiului 

şi al prizonieratului dar nu înţelegeam în profunzime ce este acel câmp al 

morţii! Bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească în pace, a luptat în prima linie 

de la începutul războiului doi şi până la 8 mai 1944! La întoarcerea acasă, era 

prin mai ’44, se afla pe la Ungheni de Iaşi şi nici acum nu am înţeles cum de l-

au luat ruşii prizonier! Şi l-au dus într-un lagăr în Extremul Orient, la 

Novosibirsk!... În taigaua lor nenorocită, unde tot timpul este frig! A venit 

acasă prin Crucea Roşie, prin primăvara lui 1950…Doamne, prin câte a trecut 

omul acesta…, nu-ţi vine să crezi cât poate îndura un om!... Foame, frig, boli 

fel de fel, bătaie,mizerie de nedescris, carceră în dese rânduri, nu mai zic de munca supraomenească la care 

erau obligaţi să o presteze în fiecare zi!... Erau trataţi ca nişte animale, poate mai rău!... Mureau zilnic foarte 

mulţi, îi îngropau la comun, erau stropiţi cu var şi 

acopereau groapa când se umplea!... Nu înţeleg de unde 

atâta…,,educaţie’’ la ruşii ăştia!!!... În fine, aşa a fost 

acolo în infernul sovietic, dar nu am crezut că în zilele 

noastre mai pot fi şi locuri unde viaţa are alte 

dimensiuni, că este percepută după alte dogme! Ştiţi, că 

m-aţi crescut cumva, la începutul carierei mele, din ’85,  

când am venit din şcoală ca asistent medical la M. 

Kogălniceanu, la Batalionul Radiotehnic! Aici m-am 

călit la cauzistica specifică, la atmosfera specifică 

serviciului operativ, la viaţa dură a dispozitivului de 

luptă, la atitudinile bărbăteşti care nu întotdeauna erau 

cele mai onorabile! Apoi am trăit şi revoluţia, moment 

la fel de plin de situaţii care ne făcea să credem că vine 

… potopul! Am cunoscut apoi şi viaţa deloc uşoară într-

o unitate de infanterie şi mai apoi la marină, deci, zic, că am  avut parte de un ,,tratament’’ aspru în cea ce 

priveşte condiţiile de serviciu! Dar am învăţat multe despre viaţă! Am avut colegi minunaţi la radiolocaţie, 

băieţi educaţi… Am rămas şi acum prieten cu mai toţi care au fost pe acolo! Dumneavoastră vă mulţumesc. 

În primul rând, că m-aţi ferit de multe capcane ale vieţii, v-am simţit mâna protectoare! Tot respectul meu! 

Eu şi Răzvan al meu v-am simţit aproape atunci 

când aveam nevoie mai mult şi acest lucru spune 

totul!.. 
         - Observ că duci discuţia în altă parte, doresc 

să discutăm despre Afganistan, despre viaţa dintr-

un teatru de război, unde nu ajung prea mulţi dintre 

noi! Şi mai ales femei! Am citit multe reportaje , 

am mai văzut şi pe la televizor, dar nu am avut 

ocazia să aud direct de la cineva care a ,,trăit‟‟ 

acolo, în acea atmosferă sub semnul teroarei 

talibane!... Eu cred că pentru o femeie este destul 

de greu să faci acele misiuni de cercetare ziua şi 

mai ales noaptea pentru a asigura …pacea în acele 

locuri deşertice, unde prietenia, înţelegerea rostului 

vostru acolo nu era percepută cum trebuie! Era 

Cu fiul ei la plecare 

Am ajuns în Afganistan… 

Pregătiţi pentru misiune… 
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pericolul ca să nu te întorci dintr-o misiune, venind 

acasă ,,învelită‟‟ în tricolor! Nu? Văd în ,,misiunea ta‟‟ 

un mare risc asumat, un anumit grad de… nebunie, un 

curaj ce nu-l întâlneşti la oricine, un act de eroism, o 

atitudine morală comună numai celor puternici, celor 

ce-şi doresc ceva foarte mult, nu ştiu, celor care se află 

în faţa ultimei şanse!... Aici ai un serviciu aproximativ 

liniştit şi parcă nu era… un ordin ferm pentru a pleca!...   

În fine, dă-mi câteva din argumentele tale în luarea 

acestei decizii de a pleca pe… front!   

       -  Să ştiţi că nu mi-a fost uşor să mă hotărăsc 

pentru a face acest pas! Eram conştientă că risc să las 

un doliu în familie cu urmări destul de imprevizibile 

pentru copilul meu, ştiam că risc să vin de acolo cu 

traume psihice greu de… reparat, ştiam că de eroismul meu nu-i păsa nimănui, decât poate lui Răzvan, 

ştiam că urmările puteau să-mi fie nefavorabile în multe privinţe!... Dar, domnule comandant, riscul, pe 

lângă curaj sau acel dram de nebunie, este acel pas cu  care treci dincolo, în iad sau în paradis! Nu medalia 

olimpică este primordială ci faptul că ai fost… şi 

acolo!... unde te-ai bătut cu tine însuţi pentru a învinge 

acea teamă care este în fiecare dintre noi, nu?  Medalia 

are un preţ, nu? Am venit acasă, se pare că sunt 

normală, m-am învins…, îmi duc steagul vieţii mele pe 

cărarea hărăzită de bunul Dumnezeu şi sper să am… 

,,undă verde’’ să pot merge cu fruntea sus pentru ca 

visele mele, dorinţele mele să  se împlinească! Sunt un 

om normal, am un crez în viaţă, vreau să fiu sănătoasă, 

cu capul pe umeri pentru a-mi urma calea ce-mi este 

destinată pe această lume!... 

       - Frumos spus, cred că ai dreptate! Contează cel mai 

mult că te-ai întors acasă sănătoasă şi mulţumită pentru 

ce-ai făcut acolo în… război! Răzvan s-a comportat 

exemplar, a ascultat de cei apropiaţi, acum ,,trage tare‟‟ 

pentru bac! Dar, zi-mi ceva despre primul contact cu 

realitatea din Afganistan? 

       - Păi am plecat într-un detaşament de aproximativ 780 de militari!... Am ocupat o tabără unde au fost 

înaintea noastră cei de la Predeal! Nu au lăsat prea curat, am avut ce repara după ei!...  Eu cu alţi colegi, 

mai toţi, mai tineri ca mine, am lucrat intens la ,,traumă’’,  un punct de urgenţă medicală!... I-am ajutat şi 

pe americani la curăţenie iar ei… ne-au dat var cu care am împrospătat… mirosul!... Aici ne-a adus 

,,Hercules’’ în mai multe serii! A doua zi dimineaţă am plecat în prima 

misiune! … Nu mă laud, eram cea mai… vitează dintre toţi! Toţi erau 

tineri, sub treizeci de ani, unul din ei mai făcuse o misiune de acest 

fel! În ce consta misiunea! Aveam un traseu bine stabilit pe care 

trebuia să depistăm existenţa minelor antipersonal sau diferitelor mine 

puse de talibani pe căile de acces! Talibanii aceştia sunt nişte luptători 

iscusiţi, au antrenamente de zeci de ani şi nici nu ştiu de ce luptă cu 

atâta înverşunare! Religia asta a lor o fi discordia?! Nu se lasă 

intimidaţi de loc! Atunci când depistam, când se depista existenţa unei 

astfel de mine, se anunţa imediat echipa de intervenţie, venea cu 

robotul şi cu tot ce trebuia, se detona, se repara cât de cât drumul şi 

se… continua misiunea! Noi căutam să ne apropiem de localnici, în 

special de copii, oferindu-le diferite atenţii pentru a ne pune în gardă 

de existenţa unor astfel de capcane!... Localnicilor li se acordau multe 

ajutoare în alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi astfel se lega 

o anumită colaborare cu ei! Doamne, ce sărăcie am putut vedea în 

Miruirea înainte de a pleca în misiune!... 

În misiune… 

 La întoarcere din misiune… 
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acele locuri! Nu credeam că sunt şi astfel  de locuri pe 

pământ, acum în secolul 21 Noaptea, maşinile grupei 

pentru misiune erau însoţite de elicoptere americane ce 

zburau pe deasupra noastră! Noi mergeam în misiuni în 

nişte maşini tip ,,Hammer’’, special făcute pentru armată! 

Eu avem un… paznic permanent! Acolo sunt … 

,,vânaţi’’ de talibani cu prioritate (!) sanitarii şi 

comandanţii! Ştiu ei ce ştiu!... Şi uite-aşa am făcut zi 

de zi, misiunea era de câte 12 ore, plus că mai era şi 

activitate la trauma!... Am fost de …serviciu şi noaptea de 

Crăciun şi de Anul Nou! Mulţumesc lui Dumnezeu că 

am venit acasă cu toţii, un singur rănit a fost! Dar nu 

grav!   

        - Dar…  ,,timpul liber‟‟!  

        - Acolo nu era timp liber! Aveai timp pentru igienă, pentru a merge la biserică să te rogi să ieşi din 

infern întreg! Între misiuni se regla armamentul , se deregla cred din cauza intemperiile de acolo, din caza 

tragerilor în misiuni!...Uitasem să spun, înainte de a pleca în misiune, dar întotdeauna, preotul ne 

împărtăşea şi ne spovedea, ne miruia, făcea acolo o mică slujbă pentru a ne întoarce sănătoşi şi întregi din 

misiune! Sau… dacă nu ne întorceam eram daţi în grija… Domnului! Era o atmosferă foarte încărcată, 

oricum trebuia să fii tare, să ai acea adrenalină în 

tine pentru a merge pe acele drumuri aducătoare de 

moarte  atunci când nu te aştepţi! Plecam cu gândul 

la Răzvan, la părinţi, la sora mea, îi îmbărbătam pe 

colegii de misiune pentru a masca şi frica mea şi… 

plecam!…  Aveam pe noi şapte rânduri de haine de 

protecţie!... Glonţul tot trecea!... Am avut noroc! 

Norocul este de partea celor buni! Am fost apăraţi 

de Dumnezeu pentru bunătatea noastră!!...Of, 

Doamne, câte nu ar fi de spus de ce-am văzut pe 

acolo, în acea lume nesigură!...  

            Cu militarii americani am legat multe 

prietenii! Curioşi mai sunt şi aceşti oameni! 

Doamne, Doamne, câte poveşti de viaţă mai au şi 

soldaţii americani!... Ai noştri au cel puţin un liceu 

la activ, la ei o lume eterogenă, un conglomerat de 

naţii, de religii, de ocupaţii, greu de înţeles la un moment dat! Poate altă dată o să vă povestesc pe larg 

despre cât am reuşit să le înţeleg… democraţia!... Mulţi foarte tineri, îmi ziceau mami, mi se confesau cu 

inima deschisă!... Ştiţi cât de important este ca în asemenea momente să ai posibilitatea, să ai cui să spui 

poate ultimele gânduri!... Nu mai pot vorbi… vom continua altădată… 

        O lacrimă a ieşit din izvorul sufletul ei de 

femeie – mamă şi a început să-i şerpuiască pe faţă... 

Apoi încă una şi încă una… 

        - Mulţumesc Carmen, cititorii vor înţelege paşii 

făcuţi de tine pe acele meleaguri şi îţi vor aprecia 

examenul tău de viaţă, pentru viaţă! Multă sănătate 

cu mireasmă de primăvară pe drumul întortocheat, cu 

multe semne de… circulaţie!... 

       - Ştiţi ceva? Când am ajuns acasă pe Otopeni, 

la coborârea din Hercules, mi-am făcut cruce şi am 

sărutat pământul ţării mele!!... Nimeni nu ne 

aştepta!... Dacă… venea unul în sicriu era puzderie de lume, oficialităţi, televiziuni, presă… Asta e domnule 

colonel Crăciun Constantin!... 

 

La 

traumă… 

Cu militarii americani …în 

pauză! 

O mină şi-a făcut…efectul! 

La traumă… 

Cu  americanii… 
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        FEMEIA ÎN AVIAŢIA ROMÂNĂ -  CURAJ  ŞI  EROISM 

 
 

             În existenţa Aviaţiei României, s-a afirmat în mod constant şi “Femeia Pilot”, despre care, ştim mai 

puţine lucruri. Ne punem întrebarea dacă astăzi, în secolul XXI, femeia-pilot mai este o excepţie, un fenomen? 

Putem afirma mai degrabă că este un fapt împlinit şi obişnuit. Dar, trebuie să remarcăm că, în raport cu bărbaţii, 

femeile-aviatoare sunt încă puţine. Să „răscolim” un pic istoria şi să vă prezint  pe scurt, evoluţia integrării în 

aviaţie a câtorva femei care au dat dovadă de dârzenie, curaj, inteligenţă, abnegaţie, dragoste pentru aviaţie şi 

zbor. 

 La începutul secolului XX, în întreaga lume, existau în 1914 aproximativ 10 femei pilot, printre care şi 

românca Elena Caragiani-Stoenescu. Atrasă de aviaţie, a urmat în anul 1912 

cursurile Scolii de pilotaj a Ligii Aeriene-Băneasa, condusă de George V.Bibescu. Ca 

urmare a concepţiilor vremii i se refuză acordarea brevetului de pilot. 

 Neputându-se califica în ţară, Elena Caragiani pleacă în Franţa şi se înscrie la 

Scoala civilă de aviaţie, condusă de Roger Sommer, cu sediul la Mourmelon le Grand 

în Champ de Chalon. Obţine la 22 ianuarie 1914 Brevetul de pilot aviator nr.1591. 

 Refuzându-i-se cererea de participare ca pilot în corpul aviatorilor în primul 

război mondial de către autorităţile române, pleacă în Franţa, unde s-a angajat ca 

reporter la un mare cotidian. A fost apoi angajată în funcţia de corespondent de 

război. Din acea perioadă datează numeroasele ei zboruri, soldate cu „reportaje din 

avion”, primele de acest gen de presă mondială. 

 S-a stins din viaţă la 42 de ani, în martie 1929. 

 

 Irina Burnaia 

 Licenţiată în drept, urmează cursurile Scolii de pilotaj a lui Mircea 

Cantacuzino, obţinând brevetul nr.54/27.10.1933, devenid astfel a treia femeie pilot 

din ţară. 

 In anul 1934, singură la bordul unui avion IAR-22 traversează munţii Carpaţi, 

realizând raidul aerian Braşov-Buzău-Roşiorii de Vede – Bucureşti - Băneasa. 

 In anul 1935, la bordul aceluiaşi avion, în echipaj cu pilotul Petre Ivanovici, 

realizează raidul aerian până la Entebe-Uganda, pe malul lacului Victoria din Africa 

Centrală. Este cel dintâi zbor intercontinental efectuat de o româncă. 

 In anul 1937 a făcut primul raid internaţional singură la bord pe ruta 

Bucureşti-Roma-Bucureşti. 

 In anul 1938 execută două raiduri internaţionale pe rutele Bucureşti-Haga-

Bucuresşti şi Bucureşti-Bagdad-Bucureşti. In toamna aceluiaşi an, împreună cu 

aviatoarele Marian Stirbey şi Mariana Drăgescu, Virginia Duţescu şi Nadia Russo-Bosie, participă la manevrele 

militare ale armatei române, demonstrand astfel rolul important pe care îl pot juca femeile-pilot în timp de 

război. 

 In anul 1939, Irina Burnaia particiă la raidul aviaţiei care s-a desfăşurat pe ruta Bucureşti-Varşovia-

Berlin-Amsterdam-Londra şi retur, fără nici un fel de incident. 

 

 Mariana Drăgescu 

 Si-a însuşit pilotajul la Scoala de pilotaj „Mircea Cantacuzino”, brevetată în anul 

1935 ca pilot gradele I şi II pe avioane de turism internaţional. Cu greutate îşi cumpără un 

avion „Messerschmidt-35”, cu care a participat la concursuri şi mitinguri aeriene. 

 In anul 1938 participă ca pilot, la aplicaţiile militare care au avut loc în zona Galaţi, 

în cadrul „Escadrilei 2 legătură”, îndeplinind şase misiuni cu şapte ore de zbor. 

 In anul 1939 urmează cursurile Scolii de zbor fără vizibilitate, de la Băneasa, pe 

care le absaolvă la 5 aprilie. Tot în acest an urmează şi absolvă cursurile Scolii de 

instructori de zbor. 

 In  timpul războiului, Mariana Drăgescu a fost încadrată ca pilot stagiar în Escadrila 

Sanitară (Escadrila Albă) din Grupul Aero-Transport Militar, zburând pe un avion RWD-
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13 S. Sfârşitul războiului a surprins-o la Piestany în Cehoslovacia. 

 Pentru activitatea sa a fost răsplătită cu „Ordinul Steaua Republicii” clasa a V-a  şi cu „Medalia 

Aeronautică” clasa a II-a. 

 

 Smaranda Brăescu 

 Deoarece nu i s-a aprobat să urmeze Scoala de pilotaj în cadrul aviaţiei militare române, „fiind femeie”, 

Smaranda Brăescu pleacă la Berlin, urmând cursurile de paraşutism, la marea firmă Schroeder, obţinând 

brevetul internaţional de paraşutism. La 5 iulie 1928, face primul salt, de la 600 m, 

România devenind astfel a patra ţară din Europa în domeniul paraşutismului. La 2 

octombrie 1931, doboară recordul mondial feminin, lansându-se cu paraşuta de la 

înălţimea de 6000 m în zona oraşului Urziceni. 

 Cu gândul de a doborî recordul mondial absolut, pleacă în America şi, la data de 

19 mai 1932, la Sacramento, lângă San Francisco, a efectuat un salt de la 7233 m 

cucerind titlul de campioană mondială absolută. 

 A urmat apoi şcoala de pilotaj, fiind primul european care a primit brevetul de 

pilot în S.U.A. la 8 octombrie 1935, care i-a fost recunoscut în Anglia, Franţa şi Italia 

şi, abia în 1937 în România. 

 Cu ajutorul statului şi o listă de subscripţie deschisă de ziarul Universul, 

temerara paraşutistă a reuşit să-şi facă un avion tip Milles Hawk, la Reading, în Anglia, pe care l-a botezat 

„Aurel Vlaicu”. Deoarece constructorul nu voia să-i elibereze avionul, deşi era achitat integral, a fost nevoită să 

şi-l fure, în ziua de 21 august 1935, pornind astfel în primul raid aerian pe ruta Reading-Dieppe-Paris-Nancy-

Strasburg-Munchen-Viena-Arad-Bucureşti. 

 In ziua de 17 mai 1936, traversează Marea Mediterană fără escală, pe ruta Littoria-Tripoli în şase ore şi 

zece minute. 

 In cel de-al doilea război mondial a luptat ca mitralior de bord îtr-o escadrilă de recunoaştere, îndepărtată, 

apoi la o escadrilă de legătură. Este apoi încadrată într-o Escadrilă sanitară, sfârşitul războiului găsind-o la 

Pestany – Cehoslovacia, unde era dislocat Corpul Aerian Român. 

A decedat la 2 februarie 1948, fiind înmormântată în Cimitirul Central din Cluj. 

  

           Dintre personalităţile feminine ale aviaţiei Române din secolul trecut voi mai cita pe: 

Marina Stirbei, prima româncă posesoare a brevetului de pilot militar; - Sanda Agache-Mileş, pilot de înaltă 

clasă; - Despina Michaela Bozga, pilot secund pe avioane de transport şi ... scriitoare; - Piroşka Karacsony, 

copilot pe avioane de transport călători; - Rodica Popescu, prima instructoare de zbor fără motor din România; 

- Elena Tudorache-Cojocaru, pilot profesionist; - Dorina Tomescu-Gutsch, instructoare de zbor la Scoala 

Aeroclubului „Mircea Cantacuzino”; - Nadia Russo-Bossie, aviatoare de performanţă şi pilot militar; - 

Victoria Pokol, prima româncă ce a obţinut brevetul special francez pentru acrobaţie; - Stela Huţanu-Palade, 

pilot militar; - Victoria Dunca, pilot sportiv şi comandant de pluton de obuziere; - Elena Bulgaru, prima 

femeie pilot de elicoptere din România; - Elisabeta Streche-Simu, instructoare de zbor; - Elena Simina, 

instructoare de zbor; - Elena Gheorghiu-Mănescu, pilot sportiv; - Elea Senchea-Popescu, pilot sportiv; - 

Săftica Grigore-Săbău, pilot sportiv; - Forica Ioniţă, pilot sportiv; - Constanţa Clinciu-Sumbasacu – pilot 

sportiv; - Valentia Ghinea-Delaport, deţinătoarea primului record feminin naţion al la planorism; - Antoaneta 

Stefănescu, prima planoristă care a făcut un raid peste graniţă; - Ana Nina Ioniţă, pilot sportiv, campoană 

balcanică. 

         Inchei cu cele mai frumoase gânduri adresate tuituror femeilor care au îndrăgit aviaţia şi au 

practicat zborul. 

  

                                                                                           VICEPRESEDINTE ARPIA-CONSTANTA 

                                                                                     Cdor.av.(r) prof.dr.ing.REGHINTOVSCHI  VASILE 
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                                     STAN GREAVU - DUNĂRE (1905-1929)  

                               - martir între intelectualii dobrogeni - 

 

-   În luna aprilie 1905 se naşte la Seimeni (judeţul Constanţa), "într-un mediu sterp, sărăcăcios, fără multe 

variaţiuni" Stan Greavu, fiul ciobanului Ion Greavu, care păzea oile de la malul Dunării până la malul Mării şi al 

Cătălinei, o femeie cinstită şi muncitoare, care-şi creşte în acelaşi spirit cei 10 copii (Constanţa Călinescu, 

Reprezentanţi ai Dobrogei în ştiinţa şi cultura românească, Biblioteca Municipală Constanţa, 1969, p. 113-114). 

Stan Greavu, care în scurta lui viaţă avea să adune tot ce se scrisese despre regiunea în care a văzut lumina zilei, 

învaţă la şcoala primară din satul natal. Dotat cu o minte ageră, cu memorie bună, cu vădite înclinaţii spre literatură, Stan 

Greavu recita şi scria compuneri cu multă uşurinţă (Maria Pariza, Stan Gravu-Dunăre – Un crâmpei de suflet 

străbătând Dobrogea, în Aurelia Lăpuşan et al., „Cernavodă 1995”, Editura Mondograf, Constanţa, 1995, p. 

145-147). Aceste calităţi îl determină pe învăţătorul Gheorghe Robitu să-i influenţeze părinţii pentru a putea 

învăţa în continuare. 

Aşa se face că în 1921 se înscrie la Şcoala Normală din Constanţa ; în 1923 se transferă la Şcoala 

Normală din Oradea, iar clasa a V-a o sfârşeşte la Şcoala Normală din Făgăraş. 

  Până în 1928 îndeplineşte funcţia de învăţător-suplinitor. Paralel cu activitatea la catedră duce o intensă 

muncă de culturalizare a maselor, ţinând conferinţe şi devenind director-redactor la un anuar ilustrat. Într-una din 

cărţile sale el mărturiseşte că „... cea mai delicioasă plăcere o simţiam studiind şi meditând diferite probleme 

filosofice...”(Stan Greavu Dunăre, Omul, conferinţă despre, Tipografia 

Gutenberg Hristo, Bazargic, 1926, p. 1). 

Munca sa de căpetenie rămâne însă culegerea materialelor 

privitoare la Dobrogea, străbătând în acest scop satele regiunii, citind 

un material imens şi întocmind monografii (Tudor Arghezi, Stan 

Greavu- 

Dunăre – O albină într-un pustiu, în Aurelia Lăpuşan, op. cit., p. 144). 

  În 1928, Greavu-Dunăre pleacă la Bucureşti, se încadrează 

muzeograf la Muzeul de Etnografie, iar lucrarea căreia îi închinase 

tinereţea Bibliografia  

 

 

Dobrogei de la anul 425 î.e.n. până în 1928 e.n. este prezentată de prof. 

George Vîlsan în şedinţa Academiei  

 

de la 6 iulie 1928. În acelaşi an lucrarea este tipărită în "Memoriile secţiuni istorice"(Ibidem, p.149). 

Din cealaltă lucrare a sa, la fel de importantă, Bibliografia Dunării, nu s-au păstrat decât 25 de pagini. 

Moare la 10 mai 1929 la Cernavoda, în vârstă de 24 de ani în urma unei răceli contractate în 

deplasările întreprinse prin satele regiunii, de aceea meritând, considerăm, acest apelativ de martir. Câtă 

dreptate are istoricul Marian Cojoc (Consideraţii privind metodologia cercetării istorice în „Clio 1989” An II, nr. 

3-4, Editura I.R.R.D., Bucureşti, 2006, p. 168) atunci când arată că este „Ingrată şi, totodată, nobilă menirea 

istoricului”! 

Pe fragedul său mormânt, din recunoştinţă, i se vor clădi în timp mai multe cruci, cât să încapă 

aceste epitafuri (Aurelia Lăpuşan, op. cit., p. 148): 

- Stanie Greavu Dunăre / 1904-1929 /  

- Aici odihneşte tânărul învăţător şi scriitor 

- Stan Greavu-Dunăre în etate de 24 de ani. / 10 mai 1929 / Non omnia moriar. 

- Sub această piatră veciniceşte omenescu trup al gânditorului şi luptătorului pentru idealul naţional 

şi social, scriitorul progresist dobrogean Stanie Greavu-Dunăre – 1904-1929. Autorul operei 

„Bibliografia Dobrogei”. 

- Ridicată din iniţiativa d-lui înv. A.P.Tudorache şi membri căminului: A.A. Hristake, Preşed. I. 

Mosoi, V. Poenaru, I.A.Hristake, M. Vâja, C.K.E. Vică, P. Poenaru, V. Greavu şi elevii clasei IV-

V. / 6 iunie 1935. 

                                                                                                          Student COSTEL  COROBAN 
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O   COLEGĂ   CU   CARE   NE   MÂNDRIM 

Doamna  VASILICA  MITREA 
 

    Pe doamna VASILICA MITREA o cunosc de 

peste 15 ani. Era pe atunci încadrată  la Divizionul 95 

Artilerie Antiaeriană dispus în partea de nord a 

Poligonului de trageri antiaeriene de la Capu Midia. 

Fata domniei sale, Simona, este căsătorită cu un ofiţer 

de radiolocaţie cu care am fost colegi pe meleagurile 

de la Ovidiu. Doamna Ica este femeie cu o ţinută 

mereu impecabilă, cu un simţ al măsurii clar definit, cu 

un comportament în limite de respect şi civilizat, un 

om cu care îţi face plăcere să porţi o discuţie. Acolo în 

acel ,,habitat‟‟ al bărbaţilor puternici, doamna ICA - 

cum îi spun cei apropiaţi - era ca o floare plăcut 

colorată şi înmiresmată de primăvară! Apoi am avut să 

constat ceva mai târziu , când aveam deja ,,state 

vechi‟‟ ca pensionari şi membrii în Asociaţia Cadrelor 

Militare în Rezervă şi în Retragere 

că în această doamnă Mitrea, ,,zace‟‟ 

un adevărat talent în a pune într-o 

ordine numai de dânsa ştiută, a unor 

gânduri, a unor idei , a unor fapte, 

ştiind să creioneze cu multă 

măiestrie personaje care ne incită 

atunci când le urmărim în acţiunile 

lor! Este o plăcere să ai privilegiul 

să poţi purta o discuţie cu doamna 

ICA, în special pe teme de viaţă! În 

această  idee am dorit să o abordez şi 

să-i adresez câteva întrebări, iată-le:           

             - Ştiu că aproape în  toată 

activitatea dumneavoastră aţi 

muncit în unităţi ale armatei  

noastre. Pe unde… şi cât timp aţi… 

,, făcut’’ armata? 

            - Am lucrat opt ani de zile într-o unitate de 

aviaţie, La Borcea!. În continuare, până la 

pensionare, am lucrat în două unităţi de artilerie 

antiaeriană. Am „făcut armată“ peste 30 de ani!....  

            - Cum v-aţi „acomodat“, ca femeie, în 

programul destul de bărbătesc al acestor unităţi, mai 

ales în Poligonul Capu Midia? 

            - Cred că foarte mult m-a ajutat educaţia 

primită în familie. De când eram mică, părinţii mei 

m-au învăţat să fiu ascultătoare, disciplinată, să „nu 

duc vorba de colo-colo“, să-mi asum 

responsabilităţile şi cuvântul dat, calităţi care mi-au 

prins bine în „mediul“ acesta bărbătesc. Mi-am 

asumat şi calităţile şi defectele. Aşa m-au cunoscut 

colegii şi şefii mei şi m-am înţeles întotdeauna bine 

cu ei. I-am avut nu numai colegi, ci şi prieteni .În toţi 

aceşti ani am legat frumoase prietenii, am împărţit 

multe, multe bucurii şi necazuri din viaţa tumultoasă 

a acestor unităţi dispuse la capăt de ţară!... 

            - Acum, după atâţia ani de serviciu, ca 

pensionară „meapene“… vă nemulţumeşte vreun 

gând? 

            - Da, mă nemulţumeşte faptul că nimeni din 

„meapene“, cum spuneţi dumneavoastră, nu s-a 

gândit şi la pensiile noastre. Nu s-a ţinut cont de 

faptul că am avut acelaşi program, că am contribuit 

la calificativul unităţii, am participat la alarme şi 

aplicaţii împreună. Să ne fi dat ceva în plus pentru 

contribuţia noastră „cazonă“! De altfel, aşa gândim 

toţi civilii care şi-au desfăşurat activităţile de serviciu 

în armată. Nu este drept!Măcar acel spor pentru 

activitatea destul de anevoioasă din armată şi mai 

ales în unităţile operative!... 

            - Aveţi dreptate! Poate 

cineva,cândva, v-a îndrepta aceste 

anomalii!....Acum, cele rele se şterg 

din memorie, nu? Aveţi doi copii 

reuşiţi. Aveţi un nepot! Sunteţi un 

om împlinit, nu? 

            a-în această  privinţă, da! 

Copiii mei sunt foarte bine 

realizaţi. Îmi mai dau şi mie din 

prinosul 

lor. Nepoţelul învaţă bine. Încă din 

clasa a II-a scrie poveşti şi unele 

le-a şi publicat în revista 

internaţională „Nelinişti 

metafizice“! 

        -Conlucrând la „Camarazii“ 

am descoperit în dumneavoastră un 

talent ascuns, acela de a înşirui cuvinte, într-o logică 

proprie, descriind acţiuni cu eroi clar conturaţi, cu o 

înşiruire de fapte  ce te captează până în finalul 

acestora. Sunt bucuros că v-am „descoperit“, şi…, de 

unde atâta talent? 

            - Talentul a fost în mine, dar nu-l 

descoperisem nici eu, fiind prinsă cu viaţa mea care 

nu a fost prea uşoară. Mi-a plăcut întotdeauna să mă 

implic, să socializez, să ajut. Aşa s-a întâmplat şi pe 

timpul cât am funcţionat în armată. Am îndeplinit cu 

succes foarte multe funcţii. Învăţ repede aproape 

orice.  

            - Aţi impresionat cititorii prin cele trei cărţi 

apărute la Editura ,,Nelinişti Metafizice’’. Mă refer la 

,,ŞTIAI CĂ TIMPU-I COLORAT?’’,  la 

,,CÂNDVA…PRIETENE’’ şi acum, mai recent,cnoul 

volum ,,CONFESIUNILE ANGELEI’’! Aşa ne-aţi 
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convins de talentul dumneavoastră. Ce 

surprize ne mai aşteaptă?  

            - Lucrez acum la a patra  carte. Dacă nu aş 

fi implicată în multe alte activităţi, „creaţia“ mea 

ar fi mai bogată. 

            - Ce este potrivit de spus, acum, în încheierea 

acestui mic interviu, celor de această vârstă 

frumoasă a bunicilor?! 

            - Celor de vârsta mea le-aş recomanda 

mai multă implicare. Eu sunt membră a 

Cenaclului Literar „Mihail Sadoveanu“,  a Ligii 

Navale Române, a Asociaţiei Cadrelor 

Militare în Rezervă, am participat şi particip la 

anumite simpozioane, am scris articole în reviste şi 

ziare, am procesat texte şi pentru alţi scriitori, am 

grijă şi de nepoţelul meu.... Acum sunt cooptată ca redactor la revista ,,Dobrogea culturală’’ şi la revista 

bilingvă ,,Emel’’!  Apoi am început să scriu la a patra mea carte…. Nu am timp să mă gândesc nici la boală, 

nici la vârstă! Mai fac câte o pauză ca să vizitez şi alte ţări!. Numai anul trecut am călătorit în 6 ţări. Mi-am 

propus să scriu măcar o carte pe an şi să călătoresc cât mai mult, atât cât mi-o ajuta Dumnezeu! Asta 

recomand şi celorlalţi de vârsta mea! Implicare! 

            - Multă sănătate şi mult spor în frumoasele gânduri ale dumneavoastră! Mult, mult succes! Să vă 

bucuraţi  încă de multe, multe primăveri cu mărţişori şi cu daruri pentru cititorii dumneavoastră! 

            Iată un om al zilelor noastre care face ceva pentru cei mulţi,cu ,,pana’’, cu mintea şi cu talentul său 

puse cu dăruire pentru a crea , pentru a demonstra că se poate şi altfel pe cărările tumultoase ale vieţii!  

                                                                                                                          C. CONSTANTIN 

                                        

                                              UN MONUMENT PENTRU ETERNITATE 
Comunitatea Tătarilor Dobrogeni este o etnie care, în decursul veacurilor, a ales Ţinutul Românesc dintre Dunăre şi 

Marea Neagră drept Patrie. Tătarii, originari din Crimeea, consideraţi îndeobşte o populaţie migratoare, s-au adaptat într-o 

perioadă extrem de scurtă la noile condiţii ce li se ofereau. Au trăit şi muncit, în bună înţelegere cu alte etnii întâlnite aici, 

îndeosebi cu românii. După revenirea Dobrogei la Patria-Mamă în urma Războiului Ruso-Româno-Otoman din anii 1877-

78, a început şi pentru Tătarii Dobrogeni o etapă cu totul şi cu totul nouă, îndeosebi din punct de vedere cultural. Fireşte, 

un rol însemnat în procesul de reînnoire a modului de viaţă al acestei etnii care avea să-şi pună amprenta asupra întregii 

zone, l-a jucat pleiada de intelectuali progresişti formaţi la Seminarul Teologic Musulman din Medgidia (transferat în anul 

1901 de la Babadag), discipoli ai Poetului Naţional Tătar Mehmet Niyazi.  În calitatea lor de cetăţeni Români, Tătarii 

Dobrogeni au ştiut întotdeauna să respecte cu sfinţenie legile, scrise ori nescrise, ale acestui pământ. Trăind şi muncind 

onest, atât pentru bunăstarea lor, cât şi pentru cea a ţării care i-a adoptat, ei şi-au făcut datoria în orice condiţii, până la 

sacrificiul suprem.  În timpul celor două Războaie Mondiale, mulţi oşteni din rândurile acestei Comunităţi au căzut eroic 

la datorie, pe toate fronturile unde Armata Română a desfăşurat operaţiuni de succes. Ca atare, de multă vreme se simţea 

nevoia punerii în evidenţă şi a celebrării acestor fapte. În cest sens, în cursul anului 2009, Domnul Deputat Aledin AMET, 

reprezentantul Comunităţii Tătarilor Dobrogeni în Parlamentul României din partea Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-

Musulmani din România (aflat, deja, la al doilea mandat), a iniţiat, împreună cu Domnul Deoutat Mircia GIURGIU    (P. 

D.-L.) şi Domnul Senator Emilian Valentin FRÂNCU (P. N. L.), Propunerea Legislativă privind realizarea unui 

monument dedicat eroilor musulmani (Turco-Tătari) căzuţi, pentru România, în cele două Războaie Mondiale. În cursul 

lunii Februarie 2009, în sesiunea Camerei Deputaţillor, forul legislativ decizional, s-a adoptat „Legea privind realizarea 

unui monument dedicat eroilor musulmani (Turco-Tătari) căzuţi, pentru România, în cele două Războaie Mondiale”.  Ne 

exprimăm, şi cu acest prilej, întreaga gratitudine pentru adoptarea de către Parlamentul României a prezentei Legi ! 

Suntem convinşi că parcursul nostru în istoria ţării va cunoaşte, şi în continuare, noi şi noi împliniri în condiţiile acestui 

mileniu! Mulţumim, totodată, iniţiatorilor acestei Legi-unicat, care le face cinste !  

Nihat  S.  OSMAN 

(Redactor-şef al Revistei „KARADENIZ” / „MAREA  NEAGRĂ”, editată de Uniunea Democrată a 

Tătarilor Turco-Musulmani din România) 
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              Col. (r) MARIN CONSTANTIN 

                        ,,Mă simt angajat şi doresc să fiu util semenilor mei“! 

  

     

            L-am cunoscut pe domnul colonel Marin Constantin la Conferinţa Anuală a Asociaţiei ,,Cultul 

Eroilor‟‟. Luase cuvântul şi în cuvinte ce trăda un suflet ales, prezenta aspecte 

din participarea sa la acţiunile acestei asociaţii. Am dorit să spună cititorilor 

revistei noastre mai multe despre dânsul, despre realizările Asociaţiei 

Cadrelor în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Administraţiei , şi 

Internelor , filiala ,,TOMIS‟‟  Constanţa, a cărei preşedinte este din martie 

2007! L-am rugat pe domnul colonel MARIN CONSTANTIN să ne spună 

mai întâi câteva date din CV-iul său .    

       - Domnule colonel Crăciun, eu desfăşor activitate în Constanţa de 47 de 

ani! Cunosc şi mă cunoaşte multă lume!Am lucrat în poliţie şi 

am…,,convorbit‟‟ cu mulţi, cu foarte mulţi! Dar dacă aşa trebuie… mai 

punctez câteva date: sunt născut la 8 februarie 1941 în comuna Umbrăreşti, 

judeţul Galaţi . 

      - Mulţi ani domnule colonel! La 69 de ani se vede încă multă vigoare, încă 

faceţi faţă muncii specifice în firma în care lucraţi, vă felicit!  

     - Mulţumesc! Sunt un om rezistent la eforturi fizice şi la celelalte la care sunt …solicitat!  După 7 clase, ai 

mei m-au trimis la o şcoală profesională, am terminat liceul la seral , apoi am fost selectat pentru Şcoala 

Militară de Ofiţeri de Poliţie pe care am absolvit-o în 1967.  Din septembrie a acestui an am fost repartizat la 

poliţia Constanţei de unde am şi ieşit la pensie în aprilie 1990 cu gradul de colonel! În cadrul poliţiei am ocupat 

diferite funcţii, ultima fiind cea de locţiitor al Comandantului Poliţiei municipiului Constanţa! Imediat după 

pensionare am intrat consilier juridic la o firmă privată la care şi acum sunt…activ!... Domnule colonel, munca 

de poliţist e destul de grea! Este greu peste tot dacă vrei performanţă! Judeţul Constanţa este o zonă grea, cu 

multe, foarte multe probleme, cu o populaţie eterogenă,cu mulţi veniţi din foarte multe zone ale ţării, cu 

obiceiuri din cele mai diversificate…Cazuri foarte,foarte multe!...Am avut ocazia să cunosc foarte mulţi oameni 

în diferite ipostaze… viaţa este dură dacă nu ştii să ţi-o canalizezi pe drumuri la vedere!...Dar am avut şi colegi 

cu care m-am completat foarte bine în rezolvarea cazurilor destul de complicate! Am ştiut că pentru a fi un bun 

poliţist trebuia să ştiu foarte bine teritoriul judeţului, să cunosc populaţia stabilită în toate localităţile judeţului, 

să ştiu obiceiurile locale şi nu în ultimul rând starea operativă, infracţională , din fiecare localitate!...Ştiind 

acestea foarte bine puteai să zici că puteai pleca cu un mare avantaj înspre rezolvarea unui caz! Infractorii se 

perfecţionează şi ei continuu, deci şi tu trebuie să te specializezi din…mers! Ar fi foarte multe de spus, dar… 

     - Un caz aşa …la întâmplare!... 

      - Eram locotenent, încă tânăr pentru cazuri …periculoase!... Dar trebuia să încep! Am primit un caz 

deosebit! Era un criminal destul de fioros închis la ,,Peninsula‟‟ şi trebuia să-l anchetez pentru definitivarea 

dosarului…Acolo la închisoare nu vroiau să-mi permită intrarea de unul singur în camera de anchetă pentru că 

era foarte periculos, cu toate că era ,,înlănţuit‟‟! Am cerut să stea paza afară şi să intervină numai dacă 

…evoluţia nu este bună! Luasem un pachet de ţigări la mine, eu nu fumam!... I-am întins o ţigară, a fumat-o 

imediat, a mai luat una!.. Nu era chiar aşa de fioros!... 

Făcuse două crime şi nu recunoştea!... Învăţasem din 

şcoală tehnica unor astfel de dialoguri!...Am reuşit să 

intru cu el într-un dialog, el înţelegându-mi în cele din 

urmă menirea mea acolo!... A recunoscut faptele, le-a 

spus cu toate amănuntele … A fost condamnat la mulţi 

ani!... Dar, aici este ceva foarte important! După vreo 

cincisprezece ani, cred că erau, un cetăţean a dorit să 

vină în audienţă la mine!... În fine îl primesc. Era un 

om înalt, solid, cu mulţi muşchi pe el, bine 

îmbrăcat!… Mă uit la el ,nu-l cunoşteam, nu-l 

recunoşteam…Zice el: ,, Sunt….cel care l-aţi anchetat 

pentru crimă cu mulţi ani în urmă‟‟! Nu prea m-am 
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simţit în …siguranţă! ,,Tovarăşe maior am venit să vă mulţumesc pentru felul cum aţi vorbit cu mine atunci la 

anchetă! M-aţi tratat ca pe un om, mi-aţi dat încredere în mine şi am înţeles că este mai bine să vorbesc! Am 

ieşit şi acum lucrez! Sper să mă integrez în societate şi să-mi duc crucea pe căi bune!.... De asta am venit, să vă 

mulţumesc! Să trăiţi!‟‟ A plecat, nu l-am mai văzut…  

       - Da,interesant! Dar domnule colonel, de ce în mass-media se vorbeşte şi atât de …,,nepotrivit‟‟  despre 

poliţişti!  Mai în fiecare zi auzi câte un caz şi presa aceasta generalizează întotdeauna! Parcă ar fi o stare de 

fapt! Ar fi interesant un punct de vedere al dumneavoastră! 

       - Domnule colonel, la fel ca la alte meserii şi la noi este o deontologie a profesiei şi respectarea ei strictă în 

limitele normelor,  solicită o bună cunoaştere a lor, o educaţie serioasă, o fermitate intransigenț ă pentru 

respectarea legilor după care se guvernează în societate,  să te fereşti de compromisurile care te pun în situaţii 

dificile,  să respecţi principiile meseriei de ofiţer de poliţie!... Or mai fi şi altele!...Dar omu-i om! Sunt tentaţii, 

sunt lipsuri, sunt posibilităţi de a eluda legea, statutul poliţistului încă are clauze care nu ajută în activitatea 

operativă!... Apoi selecţia personalului este deficitară, pătrund în sistem oameni care ,cred, să se căpătuiască şi 

uitaţi-vă câte cazuri sunt pe ecrane şi în ziare!...Mai ales în regimul actual unde delicvenţa este sub atâtea şi 

atâtea manifestări!....Sunt şi alte cauze ,eu cred că cei ce sunt în fruntea acestor instituţii au studiile necesare 

pentru a fundamenta şi a pune în curs legislaţia necesară! La oameni noi, legi noi,nu!?Am înţeles, trebuie făcut 

ceva , societatea are nevoie de linişte, deci şi de poliţie!... 

    - Să revenim la …funcţia actuală! Cu ce acţiuni vă  prezentaţi la Conferinţa Anuală? 

     - Noi suntem în evidenţă vreo 980 de membri, deci avem o asociaţie puternică! Avem subfiliale la Medgidia, 

Mangalia, Efori, Hârşova,Năvodari şi Băneasa! Toţi preşedinţii de subfiliale sunt oameni de ispravă dar iese 

mult în evidenţă domnul preşedinte de la Medgidia, plutonierul adjutant şef  PÂRVU VICTOR!  Domnule 

colonel ,pentru mine adeziunea la statutul asociaţiei este un document adiţional la jurământul depus la 

intrarea în poliţie!  Sunt drepturi şi obligaţii care trebuie respectate întocmai . Cel ce nu le respectă se 

autoexclude! 

     - Am organizat multe excursii,unele şi în Bulgaria, am organizat diferite petreceri legate de anumite 

evenimente! Am avut sponsorizări de peste 450 milioane de lei vechi în 2008 şi 2009! Am sprijinit acţiunile de 

reconstrucţie la ,,Sfântul Andrei‟‟, apoi ridicarea unor monumente închinate eroilor. Am ajutat mulţi colegi 

aflaţi în dificultate!,Apoi pentru membrii noştri sunt  privilegii la staţiuni, prin reduceri de până la 50% din 

bilet! Avem un club al pensionarilor în Satul de Vacanţă, care se bucură de ,,atenţie‟‟ din partea multor colegi 

din toate …ministerele! Mai sunt şi altele, sper că am convins cumva că dorim să fim utili colegilor noştri. Încă 

putem diversifica acţiunile şi mai ales împreună cu colegii din Armată, din SRI şi de unde mai sunt!... Am 

depus coroane de fiecare dată când sunt asemenea ceremoniale! Avem bune relaţii cu Asociaţia CMRR din 

MAN, suntem şi noi membri la CAR-ul dumnealor! Mă simt cu fruntea sus! Mă simt angajat şi doresc să fiu 

util semenilor mei! Domnule colonel Crăciun, avem un album care ne-a imortalizat multe din acţiunile noastre, 

este bine să-l vedeţi, aveţi cu ce vă completa documentarea dumneavoastră despre ce facem noi în Asociaţie! 

     - Sunt convins că sunteţi destul de activi şi aveţi forţa necesară să fiţi de folos celor mulţi! Este  un gând 

minunat şi vă doresc mult, mult succes! 
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                                               190  ANI  

            DE LA NAŞTEREA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA 
 

       

  ALEXANDRU IOAN CUZA   s-a născut  pe 20 martie/1 aprilie 1820 în oraşul Bârlad.După terminarea 

studiilor gimnaziale la Iaşi,A.I. Cuza a plecat(1831) la Paris pentru a urma cursurile liceale,obţinând diploma de 

bacalaureat în litere. A frecventat un timp cursurile Facultaţii de Drept şi a devenit membru al Societăţii 

economiştilor din Paris. Reântors in ţară(15/27 septembrie 1837), intră în armată cu gradul de cadet(aspirant la 

gradul de ofiţer). Părăseşte armata şi este numit judecator la Covurlui, post în care rămâne până  în 1845. In 

1844 se căsătoreşte cu Elena Rosseti. Participant la Revolutia de la 1848,este arestat si trimis în exil. Sub 

domnia lui Grigore Ghica revine în Moldova. In calitate de preşedinte al Judecătoriei Covurlui si director al 

Departamentului din Lăuntru, s-a remarcat printr-un respect desăvârşit al legii şi o adâncă înţelegere faţă de 

oameni, în special faţă de ţărani. Numit ulterior pârcălab de Covurlui şi reîncadrat în armată în martie 1857 cu 

gradul de sublocotenent,a fost înaintat în numai două luni la gradul de maior. Ales deputat al oraşului Galaţi, a 

sprijinit în şedintele Divanului ad-hoc împroprietarirea ţaranilor şi desfiinţarea privilegiilor. Caimacanul 

Nicolae Vogoride, încercând să-l atragă de partea sa, îl avansează pe Cuza la gradul de colonel şi-l numeşte 

ajutor al hatmanului armatei din Moldova. Caracterul său integru, larga popularitate de care se 

bucura,activitatea sa revoluţionară si unionistă,au condus la alegerea lui ca Domn al Principatelor române 

Moldova şi Muntenia la 5 şi apoi la 24 ianuarie 1959. Cu ocazia alegerii Domnitorului,Mihail Kogalniceanu a 

rostit o impresionantă şi emoţionantă cuvântare: " O Doamne!Mare şi frumoasă îţi este misia....Fii bun,fii 

blând,fii bun mai ales pentru acei pentru care mai toţi domnii trecuţi au fost nepăsători sau 

răi....Fă,dar,ca domnia ta să fie cu totul de pace şi de dreptate,împacă patimile, şi urile dintre noi....Fii 

simplu,Măria Ta,fii bun,fii domn cetăţean;urechea ta să fie deschisă la adevăr şi inchisă la minciună şi 

linguşire.’’... A urmat la 1862, recunoaşterea internaţională a Unirii şi noul nume al ţării,România. In cei 

7 ani de domnie, A.I.Cuza realizat numeroase reforme administrative, sociale şi politice din care 

enumerăm: - înfiintarea Curţii de conturi, - Legea contabilităţii, - Legea cumulului de funcţii, - Legea 

pensiilor, -  Codul Penal şi - Codul de procedură, - Legea concesiunii primei căi ferate a României. -  

Legea rurală. -  Legea împroprietăririi ţăranilor, - Reforma administrativă, - Reforma Justiţiei.  Ajutat 

de Mihail Kogălniceanu,a secularizat averile mânăstiresşti şi i-a împroprietărit pe ţărani. 

             Unirea Principatelor impunea şi unificarea celor doua armate.Acţiunea a începutîn martie 1859 

când au fost aduse la Bucureşti două batalioane de infanterie şi bateria de artilerie din Iaşi.Un regiment de 

infanterie din Bucureşti a fost deplasat la Iasi.A fost infiinţată Tabăra de la Floreşti jud,Prahova unde s-au 

concentrat unităţi şi subunităţi de infanterie,de cavalerie,dorobanţi,grăniceri şi artilerie etc,cu un efectiv total de 

11000 de militari. Tabăra a omogenizat pregatirea de luptă şi a întărit disciplina militară.In calitatea sa de 

comandant suprem al armatei,Cuza Voda împreună cu ministrul de război generalul Florescu.a unificat 

structurile de comandament,a înfiinţat Corpul de stat-major.Cele două şcoli militare de la Iaşi şi Bucureşti s-au 

contopit în iulie 1861.Unităţile armatei au primit steaguri noi, cu inscripţia "Honor et Patria", având 

culorile roşu, galben şi albastru. Cu prilejul înmânării steagurilor pe câmpul de la Cotroceni, Domnitorul a 

spus:"Primind steagurile noi,aduceti-vă pururea aminte că vă încredinţez onoarea ţării.Steagul este 

România". Flotila de Dunăre a fost dotată cu nave noi. La 2 august 1864 s-a lansat la apă cea dintâi navă 

militară fluvială acţionată prin forţa aburului, numită "România".In 1865,în flotila română s-a înlocuit 

denumirea de soldat cu denumirea de marinar.Aceeaşi atenţie a fost acordată trupelor de geniu ,de jandarmi şi 

pompieri.Armata,în special trupele de geniu,a luat parte la construirea şoselelor,a unor cazărmi,la unele acţiuni 

împotriva inundaţiilor şi a unor lucrări agricole.Măsurile luate de Domnitorul Cuza au avut drept efect o luptă 

crâncena împotriva actiunilor si persoanei sale..S-a format o coaliţie monstruoasă ‟împotriva lui şi a celor care 

doreau urgenta transformare a Statului, dar mai ales pentru a împiedeca reforma agrară şi împroprietărirea 

ţăranilor. Toate actele lui Cuza erau criticate violent, dar mai ales era atacată viaţa sa privată! Adversarii lui 

reuşesc să organizeze un complot,care în noaptea de 11 februarie 1866 îl forţează pe Domnitor să abdice. Pe 

data de 13 februarie, A.I.Cuza, Domnul primei uniri, era pornit spre graniţa ungurească, prin Predeal, 
spre Austria... 

 

                                                                                                                     Lt.col.(r.)  MIHAI  ISTRATI 
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                                       EMINESCU ŞI DOBROGEA 
 

 

             În acest an an se împlinesc 160 de ani de la 

naşterea lui Eminescu şi 120 de ani de la moartea sa. 

Eminescu, ziaristul de geniu, care a 

manifestat o preocupare deosebită faţă de problemele 

şi consecinţele reunificării Dobrogei cu Romania. La 

fel ca Mihail Kogălniceanu, Eminescu, extrem de bine 

documentat, a demonstrat în articolele sale la ziarul 

TIMPUL, în anul 1878, dreptul istoric al românilor 

asupra Dobrogei, făcând o incursiune de-a lungul 

istoriei ,începand de la Herodot şi până la Mircea cel 

Batran.,care se intitula la 1390 “Terrarum Dobrodicii 

despotus et Tristi Dominus”.La 1399 Mircea 

semnează alt document  in 

calitate de  voievod al Ungro-

Vlahiei, Domn al ţinuturilor de 

dincolo de munţi (Almaşul şi 

Făgăraşul) şi al amânduror 

malurilor Dunării până la marea 

cea mare. şi stăpânitor al 

oraşului Dristor,demonstrand la 

fel ca şi Kogălniceanu că 

Dobrogea a fost luată în 

stăpânire de turci de la români, 

nu de la bulgari. Eminescu a 

criticat sever guvernarea din 

vremea sa, acuzând-o într-un 

articol din 4 august, că nu are 

nici o idee clară despre ceea ce 

trebuie să facă în Dobrogea. 

Aceeaşi atitudine o avea şi 

Mihail Kogălniceanu în 

Parlament. Eminescu combate 

părerea unor politicieni care 

afirmau că  ” Pentru a ţine la 

respect şi în ordine populaţiunile 

sălbatice ale Dobrogei, ne va 

trebui să intreţinem acolo o armată considerabilă”. 

Eminescu scrie că “Populaţiunile Dobrogei nu sunt 

sălbatice”, că în Dobrogea convieţuiesc  paşnic 

împreuna cu românii numeroase naţionalităţi şi dă ca 

exemplu pe tătarii "Care se ocupă cu plugăria, 

creşterea de cai şi cămile şi sunt chirigii pentru 

mărfuri dinlăuntrul ţării spre ţărmul  Mării Negre‟‟. 

Mai menţionează faptul că tătarii au înfiinţat în câţiva 

ani înfloritorul oraş Medgidia ajungând  la 20.000 de 

locuitori şi 5.000 de clădiri. Tot “sălbaticii” de tătari 

au lucrat pentru compania engleză la construcţia 

drumului de fier Cernavodă-Kiustenge. Mircea cel 

Bătrân nu s-a ruşinat de a se  

considera şi “Princeps Thartarorum Dobrodicii”. 

Eminescu era preocupat de situaţia economică a 

Dobrogei, arătând că este deja productivă şi are 

nevoie de o administraţie formată din oameni cu 

serioase cunoştinţe economice şi tehnice, nu de ”Un 

Pache, Mache sau Lache scos din cutia unei curtezane 

pariziene şi cules de pe uliţele Bucureştilor,<< pour 

civilser en deux jour la sauvage Dobroudja>>.Bine 

documentat şi la zi cu intenţiile unor politicieni 

străini, Eminescu atrage atenţia asupra dorinţei mai 

multor bancheri din Viena de a cumpăra pământurile 

statului din Dobrogea pe care să le parceleze pentru 

evreii din Romania. Austria a mai 

propus Turciei să i se aprobe 

colonizarea Deltei cu supuşi 

austrieci, evident pentru a domina 

Gurile Dunarii, dar Turcii au 

refuzat. Nu putem trece cu 

vederea nici grija manifestată de 

Eminescu faţă de ostaşii români 

trimişi în Dobrogea.In articolul  

din 16 decembrie 1878 scria: 

"Când ne-am arătat indignarea 

asupra stării triste a armatei 

întoarse din campanie,ni se tot 

cânta că aşa-i războiul, că în aşa 

stare cată să ajungă eroii pentru a 

face impresie asupra 

demoazelelor; dar oare mai e şi 

acuma război, pentru ca soldaţii 

noştri să fie nevoiţi a sta în 

puterea iernii sub corturi? Soldaţii 

noştri pot avea speranţa că prin 

iulie viitor li se vor trimite din 

Bucureşti cojoacele şi lemnele de 

durat case: iar până atunci să se-

nvălească cu aţele,să tremure în cort şi  să roază 

pesmeţii din Rusciuc,pesmeţi desigur începuţi de 

şoareci,vro rămăşiţă ale oştirii ruseşti‟‟. Cerând din 

partea statului, să ia măsuri pentru o mai bună 

organizare si administrare în Dobrogea.Cu acest prilej 

îşi face cunocută concepţia sa asupra statului afirmând 

ca:”După noi statul este un product al naturii şi nu al 

instituţiilor convenţionale şi,precum un om poate fi 

bolnav având ideile cele mai sublime în cap,tot aşa 

sănătatea sau trăinicia unui stat nu atârna de la legile 

scrise pe cari le are.Un stat poate fi sănătos şi trainic 

cu instituţiuni barbare,un altul poate fi putred cu toate 

instituţiile lui frumoase‟‟

                                                                                                                            Lt. col.(r) MIHAI  ISTRATI 
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STRĂZI CU NUME DE EROI  ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA
 

  
     Străzile din municipiile şi oraşele din România poartă de 

regulă nume de pomi, plante, flori, locuri istorice, numele 

unor voievozi, domnitori sau regi, precum şi numele unor 

personalităţi ale ştiinţei , artei şi culturii. În perioada imediat 

următoare războiului de independenţă, dar in mod deosebit în 

perioada interbelică un număr foarte mare de străzi şi 

bulevarde au fost denumite cu numele unor eroi, aparţinând 

localitaţii respective  sau din alte localitaţi din România, care 

şi-au jertfit viaţa pe câmpurile de luptă. Pentru a evidenţia 

respectul şi consideraţia faţă de aceşti eroi, consiliile locale 

din municipiile şi oraşele din judeţul Constanţa au aprobat 

acordarea numelor acestor vrednici fii ai României unor 

străzi şi bulevarde astfel: 

   În CONSTANŢA: 

    -Aviatorii- Belghiru N., Craiu I., Muntenescu I. ; 

    -cercetaşii- Buzatu Alexandru, Crăcană I.; 

    -sergenţii- Drăgan Scarlat, Grindeanu Gheorghe Nicolae şi 

Olteanu Gheorghe Ion 

    -sublocotenenţii- Achile Sary, Alexandrescu Ion, 

Anghelescu Temelie, Chiose Sandu, Dumitrescu N. 

Gheorghe, Economu Gheorghe, Ghiculescu Ion, Kiazim 

Abdul Achim,  Măndoi Nicolae, Mugureanu Constantin, 

Papadopol Petre, Popa Gheorghe, PredescuN., Roşculeţ N., 

Sassu Gheorghe, dr Stanca Ştefan; Tanta Eugen şi Teodoroiu 

Ecaterina 

    -locotenenţii – Berbereanu N.,Bogdan Vasile, Buricescu 

V, Haneş Gheorghe, Lemnea Dumitru, Măndoi Petre, 

Panaitescu Ştefan şi Protopopecu Florin; 

    -căpitanii- Dobrilă Eugen, Mărăcineanu Walter, Petre 

Romulus, Purice C.,  şi Ţurcanu Constantin; 

 

 

 

  -maiorii- Murea Gheorghe, Porumbaru S. şi Şonţu 

Gheorghe; 

 În   BASARABI: 

    -sublocotenent p.m.Drăguşanu Ionel Gheorghiţă; 

    -general. Milea Vasile ; 

   În CERNAVODA: 

- fruntaş Ionaşcu Ioachim; 

- sublocotenent Teodoroiu Ecaterina; 

- locotenent Muşat Ioan; 

- generalii Dragalina Ion şi Praporgescu David; 

În MANGALIA: 

- căpitan Mărăcineanu Walter; 

- maior Giurăscu Dimitrie; 

   În MEDGIDIA: 

    - aviator Secicar Frantz; 

    - caporal Neacşu Constantin; 

- sublocotenent Teodoroiu Ecaterina; 

 - locotenent Hărăciu Oprea; 

    - căpitanul Mărăcineanu Walter  

    În TECHIRGHIOL: 

    - sublocotenent Teodoroiu Ecaterina; 

Astăzi, la zeci de ani după ce edilii localităţilor au aprobat 

denumirea străzilor cu numele acestor eroi, foarte puţini sunt 

locuitorii care ştiu cine sunt aceştia şi care au fost faptele lor 

de arme. Numele acestor militari par a denumi nişte persoane 

anonime, despre care nici macar de pe internet nu poţi afla 

mare lucru!. Iată de ce redacţia revistei noastre va prezenta pe 

parcursul a mai multe numere faptele de arme şi pildele de 

eroism ale acestor militari, astazi anonimi, care s-au jertfit în 

războaiele pe care România le-a purtat pentru apărarea 

intereselor naţionale.

                                    GENERAL ION DRAGALINA 

Ion Dragalina (n. 16 decembrie 1860, oraşul Caransebeş - d. 9 noiembrie, 1916) a fost 

un general român care a murit pe front în luptele de pe Jiu din primul război mondial. 

Generalul Ioan Dragalina era descendentul unei vechi familii de grăniceri din Banat si 

absolvise Academia de Război din Viena (1884), fiind incadrat, pentru scurt timp în 

armata austro-ungara.  Demisioneaza în 1887, trece Carpaţii şi se înrolează în armata 

română, urcând treptat spre vârful ierarhiei militare. În perioada 1908-1911, lt.col. Ion 

Dragalina a fost comandant al Şcolii de ofiţeri din Bucureşti.  Începutul primei 

conflagraţii mondiale îl găseşte, cu gradul de general de brigada, în fruntea 

Comandamentului 3 teritorial. În anul 1916, înainte ca România să intre în primul război 

mondial de partea aliaţilor, Dragalina a fost numit comandant al Diviziei 1, aflată la 

Drobeta Turnu Severin. “Tata Dragalina” cum îi spuneau între ei soldaţii, face din aceasta 

divizie o mare unitate de elită, care va  lupta cu mult curaj în august 1916 la Orşova şi pe 

valea râului Cerna.   În perioada 11-12 octombrie 1916 a îndeplinit funcţia de comandant 

al Armatei I-a. În momentul în care i s-a încredinţat comanda Armatei I-a, situaţia 

acesteia era critică. Forţele inamice ameninţau să străpungă frontul român de pe Valea Jiului, ceea ce ar fi deschis 

adversarului posibilitatea invadării Olteniei şi continuarea acţiunilor spre est. Nici nu apucase bine să fie numit în fruntea 

Armatei I-a  (11/24 octombrie 1916) - după ce generalului Ioan Culcer îi fusese retrasă comanda ca urmare a cererii sale, 

adresata Marelui Cartier General, de a se retrage din Oltenia şi de a ocupa pozitii defensive pe aliniamentul râului Olt- că 

generalul Ion Dragalina a şi plătit cu viaţa încercarea lui temerară de a vedea, la faţa locului, care este situaţia în care se 

aflau, în defileul Jiului, trupele a căror comandă o luase. Aflând că legătura comandamentului „Grupului Jiu“ cu unele 

sectoare vecine a fost ruptă, generalul Dragalina decide să plece în defileul Jiului , deşi colonelul Rafael Mărculescu, şeful de 
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stat major al Grupului, şi colonelul Dumitru Cocărăscu, proaspăt numit la comanda Diviziei 11 Infanterie, îl avertiza că 

situaţia frontului s-a agravat şi că defileul Jiului nu este cu totul sub controlul trupelor române. Însoţit de doi ofiţeri şi un 

şofer, generalul Dragalina s-a deplasat cu o maşină în defileul Jiului, încercând pe timpul deplasării să pună ordine în rândul 

trupelor dezorganizate, îmbărbătând ofiţerii si soldaţii, luând măsuri de pregatire a contraatacului „Grupului Jiu“ pentru a 

nimici inamicul pătruns. Pe timpul deplasării în defileul Bumbeşti- Lainici, o patrulă germană deschide foc aspra 

automobilului, generalul Dragalina fiind ranit de un glonţ în braţul drept.. La Târgu Jiu, rana i-a fost pansată 

superficial,urmând ca generalul să fie operat la Craiova. Regele Ferdinand ordonă ca acesta să fie îngrijit la Spitalul regal din 

Bucureşti dar moartea acestuia va surveni la 9 noiembrie1916, ca urmare a unei infecţii datorate firelor de lână de la cojocul 

pe care îl purta în momentul în care a fost rănit.  Pe patul de spital, ultima consemnare în carneţelul personal avea urmatorul 

conţinut: “”În ziarul Dimineaţa de azi, nr.4528, citesc la rubrica Eroii noştri că fiul meu, căpitanul Dragalina, a fost citat cu 

ordin de zi, fiindcă a fost rănit în lupta crâncenă susţinută cu duşmanul pe care l-a pus pe fugă, după ce i-a redus tunurile la 

tăcere. E cea mai fericită zi din viaţa mea”. 

 

SUBLOCOTENENT P.M  IONEL GHEORGHIŢĂ DRĂGUŞANU 

 
În anul 2007, Batalionul 341 Infanterie” Rechinii Albi”, a participat cu 400 militari, la operaţiunea de tip coaliţie 

ENDURING FREEDOM VIII, începând cu 17 ianuarie, pentru o misiune cu durata de 6 luni. 

Principala misiune a unităţii a fost asigurarea pazei şi securitaţii Bazei Aeriene Kandahar, dar militarii români au participat şi 

la acţiuni de patrulare, ziua şi noaptea, în afara perimetrului aeroportului. 

În ziua de 20 iunie ora 03.00, în timp ce se intorceau dintr-o misiune de patrulare, la care participaseră patru TAB-uri, la 

aproximativ 20 km de Kandahar, primul transportor a declanşat un dispozitiv exploziv 

improvizat. Caporalul Ionel Gheorghiţă Drăguşanu şi-a pierdut viaţa pe loc, alti trei militari 

fiind răniţi grav. Militarul căzut la datorie avea 38 de ani, era casătorit şi avea un copil în 

vârsta de 12 ani. 

În ziua de 21 iunie 2006, în memoria caporalul Ionel Gheorghiţă Drăguşanu , în tabăra 

Batalionului 341 Infanterie din Kandahar, a avut loc o slujbă religioasă la care au paricipat toţi 

„Rechinii Albi”, ocazie cu care aceştia şi-au luat rămas bun de la colegul lor. 

Pe aeroportul internaţional Mihail  Kogălniceanu are loc în ziua de 23 iunie 2006  un 

impresionant ceremonial militar, la care participă inclusiv preşedintele României, domnul 

Traian Băsescu.  Cu această ocazie caporalul Ionel Gheorghiţă Drăguşanu a fost înaintat post-

mortem la gradul de sublocotenent şi a fost decorat cu Ordinul Naţional” Steaua României” in grad de Cavaler pentru militari 

cu însemne de război. 

Ceremonialul militar de înmormântare are loc în ziua de 24 iunie 2006, în garnizoana Basarabi, în prezenţa ministrului 

apărării naţionale, domnul Teodor Atanasiu, a numeroase oficialităţi şi personalităţi locale, a sute de localnici şi militari din 

garnizoanele Basarabi şi Topraisar. Cu această ocazie ministrul apărării naţionale, domnul Teodor Atanasiu a  declarat: “Mă 

plec în faţa jertfei caporalului Ionel Gheorghiţă Drăguşanu,cu tot respectul cuvenit militarului care a făcut sacrificiul suprem 

pentru binele ţării şi poporului său. Camaradul nostru a căzut la datorie, plătind tributul de sânge în lupta contra terorismului 

internaţional. Speranţa mea este că sacrificiul său nu va fi zadarnic, iar fica sa va trăi într-o lume mai bună‟‟. 

În cinstea eroului căzut la Kandahar, în anul 2006, la Monumentul eroilor din Basarabi a fost dezvelită o placă 

comemorativă, iar în anul următor la un an după tragicul accident, la intrarea în cazarma Batalionului 341 Infanterie a fost 

dezvelit un monument cu contribuţia bănească a foştilor săi camarazi. 

 

                                                          AVIATOR POPESCU ROMEO 

 
       Sublocotenentul Popescu Romeo a absolvit Şcoala militara de pilotaj şi antrenament de 

al Tecuci în anul 1919, obţinând brevetul de pilot elementar. 

       Începând cu anul 1924 , odata cu reorganizarea Centrului de Instrucţie al Aeronauticii 

de la Tecuci, va fi încadrat ca ofiţer instructor în cadrul centrului, contribuind la 

perfecţionarea pregătirii personalului de specialitate pentru aviaţia română în perioada 

interbelica. 

       La 15 august 1925, căpitanul Popescu Romeo execută zborul de încercare  cu prototipul 

hidroavionului Getta-RAS-1, realizat la Constanţa, de catre inginerul Radu Stoika, atît 

decolarea cât şi amerizarea făcându-se în portul Constanţa . 

       În 1927, căpitanul Popescu Romeo verifică în zbor prototipul avionului Proto-SET. Pe 

timpul zborului, în urma unei defecţiuni tehnice la motor,avionul a luat foc în aer; curajosul 

pilot a reuşit însă să-l aducă la sol şi să se salveze, sărind din carlingă în timpul rulajului pe 

aerodrom. 
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        În luna august 1928, căpitanul Popescu Romeo, participa cu încă 9 piloţi români la concursul” Micii antante şi 

Poloniei”, echipa României obţinând doua din cele patru premii ale concursului şi Cupa Poloniei, în condiţiile în care la 

competiţie au participat echipe din 22 de ţări. 

         În luna octombrie 1928, căpitanul Popescu Romeo a obţinut un nou record al României, atingând cu un avion Gourdou 

altitudinea de 10.518 m. 

         Î n anul 1930, căpitanul Popescu Romeo a stabilit recordul naţional de durată în zbor, realizând timpul de 20 ore şi 50 

minute cu un avion Farman de transport pasageri . 

         În ultima lună a anului 1931 piloţii români şi-au propus să doboare recordul mondial de viteză, care aparţinea  din anul 

1924 francezului Sadi Leconte, cu 306,696km/h. 

       Tentativa şi-o va asuma căpitanul Popescu Romeo, în ziua de 09 decembrie 1931, din păcate după o oră şi 34 minute, 

deoarece motorul avionului tip Hispano-Siuza12 M.G.s-a gripat, pilotul a fost silit să aterizeze pe o arătură cu zăpadă. Pe 

timpul rulajului după aterizare , o jambă a trenului de aterizare a cedat, avionul a capotat, pilotul pierzându-şi viaţa. 

        Aviaţia militară română a pierdut astfel un temerar zburător, deţinător a trei recorduri naţionale de zbor: de altitudine, de 

distanţă în circuit închis şi de durată de zbor. 

 

                                                                                                                       Col .(r)  Remus MACOVEI 

 

                                           ZIUA INTENDENŢEI MILITARE ROMÂNE 

                                                                         LA 149 DE ANI 

 
                        Motto: „Intendenţa nu are stil militar al celorlalte arme. Fiinţa ei organică este învăluită discret  

                                    în cadrul tăcerii şi al modestiei. E cea dintâi la muncă şi cea din urmă la onoruri“ 

                                                                                                           Napoleon Bonaparte 

 

        În şirul aniversărilor armelor, la 1 februarie sărbătorim în armată 

Ziua Intendenţei Militare. La această dată de 1 februarie a anului 

1861, prin Ordinul de zi nr. 29, domnitorul Alexandru Ioan Cuza dă 

pricaz de înfiinţare a unui corp de funcţionari ce să se ocupe de 

serviciile administrative ale armatei. Această structură s-a numit 

atunci Corpul de Intendenţă Militară şi avea în sarcină problemele 

referitoare la soldă, subzistenţă, echipament, cazarmament şi starea 

sanitară a trupelor. 

        Desigur că rădăcinile acestei arme datează de pe la începuturile 

organizării armatei – de la formele simple până la structurile moderne 

actuale, dar mereu cu sarcina de a asigura cele trebuincioase oastei 

pentru existenţa ei, pentru instruirea ei, pentru pregătirea şi ducerea 

luptelor. Evoluţia în timp a structurilor organizatorice a fost 

determinată de evoluţia şi dezvoltarea societăţii, de evoluţia şi 

dezvoltarea tehnicilor militare, de cerinţele mereu crescânde ale 

câmpului de luptă. Aria responsabilităţilor s-a mărit continuu, cu dotarea şi organizarea transporturilor, apoi asigurarea de 

alimente, furaje şi carburanţi, înzestrarea cu armamente şi muniţii şi toate celelalte nevoi ale armatei, pentru cazare, instruire 

şi ducerea luptelor atunci când situaţia politică a impus acest lucru. 

Generic, toate aceste activităţi au fost înglobate în această armă sub denumirea de „Administraţie Militară“, „Spatele 

Armatei“, „Serviciile Armatei“ şi în prezent „Logistica Armatei“. 

În sfera ei activitate Intendenţa cuprinde aprovizionarea cu subzistenţe şi materiale de resort, prepararea, transportul şi 

distribuţia hranei – la război până la soldatul din linia întâi (odată cu apa de băut şi muniţie), fabricarea pâinii şi procurarea 

combustibililor pentru prepararea hranei, coptul pâinii şi încălzirea spaţiilor de lucru şi de odihnă, dotarea blocurilor 

alimentare şi a depozitelor, organizarea şi funcţionarea gospodăriilor agrozootehnice, aprovizionarea cu echipament şi 

materiale de resort, echiparea şi repararea îmbrăcămintei şi încălţămintei, spălarea lenjeriei de corp şi de pat, îmbăierea 

militarilor, asigurarea cu materiale de igienă, asigurarea furniturilor de birou, ţinerea evidenţei contabile, întocmirea 

documentelor operative de stat major, cartiruirea trupelor şi hrănirea prizonierilor de război. După cum se vede, paleta 

activităţilor şi sarcinilor este amplă şi foarte largă. Acest lucru necesită şi o pregătire adecvată a cadrelor de intendenţă, 

pluridisciplinară, cu o viziune amplă asupra problematicilor acestui complicat sector de activitate al armatei noastre, sector 

care este mereu în reformă, în restructurare, în dotare şi reorganizare conform evoluţiilor datorate dezvoltării tehnicilor 

militare, a artei militare, a doctrinelor de securitate naţională. 

        Poporul român, în multimilenara sa existenţă, a trecut de multe ori prin momente de cumpănă, momente prin care braţul 

lui înarmat a fost acolo unde trebuia să lovească hoardele străine, să lovească duşmanul de moarte al gliei străbune. Foarte 

mulţi din camarazii noştri au participat perioade mai lungi sau mai scurte de timp în aplicaţii, în poligoane de trageri şi de 

Col. (r) ALEXANDRU BALAN 
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instruire în vederea luptei şi au simţit direct importanţa cazării, hrăniri şi igienei din spaţiile respective. Şi orice neajuns 

constatat era trimis către cei de la „spate“, ei erau vinovaţi, nepricepuţi şi … ţinta tuturor criticilor. Dar şi când totul era 

perfect, pe aceşti oameni bravi nu-i observa nimeni! … Este un paradox, dar este un adevăr. În bilanţurile de sfârşit de astfel 

de activităţi se punea accent, cum era şi firesc de altfel, pe acţiunile de luptă, pregătirea pentru ducerea luptei şi acţiunile 

serviciilor erau mai mult amintite doar atunci când acţiunile lor nu au fost oportune, operative şi de calitate. 

Dar în război, practica acestor atribuţii ale intendenţei capătă alte dimensiuni, altă importanţă, o evoluţie în timp cu foarte 

dese schimbări de situaţie datorate câmpului de luptă, complică extraordinar de mult desfăşurarea tuturor activităţilor 

specifice conform planurilor făcute înaintea începerii ostilităţilor. Veteranii noştri ne pot povesti cât de grele, de multe ori 

foarte greu de suportat, au fost situaţiile când hrana nu ajungea acolo în tranşee, sau când luptai la încercuire, sau când 

inamicul ţi-a distrus sursa (depozitul) de aprovizionare cu hrană, cu muniţie, cu motoresurse, etc … Este groaznic, este infern 

pentru cei în cauză, poveştile lor par incredibile, parcă ar fi din filmele horror! Şi totuşi ce povestea veteranul de război, 

colonelul artilerist Andrei Constantin Iancu, prin ce a trecut atunci când a rămas încercuit cu ce-a mai rămas din unitatea sa, 

la Cotul Donului, te îngrozeşti la ce auzi prin ce a putut să treacă, mâncând din puţinul ovăz al cailor sau mici bucăţi din 

carne de cal îngheţată … Sunt adevăruri ale câmpului de luptă necruţător, unde viaţa nu are preţ de nici o parte a 

combatanţilor!… 

        Acum, după Revoluţia din Decembrie, serviciile armatei au simţit reforma structurilor „în pas“ cu toate genurile de 

arme. Economia de piaţă care s-a instaurat în ţara noastră a impus şi astfel de măsuri în toată problematica intendenţei, 

schimbând concepţiile de echipare, de hrănire, de aprovizionare cu tot ce este necesar, cu susţinerea logistică a misiunilor în 

diferite teatre de acţiuni militare. Sunt sigur că ,,intendanţii‟‟ noştri, cu o bună pregătire profesională, fac faţă acestei noi 

situaţii şi, atât planurile elaborate cât şi modalităţile de punere în aplicare le sunt foarte clare şi au mereu variante pregătite de 

a nu fi surprinşi sau de a face faţă situaţiilor previzibile. 

        Camarazii noştri pensionari au fost şi ei martorii unei evoluţii a intendenţei în unităţile în care au activat.        Meritele 

sunt şi a cadrelor de intendenţă care acum, la 149 de ani de la înfiinţarea armei lor, merită toate consideraţiile noastre, le 

dorim multă sănătate şi o trăire frumoasă a vârstei a treia! 
 

     PRIMIM LA REDACŢIE 

   

                 DOMNULE REDACTOR ŞEF, 
          

       ,, Am citit cu multă atenţie noua revistă ,, ARMA  PONTICA’’! Mă bucur că aţi ales din nou, un… ,,loc’’ unde se poate 

vorbi despre o temă  foarte necesară în dezbatere în zilele noastre! În arhive, în memoria multor contemporani sălăuşesc 

atâtea fapte de un eroism strigător la cer prin dramatismul lor! Se cunosc foarte puţine lucruri despre rezistenţa 

anticomunistă din perioada de după război , generaţia mai tânără cunoaşte  foarte puţine fapte petrecute în acea perioadă! 

Aceasta este numai un exemplu din tumultoasa perioadă prin care părinţii şi bunicii noştri au trecut!  Vă admir iniţiativă şi 

vă doresc succes! Şi eu m-am implicat în acţiuni de a scoate la lumină fapte şi oameni care au trecut prin focul acelor 

evenimente. Am participat la opt sesiuni de comunicări din cele nouă ţinute până acum la ,,Experimentul Piteşti’’, la una 

dintre ele susţinând şi expozeul ,,Golgota studenţimii române’’. Vă spicuiesc căteva idei prezentate: 

            Experimentul Piteşti, iniţiat şi regizat de sovietici, dar aplicat de către deţinuţii politici autohtoni, prieteni şi colegi 

de suferinţă, cu ...  ,,stagii’’  în alte închisori! 

             Scopul acestui  experiment psihopatologic a fost de a se stabili limitele de suportabilitate ale omului în condiţii de 

detenţie. El a depăşit orice imaginaţie.   Generaţia 1948 a constituit primul eşalon de testare şi de sacrificiu.  Aici erau 

aduşi cei mai tineri deţinuţi politici.  Era elita tineretului românesc, intelectuali în devenire, mai erau şi cu câteva 

excepţii,şi de vârstă mai mare!... 

            Primele stadii de „reeducare” au avut loc la închisoarea din Suceava şi cu intensitate mai redusă la Gherla. 

            Metoda de lucru era teroarea totală – psihică şi fizică.  Nu existau decât două soluţii: viaţa sau moartea – 

acceptarea vieţii sau acceptarea morţii. S-au întrecut pe sine în arta terorii pentru a obţine rezultatele aşteptate de către 

cei care-i manipulau. Acolo domnea foamea, frigul şi frica. N-au lipsit nici spinii aduşi de gardieni, nici bâtele, nici 

şocurile electrice până la leşin; ace înfipte pe sub unghii; atârnaţi cu picioarele în sus, unde li se aplicau sute de lovituri la 

tălpi, la şezut. Mâncarea era puţină – câteva boabe de fasole şi arpacaş, gătite alternativ. Pe fete le batjocoreau.  Bătaia 

era zilnică. Mulţi au cedat în urma torturilor aplicate, devenind informatori, iar alţii s-au sinucis.   

             „Vă ucidem moral până vi se face scârbă de voi înşivă, până când n-o să mai puteţi dori biruinţa… Acum nu 

mai sunteţi decât nişte epave”, declara cel mai de temut torţionar de la închisoarea Piteşti, Ţurcanu Eugen, care ajunsese 

la rândul lui, venind din închisoarea din Suceava, fiind închis ca legionar. Ulterior condamnat la moarte chiar de regimul 

căruia îl aservise.  

                         Articolul 35 din Directiva de bază a N.K.V.D. pentru ţările de orbită sovietică, spune aşa: „Din şcolile 

elementare de specialitate, dar mai ales din licee şi facultăţi trebuie să  fie înlăturaţi profesorii de valoare care se bucură 

de popularitate. Locurile lor trebuie să  fie ocupate de oameni numiţi de noi, având un nivel de pregătire slab sau 

mediocru”.   Doamne, cât cinism tâmpit la aceşti oameni!...           
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           Nu ne dorim decât ca noua generaţie să ia aminte la cele întâmplate şi NICIODATĂ să nu mai aibă loc asemenea 

abuzuri. Aceste fapte să fie mai des  mediatizate pentru ca lumea să nu uite atrocităţile care au fost comise în perioada 

comunistă. Este o temă spre meditaţie şi cred că se poate găsi şi prin paginile revistei  dumneavoastre!’’ 

                                                                                                                       VASILICA MITREA 

                    DOMNULE REDACTOR ŞEF, 

       Întâmplarea face să vă cunosc de la unele acţiuni culturale! Ştiam câte ceva din preocupările 

dumneavoastră şi citind revista ,,ARMA PONTICA’’ am înţeles dorinţa  colectivului de redacţie, a Asociaţiei 

,,CULTUL EROILOR’’, de a reliefa faptele eroilor noştri în lupta lor de a învinge oprelişti, răul personificat în 

fel de fel de chipuri, pentru ca ei şi urmaşii lor să se bucure de o viaţă mai bună! Eu sunt profesor de limba 

română, de etnie tătară, fiică ale acestor meleaguri dobrogene, integrată cu toată fiinţa mea în deontologia 

profesiei mele, căutând a cultiva la elevii mei ideea de patrie, patriotism, de eroism, de sacrificiu pentru 

comunitatea lor, pentru poporul român! La clasă am avut posibilitatea să pun în discuţie faptele multor eroi a 

operelor literare, să le analizăm, să le înţelegem faptele, spiritul de sacrificiu pentru o cauză nobilă…Acum 

domnule redactor şef am  aplecăciune asupra culturii poporului meu, tătarii! Tătarii nu mai au o ţară a lor! 

Habitatul lor a fost luat în stăpânire de alţii! O bună parte am ajuns aici în Dobrogea unde am găsit înţelegere 

şi pâine şi trăim într-o bună armonie cu toţi românii. Doresc să vă aduc spre informare câteva date despre noi 

tătarii, în speranţa că o mai bună cunoaştere va dezvolta mai bune sentimente! Ne va înţelege şi istoria 

noastră!...Tema eroismului este nobilă şi vă felicit pentru această alegere! 

          În privinţa eroismului poporului meu aş porni discuţia de la afirmaţia istorică a primului  Preşedinte al 

Statului Democrat Tătar Crimeean din 1917-1918, Celebi Gihan –  „ Înveşmântaţi în giulgiuri albe strămoşii 

se uită la noi, urmărind activitatea noastră patriotică”. Istoria tătarilor nu este cunoscută în Europa. 

Denaturarea folosită în scop expansionist de politică colonialistă ţaristă a arătat ca vinovat de toate relele, 

înapoierea din S-E european, sărăcia zonei ş.a. ca un  fapt provocat de apariţia în zonă  a barbarilor de tătari 

(turci). Nici un popor nu ar trebui să dea vina pentru situaţiile grave din istorie sau pentru ocupaţiile îndurate 

de-a lungul istoriei ca acţiuni ale  altui popor. Nu! Popoarele trebuie să recunoască cu demnitate că au pierdut 

războaiele din „n” motive. Rusia, poporul rus, nu este principalul vinovat că strămoşii mei, la 1783, prin 

abdicarea silită, conjunctural explicabilă, a ultimului han, Şahinghiray. Vinovaţi suntem noi, cei care n-am ştiut 

să facem faţă momentului. Timp de 160 de ani s-a pregătit acea expansiune şi am pierdut, presărând cu un şir 

nesfârşit de eroi, începând cu cei din sânul poporului, culminând cu acei titani ai intelectualităţii noastre, care 

numără scriitori de prestigiu începând cu secolul al XIII-lea. 

             Traducând în limba română opera clasică a celui mai mare fiu al tătarilor din Dobrogea, Mustegep 

Ulkusal, ,,Tătarii-Turci Crimeeni’’ (Trecutul, Prezentul, Viitorul) mi-a atras atenţia  formularea referitoare la 

destinul poporului meu ,,de mic a rămas fără tată” şi  „tatăl acestora a fost trimis în surghiun în Siberia”. De 

acolo, din acel mormânt îngheţat al eroilor ştiuţi şi neştiuţi ai tuturor popoarelor asuprite în  fosta Uniune 

Sovietică nu a mai venit nici o veste că mai trăieşte sau de mult s-a eliberat prin moarte!. 

             În activitatea mea literară, istorică,  socială şi  politică, am dorit să fac cunoscut tătarilor şi nu numai 

lor, fapte dramatice din istoria acoperită de amărăciunea, duşmăniei între popoarele asuprite şi poporul 

asupritor, am evidenţiat  actul de eroism alcelor implicaţi în drumul istoriei…Ar fi interesant de spus mai în 

detaliu câteva evenimente de un tragis deosebit,cum ar fi: - uciderea a 30.000 de tineri între 17-38 de ani la 

ordinul lui Potemkin în 1783; - vapoarele pline de emigranţi scufundate în Marea Neagră;-  luarea forţată la 

oaste; - uciderea prin lovirea cu patul armei (şompol) ”nesupuşii”; - trimiterea în prima linie de luptă a 

frontului din primul şi al doilea război mondial a tuturor celorlalte naţionalităţi în afară de ruşi, ucrainieni, 

bieloruşi;-  înfometarea Crimeii trimiţând recolta şi ajutoarele în interiorul Rusiei; - surghiunul intelectualilor 

în Siberia;-  genocidul stalinist din 18 mai 1944; - prinderea de pe stradă a tinerilor de peste 17 ani pentru 

muncă forţată în Germania fascistă; - vânarea tătarilor crimeeni refugiaţi în România în perioada noiembrie 

1943 – august 1945; - arestarea şi uciderea în torturi, condamnarea la ani grei de închisoare a patrioţilor tătari 

crimeeni din România pentru vina de a fi uneltit împotriva Uniunii Sovietice (93 de condamnaţi politic); - 

retrimiterea în surghiun a celor reveniţi în patrie după Decretul de iertare dat de guvernul sovietic (1957-1987); 

- tinerii tătari care şi-au dat foc în Piaţa Kremlin exprimându-şi revolta împotriva nedreptăţilor suferite de 

poporul. Sunt fapte încă puţin cunoscute şi poate vor avea spaţiul necesar în revista dumneavoastră pentru a 

ajunge la cititori! În speranţa unei fructuoase colaborări vă doresc mult succes în bunele intenţii ale revistei 

,,Arma Pontica“.                                                                     

  Prof. GÜNER AKMOLLA
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                          MONUMENTE 

 
ORIZONTAL: 1) Durate 

pentru eroi; 2) Instrucţie 

pentru urmaşii eroilor! – 

Prezente la adunare! 3) Un 

artist fără cuvinte; - Cap de 

român!  - Noţiune poştală; 4) 

Boala celui ce-şi vede deja 

monumentul; - Intrare în 

relaţii intime! 5) Normă 

obligatorie în ceremonia 

cinstirii eroilor; - Aprecieri neconforme cu privire la eroi; 6) Aflate în plin haos! – Material bun pentru 

monumente! 7) Pictor şi grafician român; - Câini de pază; 8)Unsoare pentru fetele din sat; - Monumente 

faunistice; - Intrate în sală! 9)Ciopliţi pe capetele unor statui;- Nedrepţi prin definiţie; 10) Gros la mijloc! – 

Neîntâlnită pe nici un soclu; 11)Mediu militar; - Capăt de vrej. 

VERTICAL: 1)Persoane, acte şi fapte întruchipate în monumente; 2)Perioadă trecută ca temă monumentală; 3) 

Monument inscripţionat; - Ovaţie; 4) Cap de ucenic! – Are un monument lângă Poarta 1 a Portului Constanţa; 5) 

Tematică monumentală specifică porturilor! – Cămăşile leliţelor; 6) Moralitate; - Fosta siglă a Germaniei de est; 

- Limitele unui fazan! 7) Câni! – Evocări făcute prin arta monumentelor; 8) Scopul monumentelor! – Ca un 

monument abandonat; 9) O sculptură îngrozitoare (pl.); - Plantă tehnică; 10) Simbolul monumentelor pentru eroii 

aerului; - Documente; 11) Chi cioplit; (pl.); - Bronzul statuilor. 

DICŢIONAR: REL, RDG.                                                                       

 

 

                                                                                                       Î N Ş E L Ă C I U N I 
 

 

ORIZONTAL: 1) PĂCĂLEALĂ!  2) PĂCĂLELI! 3) Date 

de trişori! – Fard! – Ţinutul de SASE la …PĂCĂLELI! 4) 

PĂCĂLICI la cărţi! – PĂCĂLIT! 5) Cap de impostor! – 

PĂCĂLEALĂ…venită de la direcţie!(masc). 6) Cele ce au 

ticluit o…PĂCĂLEALĂ! – Ţinutul unor …PĂCĂLELI de 

răsunet! 7) Filaj prin centru! – Introducere dolosivă! – 

Face…PĂCĂLELI pe unde apucă! 8) 

PĂCĂLEALĂ…electorală! – Limitele unui truc! 9) Nu te 

poate păcăli LA SOCOTEALĂ! –    păcăleală… 

OLFACTIVĂ! 10)  Te…  PĂCĂLEŞTE   prin substituire de 

persoană – COMIT…PĂCĂLELI olteneşti -               Vine la 

cântatul cucului. 11) PĂCĂLELI…ascunse – Te 

PĂCĂLEŞTE prin…schimbare la faţă!. 

VERTICAL: 1) PĂCĂLEALĂ! 2) Nu-i în rândul lumii – Înscris cu care poţi fi PĂCĂLIT la plată!  3) Fals în 

cele din urmă! – A trage la temă! 4) Unul apt de PĂCĂLELI! Semifinale la un joc de PĂCĂLICI! 5) Pământul 

făgăduinţei pentru mulţi PĂCĂLIŢI! – PĂCĂLALĂ în fond! 6) Cară! – PĂCĂLITE de scamatori! 7) 

PĂCĂLELI a la Nenea Iancu! – Unităţi cu care ne PĂCĂLESC femeile. 8) Anonima ce te poate PĂCĂLI de la 

distanţă! – Centru sonor! 9) Se impune cu mult zgomot, uneori pentru…nimic! – PĂCĂLEALĂ! 10) Dau tunuri 

…naivilor! 11) Pot fi subiecţi ai unor …PĂCĂLELI! – Pers! – Te PĂCĂLEŞTE…la vedere!  ( DICŢIONAR : 

ONO). 

REBUS – CLUB  CONSTANŢA  ,,DELFINUL’’:  Ion BRINDEA. Coca Elena GHEORGHIU, Ioan 

IOJA, Adrian - Dadi MUNTEANU, Dumitru -TOMA BĂBĂIANU. 
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