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Prefață
Motto:

„A lăsa iarăşi nescris este inimii durere ...”
(Miron Costin, „Predoslovie”)

Am adunat, în această carte, conținutul unor articole
publicate de mine în revista „ARMA PONITCĂ”, pe
parcursul a doi ani, coroborate cu extrse din diferite
cărți și chiar de pe internet, pentru a relua și completa,
după posibilitățile noastre, „problema spinoasă” (Geo
Dumitrescu) a ceea ce ne-a marcat existența, încercând
să aduc un prinos de „adăosături” referitoare la rolul
școlii și al personalului didactic sau angajat în acele
vremuri tulburi.
Bineînțeles că rămân atâtea și atâtea aspecte
neelucidate, pe care cercetătorii de mai tîrziu, fie chiar
și ocazional, în preajma comemorării acelor însângerate
zile, vor încerca a le interpreta. Din păcate, vor lăsa,
dramatic, să treacă, pe lângă ei, odată cu timpul, șansa
de a mai ridica, chiar și aparent insesizabil, câte un colț
de covor sub care se află și sclipiri de speranțe, de
idealuri înfrânte, dar și miasma oportunităților de care
au profitat mulți, poate mult prea mulți, asemenea celor
din „Balada corbilor”a lui George Topîrceanu.
Devine tot mai jenant, pe zi ce trece, să se mai
vorbească despre Evenimentele din Decembrie 1989.
De la entuziasmul, iniţial, al „izbăvirii” de Nicolae
Ceauşescu, astăzi, se percepe vag, foarte vag, adevărul
marii tranziţii.
Cum experimentele serviciilor secrete de tot felul
asupra mulţimii înfometate de schimbare şi-au pus
amprenta timpului asupra legii mafiote a unei
OMERTA politice, tot ce a fost frumos şi înălţător în
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primele zile ale noului început s-a transformat
ireversibil, parcă, în retorta magică nomenclaturistocripto-comunistă.
Cel mai ciudat dintre acestea a rămas desigur
experimenul cu manipularea produsă de mass-media,
îndeosebi de televiziunea publică, surprinsă, justițiar, în
sloganul : „Cu televizorul, / Aţi minţit poporul !”
Aşa se face că, în relativ scurt timp, a început să
miroasă și mai urât perspectiva oferită vulgului, din
spatele uşilor închise ale Cotrocenilor, unde Ion Iliescu
şi suita-i s-au instalat în fotoliul cald al noii puteri.
Unul dintre punctele „Declaraţiei” de la Timişoara,
îndepărtarea foştilor nomenclaturişti de la putere, poate
cel mai important, trebuia, nu-i așa, anihilat, prin
omisiune.
Acolo, la Timişoara, în Sfânta Duminică de 17
Decembrie 1989, au fost germenii a ceea ce s-a numit
REVOLUŢIE!
Cât de departe a rămas totul !
Despre aşa-zisa Revoluţie din Mangalia nu s-a scris
prea mult, deşi, de vorbit, se mai vorbeşte, încă, mai ales
pe la colţuri.
Astfel, putem enumera câteva lucrări tardive, cărţi şi
articole, ce fac referire la zilele de sfârşit de an 1989, la
Mangalia: 1. “Caietele Revoluţiei”, nr. 4 (6), 2006,
cuprinzând excelentele adnotări ale col. (r )Remus
Macovei; 2. „Mangalia în paginile vremii” a soţilor
Aurelia şi Ştefan Lăpuşan (Editura „Dobrogea”,
Constanţa, 2007, cap. XII, „Revoluţia la Mangalia”,
pag. 175-179, având şi subcapitolul „Moartea seceră
prin garnizoana Mangalia”); 3. ”La revoluţie se şi
moare, nu-i aşa?”, având ca autor pe acelaşi col. (r)
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Remus Macovei, apărută la ed. „Boldaş”, Constanţa,
2009; 4. ”Mangalia (Monografie). Carte de informare
turistică”, a lui D.V. Isac , lucrare în aşteptare la ed.
„Callasprint”, Mangalia, 2009, pag. 127; 5. „Mangalia,
recunoștință veșnică armatei române” de Dumitru V.
Isac,
Editura
„Imperium”,
cap.
„Epoca
postrevoluționară”, pag. 69-76, Constanța, 2014; 6.
Site-ul fostului consilier liberal Vişa Lucian, cu opiniile
pertinente ale locuitorilor mangalieni; 7. Site-ul
„Mangalia-Tribuna partidelor politice” (21.12.2009; 8.
”Dezvăluiri.ro” (ianuarie 2006).
Dureros este faptul că unii dintre cei care o fac, nu
mulţi, prinşi chiar ei în vâltoarea ameţitoare a clipelor
măsurate cu parcimonie de zeul Cronos, au tendinţa să
treacă de la treapta nostalgică a amintirilor la cea
materialistă, regretând că nu au obţinut şi ei carnete de
revoluţionar, pentru a revendica câte ceva din ceea ce
statul, compromis irevocabil prin scursurile sale, le
arunca la picioare, cu largheţe. Este, desigur, vorba
despre câţiva dintre aşa-zişii revoluţionari „remarcaţi”
în toiul evenimentelor. „Dacă tot este vorba despre o
vacă de muls, măcar să fie mulsă cum trebuie !” își mai
dau și astăzi ghes unii dintre ei.
Lozinca nu ţine seama, nicidecum, de sacralitatea
acestei fiinţe mitologice, venerată în India. Că este aşa
ne-o demonstrează următoarea întâmplare trăită chiar
de mine, într-un compartiment de accelerat ce se
zgribulea prin gări, gâfâind spasmodic spre Craiova.
Printre călătoare se afla şi o doamnă venerabilă din
Bucureşti, „ce-şi pierduse atestatul vremii” (cum ar fi
spus Gr. Alexandrescu), a cărei logoree a atras, pentru
o clipă, atenţia părinţilor mei, când a afirmat că, în
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urma intervenţiei unor prieteni, a acceptat să i se dea şi
ei „carnetul de veteran”. Cum părea destul de ...
netrăită pentru statutul de „bătrân” (din lat.
„veteranus,-i”), la nedumerirea mamei că nu arată să fi
luptat pe front, ea s-a bâlbâit, jenată, şi a căutat
cuvântul acela, care-i lipsea din vocabular:
„Revoluţionar, vroiam să zic!”
Afacerea carnetelor de revoluţionar, căutate cu
disperare de către unii, în scopuri mercantile, a
maculat, din păcate, frumuseţea şi nobleţea sacrificiilor
celor care s-au sacrificat pentru un ideal!
Iată de ce, dragi cititori, poate ne veţi împărtăşi
opinia conform căreia, la nivelul localităţilor în care sau derulat evenimentele dramatice ale unei ultime luni
calendaristice a anului 1989, se
cuvine a face efortul paşilor
prin istoria acelor ceasuri, cu
perspectiva şi obligaţia unei
cărţi
de
căpătâi
pentru
posteritate.
Cum istoria se scrie, de cele
mai multe ori, în spatele uşilor
închise, chiar blindate de către
potentaţii vremii, avem datoria
morală să n-o lăsăm la voia
Podul de peste lacul Mangalia, cu
întâmplării, trunchiată şi
urme de gloanţe trase asupra
şalupei pe care patrula m.m. p.
fardată de către cei care au
St D it
profitat de ea.
Ne cer acest lucru şi cei care şi-au dat viaţa pentru
împlinirea unor idealuri în care chiar au crezut !
Este ceea ce ne şi propunem, în următoarele pagini.
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Capitolul I
Motto: „Dacă, după Decembrie 1989, există mii de
oameni caree îşi arogă cu vehemenţă responsabilitatea şi
merritul răsturnării vechiului regim, nimeni nu îşi asumă
responsabilitatea morţilor şi a răniţilor de după 22 decembrie
1989.”
(Remus Macovei, „La revoluţie se şi moare, nu-i aşa ?”)

Ce tribut de sânge a dat Mangalia, în ultimele zile ale
unui Decembrie de foc 1989?
Sintetizând informaţiile din lucrările amintite în
„Prefațăl”, se desprind următoarele concluzii, care explică
haosul creat în retorta evenimenţială:
1. Mangalia îşi are specificul ei, ca şi alte mari
garnizoane: numărul mare de unităţi militare, pe
specialităţi variate (marină militară, artilerie,
transmisiuni etc.), dar o individualizează existenţa
portului militar.
2. O mare parte a populaţiei este legată, fie direct, prin
cadrele active, angajaţi civili sau pensionari militari,
fie indirect, prin ceilalţi membri ai familiei (soţii,
copii etc.) de destinul armatei.
3. Cu un dezvoltat spirit al disciplinei cazone şi un
grad ridicat de cultură, civilizaţie, intelect, cadrele
militare şi familiile lor au trăit mult mai din plin
drama unei potenţiale răsturnări politice, în care
jurământul depus i-a privat de o mare parte a
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4.

5.

6.

7.

libertăţii de mişcare, limitarea acţiunilor şi
expectativa fiind singura soluţie ad-hoc.
În transferul uriaş de putere, multe dintre vechile şi
compromisele cadre de conducere au încercat, pe
toate căile, să-şi păstreze funcţiile şi, implicit, o
parte din privilegiile existente.
Ordinele şi dispoziţiile au fost elaborate în două
centre de comandă, din eşaloanele superioare,
naţionale (ministerul şi televiziunea) şi chiar
judeţene, aşa cum s-a încercat la Constanţa, unde au
existat, la presiunea maselor, şi conducători civili,
incapabili să centralizeze rapid informaţiile din
teritoriu, pentru o deliberare justă).
Primele zile de după 21-22 decembrie 1989 au fost
şi cele mai dificile, când s-a urmărit culpabilizarea
masivă a Ministerului de Interne, privindu-se cu
neîncredere demersurile angajaţilor săi de a se
subordona armatei. De aceea, sloganul teroriştilor
care „trag din orice poziţie” a indus teama şi panica
în rândul populaţiei întregii ţări, deşi conducătorul
Nicolae Ceauşescu fusese arestat în chiar dupăamiaza zilei de 22 decembrie. Până la condamnarea
şi executarea sa în sfânta zi de Crăciun, diversiunile
unor profesionişti din Ministerul de Interne au
surprins total nepregătită armata, preocupată de
procesul de culpabilizare la care ar fi putut fi
supusă, în orientarea sa spre sferele de influenţă
(Moscova sau New-York). Tocmai în această
perioadă dificilă, de reorganizare, au putut fi
înregistrate cele mai multe victime.
Militarii în termen, prinşi, de regulă, în campaniile
agricole, au avut momente de cumpănă, fiind puşi
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în faţa unor situaţii-limită, în care lipsa de
experienţă a superiorilor şi-a spus din plin cuvântul.
8. Gărzile patriotice, înfiinţate după evenimentele din
Cehoslovacia, din august 1968, au avut un rol
pozitiv, în asigurarea unui climat de linişte şi
ordine, după Revoluţia de la Timişoara, dar, după
22 decembrie 1989, câţiva dintre revoluţionari au
intrat în posesia armelor acestora, dând naştere la
abuzuri, în ceea ce priveşte armamentul din dotare.
9. De cele mai multe ori, ordinele contradictorii,
teama, neîncrederea, dorinţa de afirmare teribilistă,
ca şi simpla curiozitate în mânuirea puştilor au
constituit explicaţia unor scene de luptă, soldate cu
victime nevinovate.
Vom rememora câteva din „orele astrale” ale
Mangaliei, argumentând, pe cât posibil, existenţa
arbitrariului şi a erorilor, în pierderile de vieţi şi rănile
provocate în rândul unor cadre active, militari în termen
sau chiar civili.
Marina Militară din oraş deja fusese alertată şi ea, după
declanşarea revoluţiei la Timişoara, prin indicativul de
luptă „Radu cel Frumos”, încă din ziua de 17 decembrie,
orele 18,50. Ea cuprindea Brigada 29 Vedete (cu 4 vedete
purtătoare de rachete, 8 vedete torpiloare mari, 9 nave
auxiliare), Divizia 42 maritimă (cu 4 vânătoare de
submarine, 3 dragoare de bază, 5 dragoare de radă,6 nave
auxiliare, 8 tunuri de 130 mm şi 3 instalaţii mobile de
lansare a rachetelor navale), 3 companii de infanterie ale
Centrului de Instrucţie a Marinei. Semnalarea unor ţinte
aeriene şi navale false a determinat comandamentul să
dispună rapid ieşirea în mare, spre patrulare, pentru ca,

10

apoi, abia pe 26 decembrie, după înrăutăţirea vremii şi
executarea soţilor Ceauşescu, să se permită revenirea în
port. În acest interval de timp, au fost recepţionate 75 de
informaţii despre existenţa a peste 150 de elicoptere şi
cam 35 de avioane, multe dintre ele fiind transmise
noaptea. Dacă se are în vedere şi colportarea unor ştiri
despre aşa-zisa otrăvire a apei din Mangalia (ceea ce a
provocat formarea unor cozi imense la alimentarele din
oraş, pentru cumpărarea sticlelor de apă minerală şi
sucuri „Cico”) sau despre ascunderea unor terorişti în
curtea geamiei „Esmahan-Sultan” sau în holurile şi pe
acoperişurile blocurilor , se poate conchide că acţiunea de
intoxicare a unor „profesionişti” civili a fost încununată
de succes, căci efectele au fost imense în rândul
mangalienilor.
Dar iată derulat filmul acestor evenimente, aşa cum ni-l
prezintă autorul lucrării „La revoluţie se şi moare, nu-i
aşa ?” (ed. „Boldaş”, Constanţa, 2009, 64-65), col. (r)
Remus Macovei, care sintetiza cauzele existenţei unor
numeroase victime astfel: „ ... ca urmare a declanşării
luptei pentru putere, românii se vor confrunta cu
fenomenul diversionist-terorist, 942 dintre ei plătind cu
viaţa, iar alţi 2.251 fiind răniţi. Acesta este preţul
accesului la putere al celor care, conform scenariului
elaborat la Moscova, trebuiau să asigure o nouă
orientare politică în România, cea socialist-democratică,
faptul că manifestanţii din stradă scandau „fără
comunişti” neavând nicio relevanţă” (lucr. cit., p. 69).
Imediat după eşecul marelui miting de înfierare a
evenimentelor din Timişoara şi fuga Ceauşeştilor cu
elicopterul de pe acoperişul clădirii Comitetului Central
al P.C.R., în huiduielile mulţimii, şi după constituirea
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Frontului Salvării Naţionale, al cărui comunicat a fost
citit de către Ion Iliescu, o mulţime fericită de mangalieni
s-a adunat spontan în faţa Primăriei, trăind din plin clipa
istorică. Din delegaţia ce a pătruns în biroul primarului
Nicolae Simionescu, au făcut parte „Robert Condruţ,
Irfan Moloamer, Ichim Caminschi, Mihai Şotropa,
Nicolae Cioată, Elorie Manea, Radu Bârcă şi Mircea
Ciolacu” (cf. Aurelia şi Ştefan Lăpuşan, „Mangalia în
paginile vremii”, Editura „Dobrogea”, Constanţa, 2007,
cap. XII, „Revoluţia la Mangalia”, pag. 175). Imediat s-a
format un Comitet Orăşenesc al salvării Naţionale,
condus de către dr. Bogdan Dumitrescu, seara, la orele
20,00, organizându-se şi primele noi patrule, mixte,
grupând militari, revoluţionari, gărzi patriotice şi miliţieni
ce depuseseră armele în sediul lor, coordonator fiind
contraamiralul Ion Boian.
Nota telefonică a generalului-locotenent VictorAtanasie Stănculescu, trimisă în teritoriu, cuprindea
indicaţii suficiente pentru lupta antiteroristă ce urma să
aibă loc şi a fost încredinţată, spre aplicare, de către
contraamiralul Ion Boian, căpitanului rg. I Mihai Dinu:
„Comandanţii militari să asigure paza obiectivelor civile
de importanţă deosebită cu subunităţi înarmate care să
nu tragă decât în situaţia în care sunt atacate cu arme de
foc de către grupuri înarmate. Unităţile militare să se
pună de acord cu reprezentanţii organelor locale.” (lucr.
cit., pag. 177)
Imediat, s-au alcătuit şase patrule mixte, conduse de
către cpt. rg. II Eugen Bulboacă, şeful biroului
Mobilizare, şi şeful Comenduirii de garnizoană, maiorul
Paloşanu.
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Ca peste tot, în unităţile economice şi instituţiile
publice, au fost organizate, în aceeaşi după-amiază,
comandamente de asigurare a pazei şi apărare a acestora.
Jubilaţia acestei prime zile a fost cu atât mai mare, cu
cât populaţia avea, acum, acces neîngrădit la consumul
energiei electrice, reestricţionate, cu ora, în ultima
perioadă a „erei” ceauşiste. Aşa se face că pâlpâirile
ghirlandelor luminoase ce împodobeau brazii din casele
oamenilor, ca şi focurile de artificii ce anunţau apropiatul
Crăciun liber au fost interpretate de către unii militari şi
civili ca semnalizări ale unor grupuri de terorişti şi agenţi
ai unor inamici potenţiali, ce urmau să invadeze oraşul pe
căile rutiere, maritime sau aeriene. Astfel, s-a deschis
focul de pe mare şi de pe uscat asupra unor obiective,
precum „Spitalul Orăşenesc”, hotelul „Mangalia”
(„Siemens”) şi asupra plajelor, fiind produse pagube
materiale, mai puţin victime.
Cum această stare de dezinformare profesionistă avea
să ţină până la condamnarea şi executarea Elenei şi a lui
Nicolae Ceauşescu, efectele acestui război din umbră nu
au întârziat să apară.
1.-În ziua de 23
decembrie 1989, în
intervalul 3,00 – 4,00,
au fost trimise două
grupe de militari, una
din Constanţa, condusă
de
către
cpt.
Atănăsoaie
(UM
01727, având comandant pe col.
Mihalache), şi alta din Mangalia, condusă de către cpt. rg.
III Şercăianu Ion (UM 02039), fără a şti una de cealaltă.
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Atunci, sold. Văduva Gheorghe, convins că-şi face
datoria, l-a împuşcat mortal pe comandantul subunităţii
trimise din Mangalia, ai cărei militari marinari, prudenţi,
se apropiau în salturi scurte de releul de televiziune din
Eforie-Sud;
2.-în dimineaţa aceleiaşi zile, la orele 6,30, în dreptul
U.M. 02144, m.m. Balla Pavel, răspunzând de controlul
circulaţiei în perimetrul încredinţat, îl răneşte pe Csabo
(Szabo ?) Ştefan, angajat al S.N. Mangalia, care se
deplasa cu autoturismul său între unităţile militare,
internat de urgenţă la spitalul din oraş. Tot aici, ai fost
spitalizaţi şi alţi răniţi, precum militarii în termen Ion
Vasile, Daniel Stan, Constantin Rahoveanu, Marian
Stoian din Compania de Pompieri, sau Ion Gavrilă,
Ştefan Irimescu, Valerică Nedelcu (apud Aurelia şi Ştefan
Lăpuşan, „Mangalia în paginile vremii”, Editura
„Dobrogea”, Constanţa, 2007, cap. XII, „Revoluţia la
Mangalia”, pag. 178);
3.-tot în aceeaşi zi,
în U.M. 02123 „2
Mai”, lt. maj. Cireaşă
Constantin îl răneşte
mortal,
tot
din
imprudenţă, pe plt.
maj. Pilat Constantin;
4.–în noaptea de 23
spre 24 decembrie, Schema incidentului navei "SRS
581", în care a pierit m.m. pr.
imediat după miezul
Dumitru Stan
nopţii, „după relatarea
cdor (r) Preda Dumitru”, se arată în aceeaşi lucrare,
şalupa cu
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nr. 581 a U.M. 02132 este trimisă în patrulare. După
schimbul de semnale cu distrugătorul „Mărăşeşti”, asupra
sa a fost deschis focul din zona cheiului de vedete, la
scurt timp mitraliorul de la bord ripostând şi el, în timp ce
ambarcaţiunea
efectua
manevra de întoarcere, spre
a se adăposti sub piciorul
podului. Trei minute mai
târziu, asupra acesteia s-a
declanşat un puhoi de
gloanţe ale tuturor navelor
din jur. Acum, au fost răniţi militarii
Vasile Ion şi Stan Daniel, iar m.m.pr.
Stan I. Dumitru a plătit cu viaţa această neînţelegere.
Placa comemorativă de la
Muzeul Marinei din Constanța,
dedicată eroilor martiri
căpitan-cdor p.m. ION
ŞERCĂIANU,
lt.-col. p.m. VASILE CARP
și slt. p.m. STAN I.
DUMITRU

Din datele deţinute
de noi, am reţinut un
amănunt surprinzător,
faptul că piturarea
indicativului şalupei nu fusese terminată pe unul din
borduri (!), ceea ce a făcut ca şalupa să nu poată fi
identificată, la întoarcere;
5.-trei ore mai târziu, pe podul de la Mangalia spre
Limanu, în timpul patrulării, este rănit sold. Racoveanu
Constantin, din U.M. 02091, de către camarazii săi;
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6.-în noaptea de 28 decembrie, orele 02,30, tot prin
împuşcare, este rănit şi Gavrilă Gheorghe, din
U.M.02091, prin descărcarea involuntară a armei, de
către un soldat aflat în patrulare;
7.-imediat după Revelion, la orele 02,00, sold. Nedelcu
Valerică, în timpul serviciului de patrulare, a încercat să
se sinucidă, prin autoîmpuşcare, în abdomen;
8.-la Neptun, în cadrul Companiei de Pompieri,
imediat după miezul nopţii de Crăciun, plt. maj.
Prisăcariu Vasile este împuşcat mortal de către un soldat
din cazarmă, tot dintr-o confuzie creată într-o stare de
tensiune. Puțin mai târziu, la orele 5,00, în aceeaşi
unitate, tot dintr-o greșeală, a fost împuşcat şi sold.
Stoian Marian, de către m.m. Oneţ Valentin;
9.-tot în Neptun, în după-amiaza zilei de 31 decembrie
1989, a fost împuşcat şi sold. Irimescu Ştefan, din UM
02196 Mangalia, în timp de patrulare.
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Capitolul II
După cum excelent sintetiza prof. univ. dr Marian
Cojoc, în carte sa, „Revoluţia din Decembrie 1989.
Valoarea libertăţii” (coordonatori, Ov. Mihalache şi
Sorin-Marcel Colesniuc, editura ETNOUS, Braşov, 2013,
pag. 73), „ne-am trezit în faţa a cel puţin două mari
probleme, respectiv aceea a evidenţelor, proces început
timid, accentuat însă pe măsura scurgerii timpului, care,
paradoxal, a refuzat să mai lucreze în favoarea
Adevărului. În fond, Timpul nu este de vină, devreme ce
trăim deja într-o lume pentru care Adevărul nu mai
contează”.
Continuăm, aşadar, incursiunea noastră în încercarea
de a edifica unele momente ale „Evenimentelor din
Decembrie 1989”, formulă nu lipsită de ambiguitatea ce,
voit sau nu, s-a aşternut peste scurta istorie a acelor zile.
Contemporani cu ele, ne-au marcat, desigur, totalmente,
mulţi dintre localnici recompunând la nesfârşit acest
„puzzle” uriaş.
Dificultatea procurării de către subfiliala noastră
ANCERM a unor informaţii oficiale, oferite de către
administraţia locală, în timpul mandatului penultimului
primar, ne-a pus deseori pe gânduri, formula închizătoare
de uşi a statutului unor documente „clasificate”, la care
urma să avem acces abia după 30 de ani de la consumarea
evenimentelor, fiind sacralizată, până la absurd, de către
unii funcţionari. De aceea, se cuvine să mulţumim câtorva
dintre angajaţii actuali ai primăriei care au înţeles că se
putea da undă verde demersului nostru oficial prin
punerea la dispoziţie a copiilor de pe procesele-verbale
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ale şedinţelor ordinare şi de pe corespondenţa cu
instituţiile din oraş, din urmă cu un sfert de veac.
Dar conţinutul acestora îl vom dezvălui în finalul
lucrării.
Deocamdată, ne permitem să prezentăm adresele către
consiliul orăşenesc al Frontului Salvării Naţionale ale
unor şcoli (Şc. Generală Nr. 3 şi Liceul Industrial Nr. 1
Mangalia), în care se aducea la cunoştinţă constituirea şi
structura Comitetului Cetăţenesc din aceste instituţii.
Liceul Industrial Nr. 1
Mangalia
Nr. 675 din 29 dec.
1989
„Către
CONSILIUL ORAŞENESC
AL FRONTULUI
SALVĂRII NAŢIONALE
Astăzi,
25
decembrie 1989, cadrele
didactice
din
cadrul
Liceului Industrial Nr. 1 Mangalia, s-au întrunit pentru
constituirea Comitetului Cetăţenesc al Frontului Salvării
Naţinale.
Totodată, domnul profesor Ninu Emil-Corneliu a
fost desemnat ca reprezentant la Consiliul Orăşenesc.
Director, prof. Diana Ionaşcu”
Liceul Industrial Nr. 1 Mangalia
COMPONENŢA CONSILIULUI PROVIZORIU
AL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
DIN LICEUL INDUSTRIAL NR. 1 . MANGALIA
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1.Ninu Emil-Corneliu - profesor; 2.Argintaru
Dănuţ - profesor; 3.Ogrinjea Adrian - profesor;
4.Agapie Alexandru – administrator; 5.Văleanu
Veronica - contabil-şef; 6.Vilău Gheorghemaistru-instructor; 7.Moldoveanu Tudor –
profesor; 8.Nica Daniela- profesor; 10.Covaci
Mihai - profesor; 11.Ionaşcu Diana - profesor;
12.Petrache Gherghina - profesor; 13.Hanceariuc
Florentin – profesor; 14.Boboc Camelia- profesor;
15.Vlad Constantin – profesor; 16.Savu Gavril –
muncitor; 17.Vrabie Valentin profesor;
18.Căutiş Marin - profesor; 19.Gîtlan Emil profesor.
Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3
Mangalia
„Întrunită astăzi 28.12.1989
în şedinţă publică adunarea
oamenilor muncii de la Şcoala cu
Clasele I-VIII Nr. 3 Mangalia îşi
exprimă totala adeziune la
programul Consiliului Frontului
Salvării Naţionale şi aduce un
omagiu
pios,
cu
sufletul
înlăcrimat, eroilor care s-au
jertfit pentru libertatea poporului
român.
Totodată, adunarea a ales în mod liber Comitetul
Cetăţenesc al Frontului Salvării Naţionale din Şcoala Nr.
3 în următoarea componenţă:
1.Bulboacă
Olga;
2.Cioată
Tomşa-Doru;
3.Dumitrescu Ionel; 4.Jianu Goergeta; 5.Motoc Janulia;

19

6.Păun Gheorghe; 7.Petrache Eugenia; 8.Popescu
Păuna; 9.Vrabie Valentina.
Exprimîndu-ne încă o dată totala adeziune la
programul Consiliului Frontului Salvării Naţionale, noi,
oamenii muncii din Şcoala Nr. 3 ne angajăm să
contribuim cu tot talentul şi priceperea noastră la
educarea elevilor în spiritul libertăţii, al cinstei şi
frumuseţii morale.
Comitetul Cetăţenesc la Frontului Salvării Naţionale
desemnează ca reprezentanţi ai săi în Comitetul
orăşenesc al Frontului Salvării Naţionale pe următorii
membri: 1. Cioată Tomşa-Doru; 2.Dumitrescu Ionel.
Asigurîndu-l de adeziunea noastră totală la
obiectivele pe care şi le-a propus în vederea stabilirii
unei vieţi libere, normale, în oraţul Mangalia, Comitetul
Cetăţenesc al Frontului Salvării Naţionale din Şcoala Nr.
3 Mangalia îşi exprimă încrederea că, în mod activ,
Comitetul orăşenesc va reprezenta cu cinste oamenii
muncii din oraşul Mangalia.”
(N.n.: Documentul nu are număr de înregistrare şi
nici ştampilă, ci doar o semnătură, la antet.)
Culmea a fost să constatăm, cu această ocazie, că
foarte multe din acele acte au dispărut, pur şi simplu.
Cine a fost interesat de acest lucru nu este greu de
închipuit. Se naşte, însă, nedumerirea în grija cui au fost
ele încredinţate, respectiv cine a avut responsabilitatea
păstrării lor. Ne punem această întrebare, retorică,
desigur, deoarece chiar noi am făcut parte din noile
organisme democratice din Decembrie 1989, participând
la câteva dintre dezbaterile aprinse ale acelor momente de
neuitat. Ţinem minte, astfel, că discutam aprins pe
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această temă cu dnii prof. Doru-Tomşa Cioată şi Ionel
Dumitrescu, în care timp ne făceam iluzii în legătură cu
acordarea unuia dintre imobilele cu destinaţie incertă, în
acele zile (cum ar fi fost una din vilele de protocol din
capătul falezei), având ca scop mutarea aici a bibliotecii
orăşeneşti, care funcţiona pe ici, pe colo. (Mai târziu,
după 11 ani, în paginile tabloidului „Şansa”, am redeschis
acest subiect, într-un serial „Caruselul bibliotecilor”,
mulţi dintre cei perindaţi pe la cârma primăriei promiţând
câte în lună şi-n stele, deşi ar fi fost atât de simplu să se
finalizeze acest proiect necesar locuitorilor mangalieni
prin preluarea restaurantului „Callatis”, ce ar fi asigurat
toate spaţiile necesare desfăşurării unor activităţi de
profil, cu sălile de lectură şi depozitare arhisuficiente. Na fost să fie !)
Or, într-un orăşel cu o populaţie ce încă mai purta
amprenta militarizării forţate de după Al Doilea Război
Mondial, când, stupefiant !, parte din vechii locuitori au
avut de-a face cu schimbarea domiciliului prin diferite
alte zone ale ţării (cum a fost Focşaniul), pentru a fi
eliberate, până la construirea noilor blocuri de locuinţe de
după 1959, imobilele necesare aducerii unor familii de
militari (cum se întâmplase masiv după 1952), ponderea
populaţiei civile crescuse mult, în urma deciziei lui
Nicolae Ceauşescu de a se face aici un uriaş şantier naval.
Nu trebuie să ne mire, aşadar, faptul că, la scurt timp,
Comandamentul Marinei a fost mutat la Constanţa, iar
nou înfiinţatul Liceu Industrial Nr. 1 Mangalia, în
septembrie 1975, actualul Liceu Tehnologic „Ion
Bănescu”, (la 16 ani după Școala Medie din str. Oituz,
1959, devenită Liceul Industrial Nr. 2 Mangalia, astăzi
Colegiul Economic), se va fi aflat sub conducerea a două
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ministere, cel al Apărării Naţionale şi cel al
Învăţământului.
Cum, în orice revoluţie contemporană, rolul cadrelor
didactice nu a fost şi nu este nicidecum unul minor, în
ciuda formulei unor mineriade ad-hoc, de genul „Noi
muncim, nu gândim!”, ne-am propus să facem o necesară
„adăosătură” la „scriptele” existente până în momentul
de faţă.
După cum, cu mâhnire, consemna cronicarul Miron
Costin, în urmă cu vreo trei secole şi jumătate, ori le-au
lipsit acelor autori informaţiile, ori, Doamne, fereşte!,
au omis cu bună ştiinţă „osârdia” celor de la catedră
din perioada unei lungi vacanţe hibernale „de foc”, în care
sloganul popular „Cu televizorul / Aţi minţit poporul !”
exprima, pe deplin, contorsionarea politică a unui adevăr,
relativ, ce-i drept, ca orice adevăr.
În acest sens şi cu cele mai sincere şi nobile intenţii,
am dorit să răscolim viesparul amintirilor foştilor colegi
din „liceul de la Pod”, unde cu mult peste o sută de
salariaţi duceau mai departe tradiţia, oarecum cazonă, a
unor succese ce l-au propulsat, în toamna anului 1989, pe
locul secund, într-o întrecere ce antrenase toate astfel de
instituţii şcolare din judeţ.
Era încă tânăr colectivul de profesori şi maiştriinstructori, cu absolvenţi veniţi direct de pe băncile
facultăţilor, prin repartiţii guvernamentale şi diplome cu
medii maximale, pe unele dintre ele consemnându-se, cu
parafa de rigoare, „Apt pentru cercetare”, sau cu titulari,
în urma unor examene criminale, cu o concurenţă uriaşă.
Deşi numărul respondenţilor a fost destul de mic
(aşteptăm, încă, şi opiniile altor colegi, de negăsit, în
momentul conceperii întrebărilor!), chestionarele obţinute
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ne-au ajutat în reconfigurarea cadrului spaţio-temporal în
care am fost antrenaţi, vrând-nevrând, de noianul
întâmplărilor de nedescifrat, la vremea respectivă.
Iată conţinutul acestora şi o parte din răspunsurile
primite.
CHESTIONAR
PREAMBUL. Adevărul despre Evenimentele din
Decembrie 1989 a prilejuit interpretări variate.
Chiar şi cele care au vizat Mangalia au dus la
aprecieri care mai de care mai ciudate, deseori
contradictorii. De exemplu, în lucrarea „Mangalia în
presa vremii” (editura „Dacia”, Constanţa, 2007),
prestigioşii autori Aurelia şi Stefan Lăpuşan, soţ şi soţie,
au făcut ample referinţe la aceste zile fierbinţi de sfârşit
de an 1989, enumerând persoane şi impresii din cele mai
variate domenii (angajaţi cu funcţii de răspundere în
şantier, salariaţi din primărie, fotografi ş.a.), dar ...
omiţând rolul dascălilor şi al instituţiilor şcolare în acel
noian.
Totuşi, acel moment de răscruce a implicat şi şcoala
românească.
Iată de ce ne propunem să elucidăm o parte din
întâmplările în care a fost antrenat fostul LICEU
INDUSTRIAL NR. 1 MANGALIA, devenit Grup
Şcolar Industrial „Ion Bănescu” şi, astăzi, Liceu
Tehnologic „Ion Bănescu”,
liceu situat, cândva
(1989), pe locul secund într-o competiţie dură cu
celelalte instituţii similare din judeţ, având ca repere
rezultatele la învăţătură, la olimpiadele şcolare, la
acţiunile patriotice, la activităţile cultural-artistice din
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cadrul „Cântării României”, precum şi la cele sportive,
gen „Daciada”.
Cu o suprafaţă imensă, ce cuprindea centrala
termică, corpul cu săli de clasă, atelierele şi
laboratoarele, sala de sport, stadionul, parcul sportiv
(actualmente Baza Sportivă „Prichindel”), cele trei
cămine şi cantina, acest liceu, cunoscut şi sub numele de
„Liceul de la Pod”, avea să trăiască din plin teama şi
bucuria, încă ascunsă în suflet, determinate, poate, şi de
imediata vecinătate a unităţilor militare şi de grăniceri.
Iată de ce răspunsurile Dv. la setul de întrebări ce
urmează ar avea drept scop, dacă nu ideala elucidare a
unei „beţii istorice şi isterice”, cel puţin, sperăm noi,
aşezarea învăţământului mangalian în prim-planul
scenelor derulate cu atâta repeziciune în acea neuitată
„iarnă a vrajbei noastre” (John Steinbeck).
Vă mulţumim pentru bunăvoinţa şi amabilitatea de
a vă dărui câteva minute acestei încercări de „a nu lăsa
iarăşi nescris” episodul dramtic al unor trăiri de coşmar.
(Profesor Emil-Corneliu Ninu, preşedinte al
Subfilialei Mangalia a Asociaţiei Naţionale „Cultul
Eroilor”, redactor-şef al revistei „Arma Pontica”)
Din rândul celor chestonați, mult mai mulți, au avut
amabilitatea să răspundă în scris, mulțumindu-le pentru
aceasta, următorii, în ordinea alfabetică: Ștefania Crăciu,
Elena Ninu, Adrian Ogrinjea, Valentin-Marcel Vrabie.
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1.ÎN
CE
MOMENT
DIN
EXISTENŢA
COTIDIANĂ V-AU SURPRINS FATIDICILE ZILE
DIN 21 ŞI 22 DECEMBRIE 1989 ALE VACANŢEI
DE IARNĂ ?
Şt.C.: În perioada de dinainte de de 21-22 decembrie
1989 (16.12-20.12), primeam informaţiile de la posturile
de radio străine („Europa liberă” şi „Vocea Americii”)
şi mă aşteptam să fie o mişcare în toată ţara. Pe aceste
posturi de radio se mai şi exagera, ceva de genul „40.000
de morţi la Timişoara”, dar erau şi informaţii reale.
El.N.: Am fost la părinţi, la Constanţa, pentru a tăia
porcul.
A.O.: În noaptea de dinaintea evenimentelor din
Decembrie 1989, eram ofiţer de serviciu la sediul
Comitetului Orăşenesc de Partid. (Ca preşedinte al
comitetului de sindicat din Liceul Industrial Nr. 1
Mangalia şi ca membru al Biroului Comitetului de
Sindicat orăşenesc Mangalia, eram considerat, conform
nomenclaturii, activist al P.C.R.). La ora 20,00, am
preluat serviciul de la Simionescu Ion-primarul oraşului,
şi, conform uzanţelor,
mi-am început inspecţia la
unităţile economice ale oraşului. Am pornit din partea de
nord, de la Herghelie, IAS, Fabrica de Pâine, Sere Saturn
etc. Când am ajunsla PECO, mi-am permis să opresc
câteva minute acasă. Aici, am aflat de la fiii mei că, la
Timişoara, se întâmplă evenimente grave, după cum se
relata la „Europa liberă”. Am revenit la sediul
Comitetului Orăşenesc al PCR şi am contactat telefonic
ofiţerii de serviciu de la alte unităţi (Ş.N. Mangalia,
Sectorul II, Sectorul I, ICS mixt şi celelalte, aflate în
subordinea C.O.P.C.R.). Rapoartele primite nu arătau
nimic îngrijorător. Mi-am continuat deplasarea cu
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maşina de serviciu în şantierele navale, Sectorul I, Sect.
II, U.M. Totul se desfăşura normal. Din discuţiile cu
diferite persoane, am constatat că mai erau persoane
care ascultaseră „Europa liberă” şi care au remarcat o
situaţie alarmantă la Timişoara. Nimeni nu ştia prea bine
ce se întâmpla acolo.
În dimineaţa următoare, la ora
8,00, am predat serviciul tot lui Simionescu, care,
punctual, revenise la program, şi am plecat acasă, să mă
odihnesc.
V.-M.V.: Mă aflam la „un pahar de vorbă”, în
apartamentul prietenului meu, Mihai Covaci, împreună
cu administratorul liceului, Alexandru Agapie. M-a sunat
soţia, să ne atenţioneze ce se difuza la televizor. S-a
deschis televizorul şi Sergiu Nicolaescu anunţa că
dictatorul a fugit.
2.CARE V-AU FOST PRIMELE REACŢII DUPĂ
ANUNŢAREA LA RADIO ŞI TV A FUGII
„DICTATORULUI”?
Şt. C.: Eram la serviciu, când am auzit de fuga
„Dictatorului” şi, drept să spun, m-am bucurat. După
această ştire, toate colegele de la secretariat, laborator,
bibliotecă au început să povestească fiecare despre ce
mai auzise în zilele de 16.12.1989-22.12.1989, de la
diverse persoane din ţară şi de la unele posturi de radio
străine.
El.N.: Panică, pentru haosul care va urma.
A.O.: Puţin după ora 10,00, prin somn, auzeam la un
radio din vecini, dat la maximum, cântecul „Deşteaptăte, române!”, interzis pe vremea aceea. M-am sculat
contrariat, am dat drumul la televizor. Şi aici se cânta
„Deşteaptă-te, române!”şi se relata despre fuga lu
Ceauşescu. Am realizat atunci că am fost ultimul activist
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al P.C.R. Mangalia care a îndeplinit serviciul la sediul
Comit. Orăşenesc PCR. Era trecut de 10,30. M-am
îmbrăcat, m-am deplasat cu fiii mei la Primăria oraşului.
În faţa instituţiei respective, erau adunaţi 60-70 de
cetăţeni, majoritatea ţigani, care audiau discursurile
ţinute la un microfon, instalat pe copertina de la intarea
principală. Dintre oratorii de ocazie, mi-i amintesc pe
Cioată Doru-Tomșa, profesor de Desen la Şc. Nr. 3
Mangalia, şi pe Dumitrescu Ionel, profesor de Română,
la aceeaşi şcoală. Manifestaţia mi s-a părut anemică,
nesemnificativă, fără tumultuozitatea pretinsă de
evenimentul trăit. Mi-am continuat mersul prin oraş şi
am întâlnit grupuri de tineri care se îndreptau spre gară,
cu gând să plece la Bucureşti. În jurul orei 13,00, am
sunat la Comandamentul de Apărare al oraşului şi,
printre altele, am fost informat că o coloană de blindate
cu terorişti se deplasează de la Constanţa la Mangalia.
Vestea m-a îngrijorat, m-a speriat chiar. Încercam
să ne imaginăm impactul cu teroriştii ce ne-ar fi atacat
locuinţa. Am aşteptat îngroziţi, dar, spre norocul nostru,
coloana de terorişti nu a apărut nici în ziua de astăzi.
V.-M.V.: După comentarii aprinse, am conchis că
viaţa noastră se va schimba radical, neadmiţând vreo
clipă că fenomenul revoluţionar ar putea fi dat peste cap
prin întoarcera perechii conducătoare.
3.DETALIAŢI DERULAREA CELOR MAI
IMPORTANTE ACŢIUNI DIN ZIUA DE 22
DECEMBRIE?
Şt.C.: În ziua de 22 decembrie 1989, fiind de serviciu,
am ascultat în continuare, la radio, desfăşurarea
evenimentelor din Bucureşti şi din ţară, iar în drum spre
casă toată lumea povestea de fuga lui Ceauşescu şi
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majoritatea oamenilor se bucurau, dar mai erau şi unii
pesimişti.
El.N.::La întoarcerea de la părinţi, cu o parte din porc
în maşina personală, condusă de soţul meu, am fost
controlaţi la Costineşti, în fiecare loc din maşină, de o
patrulă militară, creându-ne o stare de frică, atunci când
am înţeles că erau în căutarea unor arme.
A.O.: Unităţi ale armatei au ocupat poziţii-cheie în
sistemul de apărare a oraşului. Li s-au alăturat şi civili,
printre care şi cadre didactice. La fiecare unitate şcolară,
a fost organizat, cu bărbaţii, serviciul permanent de de
pază a unităţii. În unele puncte ale oraşului, s-au tras
focuri de armă, la provocarea unor simulatoare, ca, de
exemplu, cel de pe hotelul „Siemens” („Mangalia”, azi
„Paradiso”, n.n.). La fel s-au petrecut evenimentele din
pădurea Neptun, unde, o noapte întreagă, s-au tras multe
cartuşe în nişte saci de plastic care se mişcau într-un
tufiş. Tot aşa s-au petrecut lucrurile şi la releul de la
Techirghiol.
V.-M.V.: Nu am ajuns la şcoală, am plecat imediat cu
maşina la socrii mei din 2 Mai. Pe drum, am întâlnit
oameni speriaţi că nişte maşini pline cu terorişti arabi au
trecut frontiera prin punctul Vama-Veche. Ajuns în
Mangalia, toată lumea vorbea despre terorişti, caree au
otrăvit apa, ar fi la poştă sau în subsolurile blocurilor de
locuinţe, chiar şi în blocul nostru. Diversiunea cu
otrăvirea apei a făcut ca zeci de oameni să meargă la
alimentara lui „Gheorghiţă”, să cumpere apă minerală.
4.ODATĂ CU PROGRAMAREA SERVICIULUI
DE PAZĂ A LICEULUI, AŢI PARTICIPAT LA
ACESTA ? ÎMPREUNĂ CU CE COLEGI
(PROFESORI, MAIŞTRI, PEDAGOGI ETC.) ? CE
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IMPRESII SCHIMBAŢI CU PARTENERII DE
SERVICIU ? DAR DRUMUL SPRE CASĂ, DUPĂ
IEŞIREA DIN TURE (DE CÂTE 6 ORE), DE
REGULĂ, PE TIMPUL NOPŢII, CU CINE ÎL
PARCURGEAŢI ? AŢI REŢINUT ÎNTÂMPLĂRI
DEOSEBITE, DIN ACEASTĂ PERIOADĂ ?
Şt.C.: În perioada de după 22 decembrie 1989,
mergeam în continuare la serviciu. Îmi amintesc că s-a
făcut de pază la liceu, iar eu, care făceam parte din
personalul auxiliar, făceam de serviciu în perioada
programului de lucru (nu mai ştiu exact în ce dată era,
oricum, în perioada vacanţei de iarnă, între orele 816,00).
El.N.: Eram în vacanța școlară și mă aflam, ca toate
celelalte profesoare, în concediu ... obligatoriu.
A.O.: Toţi bărbaţii din şcoală am fost organizaţi în
schimburi, pentru a efectua paza şcolii. Erau profesori,
maiştri-instructori, muncitori de întreţinere, dintre care îi
amintesc pe Argeşanu Radu, Baciu Vasile, Covaci Mihai,
Argintaru Dan, Arginteanu Nicu, Ninu Emil-Corneliu,
Vrabie Valentin Marcel, Moldoveanu Tudor, Stănescu
Sorin, Voicu Nicolae, Bărbulescu Gheorghe, Preda
Nicolae, Arsene Ilie, Pripoaie Constantin, Cociorvă
Tudorel, Cincă Ion, Sima Dumitru, Stoica Ion, Muşat
Aurel, Sândilă Dumitru ş.a., aflaţi pe fişele de încadrare
din acel moment. În timpul serviciului de pază, schimbam
impresii şi informaţii legate de terorişti, de mersul
evenimentelor din Bucureşti, Timişoara şi alte oraşe.
Vorbeam depre precocele noastre mijloace de apărare
din incinta şcolii. (Nu aveam nicio armă de foc !) Ne
dădeam seama că vom fi victime sigure, în cazul vreunui
atac, dacă acesta ar fi avut loc. Încercam să înţelegem
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cine sunt teroriştii, de ce nu este prins niciunul, cine
manevrează din umbră evenimentele, ce şanse au
guvernele care se constituiau simultan în camere diferite
ale Comitetului Central, cât de îndreptăţiţi sunt cei care
le compun să preia conducerea ţării.
Retrăiesc, acum, starea sufletească prin care am trecut
într-una din aceste nopţi, când mă întorceam singur spre
casă, după terminarea schimbului, pe la 2 noaptea. Când
traversam intersecţia de la Casa Tineretului spre staţia
PECO, am auzit dinspre dreapta mea zgomote făcute de
închizătoarele unei arme. M-am uitat într-acolo şi am
văzut un grup de revoluţionari în poziţie de tragere
„culcat”, care apărau calea de acces spre hotelul
„Mangalia” (azi „Paradiso”). Mi-am dat seama că sunt
în pericol de a fi confundat cu un terorist. Singurul mod
de a reacţiona a fost să mă opresc, să-mi scot batista şi
să-mi suflu nasul mai cu zgomot. După aceasta, am
pornit agale drept spre formaţia culcată pe asfalt. Le-am
dat „Bună seara !” şi i-am întrebat: „Cum merge ?”
Atunci, am fost recunoscut de către luptătorii care erau
elevii noştri, la liceul seral şi la şcoala de maiştri, toţi
militari. Am mai stat puţin de vorbă şi mi-am continuat
drumul. Eram aproape de casă.
Merită amintit şi momentul prinderii lui Ceauşescu. În
acea seară, pe la 19-19,30, mă îndreptam spre şcoală,
să-mi fac serviciul de pază, conform programării. Din
blocul în care locuia Stoica Ion, şeful cinematografului
„Pescăruş”, a ieşit strigând cât îl ţineau bojocii, fiul
acestuia, Cătălin, caree anunţa că dictatorul a fost prins.
(Ascultase la ştiri !) În acel moment, un soldat adăpostit
în spatele gardului viu, s-a ridicat în picioare şi şi-a
descărcat Kalaşnikovul în sus. Aflându-mă foatre
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aproape de el, la doi paşi, l-am întrebat: „Ce-ți veni,
soldat ? De ce ai tras tot încărcătorul ?”Răspunsul său a
fost stupefiant: „Păi, de când am arma, n-am tras
niciodată cu ea! Acum, am şi eu ocazia s-o aud cum
sună.” „-Bine, flăcău ! Atunci, mai trage !” Bineînţeles
că n-a mai tras. Se vede că oastea română fusese mult
prea ocupată cu folosirea uneltelor agricole.
V.-M.V.: Am participat la serviciul de pază, iar
noaptea veneam cu profesorii Mihai Covaci. şi Dan
Toșa. cu maşina personală, fiind speriaţi şi chiar
terorizaţi de zvonurile contradictorii ce se vehiculau
atunci. Abia aşteptam să intru în apartament, unde mă
credeam în siguranţă. În primele zile (nu pot să precizez
exact), pe la ora patru dimineaţa, s-a auzit o bubuitură
puternică, ce a făcut să zăngănească toate 4 geamurile
apartamentului. Am aflat, apoi, că s-a datorat unei salve
trase de bateria de coastă de la 2 Mai, cu tunurile de
mare calibru. Am mai aflat, ulterior, că dl MoldoveanuÎntorsură Jean, comandantul, a cerut de mai multe ori să
se repete ordinul primit de la eşalonul superior, întrucât
i–a părut foarte ciudat. Cică veneau nave străine cu
terorişti !
5.TRĂITĂ
DIN
PLIN,
MANIPULAREA
POPULAŢIEI S-A FĂCUT SIMŢITĂ ŞI ÎN ORAŞ.
PUTEŢI EXEMPLIFICA ACESTE EFECTE?
Şt.C.: Îmi amintesc de manipularea populaţiei, care de
multe ori provoca groaza. De exemplu, am ieşit în faţa
blocului (eu locuiesc la blocul de lângă Portul Turistic) şi
am simţit cum nişte zgomote care imitau gloanţele mi-au
trecut pe la urechi, având impresia că cineva a tras în
mine, dar nu m-a nimerit. După o perioadă de timp, am
înţeles că existau nişte simulatoare care au fost puse în
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zona digului, pe post de „terorişti”. Tot ca o manipulare,
îmi amintesc că, în una din zile (între 23.12.198930.12.1989), o maşină militară, camion acoperit cu o
prelată, a venit la clădirea unde era, în acea perioadă,
Casa Pionierilor Mangalia, ca să caute teroriştii care se
ascundeau acolo. Au coborât mulţi militari înarmaţi din
acel camion, au înconjurat clădirea, au căutat peste tot,
dar nu au găsit nimic. Ştiu că, mai multe ore, nu a avut
voie nimeni să se apropie de acea zonă. Am înţeles că
acel camion militar ar fi venit, la Casa Pinierilor
Mangalia, în urma unor telefoane anonime. O altă
manipulare din zona în care locuiesc a fost aceea că nu
trebuia să ieşi în balcon, să încerci să scuturi ceva (faţă
de masă, mileu etc.), deoarece însemna că îţi faci semne
cu cei care sunt pe navele existente pe mare şi se putea să
te pomeneşti împuşcat de teroriştii care existau în zona
mării. (Eu am balconul chiar spre mare.)
A.O.: Era normal ca manipularea să aibă urmări
grave. Astfel: la tot pasul, „vedeam” terorişti. Erau
priviţi cu oarecare aversiune şi neîncredere toţi cei care
au deţinut funcţii de conducere în regimul trecut; se
cerea schimbarea directorilor; se cerea alungarea din
unitatea de învăţământ a unor persoane neagreate din
cauza comportării necuviincioase. (Vezi cazul dnei
pedagog A. !) Elevii, pe motiv că „acum este
democraţie!” şi „facem ce vrem!”, cereau recuzarea
unor profesori, nu se mai ridicau în picioare, la intrarea
profesorului în clasă, nu-şi mai făceau temele, lipseau
masiv de la ore şi altele mai grave. Debandada era în
creştere. Manipularea elevilor şi a personalului didactic
era exercitată de către instigatori infiltraţi în colectivele
respective. La începutul lui noiembrie 1989, şi-a făcut
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apariţia la catedra de ştiiinţe-sociale un profesor care îşi
petrecea mult timp cu grupuri de elevi, pretinzând că-i
învaţă să fie liberi, că le explică democraţia. Ca urmare,
fumatul în clasă şi pe holuri era din ce în ce mai frecvent.
Străbăteau până la noi unele sloganuri cu totul
surprinzătoare (prezervative gratuite, avorturi gratuite
pentru eleve ş.a.). La începutul anului 1990, profesorul
respectiv a dispărut discret, aşa cum a venit.
V.-V.M.: Consider că a fost o manipulare în care
armata a avut un rol esenţial. După câteva zile, în care
toate „drojdiile sociale” au purces la conducerea
societăţii, armata a preluat conducerea tuturor palierelor
sociale, ceea ce a fost un lucru extrem de pozitiv, pentru
a asigura o siguranţă și o evoluţie firească, în lipsa altei
forţe sociale, care nu a apărut pe scena politică.
6.ÎN LUNA IANUARIE 1990, A AVUT LOC
ALEGEREA UNEI NOI CONDUCERI (DIRECTOR
E.C.N., IAR ADJUNCŢI: D.A. ŞI V.-M. V.), ÎN SALA
DE
CANTINĂ.
PUTEŢI
DETALIA
DESFĂŞURAREA ACESTEIA ?
Şt.C.: Am participat la acea şedinţă şi ştiu că a fost o
prezenţă foarte mare din partea salariaților. S-au ales
directorii, iar, printre altele, s-a pus problema şi a celor
care au colaborat cu securitatea. Nu ştiu dacă mai reţin,
dar dl Eugen Nicolae sau altă persoană a zis că sunt
foate mulţi informatori ai securităţii printre noi şi ar fi
bine să arătăm buletinul de identitate pentru a-i depista
pe cei care au colaborat cu securitatea. (Susţinea acesta
că informatorii au o anumită serie şi număr în buletin, ca
să fie deosebiţi de ceilalţi.)
A.O.: Înlocuirea directorilor s-a desfăşurat în ianuarie
1990. În adunarea generală, ţinută în sala de mese a
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cantinei, am fost propus pentru funcţia de director. Am
considerat necesar să le reamintesc celor de faţă că am
activat în organele de conducere ale P.C.R. şi că
alegerea mea n-ar fi potrivită, în noile condiţii. Era
nevoie de un om care să nu fi fost implicat politic în
regimul pe care tocmai îl înlocuiam. A fost propusă, apoi,
profesoara Diana Ionașcu. Şi aceasta a refuzat, pe
acelaşi motiv. (În regimul trecut, fusese secretară de
partid şi directoare.) A fost acceptată a treia propunere,
profesorul Emil-Corneliu Ninu, tânăr, care fusese
remarcat pe plan profesional şi care n-a avut funcţii în
activul P.C.R. Ca directori-adjuncţi, au fost aleşi Dan
Argintaru şi Valentin-Marcel Vrabie. Alegerea aceasta a
detensionat, în mare măsură, situaţia şi a netezit calea
spre normalitate.
V.-M.V.: A fost, cu adevărat, singura alegere
democratică. Azi, toate concursurile sunt măsluite ! S-a
făcut sub egida unor lideri locali ai F.S.N.-ului, precum
profesorii Dan-Tomșa Cioată şi Ionel Dumitrescu. Ca să
fiu sincer, după prestaţia pe care am avut-o ca directoradjunct, din 1987, mă aşteptam să fiu reales.
7.CUM APRECIAŢI CĂ S-A FĂCUT TRANZIŢIA
LA
NOUA
ORDINE
POLITICĂ
(FĂRĂ
PROBLEME SAU CU DIFICULTATE) ?
Şt.C.: Trecerea la noua ordine politică, la noi în
şcoală, consider că s-a făcut fără dificultate.
El.N.: Fără probleme.
A.O.: Ne amintim cât de dificilă a fost tranziţia. În alte
unităţi şcolare din oraş, frământările au durat câţiva ani
buni.
V.-M.V.: Tranziţia către noua ordine politică în ţară
nu
s-a făcut rectiliniu. Partidele istorice, înfiinţate
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imediat după 1990, considerau că era dreptul lor de a
conduce România, însă lipsa exerciţiului managerial a
dus România în groapă. (Vezi C.D.R.-ul!) Vechii
comunişti ştiau să conducă !
8.REGIMUL SPECIAL AL LICEULUI NOSTRU,
CARE PREGĂTEA FORŢA DE MUNCĂ PENTRU
F.C.R.N.”2 MAI”, DE IMPORTANŢĂ NAŢIONALĂ,
A JUSTIFICAT EXISTENŢA ŞI A UNUI SERVICIU
SPECIAL DE SECURITATE, CONDUS DE CĂTRE
UN LOCOTENENT (CU BIROU ÎN ŞCOALĂ), DAR
ŞI A UNUI PENSIONAR CE RĂSPUNDEA DIRECT
DE ELEVI („PREGĂTIREA PENTRU APĂRAREA
PATRIEI”), ÎN MOD DEOSEBIT DE CEI DE LA
ŞCOALA
PROFESIONALĂ.
AŢI
FOST,
VREODATĂ, CONTACTAŢI DE CĂTRE ACEŞTIA
PENTRU REZOLVAREA UNOR CAZURI DE
„ELEVI-PROBLEMĂ” DIN CLASELE LA CARE
AŢI PREDAT?
Şt.C.: Consider că nu era necesar un birou „C.I.” (aşa
îi spuneam noi la acel birou şi la ofiţerul de securitate).
Ştiu că a existat acel birou, în perioada cât liceul a
aparţinut de M.Ap.N. După trecera liceului de la
Ministerul Apărăii Naţionale la Ministerul Industriilor
Construcţiei de Maşini (anul 1980, aproximativ, nu îmi
amintesc bine), biroul s-a desfiinţat (nu mai stătea un
angajat permanent), dar mai veneau din Ş.N. Mangalia
(Șantierul Militar) anumite persoane, care erau ofiţeri
de securitate în Ș.N. Mangalia. De pensionarul care
amintiţi în chestionar bănuiesc că ar fi dl Şerban, care
purta cisme până la genunchi şi zicea că el „este foarte
milităros şi a avut ocazia să ajute la prinderea unor
infractori”. Se auzea prin şcoală că dl Şerban ar fi
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informator. Nu am fost niciodată contactată de aceste
persoane şi, în general, îmi plăcea să nu vorbesc prea
mult în preajma lor.
El.N.: Nu.
A.O.: Este binecunoscut faptul că şcoala noastră avea
dublă subordonare (Ministerul Învăţământului şi
Ministerul Apărării Naţionale.) (N.n.: Înainte de a trece
în subordinea Ministerului Industriilor Construcţiei de
Maşini, după 1982!) Poate din această cauză, în unitatea
noastră, îşi avea (corect: „îşi avusese”) sediul un ofiţer
C.I. (lt. Lazăr), care supraveghea permanent
desfăşurarea vieţii din şcoală. Pe lângă acesta, îşi făcea
apariţia, semioficial, un fost militar, atunci în rezervă,
care pretindea că se ocupă de „pregătirea pentru
apărarea patriei”. În realitate, culegea informaţii
(numai el ştia de ce gen!) de la elevii interni, în special.
Pe atunci, aveam o clasă bună, cu elevi serioşi, cu care
conlucram bine, ca diriginte, şi n-am avut probleme,
pentru a căror rezolvare să mi se ceară sprijinul de către
C.I.-ist.
V.-M.V.: Când am venit în liceu, în 1878, în urma
unui concurs serios (pentru cele două catedre de biologie
din Mangalia, au concurat 30 de candidaţi, iar posturile
au fost luate de familia Vrabie!), am fost atenţionat de
profesorul Euge Nicolae. despre existenţa celor doi. Nu
am fost contactat de cei doi, dar nici nu am avut cazuri
de elevi-problemă.
9.CONSIDERAŢI
CĂ
AU
EXISTAT
ŞI
„BINEVOITORI”
PRINTRE
CADRELE
DIDACTICE, CARE AU COLABORAT CU
SERVICIILE
DE
SECURITATE
?
(NU-I
NECESARĂ NUMIREA ACESTORA!) DA/NU
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Şt.C.: Consider că au fost „binevoitori”, atât în rândul
cadrelor didactice, cât şi al personalului TESA-auxiliar.
El.N.: Da.
A.O.: Situaţia specială a şcolii noastre, strânsa
legătură cu armata, impunea cu necesitate existenţa
printre noi a unor informatori. Numele lor au fost
desconspirate, cu prilejul evenimentelor din Decembrie
1989. Deci, răspunsul este DA.
V.-M.V.: Cu siguranţă că au existat asemenea
„binevoitori”, care lucrau cu acte în regulă. Nu am însă
vreo dovadă, în acest sens.
10.APRECIAŢI CĂ, LA MANGALIA, A
EXISTAT / NU A EXISTAT REVOLUŢIE ?
ARGUMENTAŢI.
Şt.C.: A fost revoluţie în Mangalia prin evenimentele
care au avut loc şi la noi în oraş, prin schimbările
petrecute (la nivel de primărie, şcoli, spitale etc.).
A.O.: Nici Mangalia n-a putut fi ocolită de evenimentele
din1989. Schimbările care s-au produs, acţiunile militare
desfăşurate în acele zile, înnoirea conducerilor
administrative şi politice, instituirea (atât cât a fost!) a
proprietăţii, amploarea pe care o cunoaşte activitatea din
unităţile economice private etc. sunt aspecte ce pun în
evidenţă transformările dorite. Este clar faptul că
amploarea şi încrâncenarea acţiunilor de luptă împotriva
teroriştilor au fost mai potolite decât în Constanţa şi
Bucureşti, spre exemplu. În Mangalia au fost mult mai
puţini răniţi şi morţi. Cred că ar trebui ca acest aspect să
fie mai atent cercetat şi adus la cunoştinţa marelui
public.
V.-M.V.: În Mangalia nu a existat Revoluţie, ci o mică
diversiune, în urma căreia au murit câţiva oameni.
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Plutonierul de miliție Cozma mi-a relatat că era la
Miliţie, când au venit nişte „drojdii sociale” să ia
armamentul din dotare, dar au fost convinşi să renunţe.
11.OPINAŢI CĂ ESTE JUSTĂ ACORDAREA, ÎN
CONTINUARE, A SUBVENŢIILOR CĂTRE O A
TREIA
CATEGORIE
DE
PARTICIPANŢI,
„REMARCAŢI ÎN CADRUL REVOLUŢIEI”,
EXCEPTÂNDU-I PE CEI DIN PRIMELE DOUĂ
CATEGORII (I.-URMAŞI AI DECEDAŢILOR ŞI
II.-RĂNIŢI ÎN TIMPUL REVOLUŢIEI) ? DA / NU
Şt.C.: Nu am nimic cu primele două categorii de
revoluţionari (urmaşii revoluţionarilor şi răniţii în
Revoluţie), dar a treia categorie, cea de „remarcaţi în
Revoluţie prin fapte deosebite”, mi se pare o aberaţie
totală, pentru cei care au votat această lege. A treia
categorie de revoluţionari, în afară de indemnizaţia de
aproximativ 2.000 RON net/lunar, mai are foarte multe
privilegii, cum ar fi: călătorii cu trenul de clasa întâi
gratuit, teren pentru loc de casă de 500 mp sau teren
extravilan de 1 ha şi altele. În timp ce un pensionar care
a muncit peste 40 de ani are până în 1.000 RON / lună,
aşa-zişii revoluţionari au o indemnizaţie de 2.000 RON.
El.N.: Nu.
A.O.: Personal, cred că acordarea de avantaje
materiale participanţilor la evenimente este aberantă.
Lupta împotriva comunismului – aşa cum a fost la
început – nu poate fi o activitate salarizată. Te ridici la
luptă pentru libertate din proprie alegere, nu faci
contract cu viitorul regim să fii plătit.Cred că este normal
să-i ajutăm şi material pe urmaşii morţilor şi pe cei răniţi
în acele zile. În rest, este de-a dreptul insultător să-l
transformi pe luptătorul pentru libertate în mercenar.
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Este regretabil că sunt plătiţi ca „revoluţionari” şi
cetăţeni care ori n-au participat la eenimente, ori nici nu
erau născuţi pe atunci. Afacerea cu certificatele de
revoluţionari este josnică, condamnabilă, regretabilă şi
dezonorantă. A compromis întreaga luptă împotriva
comunismului. Este o cale de confiscare a Revoluţiei.
V.-M.V.: Nu este justă această acordare.
12.ALTE CONSIDERAŢII:
Şt. C.: -Nu mai am alte consideraţii.
A.O.: -Să se separe cazurile de răniţi şi morţi în
Revoluţie care au fost neglijaţi, cărora nu li s-a acordat
niciun fel de ajutor.
-Să înceteze acordarea de avantaje de orice fel pentru
celelalte categorii, altele decât morţi şi răniţi.
-Să se identifice falşii revoluţionari, şarlatanii şi să
fie traşi la răspundere, pe baza legilor în vigoare (sau a
unei legi speciale).
-Să se recupereze de la cei vinovaţi sumele primite
fără îndreptăţire.
V.-M.V.: -După mine, Revoluţia din 1989 nu mai
suscită vreun interes deosebit astăzi, ci doar pentru cei ce
studiază istoria recentă a României. Nu ne-am ridicat
încă la nivelul cinstirii morţilor din Revoluţie. Ne
interesează îmbogăţirea rapidă, nu suntem solidari
suficient de mult cu cei oprimaţi de soartă. Polarizarea
excesivă a societăţii va duce, în lipsa unor măsuri
adecvate, la multe tulburări sociale.
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Capitolul III
În după-amiaza zilei de 21 decembrie 1989, când
apăreau germenii revoluţiei de la „Baricada” din
Bucureşti, un grup de elevi şi de profesori se afla în
trenul de Constanţa, de unde urma să se îndrepte spre
una din taberele de la munte. Ca diriginte al unei clase
dintr-un an terminal, mă încumetasem, cu vreo 15 elevi,
să alegem tihna şi imacularea muntelui albit de
ninsoare, spre a ne reveni, după un trimestru mai mult
„agricol”, decât şcolar,
într-una din cabanele
prahovene.
Eram deja în priză cu ceea ce se întâmplase la
Timişoara, cu câteva zile mai înainte, căci, oficial, ni se
ceruse, indiscutabil, să luăm poziţie, atât în adunarea de
partid, cât şi-n consiliul profesoral, împotriva infiltrării
„agenturilor străine” în demersul mutării lui Laszlo
Tökes într-o parohie de la munte.
Numai că, acolo, în Constanța, în gara năpădită de
întunericul din jurul peroanelor, am stat cam multişor,
nerăbdători să aflăm dacă mai plecăm sau nu şi, abia
după miezul nopţii, am făcut calea-întoarsă spre staţia
terminus, Mangalia.
Înfriguraţi, odată ajunşi acasă, în întunericul
dimineţii de iarnă, ne-am aşternut somnului. Nu mult,
căci amiaza fierbinte ne-a marcat definitiv. Cei din
familie urmăreau cu sufletul la gură evenimentele
mitingului popular din Piaţa Palatului, unde, după
aruncarea steagurilor şi a pancartelor, pe fundalul
huiduielilor mulţimii, dictatorul îşi căuta refugiul în
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elicopterul ce avea să-l ducă spre minutele dramatice
ale unei urmăriri ca-n filme. „Ceauşescu a fugit!”,
„Ceauşescu a fugit!” erau cuvintele transmise cu beţia
unei libertăţi pe care mulţi dintre români nu o mai
încercaseră, până atunci.
La puţin timp după fuga dictatorului, către orele
14,00, cu câţiva dintre
colegii care predau în
prestigiosul „Liceu de la Pod” eram deja în sălile de
curs, pentru a da jos tablourile cu Ceauşescu. A trebuit
ca unul dintre profesorii Liceului Industrial Nr. 1
Mangalia să fie temperat, atunci când a trântit un
portret, spărgându-i geamul, pentru a călca în picioare
chipul celui care, aproape un sfert de veac, a impus o
dictatură neobişnuită, după un model asiatic.
Câteva aspecte pot fi reţinute, în încercarea de a
reînvia clipa de istorie trăită în acele prime zile ce aveau
să marcheze definitiv calendarul nostru istoric. Primul
dintre ele dezvăluie ceva din emoţiile unuia dintre
locuitori, prins în angrenajul gărzilor patriotice, iar,
celălalt, constatările unor membri ai Consiliului
Orăşenesc de Salvare Mangalia, în a doua zi de
„libertate”, când spectrul „teroriştilor”, mai mult sau
mai puţin inventaţi, provoca adevărate coşmaruri
românilor, umbrindu-le bucuria.
Dumitru Petrache: „Ceea ce am făcut
a fost ceva absolut normal !”
În perioada 16 noiembrie 1989 - 10 ianuarie
1990, a fost inclus, în numele sindicatului Fabricii de
Construcţii şi Reparaţii Nave „2 Mai Mangalia
(F.C.R.N. „2 Mai”), din gărzile patriotice, care
cuprindea, deopotrivă, reprezentanţi ai Uniunii
I.
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Tineretului Comunist (U.T.C.) şi ai Partidului
Comunist Român. (P.C.R.), fiecare secţie a şantierului
desemnând, în acest sens, câte 1-2 persoane.
A nu
se uita, în acest sens, că serviciul în şantier se derula
atât ziua, cât şi noaptea. Patrula includea, din partea
Miliţiei, pe Dragomir Adrian. Încă din luna
noiembrie, aşadar, sectorul centru, pe care fuseseră
repartizaţi, îngloba faleza, str. V. Pârvan, şoseaua
Constanţei, până la Căminul de Nefamilişti. De la
sfârşitul lui noiembrie, patrula împreună cu Mitică
Ghiauşu, însoţiţi şi de un câine-lup, pe partea dinspre
Saturn şi, după cum mărturiseşte, „l-au încolţit
gloanţele, fără însă a-l răni”. „-Făceam noapte de
noapte, fără odihnă.”
Se vorbea, în timpul patrulării, intens, de
evenimentele din 16-17 decembrie, de la Timişoara.
După 22 decembrie 1989, în grup a mai fost numit
şi un locotenent de miliţie, supărat că trebuia să salute
un simplu militar, din gardă. Procesul-verbal se făcea
acum nu la sediul de miliţie, ci la garizoana militară.
Patrula se compunea dintr-un ofiţer de marină,
doi soldaţi (apoi, un soldat), un civil şi un organ al
miliţiei.
Parolele se stabileau între noi: pentru nordul
oraşului (zona 30 Decembrie 1947, azi 1 Decembrie
1918), dacă cei din patrulă strigau „Lună !”,
răspunsul era „Lună plină !”. Pentru partea de sud,
noi spuneam „Lună !”, iar ceilalţi răspundeau „Lună
goală !” Unii dintre componenţii patrulelor aveau
chiar puşti de vânătoare.
În dimineaţa zilei de 23 decembrie, pe la 6
dimineaţa, s-a văzut un avion pe cer, artileria
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antiaeriană declanşând focul cu obuze de 120 calibru,
care au explodat chiar în coada avionului, acesta find
preluat, apoi, de bateria de la Mangalia, de lângă
Turnul de Apă. Sursa informaţiei au constituit-o
declaraţiile ofiţerului şi ale militarului de la Bateria 2
Mai. În acea dimineaţă, se vedeau şi maşinile cu
salariaţi, la 7,00 dimineaţa, ce duceau personalul
angajat spre şantier.
22 DECEMBRIE 1989
Dumitru Petrache: „-Cu vecinul şi Ion Ichim („-Eram
la o bere la Cazinou, cu Gică Boşcodeală!”) am plecat la
librărie, unde primiseră ordin să arunce cărţile cu
Ceauşescu afară. Mergând spre primărie, ne-am întâlnit
cu două tinere, dintre care una una înaltă, dezvoltată, şi
un băiat de la Liceul Industrial Nr. 2 (actualul Colegiu
Economic). Altvineva nu mai era pe stradă. Se aştepta, în
faţa televizoarelor, de către întreaga lume, desfăşurarea
evenimentelor, de după întrunirea cerută de Ceauşescu,
cu aruncarea steagurilor şi haosul creat, transformat în
cererea abdicării lui Ceauşescu, cu fuga sa, de pe
acoperişul Comitetului Central, cu elicopterul ridicat în
huiduielile mulţimii etc., etc. Am venit la dv. acasă (la
Ichim Ion, n.n.) şi am scris pe un cearceaf rupt în două şi
pe o pancartă de melamină, cu grund, „Jos Ceauşescu!”,
„Jos P.C.R.!”. După ce ne-am adunat la Consiliul
Popular, au început să vină de la I.H.R., din Sectorul 1
(Costel Panchici era pe acoperişul de la intrarea în
Primărie. Nea Sobaru (fost ofiţer de miliţie) era
copleşit!”
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Ion Ichim: „-Spre seară am fost cooptat în grupele de
patrulare, pe oraş. Grupele erau formate din 4 persoane
(un cadru militar sau de miliţie plus 3 civili).”
Mitică Petrache „-Iniţial, s-a dat armament celor cu
ţinută de gărzi patriotice, apoi şi celorlalţi.
Pe 23 decembrie sau 24, s-a tras la Miliţie. Eu eram
în maşina miliţiei, cu Mitică Ghiauru. S-a tras în zona
Tribunalului de astăzi, la Palatul Copiilor, de pe 30
Decembrie.”
Ion Ichim: „-Au verificat scările, acoperişul
blocului, trăgând după ... fluturi. Aveam prieteni la
Marină, care spuneau că trăgeau în prostie ... ”
Dumitru Petrache: „S-a tras asupra Spitalului, de
către vedetele militare, crezându-se că sunt terorişti.
Făceam pacheţele cu mâncare şi dădeam soldaţilor
(copii înrolaţi !), care primiseră ordin să nu bea apă, că
era otrăvită. Făceam, de asemenea, controale în
locuinţele ţiganilor, în locuinţele din capătul străzii
Delfinului, în urma unor telefoane. La blocul A60, era o
orgă de lumini, care te determina să crezi că se emitea în
alfabetul Morse, dar
nicidecum
nu
s-a
confirmat
sesizarea
făcută.
... Un amănunt
interesant a fost în
legătură cu obuzele
tunurilor de la 2 Mai,
care trebuiau scoase,
nefiind explodate. Am
făcut un dispozitiv de
extras obuzul de pe
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ţeava tunului: un hexagon pe o flanşă şi o bară de 6
metri, dându-i în cap cu un baros.
... Ulterior, am fost racolat de mai multe ori pentru
acordarea de carnete de revoluţionari, dar am refuzat
acest lucru, considerând că ceea ce am făcut a fost ceva
absolut normal ! ”
II. „Consiliul Orăşenesc de Salvare Mangalia
Situaţie
„La 23.XII.1989. Informăm că în zona Spitatlului
Mangalia şi Rest Mangalia au fost semnalaţi
trăgători, astfel au intervenit UM 02196 cu un pluton
şi UM 02146 cu un pluton cît şi navele UM 02091
Mangalia.
În urma deschiderii focului au rezultat
următoarele:
-Hotel Mangalia - camera 915 geamuri
sparte iar la camera 914 dulap deteriorat acestea
valorînd 1.500 lei.
-Spitalul Teritorial Mangalia – sala de
pansament iar ţeava dela apă potabilă a inundat
următoarele:
- sala 7,
- sala 8,
- - // - 4,
- // - 3,
- // / pansat.
_____________________
Valoare 3.500 lei..
În concluzie total deprecieri între 5.000-6.000 lei.”
„Situaţia la 24.XII.1989,
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informăm că la ora 8,30, împreună cu director Spital
Orăşenesc Mangalia, director farmaceutic C-ţa,
reprezentanţi MAN şi ai Consiliului orăşenesc de
salvare Mangalia alături de reprezentanţi Ambasadei
Belgiene ne-am prezentat la punctul de frontieră
Vama Veche pentru a ridica 17 tone de medicamente
trimise în ajutor de Franţa. Din motive speciale
acestea au intrat în ţară prin alte zone de frontieră.
La ora 13,30 pînă la ora 16,30 s-au luat măsuri
de evacuare a persoanelor străine din Hotelul
Mangalia în vederea securităţii oraşului. Acestea au
fost ajutate şi conduse spre ambasadele specifice
ţărilor.
De la ora 16,30 la ora 19,00 s-a efectuat
transportul unui ajutor în haine, alimente şi
medicamente din partea R.P. Bulgaria.
Consiliul Orăşenesc de Salvare Mangalia”
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Capitolul IV
Pe fundalul unui
haos, creat cu
bună ştiinţă de
adepţii
principiului „la
vremuri noi, tot
noi !”, în acest
neruşinat
transfer
de
putere, în care
vechii
nomenclaturişti au obţinut privilegiile de bază, CELE
ECONOMICE, firimiturile de la marele festin naţional
au putut fi aruncate şi celor care, într-adevăr, s-au
jertfit pe baricadele din Decembrie 1989.
Cum Proclamaţia de la Timişoara fusese
marginalizată, cu acel nevralgic punct referitor la
îndepărtarea, pe o perioadă determinată, din funcţiile de
stat şi politice, ale privilegiaţilor aflaţi pe listele de plată
ale conducătorilor de partid, iată că se deschideau larg
băierile „cornului abundenţei”, din care se înfruptaseră
cei din aparatul de stat şi politic al P.C.R.
Aşa se face că ruleta carnetelor de revoluţionar a
pornit să se învârtă buimacă, beneficiind de ele şi o
mulţime de oportunişti.
În Mangalia, prima organizaţie revoluţionară a avut
ca preşedinte pe răposatul dl Ilfan Molaomer. În ciuda
faptului că asociația număra un număr respectabil de
membri și avea sediu propriu, din păcate demersurile
privind oficializarea ei au tot fost întârziate și, ulterior,
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neglijate total, astfel că, în „Monitorul Oficial”, nu au
fost menționate, nici ea, nici numele fondatorului.
Abia în 08 ianuarie 2009, Judecătoria Mangalia se
pronunță favorabil, în Dosarul nr. 9 / 254 / 2009, în
ceea ce privește solicitarea înființării ASOCIAȚIEI
„VICTORIA REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE 1989”MANGALIA, cu sediul inițial în apartamentul unuia
dintre membrii săi, astăzi funcționând, însă într-un
spațiu oferit de către Primărie, în Bdul 1 Decembrie
1918, alături de sediul pensionarilor și al PNȚCD
Mangalia.
Membrii fondatori, primii trei descinzând din
organizația dlui Molaomer, au fost: LEUCE FLORIAN
(președinte), LEUCE FLORIAN-SANDU (primvicepreședinte), ȘTIUCĂ CORNEL (vicepreședinte),
NINU GEORGE (vicepreședinte), NINU EMILCORNELIU (secretar general). Obiectivele principale
ale Asociației au fost legate de asocierea cu alte ONGuri similare, în scopul „-cinstirii eroilor martiri căzuți în
timpul evenimentelor Revoluției din Decembrie 1989; apărarea și promovarea drepturilor luptătorilor
Revoluței, remarcați prin fapte deosebite, a
participanților și simpatizanților care au achiesat la
ideile de libertate din Decembrie 1989”.
Actualmente, după mărturisirea prședintelui Florian
Leuce, Asociația ar număra peste 100 de membri.
Subliniem, pentru a nu se da naștere la confuzii, CĂ
NICIODATĂ VREUN MEMBRU AL ACESTEI NOI
FORMAŢIUNI NU A URMĂRIT, LA ÎNFIINŢAREA
EI, OBŢINEREA VREUNUI PRIVILEGIU (TEREN,
SCUTIRE DE IMPOZITE, FACILITĂŢI LA
DESCHIDEREA UNEI AFACERI, SUME LUNARE
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ETC., ETC.), CEI 3 DEŢINĂTORI AI UNOR
ASEMENEA PREVEDERI LEGALE AVÂNDU-LE
DEJA DINAINTE, ÎN CALITATE DE FOŞTI
MEMBRI AI ORGANIZAŢIEI CONDUSE DE CĂTRE
DL MOLAOMER, ÎNSĂ FĂRĂ CA NUMELE LOR SĂ
FI FOST PUBLICATE ÎN „MONITORUL OFICIAL” ,
respectiv nr. 467 bis / 7 iulie 2010, cu posibilitatea
preschimbării carnetelor, conform Legii nr. 341 / 2004!
(N.B.: Credem şi acum că o astfel de asociaţie
apolitică, în Mangalia, cu membri dezinteresaţi de
oportunităţile materiale, pe drept oferite urmaşilor
celor decedaţi sau răniţilor în Revoluţie, este, în
continuare, necesară, membrii ei, aşadar, urmând a fi
călăuziţi doar de SIMPATIA ŞI RECUNOŞTINŢA
PENTRU CEI CARE
ŞI-AU RISCAT, ÎNTRADEVĂR,
VIAŢA
ÎN
SÂNGEROASELE
EVENIMENTE ALE IERNII LUI DECEMBRIE 1989
!)
Prin adresele din 27.02.2012 și 04.04.2012 ale
Subfilialei Mangalia a Asociaţiei Naţionale „Cultul
Eroilor” Mangalia, au fost solicitate mai multe date
referitoare la „lunga iarnă fierbinte”.
Iniţial, s-a întâmpinat un refuz inexplicabil (nr. 2585
/ 26.03.2012), cu trimitere la art. 20 din Legea
Arhivelor Naţionale: „documentele care fac parte din
fondul arhivistic al României pot fi consultate, la cerere,
de către cetăţenii români şi străini, la 30 de ani de la
crearea lor. Vă înaintăm în copie xerox filele extrase
din dosarul nr. 4 / 1990 „constituire-adeziune (indicaţii,
instrucţiuni). Totodată, precizăm că nu deţinem în
Arhiva Primăriei tabele cu beneficiari ai subvenţiilor
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acordate lunar de către stat” şi nici presa referitoare la
evenimentele din acea perioadă.”
Ulterior, în urma unor numeroase audienţe, cu
insistenţă pe tema accesului la procesele-verbale ale
şedinţelor ordinare ale consiliului local, am primit, în
sfârşit, o dată cu instaurarea noului primar, Radu
Cristian (căruia îi mulţumim, pe această cale), copii de
pe aceste acte, în lunile octombrie și noiembrie 2012.
Astfel, în hotărârile Consiliului Local, cu nr. 72 din
24.05.2002, nr. 122 / 23.08.2002, nr. 35 din 27.02.2004
şi nr. 299 din 29.12.2007, a fost decisă atribuirea „în
proprietate, urmaşilor eroilor-martiri, răniţilor, precum
şi luptătorilor pentru victoria revoluţiei din Decembrie
1989 a unei suprafeţe de 500 mp teren agricol în
intravilan” unui număr de 76 de revoluţionari (!), din
care 51 în şedinţa din 24.05.2002, 14 în cea din
23.08.2002, 10 în cea din 27.02.2004, 1 în cea din
29.12.2007.
Prin adresa 42.762 / 25.10.2012, ni s-a mai făcut,
totodată, şi o altă precizare utilă: “… nu s-au depus la
arhiva instituţiei noastre acte care să dovedească dacă sa acordat vreun drept celor trei martiri nominalizaţi în
cererea dv.” (N.n.: m.m. Dumitru Stan, cpt. rg. III Ion
Șercăianu și plt. major Vasile Prisecariu.)
Apreciem că, la nivel naţional, pornind de la astfel de
cazuri, care nu sunt deloc singulare, transparenţa are
de suferit. Desigur că “Legea arhivelor” nu este de
competenţa noastră să poată fi judecată în aspectele ei,
legiuitorul având motivaţia şi modelele ad-hoc, la nivel
internaţional. Dar să fie tras vălul uitării şi al
marginalizării peste niște aspecte ţinând de adevărul
istoric, după bunul plac al unor funcţionari din
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primării, este un act de fraudare a dreptului cetăţenesc
la o justă şi promptă informaţie !
NU AR FI LIPSIT DE INTERES DACĂ FIECARE
LOCALITATE
ÎN
CARE
AU
EXISTAT
REVOLUŢIONARI SĂ FACĂ MAI MULT ÎN
SENSUL MEDIATIZĂRII ACESTORA !
Iată că, deţinând numele revoluţionarilor răsplătiţi
cu cele 76 de loturi (!), le facem noi cunoscute cititorilor
dornici de această informație, ca și prin intermediul
revistei “Arma Pontică”.
Ei sunt, în ordinea hotărârilor Consiliului Local,
următorii:
I.HOTĂRÂREA NR. 72 DIN 24.05.2002: 1.Petrachi
Culai, 2.Sprînceană Romeo, 3.Bulanga Ovidiu, 4.Rizea
Mitică, 5.Petrişor Adrian, 6.Badea Aurel, 7.Caminschi
Ichim, 8.Leuce Florian-Sandu, 9.Negrea Ioan,
10.Drăgan Vasile, 11.Danţuş Veronel, 12.Curt Marius,
13.Săvescu Nicu, 14.Dobre Aurel, 15.Turtoi Mandache,
16.Blaj Dorel, 17.Muslin Sinan, 18.Taraş Zina,
19.Ţurcanu Ion, 20.Călăraşu Ion, 21.Ciupercă GabrielSavin, 22.Focşa Teodor, 23. Molaomer K. Daniel,
24.Pascale
Victor,
25.Molaomer
R.
Adrian,
26.Alexandru Ilie, 27.Dop Oprea, 28.Omer Aidân,
29.Agi Emin-Einuz, 30.Boancă Ioan, 31. Constantin
Adam, 32.Neagu Dan, 33.Galeri Serafim, 34.Ciolacu
Mircea, 35.Dobre Ionuţ-Bogdan, 36.Popescu Viorica,
37.Ioviţă Nelu-Iulian, 38.Osman Ficret, 39.Cioată
Nicolae, 40.Păduraru Petru, 41.Chiper Voicu,
42.Onofrei Ramona-Daniella, 43.Pândiche Vanghelie,
44.Curt Maria, 45.Molaomer Irfan, 46.Ivănel Mircea,
47.Borbel Marian, 48.Leuce Florian, 49.Luca Gelu,
50.Membulat Rişat, 51.Luca Lucian.
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II.HOTĂRÂREA NR. 122
DIN 23.08.2002:
52.Olteanu Nicu, 53.Hîncu Marian, 54.Olteanu
Constantin, 55.Iaia Ferodin, 56.Secrieru Mihai,
57.Moise Ştefan, 58.Cîrciumaru Marin, 59.Cristea
Marius, 60.Băzăvan Nicolae, 61.Ţiripan Nicu,
62.Manea Constantin, 63.Şerbănescu Gheorghe,
64.Anton Marcel, 65.Tănase Leonard-Florin.
III.HOTĂRÂREA NR. 35
DIN 27.02.2004:
66.Puşcaşu Veronica, 67.Alniţei Nicolae, 68.Munteanu
Niculai, 69.Teslariu Constantin, 70.Vasilca NicuMarius, 71.Controloru Neculai, 72.Scarlat Liviu,
73.Miu Iulian, 74.Goleanu Maria, 75.Vasile Viorel.
IV.HOTĂRÂREA NR.
299
DIN
29.12.2007:
76.Iliev
Petre.
O
încercare de
rememorare
a
acestor clipe
a fost făcută, prin apariția, la sfârșitul anului 2013, pe
20 decembrie, a unei lucrări („Revoluția din Decembrie
1989. Valoarea libertății”), ce cuprindea amintiri și
impresii despre Revoluția din Decembrie 1989, carte
coordonată de către dnii drd. comandor (r) O.
Mihalache și cercetător muzeograf dr. S.M.Colesniuc .
∆ ∆∆
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Încheiem, aici, periplul nostru prin hățișurile de
nelimpezit ale Evenimentelor din Decembrie 1989, cu
gustul amar al constatării că imaginea Revoluției a avut
de suferit, cu sau fără voia celor care au participat la un
mare act istoric.
Fără evenimente care să necesite lupte de stradă, ci
doar un transfer pașnic de putere (a se revedea, în acest
sens, declarațiile funcționarilor din fostul Consiliu
Popular, existente în finalul cărții „Mangalia în
paginile vremii” de Aurelia și Ștefan Lăpușan, ed.
„Dobrogea”, Constanța, 2007, cap. XII, pag. 175 și
178), orașul Mangalia a cunoscut efectul unor
manipulări profesioniste din partea unui segment
substanțial al vechilor structuri de putere, în care, din
păcate, armata a căzut. Era, de altfel, singura care se
putea opune, pe fundalul unor „ore astrale” ale
Timișoarei și ale baricadei din Bucureștiul nopții de 21
spre 22 decembrie, în care mulți dintre conducătorii ei
ajunseseră să o compromită suficient de mult, dar nu
definitv, pentru a-și apăra avantajele multiple ale
funcțiilor deținute.
Să nu uităm că tentația unor privilegii
postrevoluționare ale unor pseudorevoluționari a fost și
ea destul de mare, lucru reflectat de mass-media, în
cărți, articole și emisiuni cu titluri semnificative, pe
bloguri personale sau, într-un număr ce pare infinit, al
opiniilor celor care își descarcă deziluziile despre ce a
fost și ce trebuia să fie REVOLUȚIA ROMÂNĂ !
Toată stima, prețuirea și recunoștința noastră, însă,
pentru cei care au pierit, nevinovați, într-o baie de
sânge (provocată, mai mult sau mai puțin voluntar), ca
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și pentru urmașii acestor martiri sau pentru răniții din
Revoluție !
Se cuvine, totodată, a fi apreciați și cei care au
refuzat tentația obținerii carnetului de revoluționar,
după care au alergat câțiva oportuniști, numai și numai
pentru a profita, în vreun fel, de trocul unor politicieni
și guvernanți, ce s-au înfruptat masiv la ospățul gratuit,
oferit, într-un mod jenant, categoriei de așa-ziși
„remarcați în timpul evenimentelor”.
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ALTE EXTRASE DIN LUCRĂRILE DE
INTERES DESPRE REVOLUȚIE,
CU REFERIRE LA MANGALIA
I. DOCUMENTE EXISTENTE ÎN ARHIVA
PRIMĂRIEI MANGALIA
1.Componența Consiliului Orășenesc al Frontului
Salvării Naționale Mangalia (Organul local al puterii de
stat), începând cu data de 11 ianuarie 199l:
I.BIROUL EXECUTIV: 1. Președinte-Radu
Alexandru, inginer FCRN „2 Mai”; 2.VicepreședinteBora Gheorghe, inginer IIRUC; 3.VicepreședinteDumitrescu Bogdan, medic Policilinică; 4.SecretarȚene Ioana, jurist Primărie; 5.Membri: Boian Ioan
(contraamiral),
Boroiu
Marian
(ofițer)
și
reprezentantul Frontului Tineretului Liber.
II.MEMBRI: 1. Cioată Tomșa-Doru (profesor Șc.
Generală Nr. 3); 2.Jelescu Pompiliu (economist
Întreprinderea „Carpați”); 3.Boteiu Lucian (ofițer);
4.Ciolacu Mircea (maistru FCRN „2 Mai”);
5.Controloru Nicolae (preot); 6.Ciurea Mihaela
(inginer Fabrica de Confecții); 7.Halil Ismet (hoge);
8.Fialcofschi Anton (inginer FCRN „2 Mai”);
9.Ionescu Aurelian (pensionar, contraamiral în
rezervă); 10.Reprezentantul Șantierului Naval
Mangalia. Notă: Nr. membrilor va fi completat până la
cifra de 14, după terminarea constituirilor Comisiilor
de Salvare la toate întreprinderile și desemnarea
reprezentanților lor.
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III.PRIMĂRIE: 1. Primar-Dinu Constantin (inginer
ITRIT); 2.Secretar: Spînu Florica-Elena (jurist);
3.Membri: Moldovanu Vasile (inginer ITRIT), Focșa
Teodor (economist ICS Mixtă), Popovici Cristian
(economist FCRN „2 Mai”).
2. Constituit, la 1 martie 1990, Consiliul
Provizoriu de Uniune Națională avea în structura sa
pe următorii 28 membri:
I.BIROUL EXECUTIV: 1. Președinte-Radu
Alexandru (inginer); 2.Vicepreședinte-Fialcofschi
Anton (inginer); 3.Secretar-Lămureanu Constantin
(sociolog); 4-8 Membri: Lupu Tudorel (inginer),
Năstase Constantin (medic veterinar), Apostol Leontin
(P.N.L., lucrător comercial), Ionescu Aurelian (F.S.N.,
pensionar).
II.MEMBRI:
1.Matei
Dumitru
(maistru);
2.Nițulescu Alexandru (doctor); 3.Trandafir Corneliu
(electrotehnician); 4.Olteanu Constantin (mecanic);
5.Controloru Nicolae (preot); 6.Vlădoiu Ion
(profesor); 7.Pârvu Virginica (lucrător comercial);
8.Calboreanu Angela (FSN); 9.Miu Barbu (FSN);
10.Niculescu Viorel (medic); 11.Cioată Doru-Tomșa
(profesor); 12.Bărzan Ion (PNL, pensionar); 13.Cucu
Mircea (PNȘ, economist); 14.Fronea Ion (PNL,
croitor); 15.Membulat Reșat (UDTM, inginer);
16.Bolan Mosior (UDTM); 17.Azis Emin (UDTM);
18.Bărbulescu Marius (PSD); 19.Broască Traian
(ofițer); 20.Neagu Eugen ( ?).
3. Comitetul Provizoriu al Frontului Tineeretului
Liber din Mangalia
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„Către Consiliul Orășenesc al Frontului Salvării
Naționale
Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, la data
de 5 ianuarie 1990, ora 10, s-a constituit nucleul
Comitetului Provizoriu al Frontului Tineeretului Liber
din Mangalia, care a aderat la înaltele idealuri de
dreptate și libertate ale Frontului Salvării Naționale,
cu sediul în cadrul casei Orășenești de Cultură și care
își propune:
-COOPTAREA tuturor tinerilor, indiferent de
naționalitate, pregătire profesională, convingeri
politice, apartenență religioasă;
-CONȘTIENTIZAREA tineretului, în vederea
perceperii la adevărata valoare a democrației;
-PROFESIONALIZAREA tineretului, prin formule
de învățământ și cu sprijinul sindicatelor libere;
-CULTURALIZAREA tineretului, prin participarea
la cursuri inițiate de către oamenii de cultură;
-APĂRAREA drepturilor tineretului, asigurarea
condițiilor optime de muncă și viață, în vederea
desăvârșirii profesionale și spirituale.
Comitetul Provizoriu al Frontului Tineretului Liber
din Mangalia”
4. Componența Consiliului Frontului Salvării
Naționale din cadrul Secției Mangalia a
Întreprinderii de Confecții Peninsula – Constanța
„M.I.V. – C.I.C. București
Întreprinderea de Confecții
Constanța
Nr. 301 / 15.01.1990

„PENINSULA”
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Către
Consiliul Frontului
Naționale Mangalia

Salvării

Prin prezenta, vă informăm că, în cadrul
adunării populare ce a avut loc în ziua de 12
ianuarie 1990, la Secția Mangalia a Întreprinderii
de Confecții Peninsula – Constanța, a luat ființă
Consiliul Frontului Salvării Naționale din cadrul
Secției, în următoarea componență:
1.Ing. Petculescu Doru – Președinte; 2.Titia
– magaziner; 3.Mihai Mariana –CTC; 4.Ing.
Ciurea Mirela; 5.Albotă Elena – I A; 6.Mîndru
Georgeta – II A -Vicepreședinte; 7.Petcu Dorina
III A - secretar; 8.Olteanu Marcela – IV A; 9.Lar
Eliza I B; 10.Toma Maria - II B; 11.Popa Dumitra
III B; 12.Maican Ioana IV B; 13.Miron Daniela 6;
14.Secrieru Rodica – sală croit; 15.Turmac Ștefan
– mecanic.
Tot în cadrul adunării, s-a stabilit ca dl Olteanu
Constantin să fie reprezentantul Tineretului Liber pe
lângă Frontul Salvării Naționale de la oraș Mangalia.
La adunare, au mai participat delegatul Frontului
oraș Mangalia, președintele Frontului de la I.C.
Peninsula,precum și întreaga conducere administrativă a
întreprinderii.
Director, ing. Savițchi Boris”
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5. HOTĂRÂREA
NAȚIONALE

FRONTULUI

SALVĂRII

25.I.1990 „De făcut copii pt. DIA, DAG și toate dir.
gen. pt. aplicare, inclusiv la demnitari.” Semnează M.
Ștefan
HOTĂRÎRE
În vederea stabilizării activității în economia
națională și instaurării ordinii și disciplinei în
desfășurarea proceselor de producție, se introduce
următoarea reglementare privind numirea cadrelor de
conducere;
1. Pînă la data de 5 februarie 1990, în toate
întreprinderile și instituțiile subordonate
ministerelor și centralelor industriale se asigură
de către actualele consilii de administrație, cu
sprijinul consiliilor Frontului Salvării Naționale
și al sindicatelor liber, organizarea de adunări
generale de confirmare sau de înlocuire a
cadrelor de conducere (directori, ingineri șefi,
contabili șefi);
2. Organizarea adunărilor generale nu este
obligatorie. În unitățile economice unde există
actualmente conduceri tehnico-administrative
stabile, rezultate prin consens democratic,
acestea se mențin ca administrație confirmată.
3. La adunările generale participă un reprezentant
din partea ministerelor sau centralelor
industriale care au dreptul de a susține cadrele
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4.
5.

6.

7.

8.

de conducere actuale sau a unor candidați
pentru înlocuirea lor.
Se asigură secretul votului.
Cadrele de conducere confirmate sau alese
împreună cu reprezentanții CFSN și sindicatelor
libere formează consiliul de admnistrație, în
conformitate cu îndrumarul dat de Consiliul
Frontului Salvării Naționale.
Cadrele de conducere de la nivelele ierarhice
inferioare se numesc de către consiliul de
administrație în termen de 5 zile de la alegerea
acestuia.
După stabilirea prin alegeri a cadrelor de
conducere, schimbarea conducerii tehnicoadministrative nu mai poate fi realizată decît
prin recurs la nivelul guvernului și, în cazuri cu
totul excepționale, la nivelul
Consiliului
Frontului Salvării Naționale . Recursul se
examinează după o perioadă de 3 luni de la
alegeri.
Forurile ierarhice superioare pe linie de guvern
nu au dreptul de a infirma conducerea tehnicoadministrativă aleasă în condițiile de mai sus
fără acordul guvernului.”

PRIM-MINISTRU,
Petre Roman
24.01.1990
Înregistrată cu nr. 371 / 24.01.1990
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6. Dumitru V. Isac, „Mangalia, recunoștință veșnică
armatei române”, coord. M. Ionescu, E.C. Ninu,
Ed. „Imperium”, Constanța, 2014, cap. „Epoca
postrevoluționară”, pag. 69-76:
„Marina Militară a primit, la 17 decembrie 1989,
semnalul de executare a indicativului "Radu cel Frumos",
adică trecerea la Alarmă de luptă pentru apărarea
obiectivelor militare şi civile. În „Nota telefonică”
transmisă, pe 22 decembrie, de Ministerul Apărării
Naţionale şi semnată de g-ral lt. Victor Atanasie
Stănculescu, se ordona: "Comandanţii militari să asigure
paza obiectivelor civile de importanţă deosebită cu
subunităţi înarmate care să nu tragă decât în situaţia în
care sunt atacate cu arme de foc de către grupuri
înarmate. Unităţile militare să se pună de acord cu
reprezentanţii organelor locale".
Atunci, unităţile şi marile unităţi ale Marinei Militare
şi-au exprimat adeziunea la ţelurile Revoluţiei Române.
Dar, în entuziasmul general, cu începere din noaptea de
22 / 23 –XII – 1989, asupra litoralului românesc se
execută o puternică diversiune psihologică şi
radioelectronică. Se recepţionează informaţii despre
elicopterul care zboară deasupra mării şi litoralului,
debarcări de desant maritim, scafandri care minează
navele comerciale, care, toate, conturau imaginea unei
lovituri aeriene şi navale executată de un agresor
necunoscut.
În aceste condiţii, comandantul Marinei Militare, în
fruntea căruia se găsea contraamiralul Constantin
Iordache, ia hotărârea ca, începând cu noaptea de 23 / 24
–XII – 1989, să disloce navele pe mare, pentru a constitui
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un dispozitiv de supraveghere şi apărare a principalelor
obiective de pe litoral şi a platformelor petroliere marine.
Cum au acţionat navele militare dislocate, în portul
Mangalia, în aceste evenimente, va reieşi din amintirile
unor comandanţi cu funcţii importante atunci, şi
consemnate în lucrarea: viceamiral (r.) Constantin
Iordache - "Acţiunile Navelor Marinei Militare în
Revoluţia din Decembrie 1989 ", Editura "Ex-Ponto",
Constanţa, 2004:
1 - Contraamiralul de flotilă (r.) Mihail Marinescu,
atunci căpitan de rangul 1, şeful de stat major al
Brigăzii 29 Vedete, aflat la comanda marii unităţi de
mai mulţi ani, raporta:
"Ieşirea navelor în
raioanele alarmei de luptă a fost o acţiune deosebit de
complex, deoarece s-a executat în timp scurt, pe
timpul nopţii, fără să primească misiune de luptă. Pe
baza informaţiilor ce se primeau despre inamicul
naval şi aerian, trimiteam navele pe diferite direcţii şi,
uneori, aceste direcţii se intersectau sau erau în
apropierea altor forţe proprii.
Este meritul
comandanţilor care, deşi au acţionat în condiţii
deosebit de incerte, nu au produs accidente.
Intoxicarea noastră cu prezenţa pe mare şi în aer a
multor ţinte care se vedeau pe ecranele
radiolocatoarelor, deoarece erau fictive, ne-a făcut să
acţionăm în gol şi, de aici, s-a creat o stare de
nesiguranţă. Aşa se explică de ce, atunci când s-au
primit informaţii că, la Neptun, acţionează teroriştii
cu bărci pneumatice, s-au "văzut" aceste bărci şi s-a
deschis focul asupra lor.
Nu erorile, inerente unei acţiuni desfăşurate fără o
pregătire prealabilă, constituie însă esenţa
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activităţilor navelor brigăzii, în aceste nopţi de
neuitat. Apele teritoriale, întreaga zonă maritimă a
României au fost brăzdate şi cercetate de navele
brigăzii şi orice navă care a trecut pe aici a fost
identificată şi i-au fost urmărite intenţiile, astfel că,
permanent, s-a ştiut care era situaţia navală reală.
Prezenţa navelor Brigăzii 29 Vedete, la platformele
petroliere marine sau lângă navele româneşti
ancorate în rade, a fost salutată de echipajele civile,
dându-le acestora sentimentul că sunt apărate şi în
siguranţă."
2 - Contraamiral (r.) Constantin Nasuia, în 1989,
căpitan de rangul 3, comandant al Divizionului 84
Vedete Torpiloare, raporta: "În seara zilei de 23 -XII 1989, către ora 22.30, am primit ordin ca navele
divizionului să părăsească rapid portul militar
Mangalia, deoarece era iminent un atac terorist
asupra acestora. S-a executat manevra rapidă de
ieşire din port şi navele s-au deplasat pe mare, într-un
raion est Mangalia. Pe timpul manevrei, prin reţeaua
radio de conducere a comandamentului Brigăzii 29
Vedete, s-a primit ordinul de respingere a teroriştilor
care încercau să debarce pe bărci pneumatice, în zona
hotelului "Siemens" din Mangalia şi să se retragă pe
mare. Vedetele 64 şi 72 deschid focul cu mitralierele
de la bord, fără a avea certitudinea prezenţei ţintelor,
noaptea fiind fără lună, iar oraşul fiind cufundat în
beznă.
În primele ore ale zilei de 24 decembrie, divizionul
cu cele 8 nave ieşite pe mare execută marş în raionul
Neptun-Tuzla pentru contracararea debarcării unui
desant lansat de elicoptere. Ajunşi în raion, nu se
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confirma nimic, dar prin reţeaua radio de conducere
s-au dat ordine succesive de a doborî elicopterele
descoperite.
După terminarea acestei misiuni, vedetele 66, 69 şi
72 primesc misiunea să execute cercetare la
platformele petroliere, pentru a verifica informaţia
dacă acestea au fost atacate, capturate, de terorişti.
La ajungerea în raionul platformelor, echipajele sunt
întâmpinate cu bucurie de personalul acestora. În
noaptea de 25, 26, 27 decembrie 1989, între orele
20.00 - 08.00, câte trei nave torpiloare executau
patrulare pe meridianul 28° 45', între Mangalia şi
Tuzla, cu misiunea de a descoperi şi informa despre
orice ţintă aeriană şi navală.
Divizionul 84 Vedete Torpiloare este citat pe
Armată, împreună cu alte unităţi, prin Ordinul
Ministerului Apărării Naţionale, pentru modul cum a
acţionat în Decembrie 1989."
3 – Contraamiral de flotilă (r.) Mircea Neacşu, în
1989, căpitan de rangul 1, Şeful Luptei
Radioelectronice din Comandamentul Marinei
Militare, relata: "A început sarabanda informaţiilor
false, obţinute pe căi electronice, ca urmare a
acţiunilor de dezinformare executate asupra forţelor
proprii, din compunerea Marinei Militare, ca formă a
contraacţiunii electronice executată de forţe
necunoscute nouă.
Au fost raportate tot felul de ţinte navale şi
aeriene, care evoluau spre elementele de dispozitiv
propriu, care apoi dispăreau "fără urmă"; aşa au
evaluat o serie de ţinte care se îndreptau spre zona
propice debarcării navale de la Vadu - Midia, zboruri
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ale unor ţinte aeriene la mare înălţime, evoluţii navale
surprinzătoare ş.a.
Situaţiile, obţinute prin prelucrarea datelor
cercetării electronice, au fost analizate cu multă
atenţie şi, în bună parte, au condus la stabilirea unor
măsuri optime în domeniul întrebuinţării forţelor
Marinei Militare, pentru a răspunde situaţiei create
atunci."
4 – Contraamiralul de flotilă (r.) Petrică Stoica, în
1989 , căpitan de rangul 3, şef al statului major al
Divizionului 84 Vedete Torpiloare, relata: "La 22
decembrie, seara, am ieşit pe mare pentru a cerceta o
navă neidentificată situată la peste 50 mile marine în
larg. Eram cu două vedete torpiloare şi două vedete
purtătoare de rachete 66 şi 69 care aveau, la bord,
două torpile de război pregătite pentru lansare.
În noaptea de 23 decembrie, eram cu toate navele
pe mare şi am primit informaţia că, de la sud, vin
bărci pneumatice cu desant spre Mangalia. Atunci s-a
tras spre plaja de la Saturn-Mangalia. Am văzut că se
trăgea şi dinspre uscat spre larg.
Cercetările
ulterioare nu au putut stabili dacă acestea au fost
trageri reale sau false.
În nopţile următoare, am executat misiuni mai bine
precizate şi organizate, realizând supraveghere pe
direcţia Nord - Sud, între Mangalia - Agigea şi
Agigea - Midia."
5 – Comandorul Dan Avădanei, în 1989,
locotenent, comandant al Vedetei Torpiloare 66,
consemna: "Am îndeplinit multe misiuni de cercetare
şi supraveghere pe direcţia platformelor petroliere
marine. Acţionam cu două vedete torpiloare pe aripă
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portantă, împreună cu două vedete purtătoare de
rachete, care cercetau spaţiul maritim cu
radiolocatoarele, iar noi ne duceam cu viteză mare să
verificăm ce era real pe mare. De regulă, nu găseam
nimic, erau ţinte false.
Vedeta Torpiloare 66, pe care o comandam, avea
la bord două torpile de război pregătite pentru
lansare. Eram gata de luptă şi această situaţie a creat
o mare încordare a întregului echipaj."
La Revoluţia din Decembrie 1989, în Mangalia, se
aflau dislocate unele dintre cele mai importante unităţi
de luptă ale Marinei Militare:
I) Divizia 42 Maritimă:
- Comandamentul Diviziei 42 Maritime, comandant
contraamiral Ion Boian (comandantul garnizoanei
Mangalia);
- Divizionul 19 Dragoare Radă, 6 nave, comandant
căpitan de rangul 3 Dumitru Boboc;
- Divizionul 508 Rachete de Coastă, 4 maşini de luptă,
comandant căpitan-locotenent Valentin Teodorescu;
- Divizionul 160 Artilerie de Coastă, cu 16 tunuri
calibru 130 mm, comandant căpitan de rangul 1 Ioan
Întorsură.
II) Brigada 29 Vedete:
- Comandamentul Brigăzii 29 Vedete, comandant
căpitan de rangul 1 Mihail Marinescu;
- Divizionul 133 Vedete Purtătoare de Rachete, 6
nave, comandant căpitan de rangul 1 Alexandru
Cioroiu;
- Divizionul 93 Vedete Torpiloare Mari, 6 nave,
comandant căpitan de rangul 2 Ioan Ivanasciuc;
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- Divizionul 126 Vedete Torpiloare Mari, 6 nave,
comandant căpitan de rangul 2 Virgil Stoica;
- Divizionul 81 Vedete Torpiloare, 12 nave,
comandant căpitan de rangul 3 Petrache Manolache;
- Divizionul 84 Vedete Torpiloare, 12 nave,
comandant căpitan de rangul 2 Constantin Nasuia.
Brigada 29 Vedete era principala forţă de foc a
Marinei Militare şi avea următoarele misiuni de luptă:
a) nimicirea navelor de suprafaţă inamice care
acţionează asupra comunicaţiilor maritime proprii;
b) respingerea desantului maritim care încearcă să
debarce pe litoralul propriu;
c) atacul comunicaţiilor maritime inamice.
În oraşul Mangalia, au fost create mai multe patrule
militare mixte, înarmate, care aveau în compunere şi
membri ai gărzilor patriotice sau voluntari. Cele mai
active patrule au fost acelea comandate de ofiţerii de
Infanterie Marină: lt. col Crăciunescu Horaţiu, mr.
Stoicescu Grigore (campion de box) ş.a. Şef al
gărzilor patriotice pe oraş era ing. Sideri Nicolae, care
deţinea uniforme şi armament, dar fără muniţie.
La Miliţia judeţului Constanţa, la conducere, a fost
desemnat cpt. rg. I Eremie Nicolae, din Divizia 42
Maritimă Mangalia.
La Miliţia oraşului Mangalia, muniţia a fost sigilată
şi ridicată de către mr. Alupoaie Mircea şi dusă în
depozitul special al Marinei.
În staţiunea Neptun, Compania de Securitate a fost
încorporată în structura Ministerului Apărării
Naţionale şi subordonată comandantului Garnizoanei
Neptun, cpt. rg. I Neacşu Florea, şi, apoi, cpt. rg. I
Neacşu Mircea. Militarii au fost alocaţi la normele
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speciale de hrană ale Divizionului de Nave Auxiliare,
a Brigăzii 29 Vedete Mangalia. Tot aici, pentru paza
specială de la Palatul "Nufărul", Heliport, Gospodăria
de partid, Depozitele de mărfuri ş.a., au fost trimişi, ca
reprezentanţi militari, ofiţerii de marină: mr. Stoicescu
Grigore, cpt. rg. II Ştefan Constantin, cpt. rg. II Deacu
Nicolae, cpt. rg. II Boteiu Dorin Lucian, lt. col.
Boroiu Marian ş.a.
Pe 22 Decembrie 1989, regimul comunist a fost
înlăturat.
Prima şi singura instituţie a statului care, la nevoie,
s-a alăturat maselor populare a fost Armata Română.
În timpul Revoluţiei din 1989, în noaptea de 22 /
23 decembrie, din Garnizoana Mangalia au fost
împuşcate mortal două cadre militare, care au fost
declarate "Eroi ai Revoluţiei":
- Cpt. rg. III Şercăianu Ion (1949-1989), şef de
Stat Major al Divizionului 160 Artilerie de Coastă,
aflat în misiune de apărare a Turnului-Releu TV de la
Eforie Sud (Techirgiol);
- m. m. pr. Dumitru Stan (1938-1989), comandant
al Navei "SRS 581", aflat în misiune de supraveghere
şi apărare a noului pod rutier de peste Lacul
"Mangalia" (Portul Militar).
În noaptea de 25 decembrie, în incinta Companiei
de Pompieri Neptun, a fost împuşcat mortal plut.
Prisăcaru Vasile (1944-1989).
Prin Ordinul de Zi, Nr. 1, al Ministerului Apărării
Naţionale din 14 ianuarie 1990, cei trei Eroi ai
Mangaliei au fost decoraţi, post-mortem, cu Titlul de
"Erou al Neamului Românesc". Sunt publicaţi în
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Monitorul Oficial al României, nr. 40, din 24 februarie
1993.
Pentru comemorarea lor, ca "Eroi Martiri ai
Revoluţiei", în semn de recunoştinţă, s-a înălţat o
Troiţă în curtea Bisericii "Sf. Gheorghe", un
Monument în Portul Militar și o placă comemorativă
la Muzeul Marinei din Constanța.
Printre cei răniţi de gloanţe şi internaţi într-o stare
gravă, la Spitalul Orăşenesc Mangalia, au fost: plut.
maj. Pilat Constantin, de la Artileria de Coastă (data
morții 22/23 decembrie), SC Szabo Ştefan, de la
Şantierul Naval Militar (rănit la brat și operat,
ulterior), militarii în termen, cu domiciliul în alte
localități, Ion Vasile, Daniel Stan, Constantin
Rahoveanu, Marian Stoian, Ion Gavrilă, Ștefan
Irimescu, Valerică Nedelcu ş.a.
Pe 23 decembrie 1989, o navă comercială străină,
care pătrunsese în apele teritoriale şi înainta spre
Portul Mangalia, a fost reperată de către Bateria de
Coastă de la 2 Mai. Conform ordinelor de la acea
dată, trebuia să se deschidă focul asupra oricărei nave
considerate inamică. Marele merit l-a avut m. m. pr.
Riţcu Aurel, din Punctul de Observare, şi lt. col. Gâdei
Constantin, comandantul Bateriei. Ei au informat pe
comandantul Garnizoanei, apoi, au hotărât întoarcerea
navei comerciale printr-o lovitură de artilerie trasă
indirect, executată numai cu tunul 8. Astfel, a fost
evitată o mare catastrofă navală.
Pe perioada Revoluţiei Anticomuniste din
Decembrie 1989, comandantul Garnizoanei Militare,
contraamiral Boian Ion, reprezentat în Consiliul
Orăşenesc Provizoriu al Frontului Salvării Naţionale, a
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preluat, în pază şi apărare, toate sediile instituţiilor
publice ale oraşului. Atunci, unii dintre demnitarii de
la Sfatul Popular şi Miliţie au fost protejaţi şi
adăpostiţi într-o cazarmă din UM 02132 Mangalia. La
Sfatul Popular (Primărie), a fost desemnat drept
conducător al Administraţiei Locale contraamiralul (r.)
Aurelian Ionescu (1929-1994), ex-comandant al
Diviziei 42 Maritime.
La Bucureşti, în timpul Revoluţiei, în lupta de
apărare împotriva teroriştilor care atacau continuu
instituţiile centrale de mass-media audiovizuală, au
participat şi două cadre din Marina Militară. De
exemplu, la „Radio România”, a participat plut. maj.
Gheorghe Marin din Mangalia, care, atunci, era
detaşat cu un pluton de militari la Casa Republicii. Pe
22 decembrie 1989, el a fost "solicitat" de marea masă
de revoluţionari, pentru a crea Dispozitivul de
apărare al acestei instituţii publice, pe care l-a
comandat până pe 13 ianuarie 1990. În prezent, el
deţine documente importante despre această misiune
la care a participat şi la care a fost martor ocular.
Acest subofiţer erou, din Mangalia, este consemnat în
registrul istoric al Postului de Radio Bucureşti.”
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