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95 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI PENTRU 

CINSTIREA MEMORIEI EROILOR 

 

Text: col. (rz.) Remus Macovei   Foto: cdor. av. (rtr.) Pavel Oțelea 

    

La 12 septembrie 1919, prin ID nr. 4106, se înfiinţa Societatea 

„Mormintele eroilor căzuţi în război”, al cărui Comitet Central avea ca 

preşedinte de onoare pe M S Regina 

Maria. 

Pentru a aniversa împlinirea a 95 

de ani de la acest eveniment, Filiala 

Constanţa a Asociaţiei Naţionale Cultul 

Eroilor „Regina Maria” a organizat la 

10 septembrie 2014 o adunare festivă în 

Sala de Concerte a Cercului Militar 

Constanţa. 

La acest eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Arhiepiscopiei 

Tomisului, Inspectoratului Şcolar Judeţean,Direcției Județene Constanța a 

Arhivelor Naționale, Comandamentului Flotei şi Brigăzii 9 Mecanizate 

„Mărăşeşti”, Filialei Costanța a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de 

Război, Filialei Constanța a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în 

Rezervă şi în Retragere, Muzeului de Istorie Națională şi Arheologie 

Constanța, Muzeului Marinei Române, Filialei Constanța a Muzeului 

Militar Naţional „Ferdinand I” şi Consulatului general al Federaţiei Ruse 

la Constanţa.  

Comandorul (rtr.) Pavel Oţelea 

a prezentat evoluţia acestei societăţi 

în perioada  1919-1948, iar col.(rz.) 

Remus Macovei a evidențiat 

aspectele cele mai semnificative 

legate de înfiinţarea Filialei 

constănţene şi de activitatea 

desfăşurată de filială în perioada 

anilor 1991 – 2014. 

 

Gl. lt. (rtr.) Gheorghe Constantin din partea veteranilor de război, 

inspectorul şcolar general adjunct al ISJ Constanţa prof. Irinela Nicolae, 

gl.lt.(rtr.) Zeca Constantin din partea rezerviştilor militari, col. Adrian 

Soci din partea militarilor activi, dr. Virgil Coman, prof.univ. dr. Valentin 

Ciorbea și dr. Costin Scurtu au adresat mesaje din partea instituțiilor pe 

care le reprezentau și au mulțumit membrilor Asociației pentru munca 

depusă pentru perpetuarea în conștiința cetățenilor a sentimentelor de 

adâncă recunoștință față de martirii și eroii neamului.  
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Membrilor fondatori ai Filialei 

Constanţa a Asociaţiei Naţionale 

Cultul Eroilor „Regina Maria” - 

prof. univ. dr. Valentin Ciorbea şi 

prof. Osman Nihat, reprezentanţilor 

tuturor instituţiilor prezente şi 

preşedinţilor Subfilialelor Mangalia 

- prof. Emil Corneliu Ninu, 

Medgidia - lt. Traian Nechita, 

Techirghiol- col. Mihai Gavrilă Andreescu, Grădina - prof. Anghel 

Bardac, Oituz - Leonard Adam,  le-au fost oferite Diplome aniversare 

pentru „merite deosebite în activitatea de cinstire a memoriei eroilor 

neamului românesc”. 

Activitatea s-a încheiat cu 

recitalurile susţinute de corul 

bărbătesc „Armonia" al 

Arhiepiscopiei Tomisului, 

profesoara de muzică Cristina 

Teodoru și soprana Nora 

Beneş, acompaniată de 

pianista Alla Bivol. 

                    

Modelul diplomei înmânată din partea A.N.C.R. „R.M.” 
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TINERIMEA ROMÂNĂ – 1915 

Text: Lt.col. (rz.) Dan Nicolau 

O caracteristică importantă a Asociației noastre este aceea de a 

cotrobăi, de a scormoni, biblioteci, arhive, lăzi cu amintiri, poduri de case 

vechi, întru aflarea de mărturii despre care nu se mai știe nimic. Mărturii 

despre timpuri și oameni care au fost, pentru ca noi să fim. În toate 

cotloanele se ascund mărturii. Fotografii, cărți, documente pe care lumea 

le-a uitat. Ori asta e nedrept! Ele trebuie scoase la lumină. N-am inventat 

noi asta, ci întreaga istorie a omenirii, încă din vremea când omul nu 

învățase să scrie, dar transmitea respectul pentru înaintași poate oral, poate 

prin desene edificatoare, poate prin 

monumente cioplite cu greu în piatră.  

De curând am ajuns prin grija unui 

mare prieten căruia îi mulțumim pe această 

cale, în posesia unei broșuri (nr. 2, deci a 

fost o întregă serie!) de prin 1915, editate 

de Biblioteca Societății „Tinerimea 

Română” și care se cheamă CULTUL 

EROILOR NEAMULUI, conferința 

„Tinerimii Române”.  

Atrași am fost de conținutul revistei, 

care în anul de război 1915 vorbea de 

spiritul eroilor neamului, ca Ștefan Vodă, 

Ioan Vodă cel Viteaz, Mihai Bravul, dar și 

de ofițeri francezi, japonezi sau din alte 

nații, ce dovediseră bravură și constituiau exemple nu numai pentru 

popoarele sau armatele lor ci pentru întreg spiritul istoriei universale. Un 

alt important aspect îl constituie faptul că societatea era a unei tinerimi 

române, TINERIME! Deci tinerimea propaga spiritul, ceea ce este 

remarcabil! Și nu în cele din urmă, să remarcăm faptul că această revistă 

apărea în 1915, cu patru ani înainte de înființarea de către Regina Maria a 

Asociației Naționale pentru CULTUL EROILOR. Iată dar, de unde 

venim! Din conținut, citez: 

„Însăși rațiunea ne spune, iar experiența noastră și a altora, ne 

învață că un neam trebuie să-și cunoască lămurit rostul său pe pământ 

....Nu ne-au lipsit nici în trecut oameni mari, cari să ne călăuzească cu 

înțelepciune pe calea cea dreaptă a rostului neamului nostru, și astăzi 

zeul bun al neamului ne-a trimes apostolii săi cari, cu graiu fierbinte ca și 

pana măiestrită, ne arată drumul larg ce trebuie croit.” 

Încântați de descoperire, am continuat să căutăm tot ce se mai putea 

găsi despre societatea tinerimii noastre.  Ea a fost înființată la București în 
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1878 (era anul marilor elanuri declanșate de dobândirea Independenței și a 

Dobrogei noastre!) din inițiativa pe deplin lăudabilă a unui grup de elevi 

de la liceul Matei Basarab, ale căror nume poate spune mai mult sau mai 

puțin. Despre ei vorbește minunata inițiativă. Ei erau Alimănescu, frații 

Oănești, Aurel Șeicaru, Dumitru Soreanu, Petre Popovici, Alexandru 

Ionescu, etc. Societatea literar-științifică propusă de ei a născut în afara 

preocupărilor de bază de descoperire și promovare a tinerilor dăruiți cu 

talent în diferite domenii și stimularea vârstei de bronz să devină o valoare 

națională, scop pentru care se înființase și dedicata activitate de cinstire a 

memoriei eroilor neamului. 

Însuși reputatul profesor Grigore Tocilescu, aflat în comisiile de 

evaluare, scria despre această grupare de tineri și obiectivele lor:  

„În alegerea subiectelor pentru concurs, comisia a fost condusă de 

convingerea  că prin școală și numai prin școală se poate deștepta, 

întreține și conserva simțământul național.”  

Mai apoi, prin 1882, tinerii au scos o revistă a Societății, iar la 25 

mai 1924, cu sprijinul ( care astăzi n-ar exista în ruptul capului!) al 

Primăriei Bucureștilor, s-a pus piatra de temelie pentru ridicarea pe Bd. 

Schitu Măgureanu, a unui Palat al Tinerimii Române.    

În 1992, o Hotărâre de Guvern înființează ca pe un semn, o 

obligație, față de entuziaștii juni de la 1878 un Centru național de Artă – 

„Tinerimea română”, care are merite incontestabile în promovarea valorii 

tinerilor artiști, dar care uită să treacă între obiectivele sale primordiale, 

spusele distinsului profesor Tocilescu privind simțămîntul național, 

cunoașterea oamenilor și faptelor trecutului care au clădit prezentul.  

*               *               * 
 

TURTUCAIA, O EPOPEE DOBROGEANĂ  A    

  PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 

 
de Emil-Corneliu Ninu 

        Un grup de entuziaşti, membri ai Subfilialei Mangalia a Asociaţiei 

Naţionale CULTUL EROILOR „REGINA 

MARIA”, în frunte cu preşedintele Emil-

Corneliu Ninu, a participat, împreună cu 

mult mai numeroşii vizitatori constanţeni, 

la depunerea unei coroane de flori în 

cimitirul din Turtucaia (Tutrakam). 

După slujba oficiată de un grup de somităţi 

clericale şi păstrarea momentului de 

reculegere pentru cei înfrăţiţi cu glia, 

printre cei care au luat cuvântul s-a 

numărat şi preşedintele Filialei Constanţa a 
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A.N.C.E.R.M., dl. col. (r) Remus Macovei, ascultat cu atenţie de către 

auditoriul bulgar, intervenţia dlui fiind tradusă, simultan  în limba din ţara 

vecină. De un interes deosebit s-a bucurat promisiunea acestuia de a 

întregi lista celor căzuţi aici, în crâncenele lupte din perioada 2-6 

septembrie 1916, înfruntându-se, atunci, beligeranţi din Bulgaria, Turcia, 

Germania, România, Rusia, Serbia. Rezultat al unei munci minuţioase în 

Arhivele Civile din Constanţa, suntem siguri că d-sa îşi va sintetiza datele 

într-o altă atât de valoroasă carte, al căror număr depăşeşte deja cifra zece. 

Vizita mangalienilor este a 

doua de acest fel, în urmă cu trei 

ani, coroana de flori depusă s-a 

adăugat mulor altora, sub privirile 

preşedintelui bulgar, care a 

marcat cu prezenţa sa importanţa 

acestui eveniment pentru armata 

bulgară şi istoria unui popor atât 

de marcat de lupta sa continuă 

pentru neatârnare. 

 

De fiecare dată, în astfel de ocazii,  după omagierea eroilor siliţi să se 

înfrunte pentru împlinirea unor idealuri naţionale, sentimentul peren este 

cel al înfrăţirii şi al necesităţii păcii între popoare.  

 

*               *               * 

 

EROII  CONSTĂNŢENI  DE  LA  TURTUCAIA 

Text: Col.(rz.) Macovei  Remus 
 

În perioada 1 - 6 septembrie 

1916, în capul de pod Turtucaia,  

Armata Română a suferit cea  mai 

ruşinoasă înfrângerere din istoria sa.  

În cifre, dezastrul de la 

Turtucaia se prezintă astfel: 

 3.500 militari au reuşit să se salveze, 

refugiindu-se la Olteniţa sau Silistra; 

7.000 morţi au fost îngropaţi în cele 

două imense gropi comune din 

Cimitirul de Onoare Şumentsi (Daidâr), Bulgaria; 28.500 militari  au fost 

luaţi prizonieri. O bună parte din cei care s-au jertfit au fost constănţeni. 
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      În urma cercetărilor 

executate de către  echipa  

ANCE „Regina Maria”, formată 

din – Remus Macovei, Gheorghe 

Tudoran, Aurel Buciu, Petre 

Bădău, Marin Voicu şi Dan 

Nicolau –  în perioada ianuarie - 

august 2014, la Arhivele 

Naţionale  Constanţa, vă 

prezentăm în premieră, eroii 

constănţeni identificaţi până în prezent, care au murit, au fost răniţi sau 

au dispărut la Turtucaia.  

Menţionez că am reuşit să parcurgem aproximativ jumătate din 

fondul documentar existent, activitatea  urmând a fi finalizată în perioada 

următoare. 
NUME ŞI 

PRENUME 
CTG GRAD DOMICILIU DETALII URMAŞI PROFESIE 

 

REGIMENTUL 74 INFANTERIE  

Albu Ştefan 1903 sold. Viroaga dispărut Turtucaia Căsătorit, 4 copii plugar 
 

Aldea Vasile 1905 sold. Ciocarlia 
rănit Turtucaia, 
întors captivitate 
1918 

Căsătorit, 4 copii plugar 
 

Alexandru Radu 1909 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Anastase Anastase 1905 sold. Anadalchioi dispărut Turtucaia  muncitor 
 

Andreiaş Ion 1905 sold. Independenţa dispărut Turtucaia 2 copii orfani plugar 
 

Anghel Petre 1010 sold. Şipote dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Apostol Radu 1903 sold. 
Nicolae 

Bălcescu 
dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 

 

Arif Veli 1904 sold. Cotu Văii dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Aslan Ismail 1904 sold. Osmancea 
prizonier Turtucaia, 
mort în lagăr 

Căsătorit, 1copil plugar 
 

Banciu Ion 1904 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Banciu Radu 1905 sold. Adamclisi dispărut Turtucaia Căsatorit, 3 copii plugar 
 

Barbu Ilie 1903 sold. Limanu dispărut Turtucaia Căsătorit, 4 copii plugar 
 

Băcanu Nicolae 1904 sold. Constanţa dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil muncitor 
 

Bădău Oprea 1905 sold. Viroaga dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
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NUME ŞI 
PRENUME 

CTG GRAD DOMICILIU DETALII URMAŞI PROFESIE 
 

Bărbălau Ion 1900 sold. Darabani dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Bivolaru Ion 1905 sold. Chirnogeni dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Bobolea Grigore 1903 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia 2 copii orfani plugar 
 

Bolboceanu Vasile 1903 sold. Peştera dispărut Turtucaia Căsătorit,  4 copii plugar 
 

Bucăţică Stoica 1908 Serg. 
Nicolae 
Bălcescu 

dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Bucur Vasile 1904 sold. Topraisar dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Burmadet Bechir 1902 sold. 23 August dispărut Turtucaia Căsătorit, 5 copii plugar 
 

Campeanu 
Mihalache 

1903 Cap. Ciocarlia 
rănit, prizonier  
lagăr Udovo,  
eliberat 04 10.1918 

 plugar 
 

Carciog Marin 1902 sold. Plopeni dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Carşoveanu Ioan 1904 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Căldararu 
Alexandru 

1907 sold. Movila Verde dispărut Turtucaia Căsatorit, 1copil plugar 
 

Călin Nicolae 1904 sold. Negru Vodă dispărut Turtucaia Căsătorit,2 copii plugar 
 

Cercel Radu 1907 sold. Cotu Văii dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Ciobanu Toma 1912 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Ciobănel Ion 1903 sold. Limanu dispărut Turtucaia Căsătorit, 5 copii plugar 
 

Ciulpan Ion 1906 sold. Darabani rănit Turtucaia. Căsătorit, 4 copii plugar 
 

Cocotan Ghe. 1905 sold. Chirnogeni dispărut Turtucaia Căsătorit, 4 copii plugar 
 

Cojoc Ghe .Ioan 1901 sold. Movila Verde mort Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Constantin Ciocică 1904 sold. Olteni dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil lăutar 
 

Constantin 
Paraschiv 

1907 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Coşereanu D=tru 1906 Cap. Pecineaga dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Curmemet Omer 1901 sold. Pecineaga dispărut Turtucaia Căsătorit, 3 copii plugar 
 

Dinu Iordache 1901 sold. 
Gl. 
Scărişoreanu 

dispărut Turtucaia Căsătorit, 4 copii plugar 
 

Dumitru Toader 1901 sold. Pecineaga dispărut Turtucaia Căsătorit,  1copil plugar 
 

Ene Florea 1901 sold. Viroaga dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
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NUME ŞI 
PRENUME 

CTG GRAD DOMICILIU DETALII URMAŞI PROFESIE 
 

Filaret Gheorghe 1905 sold. Viroaga dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Frâncu Gheorghe 1908 sold. Ţepeş Vodă dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Frâncu Stanciu 1903 sold. Plopeni dispărut Turtucaia 1 copil orfan plugar 
 

Georgescu 
Gheorghe 

1905 sold. Cotu Văii dispărut Turtucaia Căsătorit,  4 copii plugar 
 

Ghe.Milea Florea 1906 sold. IIIndependenţa dispărut Turtucaia Casatorit,  4 copii plugar 
 

Gheorghe Ion 1904 sold. Viroaga dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Gheorghiu Vasile 1905 sold. IIIndependenţa 
rănit, prizonier 
Turtucaia, eliberat 
25.09.1918 

 plugar 
 

Ghineanu Iacob 1907 sold. Viroaga dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Gongoroiu Vasile 1906 sold. Darabani 
rănit antebraţ 
stâng, invaliditate 
20% 

Căsătorit, 3 copii plugar 
 

Hagi Omer Omer 1905 Cap. Topraisar dispărut Turtucaia Căsătorit, 4 copii plugar 
 

Husein Osman 1904 sold. Comana dispărut Turtucaia Căsatorit, 3 copii plugar 
 

Ieremia Ion 1905 sold. Făclia dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Ion Ilie 1902 sold. Constanţa dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil muncitor 
 

Ion Mihai 1905 sold. 
Gura 
Dobrogei 

dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Ion Ungureanu 1901 sold. Cuza Vodă dispărut Turtucaia Căsătorit, 3 copii plugar 
 

Ion Vlădilă 1904 sold. Pecineaga dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Ivan Gheorghe 1903 sold. Fântânele 
amputat mâna 
dreaptă 

Căsătorit, 6 copii plugar 
 

Liţa Ilie 1907 sold. Cuza Vodă dispărut Turtucaia 1 copil orfan plugar 
 

Mamet Sait 1904 sold. Târguşor dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Marin Ciobanu 1907 Serg. Dumbrăveni 
rănit Turtucaia, 
mort lagăr Slivin 
Bulgaria 

Căsătorit, 1copil plugar 
 

Medjit Caieredin 1900 sold. Bărăganu dispărut Turtucaia Căsatorit, 3 copii plugar 
 

Menli Abibula 1899 sold. 
Nicolae 

Bălcescu 
dispărut Turtucaia Căsătorit, 4 copii plugar 

 

Michinete Ghiţa 1904 sold. Viroaga 
prizonier Turtucaia, 
mort în lagăr Prilop 
08.02.1917 

Căsătorit, 1copil plugar 
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NUME ŞI 
PRENUME 

CTG GRAD DOMICILIU DETALII URMAŞI PROFESIE 
 

Mihalcea Stoica 1907 sold. Cotu Văii dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Militaru Dima 1906 sold. Negreşti rănit Turtucaia  plugar 
 

Mircioiu Ion 1902 sold. Saraiu dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Miscoci Ion 1905 Cap. Valea Rea 
rănit mâna stângă 
invaliditate 60% 

Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Mitrache 
Gheorghe 

1904 sold. Movila Verde dispărut Turtucaia Căsatorit, 3 copii plugar 
 

Moişoiu Stancu 1900 sold. Pecineaga dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Munteanu 
Constantin 

1904 sold. Limanu dispărut Turtucaia 2 copii orfani plugar 
 

Munteanu Grigore 1908 sold. Limanu dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Mureşanu Petre 1901 sold. IIndependenţa dispărut Turtucaia Căsătorit, 4 copii plugar 
 

Nastase Muse 1907 sold. Cotu Văii dispărut Turtucaia Căsătorit, 4 copii plugar 
 

Năstase Mihai 1907 sold. Plopeni dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Neagu Badea 1905 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Neculae Mihai 1904 sold. Negru Vodă rănit Turtucaia.  plugar 
 

Nedelcu Alexandru 1904 sold. Viroaga dispărut Turtucaia Căsatorit, 3 copii plugar 
 

Nedelea Gheorghe 1906 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit, 4 copii plugar 
 

Nită Petre 1907 sold. 
Gl. 

Scărişoreanu 
dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 

 

Obrescu Elizar 1906 sold. Anadalchioi dispărut Turtucaia Căsătorit muncitor 
 

Olteanu Gavrilă 1908 Sold. Tortomanu 
prizonier Turtucaia. 
Mort în lagăr Asia 
Mică 

Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Omer Abit 1907 sold. 
Mihail 

Kogălniceanu 
dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 

 

Panait Panait 1907 sold. Cuzgun dispărut Turtucaia Căsatorit, 3 copii plugar 
 

Papadopol Petre  Slt. Constanţa 
rănit Turtucaia, 
internat Spital 
Călăraşi 

Căsătorit, 3 copii invătator 
 

Pasat Ion 1901 sold. 
Gl. 

Scărişoreanu 
dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 

 

Pastramă Florea 1905 sold. Negru Vodă dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Părtascu Marin 1904 Serg. Chirnogeni dispărut Turtucaia Căsătorit, 5 copii plugar 
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NUME ŞI 
PRENUME 

CTG GRAD DOMICILIU DETALII URMAŞI PROFESIE 
 

Păun C-tin 1906 sold. Cochirleni dispărut Turtucaia Căsatorit plugar 
 

Pâvan Dumitru 1905 sold. Limanu dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Peinu M Peinu 1913 sold. Mihai Viteazu dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Petcu Avram 1904 Serg. Constanţa dispărut Turtucaia Căsătorit muncitor 
 

Petre Baran 1906 sold. Plopeni dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Petre Ghrorghe 1904 sold. Regep Cuiuz dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Petre Matei 1903 sold. Constanţa dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii muncitor 
 

Petru Grecu 1900 sold. Negru Vodă dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Ploeşteanu Mihai 1905 sold. Plopeni dispărut Turtucaia Căsatorit, 3 copii plugar 
 

Popa Ion 1911 Cap. 
Nicolae 

Bălcescu 
dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 

 

Popa Ion 1907 sold. Eforie dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Popa Ion 1907 sold. Movila Verde dispărut Turtucaia Căsătorit, 3 copii plugar 
 

Popa Tudor 1903 sold. Movila Verde dispărut Turtucaia Căsatorit plugar 
 

Popescu Ioan 1901 sold. Deleni dispărut Turtucaia Căsătorit, 5 copii plugar 
 

Popia Ion 1905 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia 1 copil orfan plugar 
 

Refi Omer 1906 sold. Bărăganu dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Rotaru Oprea 1903 sold. Cuza Vodă mort Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Sârbu Marin 1905 sold. Olteni dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Scarlete Albu 1905 sold. Bărăganu 
prizonier Turtucaia, 
mort în lagăr Turcia 

Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Senin Marin 1900 sold. Cuza Vodă dispărut Turtucaia Căsatorit, 3 copii plugar 
 

Seuleanu Vasile 1901 sold. Anadalchioi dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Smarandache 
Dobrescu 

1907 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsatorit, 3 copii plugar 
 

Solomon Filip 1907 sold. Cumpăna 
rănit mâna stângă, 
invaliditate 60% 

Căsătorit, 4 copii plugar 
 

Stoian Sapof 1902 sold. Corbu dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil cojocar 
 

Stoica D-tru 1901 sold. Dumbrăveni 
prizonier Turtucaia, 
mort in lagăr 
06.02.1917 

Căsătorit, 4 copii plugar 
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NUME ŞI 
PRENUME 

CTG GRAD DOMICILIU DETALII URMAŞI PROFESIE 
 

Ştefan N Enciu 1898 sold. Istria dispărut Turtucaia Căsătorit, 4 copii plugar 
 

Târnoagă Tănase 1899 sold. Plopeni dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Trifanof Păruş 1913 sold. Sinoe 
rănit picior stâng, 
invaliditate 60% 

  pescar 
 

Văleanu Ion 1906 Sold. Cochirleni 
rănit gamba 
dreaptă, invaliditate 
20% 

Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Vâlcea Marin 1906 sold. Negru Vodă dispărut Turtucaia Căsatorit, 3 copii plugar 
 

Vlad Ion Simion 1905 sold. Constanţa dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii lăutar 
 

Zahau Petre 1906 sold. Movila Verde dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

REGIMENTUL 34 INFANTERIE 
 

Agi Menan Izet 1903 sold. 
Nicolae 

Bălcescu 
dispărut Turtucaia Căsatorit, 3 copii plugar 

 

Amet Anis 1912 sold. Bărăganu dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Apostol Bălan 
Petcu 

1912 sold. Mereni 

prizonier 
Turtucaia,mort în 
lagăr Turcia 
13.02.1917 

Căsătorit plugar 

 

Ardeleanu C-tin 1907 sold. Viroaga 

prizonier Turtucaia, 
mort in lagăr 
Niş/Serbia 
15.01.1917 

Căsătorit, 2 copii plugar 

 

Badea Nedelea 1915 sold. Adamclisi dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Bidoaie Ioan 1910 sold. Plopeni dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Bundar Cristea 1912 sold. Vulturu dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Candea Ion 1911 sold. Movila Verde mort Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Chemal Amet Hagi 
Mustafa 

1915 sold. Mangalia dispărut Turtucaia Căsatorit  
 

Ciobanu Gheorghe 1912 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Cioroianu 
Gheorghe 

1911 sold. Cotu Văii dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Cocsora Veli 1910 sold. Istria dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Constantin 
Boboşilă 

1012 sold. Cotu Văii dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Croitoru Cristache 1915 Frt. Limanu dispărut Turtucaia Căsătorit 
   plugar 
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NUME ŞI 
PRENUME 

CTG GRAD DOMICILIU DETALII URMAŞI PROFESIE 
 

Daut Ferat 1909 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit, 3 copii plugar 
 

Drăgulin C-tin  Mr. Tuzla dispărut Turtucaia    
 

Dumitru Ivan 1913 sold. Viroaga dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Filip Solomon 1907 sold. Constanţa 
pierdut 2 degete 
mâna stângă 

  plugar 
 

Florescu Ştefan 1905 Cap. Viroaga dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Gheorghescu C-tin 1914 Cap. Constanţa dispărut Turtucaia   
Funcţionar 

comercial 
 

Iacob Mezecher 1910 sold. Cobadin dispărut Turtucaia Căsatorit, 3 copii plugar 
 

Joiţa Petre 1909 sold. Plopeni dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Lich Iulius 1910 sold. Mangalia dispărut Turtucaia    
 

Litră Marin 1911 sold. Negru Vodă dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Marin Iancu 1915 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Marin Stoian 1912 sold. Potur dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Menadit Benali 1915 sold. Topraisar dispărut Turtucaia   plugar 
 

Milea Vasile 1910 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit,3 copii plugar 
 

Mincă Marin 1912 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Mormenchi 
Costache 

1910 sold. Cogealac dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Murtasal Ferat 1911 sold. Cobadin dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Neagu Radu 1916 sold. Anadalchioi dispărut Turtucaia Căsătorit cârciumar 
 

Negrilă Alexandru 1910 sold. Cerchezu dispărut Turtucaia 2 copii orfani plugar 
 

Nenacai Iacub 1914 sold.  
rănit la cap, 
Turtucaia. 

  plugar 
 

Radu Bănică 1909 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Radu Buga 1911 sold. Băneasa dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Roncea Gheorghe 1910 sold. Cotu Văii dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Rusu Ion 1912 sold. Valu Traian dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Saledin Giumasai 1915 sold. Cotu Văii dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
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NUME ŞI 
PRENUME 

CTG GRAD DOMICILIU DETALII URMAŞI PROFESIE 
 

Saliu Marin 1912 sold. Cotu Văii dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Săracilă Ilie 1910 sold. Cotu Văii dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Stancu C-tin 1910 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Stoica Ioan 1916 sold. Cobadin dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Stoica Ion 1904 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia 1 copil orfan plugar 
 

Stoica Ion 1911 sold. IIndependenţa dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Suliman Apti 1912 sold. Sibioara dispărut Turtucaia   cafeciu 
 

Târnoiu Minea 1912 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia 1 copil orfan plugar 
 

Trăistaru Dumitru 1903 sold. Viroaga dispărut Turtucaia Căsatorit, 3 copii plugar 
 

Vardol Ghe. 1915 sold. Viroaga dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Vâlcu Ilie 1910 sold. Cotu Văii dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Vlad C-tin 1910 sold. IIndependenţa dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

Zaharia D-tru 1912 Cap. 
Gl. 

Scărişoreanu 
dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 

 

 
REGIMENTUL 40 INFANTERIE 

 

Stoicu Voicu 1904 sold. Olteni 

rănit Turtucaia, 
amputat degete 
picior drept, luat 
prizonier 

Căsătorit, 2 copii plugar 

 

Tudor Burdel 1904 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

REGIMENTUL 76 INFANTERIE 
 

Ioniţa Năstase 1900 sold. Belciugatele dispărut Turtucaia 1 copil orfan plugar 
 

Manea Manea 1904 sold. Chirnogeni dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

REGIMENTUL 79 INFANTERIE 
 

Dinu Mihalache 1905 sold. 
Scurteşti/ 

Buzău 
dispărut Turtucaia Căsatorit, 3 copii plugar 

 

REGIMENTUL 80 INFANTERIE 
 

Rusu Ioan 1900 sold. Constanţa dispărut Turtucaia Căsătorit, 4 copii vizitiu 
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NUME ŞI 
PRENUME 

CTG GRAD DOMICILIU DETALII URMAŞI PROFESIE 
 

 
REGIMENTUL 9 CĂLĂRAŞI 

Topciu Ion 1912 sold. Bărăganu dispărut Turtucaia Căsătorit plugar 
 

REGIMENTUL 10 VÂNĂRORI 
 

Pintelei Chivu 1907 sold. Pecineaga dispărut Turtucaia Căsătorit, 4 copii plugar 
 

REGIMENTUL 2 GRĂNICERI 
 

Radu Ştefan 1910 sold. Mangalia dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil muncitor 
 

REGIMENTUL 5 OBUZIERE 
 

Brânză Stan 1901 sold.  Negreşti dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Vlad Chiriţă 1915 sold. Dumbrăveni dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

REGIMENTUL 3 ARTILERIE GREA 
 

Sârbu Ion 
1914 sold. Osmancea dispărut Turtucaia Căsătorit, 2 copii plugar 

 

BATALIONUL 5 PIONIERI 
 

Ion D.Mihai 1910 sold. Dumbrăveni 
rănit Turtucaia, 
prizonier Bulgaria 

Căsătorit, 2 copii plugar 
 

Mârzoc Milea 1910 sold. Movila Verde dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

Pavel Andrei 1910 sold. Comana dispărut Turtucaia Căsătorit, 1copil plugar 
 

 

*               *               * 

FILE DE ISTORIE DOBROGEANĂ. 

DOBRICI, SEPTEMBRIE DE FOC AL ANULUI 1916 
 

                                                                  de E. C. Ninu 
 

 

Joi, 25 septembrie a.c., membrii 

Subfilialei Mangalia a ASOCIAŢIEI 

NAŢIONALE CULTUL  EROILOR 

„REGINA  MARIA” au depus o coroană 

de flori la monumentul din incinta 

Cimitirului Militar din localitate.„Glorie 

eternă şi recunoştinţă vie tuturor eroilor 

!” au fost cuvintele înscrise pe tricolorul ce 

încadra  coroana. 
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După deschiderea festivităţilor de către 

comandantul garnizoanei, a urmat slujba 

religioasă de pomenire şi păstrare a unui 

moment de reculegere pentru cei îngemănaţi 

cu glia. Cuvântul plin de căldură al  

reprezentantului Primăriei din Dobrici a avut 

ecou deosebit în sufletele participanţilor, 

nefiind nevoie de translator, pentru a percepe 

încărcătura sufletească a unui asemenea 

moment, derulat în preajma flăcării ce 

încălzea, parcă, întreaga incintă.  

Sub steagurile ţărilor beligerante 

(Bulgaria, Germania, Turcia, România, 

Rusia, Serbia), numeroasele delegaţii au cinstit, apoi,  jertfa eroilor, ale 

căror cruci (multe dintre ele aparţinând unor soldaţi necunoscuţi) umplu 

întregul cimitir. 

 

 
 

Delegaţia din Mangalia, cuprinzând nouă persoane, a fost condusă 

de către preşedintele Subfilialei ANCERM, Emil-Corneliu Ninu, şi a 

inclus membri ai asociaţiei (profesori şi elevi de la Colegiul Economic, 

câştigători  ai unor premii obţinute la concursul „Eroul din familia mea”, 

artişti ai Cenaclului „Solteris”, precum cunoscuta poetă Emilia Dabu, 

pensionari). 

Ca şi la Turtucaia, locuitorii Mangaliei au înţeles să-şi aducă 

prinosul dragostei lor şi al recunoştinţei pentru cei care, cu sângele lor, au 

scris filele de aur ale istoriei acestor ţinuturi dintre Dunăre şi Mare.                  
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„CULTUL EROILOR”- CONSTANȚA 

 LA SIRIU - BUZĂU 

Text: col.(rz.) Macovei Remus, cdor. av. (rtr.) Oțelea Pavel 

Foto: Pavel Oțelea 

 

Pe o vreme destul de câinoasă, ploua mărunt și rece, un grup destul 

de numeros, mulți dintre ei foști, alții prezenți, componenți ai R 34 Mc. 

Topraisar, unii actuali membri la „Cultul Eroilor”-Constanța, a pornit la 

drum în dimineața zilei de 25 octombrie 201 

4 cu destinația comuna Siriu, județul Buzău, pentru a participa la 

festivitatea închinată Zilei Forțelor Armate Române organizată în această 

localitate. O altă parte a membrilor „Cultului” a participat la ceremonialul 

depunerii de coroane de flori la Monumentul Eroilor din Al Doilea Război 

Mondial situat în incinta Cimitirului Central Constanța.  

De ce tocmai la Siriu? Iată, pe scurt, motivul.    

 În campania anului 1916, 

datorită contraatacului viguros al 

Putreilor Centrale, s-a organizat 

Operația Armatei Române de 

apărare a trecătorilor din Munții 

Carpați. Ea s-a desfășurat începând 

cu a doua decadă a lunii septembrie 

și până la începutul lunii octombrie 

1916, având trei obiective 

principale: oprirea ofensivei declanșate de inamic pe frontul din 

Transilvania, menținerea și consolidarea unui dispozitiv defensiv pe 

aliniamentul Munților Carpați și crearea condițiilor pentru reluarea 

inițiativei strategice și trecerea la ofensivă.  

În acest context, la 11 octombrie 1916, după refacerea capacităţii de 

luptă ca urmare a  pierderilor suferite în bătălia de la Turtucaia, 

Regimentul 34 Infanterie „Constanţa” comandat de lt.col. Dumitru Mihail, 

a fost îmbarcat în gara Constanţa cu destinaţia Nehoiaşu (jud. Buzău), 

unde a intrat în subordinea Diviziei 6 Infanterie, comandată de gl. 

Arghirescu, care se  afla angajată  în luptă cu Divizia 89 Germană, 

comandată de gl. Von Bellow. Până la 11 noiembrie 1916 regimentul a 

participat la luptele pentru apărarea Văii Buzăului, în această perioadă 

pierzându-şi  viaţa sau fiind  răniţi un mare număr de militari constănţeni.

     

După terminarea ostilităților, rezultatul îl știm, crearea României 

Mari, oameni de suflet au vrut ca eroismul acelor vremuri să nu treacă în 

uitare. Astfel, la inițiativa confesorului de atunci al R. 3 Vânători, preotul 

Nicolaescu din Nehoiaș și sub directa îndrumare a gl. Traian Epure, 
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comandantul D.5 I. Buzău, care au beneficiat și de sprijinul întregii 

populații din acastă zonă, între anii 1936-1938, au trecut la construirea 

Monumentului „Ostașului Erou”, inaugurat în anul 1938 de către 

Societatea „Cultul Eroilor” în cadrul unei mari manifestări și în prezența 

mai multor militari supraviețuitori care au participat la acele lupte. 

 Este foarte interesant faptul că în toamna anului 1916, lt. col. Traian 

Epure era comandantul R. 3 Vânători din componența Diviziei 6 I. care 

avea misiunea să apere Valea Buzăului. 

La 15 octombrie 1916, Divizia 89 Germană, începe atacul pentru 

cucerirea Văii Buzăului. După multe lupte, cu pierderi mari de ambele 

părți, divizia română era foarte slăbită. Exista riscul să piardă linia de 

apărare în această zonă. Străpungerea acestor linii ar fi permis armatei 

germane să taie retragerea trupelor române. 

Lt. col. Traian Epure, din proprie inițiativă, lansează, în condiții 

deosebit de grele, un contraatac cu R. 3 Vânători, reușind să oprească 

avansul armatei germane, luând mulți prizonieri. În urma acestor lupte, 

oamenii din zonă l-au numit pe lt. col. Traian Epure „apărătorul Văii 

Buzaului". 

După război, oprindu-se prin satele din Valea Buzăului, pe care le-a 

apărat, lt. col. Traian Epure era întâmpinat de localnici, tineri și vârstnici, 

cu multă bucurie și recunoștință. 

Voi relata în câteva cuvinte o istorioară a Monumentului și 

Cimitirului Eroilor. Statuia „Ostașului Erou” este confecționată din bronz, 

are o greutate de 3 tone și reprezintă un soldat al armatei române în poziție 

de atac, cu o pușcă în mâna stângă și o grenadă în mâna dreaptă. Se pare 

că statuia ar fi opera celebrului sculptor Frederick Stork și ar fi fost turnată 

la Uzinele de armament de la Cugir, în anul 1922. 

Pe soclul statuii se afla o placă comemorativă cu următoarea 

inscripție: 

„Pentru proslăvirea eroilor morți din Regimentul 3 Vânători și Divizia 6 și 

celor care au luptat în 1916 pe aceste meleaguri barând pătrunderea 

armatelor dușmane în spatele frontului armatei române." 

Cimitirul Eroilor  

Osemintele ostașilor căzuți în luptele de la Siriu au fost strânse și 

îngropate într-o nișă săpată sub soclul de piatră al statuii „Ostașului Erou”. 

Astfel, a luat naștere Cimitirul Eroilor de la Siriu. 

Ansamblul memorial, Monumentul și Cimitirul Eroilor, a fost 

amplasat inițial pe raza comunei Siriu, pe prima terasă din partea stângă a 

pârâului Siriu la vărsarea acestuia în râul Buzău, pe malul drept, sub 

dealul Șoimul Siriului, locul cel mai disputat de către combatanți. 

În anul 1966 au fost ridicate în acest cimitir două cruci mari din 

piatră. Pe crucea din stânga este scris: 
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„Ostașii din Regimentul 34 Infanterie. Sublocotenent Ștefănescu Gh. Ion, 

un plutonier și nouă soldați căzuți la 20 octombrie 1916 apărând vitejește 

acest pisc." 

Pe crucea din dreapta: 

„1916-1918. Pentru Patrie. Aici odihnesc ostașii necunoscuți căzuți 

vitejește pe aceste locuri în războiul 1916-1918." 

Noul amplasament 

În anul 1975, când a început construcția barajului hidroenergetic de 

la Siriu, ansamblul a trebuit să fie mutat pe un amplasament deasupra 

șoselei DN 10 Buzău-Nehoiu-Brașov-pe malul stâng al barajului. 

Osemintele ostașilor necunoscuţi au fost mutate, construindu-se 

pentru ele un osuar. 

La intrarea în Cimitirul Eroilor, chiar deasupra porții, sunt scrise 

versuri din poezia „Nu-l uitaţi”  a  poetului Nichita Stănescu: 

„Nu-l uitaţi pe cel căzut în război, 

Lăsaţi-i din când în când un loc liber la masă, 

Ca şi cum ar fi viu între noi, 

Ca şi cum s-ar fi întors acasă.” 

Despre prezența la acest ceremonial militar și religios ne vorbește 

primarul comunei, Corneliu Dumitrescu. „Am reabilitat în urmă cu doi ani 

monumentul, iar anul trecut, tot de Ziua Armatei Române, au venit aici 

peste 100 de militari şi cadre militare din Buzău, cetăţeni de pe Valea 

Buzăului şi veterani de război din tot judeţul. Anul acesta a fost din nou 

un eveniment care ne-a impresionat, dar  trebuie să ne comportăm astfel 

încât şi generaţiile care vin să păstreze respectul cuvenit celor care au 

apărat ţara.”   

Cadrul natural deosebit, o vreme 

splendidă de toamnă, precum şi 

numărul impresionant de participanţi 

au constituit motive de bucurie pentru 

primarul comunei Corneliu 

Dumitrescu, şeful executivului local, 

acesta considerând că prezenţa 

militarilor din Garnizoanele Buzău și 

Constanța, de la Inspectoratul 

Judeţean de Jandarmi, a Gărzii de 

Onoare, a organizaţiilor locale ale veteranilor de război, Asociaţiei 

Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, a elevilor școlii locale, precum 

şi a reprezentanţilor autorităţilor publice de la nivel judeţean au făcut 

cinste şi au adus o semnificaţie aparte evenimentului. 

 În cuvântul său, președintele Filialei „Cultul Eroilor”- Constanța, 

col. (rz.) Remus Macovei, fost component al R. 34 Mc., a adus mulțumiri 

celor ce s-au străduit pentru realizarea acestui ansamblu memorial și i-a 
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promis primarului că-i va găsi în arhivele I.O.V.R. pe eroii regimentului 

ce s-au jertfit pe aceste văi, pentru completarea plăcilor comemorative. 

Are deja câteva nume: plt. Sabanof Abdula, cap. Constantinescu Nicolae, 

sold. Cairedim Alil, Sefchi Isleam, Savu Gheorghe, Novac Dumitru şi 

Predescu Alexandru.  

Participanții constănțeni au 

depus coroană de flori și la crucea 

comemorativă a R.34 I. Constanța. 

Tot în semn de respect pentru 

înaintași, la acest eveniment au mai 

fost prezenți: lt. col. Liviu Necula, 

comandantul B. 341 I., această  

unitate fiind  continuatoarea 

tradiţiilor de luptă ale R. 34 I. 

„Constanţa”; un pluton gardă de 

onoare de la aceiaşi unitate; șapte 

cadre în rezervă şi în retragere  din Constanţa; trei reperezentanţi ai Ligii 

Militarilor Profesionişti.     

La încheierea ceremonialului, făcând dovada unei adevărate măiestrii 

profesionale, militarii B. 341 I. au prezentat, spre încântarea 

participanţilor, un spectaculos exerciţiu demonstrativ de instrucţie de 

front. 

 

*               *               * 

 

EROI  CONSTĂNŢENI  

DIN CEL DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

 

Caporal Lupu M. Ion 

Născut: 25 august 1918, în com.Titu, raion Răcari, fiul lui Marin şi Stanca 

Decedat: 16 august 1989, în municipiul Constanţa 

Profesie: lucrător CFR 

Stagiu militar: Noiembrie 1939 - noiembrie 1942, în Regimentul 1 

Tren Pază 

Specialitatea militară: 99 (specialist transport CF) 

Concentrat: Februarie 1944, la Batalionul 21 Vânători de Munte 

Funcţia: comandant de grupă 

Particpant la Campania din vest: 23 august - 9 mai  1945 

Decoraţii: „Virtutea Militară de Război”, clasa a II-a  

Conform brevetului nr. 21.568 din 7 octombrie 1944, semnat de către 

comandantul Diviziei 1 Vânători de Munte, gen. Ion S. Bălăceanu, această 
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distincţie a fost acordată pentru „curajul şi devotamentul arătat în luptele 

duse cu germanii şi ungurii pentru dezrobirea Ardealului de Nord, în 

perioada august – noiembrie 1944”. 

 În Ordinul de Zi  pe unitate nr.183/1944 fapta de eroism a cap. Lupu 

M.Ion este consemnată astfel: 

 „Batalionul 2Vânători de Munte,  

 de două săptămâni nu reuşea să  

cucerească două cazemate, amplasate  

pe munte, dotate cu mitraliere 

 şi instalaţii de observare, de producţie 

 germană. În tot acest timp, cu fiecare  

atac, batalionul înregistra numeroase  

 pierderi de vieţi omeneşti. Întruna din 

 nopţi, cap. Lungu M. Ion, împreună  

cu grupa pe care o comanda, au 

escaladat muntele, pe coate şi gehuhchi, înarmaţi cu puşti şi grenade şi 

în urma unui atac fulgerător au reuşit să cucerească cele două 

cazemate. ” 

 

Sergent Udrea Romu 

Născut: 20 martie 1919, în com. Greci, jud. 

Mehedinţi, fiul lui Niculae şi Ana  

Decedat: 24 decembrie 1944, pe timpul luptelor 

pentru eliberarea Ungarieii 

Profesie: agricultor, sat  Gârliţa - comuna Ostrov, jud. 

Constanţa 

Stagiu militar: Noiembrie 1941- 6 septembrie  1942, 

în Regimentul 34 Infanterie „Constanţa” 

Specialitatea militară:  Infanterie 

Participă la Campania din est: 6 septembrie 1942 - 19 februarie 1943, 

cu Regimentul 34 Infanterie „Constanţa” 

Rănit: 25 noiembrie 1942, luptele de la Cotu Donului 

Funcţia: comandant de grupă, caporal 

Particpă la Campania din vest: 23 august - 22 noiembrie 1944, cu 

Regimentul 34 Infanterie „Constanţa” 

Funcţia: comandant de grupă, sergent 
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Decoraţii: „Virtutea Militară de Război”, clasa a II-a, post mortem şi 

medalia „Bărbăţie şi Credinţă”, clasa  a III-a.  

 

Referitor la moartea serg. Udrea Romu, soţia sa, doamna Elena 

Udrea, a primit din partea serg. Stancu Ion, din compania a 4-a 

/Regimentul 34 Infanterie „Constanţa” o carte poştală cu următorul 

conţinut: 

 „Stimată doamnă, în prezenta c.p. vă fac cunoscut că soţul d-

voastră serg. Udrea Romu a căzut pe câmpul de luptă în prima zi de 

crăciun dimineaţa. Am fost împreună de aceea  vă comunic acest lucru. 

Tot timpu îmi spunea că e dor de copilaşii lui dragi. Cu durere în suflet 

vă scriu această tristă veste, fiind cel mai bun camarad dintre noi.” 

 

*               *               * 

 

ZIUA EROILOR SÂRBI SĂRBĂTORITĂ LA MEDGIDIA 

Text: Col.(rz.) Remus Macovei 

 

 În toamna anului 1916 în 

luptele pentru apărarea Dobrogei s-

a acoperit de glorie Divizia 1 

Voluntari Sârbi, care a acţionat în 

cadrul Corpului 47 Armată Rus.  

Din cei 18.868 de militari ai 

diviziei, în luptele de la Bazargic, 

Ghelengic (Pecineaga) Cocargea 

(Pietreni), Mereni (Enghe Mahale), 

Miriştea (Edilchioi) şi Topraisar, au căzut 239 ofiţeri şi 8.727 trupă.  
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În cinstea acestora, pe o colină din apropierea cazărmilor militare din 

Medgidia, situată în cimitirul Ortodox, în anul 1926 a fost construit, din 

marmură adusă din Iugoslavia, un monument sub forma unei piramide 

osuar. Osemintele militarilor sârbi, croaţi şi sloveni, recuperate de pe 

câmpurile de luptă dobrogene, au fost înhumate în acest osuar, în 243 de 

sicrie. Ceremonia inaugurării 

osuarului a avut loc pe 8 

septembrie 1926, printr-un fastuos 

ceremonial militar şi religios. În 

fiecare an, în luna noiembrie, la  

acest impunător monument au loc  

ceremoniale militare şi religioase 

pentru omagierea eroilor sârbi.  

La data de 11 noiembrie, în 

organizarea Primăriei Medgidia şi 

a Ambasadei Republicii Serbia a 

avut loc un ceremonial la care au 

participat membri ai misiunii 

diplomatice sârbe acreditaţi în 

România, reprezentanţii Primăriei 

şi Consiliului Local Medgidia, reprezentanţi ai ambasadei Federaţiei Ruse, 

membri ai Ligii de prietenie româno - sârbe,  cadre militare şi rezervişti 

militari din garnizoana Medgidia, membri ai Asociaţiei Naţionale Cultul 

Eroilor „Regina Maria” din Constanţa şi Medgidia. 

După intonarea Imnurilor de stat ale Republicii Serbia şi României, 

de către fanfara reprezentativă a SMFN,  a fost  oficiat serviciul religios.  

Ambasadorul Republicii Serbia, Branco Brancovici, în alocuţiunea sa 

a prezentat pe scurt participarea militarilor sârbi la luptele din primul 

război mondial, în perioada 1914 - 1918. Excelenţa sa a elogiat faptele de 

arme ale militarilor  sârbi şi români, care au luptat cu dârzenie pentru 

apărarea Dobrogei, contribuind astfel  la 

consolidarea tradiţionalei prietenii ce leagă 

cele două popoare.  

Domnul Marian Iordache, primarul 

municipiului Medgidia, a mulţumit 

oaspeţilor pentru prezenţă şi a subliniat 

faptul că permanent a avut în vedere 

întăririrea colaborării cu autorităţile din 

Serbia pentru cinstirea memoriei eroilor 

sârbi care în anul 1916 şi-au jertfit viaţa în 

Dobrogea. Deasemenea şi-a manifestat 

încrederea că în perioada imediat următore 

vor fi identificate domenii în care să poată fi 
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îmbunătăţită colaborarea: în domeniu economic, social, politic şi cultural 

cu parteneri din Serbia. 

În continuare s-au depus coroane de către reprezentanţii  Ambasadei 

Republicii Serbia, Ambasadei Federaţiei Ruse, Primăriei şi Consiliului 

Local Medgidia, Ministerului Apărării Naţionale, Ligii de prietenie 

româno-sârbe, Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” (filiala 

judeţeană Constaţa şi subfiliala Medgidia ). 

Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare, asigurată de 

Regimnetul 53 Rachete Antiaeriene „Tropaeum Traiani”. 

                                      *                   *                    * 

 

70  DE  ANI  DE  LA DEPORTAREA  ÎN  RUSIA 

Text:  Annemarie Czernak, președinte FDG Constanța 

Foto: Lt.col. (rz.) Dan Nicolau 
 

Forumul Democrat al Germanilor din Constanţa a organizat în data 

de 21.01.2015, ora 11.00  la sediul din str. Sarmisegetuza nr. 8 masa 

rotundă cu tema „70 de Ani de la Deportarea în Rusia.„ 

La eveniment au participat în 

primul rând membrii forumului, 

dar și invitați de onoare. Astfel au 

fost prezenți de la Serviciul 

Județean Constanța al Arhivelor 

Naționale dr. Virgil Coman, 

director și dr. Constantin 

Cheramidoglu, consilier, de la 

Biblioteca Județeană „I.N. 

Roman” din Constanța dr. Corina-

Mihaela Apostoleanu,  d-l Stilla Nicolae, președinte al Comunității 

Evanghelice a Germanilor din Constanţa și d-l Dan Nicolau de la 

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Constanța. 

Față de evenimentele care au loc la Forumul Democrat al Germanilor 

din Constanța, cum ar fi Sărbătorirea Adventului sau Oktoberfest-ul, 

acesta a fost unul mult mai sobru. Subiectul este încă unul foarte dureros 

pentru cei care au avut de suferit în urma deportărilor și amintirile trezesc 

și acuma fiori de teamă. Ca și mulți alți germani din România, soarta nu i-

a ocolit nici pe cei foarte puțini germani rămași în Dobrogea după 

repatirerea acestora în Germania în toamna anului 1940.  

Cei aproximativ 2% din totalul de 15.000 de etnici germani repatriați, 

o comunitate extrem de restrânsă deci, a fost și ea ținta deportărilor din 

ianuarie 1945 în Uniunea Sovietică. După unele surse documentare ar fi 

vorba de 29 de etnici germani din Dobrogea, după altele de 59. 

Comparativ cu numărul total al deportaților etnici germani din România, 
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aproximativ 70.000 de saşi şi şvabi din Transilvania, respectiv Banat, 

numărul celor din Dobrogea pare infim. Dar chiar și dacă ar fi fost 

deportat unul singur, tot o nedreptate sfidătoare ar fi fost. Cu atât mai mult 

cu cât aceștia au fost obligați să muncească în regiunea Donbas și în Urali 

în condiții inumane, fără îngrijire sanitară, prost hrăniți şi îmbrăcați, în 

mine de cărbune şi cariere de piatră, în colhozuri şi în construcții. 

Conform Ordinul sovietic, au fost luați bărbaţii cu vârsta între 17 şi 45 de 

ani şi femeile între 18 şi 30 de ani, fiind exceptate persoanele inapte de 

muncă, femeile gravide şi cele cu copii sub un an. În realitate, ordinul nu a 

fost respectat întocmai, fiind deportați și persoane mai vârstnice și tineri 

aproape adolescenți încă. 

Accentul dezbaterilor a căzut mai puțin pe partea științifică a 

evenimentului istoric și mai mult pe reevocarea amintirilor personale. 

Astfel, profesorul de istorie Willy Wisoşenschi din localitatea Mihail 

Kogălniceanu, de origine german după tată și aromân după mamă, relata 

din amintirile sale legate de povestirile tatălui, deportat în Uniunea 

Sovietică. La întoarcerea sa acasă, acesta a refuzat mai întâi să vorbească 

despre ororile trăite. Mai mult, i-a fost teamă să vorbeasă limba germană, 

uniunile familiale fiind mereu ținute în mare taină, la care el, Willy 

Wișosenschi, copil fiind, era pus să stea de șase ca să nu vină nimeni și să-

i audă. Chinuit de amintiri cumplite și cu organismul total slăbit, nu a mai 

supraviețuit mult timp după întoarcera acasă și a decedat, lasând un loc gol 

în familie. 

D-na Simion Ana povestea cum tatăl dânsei, la fel ca și toți ceilalți, a 

fost urcat în vagoane de transport al vitelor. Călătoria a durat chiar 

săptămâni întregi, în condiții greu de imaginat. Au văzut cum unii dintre ei 

au murit în timpul transportului, iar odată ajunși la destinație, îi aștepta 

adevăratul calvar. Munca epuizantă în frigul cumplit din acele zone, 

incoparabil cu iarna trăită acasă, 

lipsa hranei și condițiile de igienă 

dezastruoase au făcut alte și alte 

victime. Ca un leitmotiv revenea mai 

în toate povestirile celor de față supa 

de varză, aproape singura formă de 

hrană pe care au primit-o cei de 

acolo. Supă e totuși impropiu zis, 

căci era vorba de o zeamă subțire în 

care rar plutea cîte o frunză de varză.  

Acest leitmoiv a însoțit și relatările d-nei Chivescu Edith, care 

povestea cu lacrimi în ochi când tatăl ei, șvab din Banat, a fost luat peste 

noapte din sânul familiei și deportat, ea fiind un copil de 3 ani în acel 

moment. Au urmat 5 ani în care au primit o singură dată veste de la el că e 
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în viață. Revederea după 5 ani a fost pentru dânsa una de-a dreptul 

miraculoasă.  

Au urmat amintirile d-nei König Hildegard, a cărei mamă a fost 

deportată când era ea copil și a cărei dramă a zguduit auditoriul. Iar 

povestea ei reprezintă doar un mic episod din lungul șir al dramelor trăite 

de cei 70 000 de deportați, din care circa 18% nu au supraviețuit. 

Discuțiile s-au terminat într-o atmosferă de tristețe și revoltă față de 

suferințele unor oameni nevinovați, victime ale unor dictaturi cumplite, 

dar și cu speranța ca asemenea evenimente să nu se mai repete în viitor. 

Forumul Democrat German din Constanța și-a asumat sarcina ca și în anii 

următori, asemena forumurilor din alte județe ale țării şi al asociaţiilor 

foştilor deportaţi din România să comemoreze tragicul eveniment, 

menţinându-i astfel vie memoria.  

 

*               *               * 

 

ANIVERSAREA  A  5 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA  

UNOR UNITĂŢI DOBROGENE  
 

Text: col. (rz.) Macovei Remus 

 

La  1 octombrie 2009, a fost 

înfiinţată Brigada 9 Mecanizată 

„Mărăşeşti”, care a preluat  tradiţiile 

de luptă ale Divizie 9 Infanterie 

„Mărăşeşti”. Brigada nou înfiinţată a 

luat în subordine fostele unităţi 

existente în garnizoanele Constanţa, 

Topraisar, Basarabi şi a înfiinţat  noi 

structuri în Medgidia.                                            

Miercuri, 1 octombrie, în 

cazarma din Kilometru 4-5, a avut loc o ceremonie militară şi religioasă 

prilejuită de  aniversarea a 5 ani de la înfiinţarea Brigăzii 9 Mecanizate 

„Mărăşeşti”.  

Au participat comandantul Diviziei 2 

Infanterie „Getica”, domnul gen.bg. dr. 

Petrică-Lucian Foca, militari americani de la 

Baza Mihail Kogălniceanu, comandanţi ai 

marilor unităţi şi unităţilor aparţinând 

M.Ap.N. şi MAI, cadre în rezervă şi în 

retragere, membri ai familiilor militarilor 

activi şi elevi ai unor instituţii de învăţământ 

constănţene. 
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Pentru rezultatele obţinute în perioada 2009-2014 drapelul de luptă a 

fost decorat cu „Emblema de Onoare ” a Statului Major General. În cadrul 

aceluiaşi eveniment au fost avansaţi în grad 6 ofiţeri şi  2 subofiţeri, iar 

unor cadrelor active şi în rezervă, care s-au remarcat pe timpul desfăşurării 

activităţilor în care a fost implicată brigada, le-au fost acordate plachete, 

diplome şi distincţii.  

Un pluton din Batalionul 341 Infanterie „Rechinii Albi” a prezenta un 

dinamic exerciţiu demonstrativ de mânuire a armamentului de infanterie.  

După defilarea subunităţilor şi a Fanfarei Statului Major al Forţelor 

Navale, participanţii au vizitat expoziţia în care au fost prezentate tehnica 

de lupăt şi armamentul din dotarea brigăzii.  

În încheiere, participanţii au vizitat Muzeul Militar Naţional 

„Ferdinand I” cu această ocazie luând cunoştinţă de tradiţiile de luptă ale 

Diviziei 9 Infanterie „Mărăşeşti”. 

În garnizoana Medgidia 
La 1 decembrie 2009, în cazarma fostului Regiment 40 Infanterie 

„Călugăreni”, a fost înfiinţat Batalionului 911 Infanterie „Capidava”.  

Cu ocazia aniversării a 5 ani de la înfiinţarea 

acestei unităţi, la 1 decembrie 2014, în piaţeta 

centrală din localitatea Medgidia a fost organizată 

o adunarea festivă la care au participat 

parlamentari, primarul municipiului Medgidia, 

consilieri locali, cadre active din comandamentul 

Diviziei 2 Infanterie „Getica”, Brigăzii 9 

Mecanizate „Mărărăşeşti” şi ai unităţilor militare 

din garnizoană, generali, ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în rezervă şi 

în retragere din garnizoanele  Constanţa şi Medgidia. 

S-a dat citire mesajului Şefului Statului Major al Forţelor Terestre, 

prin care militarii batalionului au fost felicitaţi pentru rezultatele obţinute 

în cei cinci ani de existenţă. Ca urmare a 

rezultatelor obţinute, Drapelul de luptă al 

Batalionului 911 Infanterie „Capidava ” a fost 

decorat cu „Emblema de Onoare” a Statului 

Major al Forţelor Terestre. 

Au ţinut alocuţiuni domnul senatorul Puiu 

Haşoti, primarul municipiului Medgidia, domnul 

Marian Iordache şi comandantul Brigăzii 9 

Mecanizate „Mărăşeşti”, domnul col. Adrian 

Soci. 
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CINSTIREA  EROILOR  NEAMULUI 

Text și foto: cdor. av. (rtr.) Pavel Oțelea 
      

Activitățile dedicate Zilei Naționale a României au început în 

municipiul și județul Constanța ceva mai înainte de data de 1 Decembrie. 

Filiala „Cultul Eroilor” - Constanța a fost onorată de invitațiile primite 

pentru a participa, prin reprezentați, la diferite astfel de activități. 

Fiind una dintre cele mai mărețe realizări din istoria poporului român 

și manifestările cultural-artistice au fost pe 

măsură, deosebite. Voi relata, prin citare, și 

câteva momente din vremurile de atunci și 

de acum.  

La 1 decembrie 1918 Vasile Goldiş 

citeşte rezoluţia Unirii: „Adunarea 

națională a tuturor românilor din 

Transilvania, Banat și Țara Ungurească, 

adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți 

la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie/1 

decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor 

locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul 

inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa 

și Dunăre.” 

Legea unirii a fost ratificată prin Decretul-Lege No. 3631 din 11 

decembrie de către regele Ferdinand, fiind votată de Adunarea Deputaţilor 

în şedinta din 29 decembrie 1919, în unanimitate. 

Să vedem și evoluția zilei naționale. Ziua Naţională a României este 

sărbătorită, începând cu anul 1990, la data de 1 decembrie. Însă, între 

1866 şi 1947, acest eveniment a fost celebrat la data de 10 mai, Ziua 

Regalității, apoi, între 

1948 şi 1989, era 

celebrată pe data de 23 

August: Revoluţia de 

Eliberare Socială şi 

Naţională, Antifascistă 

şi Antiimperialistă. 

Legea nr. 10 din 31 

iulie 1990, stipulează că 

Ziua Naţională a 

României va fi celebrată 

la data de 1 decembrie. 

Ziua de luni, 1 
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Decembrie 2014, a găsit mulți membri ai Filialei noastre, „Cultul Eroilor” 

răspândiți în mai multe locuri din județ pentru sărbătorirea Marii Uniri. 

Eu, împreună cu un mic grup de membri, am participat în calitate de prim-

vicepreședinte al acesteia la ceremonialul militar și religios desfășurat în 

incinta Cimitirului Eroilor din Primul Război Mondial situat în Cimitirul 

Central Constanța. A fost o activitate simplă. Aproape totul s-a centrat pe 

slujba religioasă prin care s-au pomenit eroii țării oficiată de Înalt 

Preasfinția Sa Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului. După această slujbă, 

cu gânduri de pioșenie față de jertfele poporului român pentru a-și realiza 

un ideal măreț, Unirea, am depus o coroană de flori la Monumentul 

Eroilor din Primul Război Mondial. Au mai depus coroane de flori 

oficialități județene și municipale, instituții guvernamentale, asociații 

neguvernamentale, un grup de militari americani și partide politice. 

 

*               *               * 

 

INTRODUCERE  ÎN  SĂRBĂTORILE  DE  IARNĂ 

Text: Lt. col. (rz.) Nicolau Dan  

Foto: Pavel Oțelea 

 

După un studiu minimal al fenomenului ( de cam 6 ani!) am 

participat firesc, la o nouă întâmplare, puțin artistică, cumva susținătoare 

de copilarie... la Forumul Democrat German din Constanța. Lucrurile sunt 

repetate, de altfel, istoria face la fel, dar găsim sau regăsim lucrurile 

miraculoase de ieri, pe care le aflăm azi, neștiutele din ungherele lor, vor 

să iasă la suprafață.  

Așadar, doamna Anne Marie Czernak, o 

președintă a Forumului, plină de energie, dăruire 

și...bună dispoziție, a început prin a ne 

„dezamăgi”, cu știrea cum că Moș Crăciun nu e... 

ci este o invenție Coca Cola, bătrânul premergător 

fiind un soi de Gepetto care dăruia copiilor prin 

tradiție jucării, pe urmă au apărut dulcegăriile 

făcute de „frau X” și „frau Y”, cu nuci, alune, 

marțipan etc. Dar chiar înaintea lui a existat ca de 

obicei, un înger blond și cârlionțat, care nu numai 

ca a fost modelul lui Botticelli sau Vermeer dar a 

înrâurit întreaga perioadă a pregătirilor Sărbătorilor Crăciunului, fiind 

chiar sacralizat pe la o catedrală germană. 

 Ba chiar ne-a povestit cum, bunicul domniei sale, copil fiind a încercat să 

surprindă ascuns sub pat, apariția îngerașului - (o vecină). Dezamăgirea 
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copilului consta în faptul ca „îngerul...nu l-am văzut, dar avea bocanci 

urâţi”. 

Noi am rămas cu Moșul Crăciun, devenit, mai apoi, Gerilă dar, 

revitalizat de ideea copiilor care așteaptă cuminți dulciurile propuse de 

istoria îngerului-copil inițial, a lui Moș Nicolae ( Vater Nikolaus, mai apoi 

Santa Klaus, după aia Moș Crăciun, apoi Moș Gerilă,...). Dar trebuie să 

pricepem și în ce fel devine simbolul pe care Doamna noastră l-a plimbat 

de la izvor, la Nuremberg, mai apoi prin Suedia și în final a ajuns în holul 

Forumului, unde copiii de la Liceul de artă „Regina Maria” ( și patroana 

Cultului Eroilor ...) au expus în jurul unui brad, și aripi de înger și poezii 

și acuarele demne de luat în seamă!  

A urmat deliciul prăjiturilor 

făcute de doamnele care au cântat 

„O, Tannenbaum!”, deliciul 

îngeraşilor care au înflorit 

atmosfera şi înţeleapta concluzie 

cu „La mulți ani!” 

La toate cele spuse a asistat și 

un mic grup de membri ai Filalei 

„Cultul Eroilor” – Constanța, 

Filială ce are strânse legături de colaborare cu Filiala Forumului. 

 

*               *               * 

 

MOŞ CRĂCIUN LA CERCUL MILITAR DIN MEDGIDIA 
Text – Lt.(rtg) Traian N.Nichita 

Foto – col.(rz) Victor Badea 

 

Istoria îndepărtată a timpurilor privind respectarea obiceiurilor şi 

tradiţiilor se manifestă şi în zilele noastre. Semnificaţia acestei sărbători 

vine din negura vremurilor ale sec. III şi este specifică geto-dacilor în care 

Moş Crăciun este un bătrân cu barba albă şi căciuliţa de culoare roşie. El 

este ajutat de spiriduşii săi în pregătirea 

cadourilor atât de râvnite de copii pe baza 

scrisorilor adresate de aceştia cu dorinţele 

exprimate în fel şi fel de rugăminţi pentru a 

le îndeplini dorinţele. Moşul poartă cu el un 

sac mare tot de culoare roşie în care se 

găsesc pachetele cu cadourile dorite de cei 

mici. Copiii sunt foarte curioşi, agitaţi, 

emoţionaţi şi îl aşteaptă să vină cu sania trasă de reni.  
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La Medgidia a venit cu maşina Poliţiei Municipale în sunet de sirenă, 

după cum se poate vedea şi în pozele alăturate... Bucuria imensă creată de 

această sărbătoare a venirii Moşului Crăciun atât de aşteptat, a stârnit 

curiozităţi, emoţii de tot felul, întrebări şi răspunsuri pe măsura înţelegerii 

acestui moment al bucuriei. 

Aceste valori ale datinilor 

româneşti ne ajută în fiecare an să 

adăugăm câte ceva în simţirea 

retrăirii atmosferei plină de 

căldură şi satisfacţie a copilăriei 

noastre legată de cea a tinerilor de 

astâzi. Nu ştii întotdeauna cu 

exactitate care este bucuria 

împlinirii dorinţelor, dar în mod cert este o stare de spirit nouă în gândire 

şi idei închipuite de fiecare. Adevăratul spirit al bucuriei şi dăruirii 

cadourilor prin intermediul lui Moş Crăciun naşte multe poveşti imaginare 

în mintea celor mici. 

Copii am fost şi noi odată şi ştim ce înseamnă o bucurie făcută celor 

dragi, nevoiaşi, fără posibilităţi materiale. Pentru atenuarea suferinţelor 

acestor stări sufleteşti şi a situaţiilor materiale precare existente şi 

persistente încă în sânul unor familii din societatea în care trăim, un rol 

deosebit de important a fost generozitatea unor manageri de societăţi 

comerciale care au înţeles suferinţa copiilor, dar în acelaşi timp şi dorinţa 

lor pentru vindecarea unui moment critic din viaţa acestora. Lacrimile 

bucuriei au apărut pe obrajii firavi şi plăpânzi ale feţelor inocente ne-au 

impresionat pe toţi cei prezenţi, iar emoţionalul bucuriei a generat zâmbete 

fără vrere pe chipurile celor prezenţi. Pentru acest gest umanitar, merită 

evidenţiat aportul înţelegerii de a ajuta al S.C. Cantiland Cris S.R.L., S.C. 

SultanProdexim S.R.L. Cei care s-au implicat în organizarea activităţii 

sunt subfiliala Cultul Eroilor „Regina Maria” Medgidia, Poliţia 

Municipală Medgidia prin comisarul şef Ioniţă Ionel şi Eugen Tomescu, 

Asociaţia Crucea Roşie Medgidia, preşedinte psih. Nichita Tamara. 

Mulţumim Şcolii generale Lucian Grigorescu, Şcoala Constantin Brîncuşi, 

Şcoala Ţepeş-Vodă Siliştea şi copiii aflaţi în grija şi educaţia Bisericii Sf. 

Petru şi Pavel, preot paroh Gh. Zgură. Iar prin complicitatea tuturor s-a 

asigurat prezenţa elevilor răniţi în suflet de problemele sociale din şcolile 

amintite. 
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La activitate, din partea administraţiei locale, a participat vice-

primarul, dna economist, Luminiţa Vlădescu. 

Mulţumesc din suflet tuturor celor care s-au implicat şi ne-au fost 

aproape în derularea activităţii. 

 

*               *               * 

 

SĂRBĂTORIREA  ZILEI  NAȚIONALE   

LA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALU LUI TRAIAN 

 

Text și foto: cdor. av. (rtr.) Pavel Oțelea 

 

Cu emoția generată de onoarea reprezentării Filialei Constanța a 

Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” în calitate de prim-

vicepreședinte, la invitația directoarei școlii menționate în titlu, Lavinia 

Robe, m-am prezentat la cancelarie. Aici am fost întâmpinat cu multă 

căldură, reamintindu-se faptul că     și anul trecut am fost în aceeași 

postură.     

La rugămintea domnișoarei 

directoare, după intonarea vocală a 

imnului național de un grup de elevi, am 

luat cuvântul în deschiderea serbării, eu, 

dealtfel, fiind cu partea mai teoretică a 

acestui eveniment. Am început, 

explicând cu dovezi istorice, că suntem 

băștinașii acestor meleaguri, că nu 

suntem veniți din alte zări. Cu ajutorul 

retroproiectorului am expus hărți și imagini în susținerea celor afirmate în 

cuvânt. Am trecut în revistă momente din istoria românilor pentru a 

realiza ceea ce părintele istoriei, Herodot, afirma în sec. V Î. Hr. despre 

traci: „dacă ar avea o singură conducere și ar fi uniți în cuget, ei ar fi, după 

părerea mea, de neînfrânt”. Nu puteam să 

nu relifez câteva acțiuni ale armatei care a 

fost pavăză împotriva intervenției străinilor 

de a zădărnici îndeplinirea idealului 

strămoșesc, Unirea.  

În câteva cuvinte am evidențiat 

acțiunile acesteia în Basarabia, în 

Bucovina, detaliind   acțiunile armate din 

Transilvania. Deoarece ceea ce s-a hotărât 

în prezența a peste 100.000 de români la Marea Adunare Națională de la 

Alba Iulia pe data de 1 Decembrie 1918, unirea Transilvaniei cu Regatul 
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Român, era pus în pericol de armata Ungariei Sovietice, în anul 1919 

armata română a fost nevoită să treacă la contraofensivă. Din rațiuni 

politico-militare aceasta s-a oprit după cucerirea capitalei Budapesta.  

Le-am povestit paticipanților, elevi, cadre didactice, părinți, isprava 

cu opinca. „Şi-au intrat trupele noastre în Budapesta la începutul lunii 

august 1919. Palatul Parlamentului maghiar a fost pus sub paza unui 

pluton de vânători. Şeful gărzii de la intrarea principală era sergentul 

Iordan, un oltean de la Craiova, potrivit de stat, negru, uscat şi foarte vioi. 

Deasupra palatului a văzut Iordan cum fâlfâia în vânt flamura ungurească, 

roşu-verde-alb. Faptul acesta nu l-a supărat prea tare, dar nici nu i-a 

plăcut… Dându-şi capela pe ceafă şi scărpinîndu-se după ureche şi-a zis: 

„Să dau jos steagul unguresc şi să pun fanionul de la companie?… Asta ar 

şti şi madama de la popota domnilor ofiţeri s-o facă…”   

“Dar am să chibzuiesc în aşa fel ca să rămână de pomină şi să fie şi 

talpa României răzbunată…” Zis şi făcut. 

Chemând pe căprarul Bivolaru, s-au suit în norii Budapestei şi au 

coborât steagul în lungul sforii, drept la jumătatea steajerului şi, luând apoi 

opinca răsuflată a căprarului, s-a urcat ca un pui de urs şi a pus-o drept 

căciulă în capul steajerului, lăsându-i nojiţele s-atîrne-n vânt. 

 Şi aşa a fâlfâit multă vreme în cerul Budapestei steagul maghiar cu 

opinca românească deasupra lui… 

Am mai povestit despre un eveniment aviatic de o deosebită 

importanță legat de unire luat din cartea cdor. George Paul Sandachi, 

Zborul Marii Uniri.  

 Înainte de Marea Adunare de la Alba Iulia a fost necesară trimiterea 

de urgență a unor documente ale guvernului României care se afla, în 

urma refugiului din București, la Iași. Pentru îndeplinirea acestei misiuni 

în seara zilei de 18 noiembrie 1918, Grupul de Aviație dizlocat pe terenul 

de zbor de la Mărgineni, localitate situată la nord-vest de Bacău a primit 

ordinul; „Pregătiți un avion care să aterizeze la Blaj. Pasagerul sosind vă 

va da lămuriri!” Un zbor peste munți la Blaj nu este o misiune ușoară, mai 

ales în acest anotimp. Pe 23 noiembrie 1918 locotenentul Vasile Niculescu 

și pasagerul căpitan Victor Precup aterizează pe Câmpia Libertății la Blaj.                           

Pentru că am avut și imagini pe timpul expunerii le-am mai spus 

participanților că de la acest mare moment istoric ne-au rămas numai cinci 

fotografii deoarece fotograful german, Bach, ce a fost angajat, nu s-a 

prezentat. Sarcina i-a revenit lui Samoilă Mârza, un soldat care în Primul 

Război Mondial a fost încadrat în serviciul topografic şi fotografic al 

armatei. Mârza se întorsese de pe front cu patru zile înainte de Unire, iar 

în dimineaţa zilei de 1 Decembrie 1918 a pornit spre Alba Iulia, după ce a 

făcut trei fotografii cu săteni din Galţiu care mergeau la Marea Adunare 

Naţională. Activitatea a continuat cu serbarea propriu-zisă, serbarea 

copiilor închinată acestei mari sărbători care a fost regizată de 
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responsabila cu activități extrașcolare, profesoara Abibula Șeila. 

Coordonați de profesoara Alexa Georgeta, elevii clasei a IV-a C au venit 

cu un alt fel de prezentare a evenimentelor Unirii în „5 minute de istorie”. 

Momentele artistice care au urmat a celor din clasele a IV-a A și a 

IV-a B coordonați de profesoarele 

Ramazan Mujghian și Bebu Ana în 

montajul literar artistic „Visul împlinit”, 

precum și a elevilor din clasa a VII-a A 

coordonați de profesoara Emurala Leula 

în „Gânduri închinate zilei de 1 

Decembrie” au făcut un amplu tablou 

procesului de unificare al provinciilor 

românești. 

Merită o apreciere deosebită 

strădania părinților de a contribui la îmbrăcarea copiilor în ținute de epocă 

și port popular. Totul a impresionat în mod plăcut asistența. 

Încheierea acestei serbări a făcut-o eleva Popia Andrada, coordonată 

de profesoar Stoica Sorin, prezentând semnificația zilei de 1 Decembrie. 

 

*                *                 * 

 

                        REVOLUȚIE  SAU NU, LA MANGALIA? (V) 
                                    de E.C. Ninu 

 

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 avea un număr respectabil de 

membri și avea sediu propriu, din păcate demersurile privind oficializarea 

ei au tot fost întârziate și, ulterior, neglijate total, astfel că, în „Monitorul  

Oficial”, nu au fost menționate, nici ea, nici numele fondatorului. 
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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 (prim-vicepreședinte), ȘTIUCĂ CORNEL (vicepreședinte), NINU 

GEORGE (vicepreședinte), NINU EMIL-CORNELIU (secretar general). 

Obiectivele principale ale Asociației au fost legate de asocierea cu alte 

ONG-uri 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 președintelui 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 ETC., ETC.), CEI 3 DEŢINĂTORI AI UNOR 

ASEMENEA PREVEDERI LEGALE AVÂNDU-LE DEJA DINAINTE, CA 

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, ÎNTR-ADEVĂR, 

VIAŢA ÎN SÂNGEROASELE EVENIMENTE ALE IERNII LUI 

DECEMBRIE 1989 !) 

Prin adresele din 27.02.2011 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 
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„constituire-adeziune (indicaţii, instrucţiuni). Totodată, precizăm că nu 

deţinem în Arhiva Primăriei tabele cu beneficiari ai subvenţiilor 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 s-a 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 pe aspecte ţinând de 

adevărul istoric, după bunul plac al unor funcţionari din 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, 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 Gabriel-Savin, 22.Focşa Teodor, 23. Molaomer K. Daniel, 

24.Pascale Victor, 25.Molaomer R. Adrian, 26.Alexandru Ilie, 27.Dop 
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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.  

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 Nicu-Marius, 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 . 

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 
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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 

privilegiile 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 și pentru urmașii acestor martiri sau pentru răniții din 

Revoluție ! 

Se cuvine, totdată, a fi apreciați și cei care au refuzat tentația 

obținerii carnetului de revoluționar, așa cum au făcut-o mulți,  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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OMAGIU  LUI  MIHAI  EMINESCU 

 

Text: Vasilica Mitrea 

15 Ianuarie 2015, declarată şi Ziua Culturii, a fost o zi plină de 

evenimente culturale, care n-au făcut decât să mă bucure. Se împlinesc 

164 de ani de la naşterea voievodului poeziei româneşti.  

Am să amintesc de cele câteva 

manifestări la care am participat 

împreună cu Filiala Constanța a 

Asociaţiei Naționale Cultul Eroilor 

„Regina Maria”, Liga Scriitorilor din 

România, Filiala Dobrogea, Asociaţia 

Culturală Pro Basarabia şi Bucovina, 

Constanţa.  

Colegiul Naţional „Mihail 

Eminescu” a evoluat pe scena Teatrului „Fanasio” cu un frumos spectacol 

care a încântat auditoriul şi am realizat cu această ocazie ce elevi talentaţi 

avem, ei  participând cu un număr diversificat de cântece, atât de muzică 

populară cât şi muzică uşoară, gimnastică, dansuri moderne, balet, 

scenete, recital de poezie – toate având ca tematică „Viaţa şi opera marelui 

poet naţional, Mihail Eminescu.” 

La Biblioteca Judeţeană  „Ioan N. Roman” Constanţa, Uniunea 

Scriitorilor din România, Filiala Constanţa, a avut loc un eveniment 

muzical, susţinut de Grupul „Mandolinata”, condus de Prof. Ilie Belcin, 

însoţit de un film documentar intitulat „Metamosfozele imaginii 

eminesciene”. 

Dl. Mitschievici, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Constanţa, a 

ţinut în acelaşi timp şi o conferinţă în care s-au expus pe larg impresiile 

contemporanilor marelui poet, sculptorii şi pictorii care l-au imortalizat, în 

viaţă şi după trecerea sa în veşnicie. 

Uniunea Democrată a Turco-Tătarilor din România, Filiala Constanţa 

a omagiat naşterea poetului cu un spectacol şi o atmosferă emoţionantă de 

trăire sufletească. Întâlnirea a fost intitulată „DOR DE EMINESCU” şi a 

fost organizată de Preşedinta Femeilor din această uniune, Turchean Bari. 

„Scena” femeilor îmbrăcate în bluziţe albe şi aşezate pe scaune în formă 

de semicerc te captiva de la început. Cu talent de recitatoare (în turcă şi 

limba română), cu voci de adevărate soprane au reuşit, cu multe şi mari 
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emoţii, să atragă şi să cucerească toată audienţa şi să cânte împreună 

romanţele şi cântecele marelui poet. A fost ceva magic, unic, având 

impresia că toţi luceferii din cer participă la acest cor. 

La Muzeul de Istorie şi Arheologie, elevii Colegiului Național de 

Arte „Regina Maria”, sub iniţiativa domnului profesor Doxan au 

prezentat, de asemenea, un program cultural dedicat tot naşterii marelui 

poet. 

Am să aduc în prim plan câteva considerente, făcute asupra operei 

eminesciene, de câteva personalităţi ale culturii române. 

Mircea Eliade spunea, cu îndreptăţire: „neamul românesc simte că 

şi-a asigurat dreptul la nemurire” mai ales prin creaţia lui Eminescu, şi 

cât timp va exista undeva prin lume, un singur exemplar din poeziile lui 

Eminescu, identitatea neamului nostru este salvată. 

       Tudor Vianu – „fără Eminescu am fi mai altfel şi mai săraci!” 

       I.C. Noica – „omul deplin al culturii româneşti!” 

       George Călinescu – l-a numit „poet naţional”. 

       Nicolae Iorga – „expresia integrală a sufletului românesc!”  

       Şi exemplele ar putea continua. A fost denumit „Luceafărul poeziei 

româneşti, poetul nepereche, voievodul poeziei româneşti”. A scris ca 

nimeni altul dar a trăit în condiţii extrem de modeste şi a avut parte de o 

iubire neâmplinită care-l lega de Veronica Micle. 

În anul 1866 îi apare prima poezie „La mormântul lui Aron Pumnul”, 

iar două luni mai târziu, revista „Familia” îi publică poezia „De-aş avea”, 

considerată debutul său literar. Avea doar 16 ani. Iosif Vulcan îi schimbă 

numele din Eminovici în Eminescu, nume pe care tânărul poet îl va 

adopta.  

Mihail Eminescu a fost nu numai un creator de geniu, dar a fost pe 

rând, şi în acelaşi timp  – bibliotecar, dramaturg, traducător, publicist, 

actor. A publicat foarte mult dar şi mai mult s-a publicat după moartea sa, 

aducând fiecare un omagiu pe deplin meritat. Viaţa, ca şi moartea sa, sunt 

învăluite în mister. Sunt o serie de poeţi amatori care prin „operele lor” 

vor să-i cinstească memoria, fără să-şi dea seama că mai mult îi pângăresc 

amintirea. Cu atât mai mult, ode închinate, uneori laude deşănţate, se 

constituie în versuri fără acoperire. De aceea este foarte riscant să scrii 

despre Eminescu, deoarece îi poţi bagateliza nu numai viaţa, dar şi opera 

poetului nostru, marelui creator de geniu. Când îl omagiem sau îl 

comemorăm este de ajuns şi din plin  să-i recităm din opera sa vastă. 
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„EMINESCU NU A EXISTAT...” 

Text: Lt.col. (rz.) Dan Nicolau, Anghel Bardac 

„ ...A existat doar o ţară frumoasă, la o margine de Mare, unde 

valurile fac noduri albe, ca o barbă nepieptănată de Crai...”     

Astfel începea poemul 

miraculos al altui mare poet, Marin 

Sorescu. Conform sufletului nostru, 

în fiecare an, pe 15 ianuarie se naşte 

Eminescu. Încă odată şi încă odată şi 

mereu, pentru că el este ţara frumosă 

a sufletului nostru. Şi nu doar pentru 

că poema sa sublimă ne-a încărcerat 

în adoraţie, şi nu doar pentru că 

textele sale de jurnalist pot fi 

publicate în 2015 ca fiind contemporane, şi nu pentru că era frumos, şi nu 

pentru că iubea (ceea ce astăzi noi traducem altfel), ci pentru că el însuşi 

era doar „... o ţară frumoasă, la o margine de Mare, unde valurile fac 

noduri albe, ca o barbă nepieptănată de Crai...” 

Pe urmă o să vă povestesc cum, după ce am intrat în NATO, un 

personaj foarte înalt al structurii militare partenere, m-a rugat să-l însoţesc 

prin Constanţa, spre a o pricepe mai bine, cu un ghid localnic alături. L-

am plimbat în acea duminică prin muzee, pe faleză, i-am povestit cum m-

am priceput despre cultura acestui neam, de războaie, vrăjmăşii, de pace, 

de poezie, de ţăranul român, de sarmale, de toate! Şi mai ales, l-am dus pe 

faleză, la statuia Eminescului. Când a văzut flori proaspete, la picioarele 

statuii poetului dispărut de mai bine de 100 de ani, a lăcrimat: ”N-aş fi 

crezut că este un simbol atât de Înalt!”  

Iar acum am să vă 

istorisesc, despre 

Eminescul comunei 

Grădina, la care am 

fost martor, actor, şi 

musafir emoţionat. În 

urmă cu mai multe 

luni, un preot arădean, 

să-i spunem Teofil, a 

văzut întâiaşi dată 

spectaculoasele Chei 

ale Dobrogei. Marcat 

de impact, a sugerat doamnei primar Gabriela Iacobici din Grădina, să 

pună un monument, o statuie a poetului, undeva în splendoarea arhitecturii 
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naturale a Cheilor. Frumos zis, greu de acceptat. Cheile sunt gazdă a mii 

de grătare şi turişti, primăvara, vara, chiar şi toamna şi nimeni nu poate 

garanta securitatea unei astfel de intreprinderi.  

Timpul a trecut, iar la sfârşitul toamnei, părintele Teofil a venit de la 

Arad cu bustul promis. (la ora 06.00 a.m.!!!!) Miracolul căpăta formă. A 

urmat investiţia în amenajarea soclului, căci locul, minunat ales, nu putea 

fi decât în faţa şcolii din localitate.  Dragul cu care s-au implicat doamna 

primar, pensionarul profesor Bardac, fost director al şcolii (cam 25 de 

ani), actuala directoare tânără a şcolii care roşea când se vorbea despre 

Veronica Micle, ea însăşi fiind o Veronică, impecabila profesoară de 

română care i-a ajutat pe copii să recite, să cânte, să vibreze atât de intens 

într-o sală atât de mică de clasă gimnazială cu programe, gazete şi creaţii 

artistice ale puştilor şi puştoaicelor pe toţi pereţii, este greu de descris în 

simple cuvinte. Cel mai simplu este să mulţumim cu recunoştinţă comunei 

Grădina că a fost mai... Eminescu decât altele! 

 

*               *               * 

FESTIVITATE DE ZIUA UNIRII LA CONSTANȚA 

Text: Vasilica Mitrea    Foto: Pavel Oțelea 

Sămbătă, 24 ianuarie 2015, Instituția Prefectului Județului Constanța, 

în colaborare cu Comandamentul Flotei au organizat festivitatea dedicată 

Zilei Unirii Principatelor Române pe esplanada din fața 

Comandamentului. 

În deschiderea acestei festivități, prefectul Constantin Ion și 

comandantul Flotei, comandor Tiberiu Liviu Chodan, au primit onorul din 

partea Gărzii de Onoare. Apoi, concomitant cu intonarea Imnului Național 

de către  Muzica Militară a Forţelor Navale, sub bagheta comandorului 

Cornel Ignat, s-a ridicat drapelul național pe catarg.    

 

A urmat cuvântul comandorului 

Tiberiu Chodan din care am reținut. 

Anul acesta aniversăm pentru prima 

dată Ziua Unirii drept sărbătoare 

națională. A mai spus dumnealui 

despre faptul că domnitorul Cuza a dus 

o susținută activitate politică și 

diplomatică pentru recunoașterea 

unirii Moldovei și Țării Românești de 

către Puterea Suzerană și Puterile 
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Garante și apoi pentru desăvârșirea unirii Principatelor Române pe calea 

înfăptuirii unității constituționale și administrative, care s-a realizat în 

ianuarie 1862, când Moldova și Țara Românească au format un stat unitar, 

adoptând oficial, în 1862, numele de România și formând statul român 

modern, cu capitala la București, cu o singură adunare și un singur guvern.  

În continuare, profesorul universitar doctor Valentin Ciorbea, la  o 

distanță în timp de 156 ani, a ţinut o adevărată lecţie de istorie. 

Cunoscută ca „Mica Unire” (Marea Unire fiind cea de la 1 

Decembrie 1918 de la Alba Iulia) - 24 ianuarie reprezintă unificarea 

vechilor principate, Moldova şi Ţara Românească într-un principat unit. 

Soarta Principatelor Moldovei şi Ţării Româneşti erau în mâinile 

Imperiului Otoman şi a Imperiului Țarist, care se opuneau acestei uniri. 

Dar, situaţia s-a schimbat în urma războiului Crimeii (1853 şi 1856) când 

Rusia a fost învinsă de Marile Puteri, formate din Regatul Unit al Marii 

Britanii şi Irlandei, Imperiul Francez, Regatul Sardiniei şi Imperiul 

Otoman.     

Prin Tratatul de Pace de la Paris se iau decizii care privesc 

principatele române. Moldovei i se ataşează trei judeţe din sudul 

Basarabiei: Cahul, Ismail şi Bolgrad. 

S-au constituit adunări ad-hoc, 

în care se discutau alegerile pentru 

Divanurile Ad-hoc care urmau să se 

pronunţe asupra organizării politice şi 

sociale a ţărilor române. Majoritatea 

membrilor din Divanul Ad-hoc au 

spus „Da” pentru Unire, însă în 

Moldova situaţia a fost mai 

controversată. Nicolae Vogoride (locţiitor la conducerea Moldovei), 

sprijinit de Imperiul Otoman care îi promitea domnia dacă Unirea nu se va 

realiza, a falsificat listele de reprezentare în Divanul Ad-hoc. S-a 

descoperit acest fals dintr-o  

scrisoare a lui Vogoride trimisă fratelui său. Aceasta a fost furată şi 

publicată în presa europeană. Din cauza acestei descoperiri s-au iscat 

scandaluri, atât printre români, dar şi la nivel european. Marile Puteri au 

rupt relaţia cu Imperiul Otoman, iar falsele alegeri au fost anulate. 

În urma noilor alegeri (1857) toţi s-au pronunţat pentru Unirea 

Principatelor Moldovei şi Ţării Româneşti. În anul următor (5-17) ianuarie 
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1859, au fost organizate alegeri la Iaşi, iar noul domnitor a fost desemnat 

Alexandru Ioan Cuza. Peste o săptămână au avut alegeri şi la Bucureşti 

unde a fost ales tot Alexandru Ioan Cuza. 

Pe muzica compusă de Alexandru Flechtenmacher pentru poezia 

Hora Unirii, în interpretarea fanfarei, s-a legat o horă pe faleza  mării, horă 

ce ne dă tuturor românilor ocazia să retrăim evenimentele trăite de 

strămoşii noştri pentru tot ce înseamnă astăzi România. 

În final am fost invitați în salonul de la parterul Comandamentului 

unde, la un moment de relaționare între particpanți, ni s-a prezentat și o 

mică expoziție de uniforme și arme din dotarea militarilor români de-a 

lungul timpului. 

Am fost plăcut impresionată de multiplele acţiuni desfăşurate cu 

prilejul Zilei Unirii, printre care şi cea de la Muzeul Naţional de Istorie şi 

Arheologie, din data de 23 ianuarie,  unde a avut loc un simpozion, condus 

de profesor doctor Lavinia Gheorghe, desfăşurându-se un adevărat festival 

artistic de istorie cu elevii din câteva şcoli gimnaziale şi licee constănţene. 

La toate aceste activități am fost laolaltă cu reprezentanți ai 

asociațiilor „Cultului Eroilor” – Constanța, Pro Basarabia și Bucovina, 

Veteranilor de Război, Liga Navală Română, dar  și ofiţeri activi, în 

rezervă şi retragere, precum și cetăţeni ai oraşului care s-au întâlnit să 

sărbătorească 156 de ani de la Unirea Moldovei cu Ţara Românească. 

*               *               * 

 

SĂRBĂTORIREA „MICII  UNIRI” 

 LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 1 VALU LUI TRAIAN 

Text și foto: cdor. av. (rtr.) Pavel Oțelea 

Filiala „Cultul Eroilor” - Constanța a fost onorată de invitația 

directoarei Școlii Gimnaziale Nr.1 din Comuna Valu lui Traian, 

profesoara Lavinia Paula Robe, de a participa la sărbătoarea dedicată 

actului istoric de o deosebită importanță, unirea principatelor române, 

pentru devenirea României de azi, organizată în incinta școlii, joi 22 

ianuarie 2015.    

Mi-a revenit plăcerea de a participa la acest eveniment cultural-

istoric și de a fi pentru puțin timp în mijlocul școlarilor. În calitate de 

prim-vicepreședinte al Filialei, înarmat cu emoția reîntâlnirii cu elevii și 

dascălii acestei școli, m-am prezentat la ora convenită. Zumzetul 

culoarelor școlii, ceva mai redus decât al unui aerodrom în activitate, m-a 
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scos din marile gânduri despre istoria trecută. În ochii mei erau viitorul 

istoriei, școlarii.    

În deschiderea serbării corul 

școlii dirijat de profesorul 

Năstase Costel a cântat Imnul 

Național, cor care a mai 

interpretat câteva cântece 

patriotice, apoi am fost invitat să 

iau cuvântul. Le-am expus 

participanților, elevi, cadre 

didactice, părinți, câteva acțiuni 

premergătoare unirii 

principatelor române, Moldova și Valahia, atitudinea armatei, prin 

neexecuturea ordinului de a împrăștia susținătorii unioniștilor, față de 

procesul unirii și câteva din legendele puse pe seama domnitorului ales la 

24 ianuarie 1859, colonelul Alexandru Ioan Cuza.  

A urmat 

recitarea de poezii 

dedicate Zilei 

Unirii de către 

elevii claselor a 

VII-a A, a VII-a B, 

a VII-a C, pregătiți 

de profesoarele: 

Refic Enise, 

Emurla Leula și 

Diaconu Laura. 

Festivitatea a 

continuat cu un 

moment de mare 

încărcătură 

emoțională istorică, dar și artistică, sceneta Moș Ion Roată și Unirea de 

Ion Creangă, interpretată de elevii claselor a III-a A, a III-a B și a III-a C, 

îmbrăcați în costume de epocă, sub îndrumarea profesoarelor învățământ 

primar, Mocanu Elena, Oancea Adriana și Turiceanu Nicoleta.  

   

În încheirea programului artistic desfășurat sub îndrumarea 

coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare, profesoara Abibula Șeila, corul școlii a cântat Hora Unirii de 

Vasile Alecsandri în care cu drag ne-am prins majoritatea celor de față.    
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SĂRBĂTOAREA  UNIRII  ÎN  „FAMILIA  SARAIU” 

Text: Col. (rz.) Tudoran Gheorghe, Lt.col. (rz.) Dan Nicolau 

Foto: Lt.col. (rz.) Dan Nicolau 
 

Ca fenomen istoric, 

social și emoțional, 24 

ianuarie se întâmplă în 

fiecare an și în mai multe 

locuri românești, 

menționând aici mai ales 

Iașiul și Capitala 

Bucureștilor, care au marcat 

un moment de Măreață 

reprezentere și de ce nu de 

naștere, ca act, a numelui de 

România,  plimbat prin 

epoci ca o Dacie, Terra Vallachorum,  Moldova, Valachia, Țeara 

Românească, etc. Au mai urmat uniri importante, ca cea de la 14 

noiembrie 1878 cu Dobrogea, peticu’ul acela fundamental de ţară 

românească aproape uitat de 4 secole, şi Marea Unire de la Aba Iulia din 

1918, dar stimaţi cititori, din 

câte ştiţi dumneavoastră, nu 

cumva cel mai greu este 

Începutul! Ei bine, acesta a fost 

ÎNCEPUTUL! 

Cătane bătrâne, ne aflăm 

acolo unde simţim că arde! 

Adică la SARAIU. Aici, la 

invitaţia unei inimoase primăriţe, 

Doamna Dorinela Irimia 

(inițiatoare de taină a sintagmei „Familia Saraiu”, din care nu ne ferim să 

facem parte!), am venit ca emisari ai Filialei Constanţa a cultului Eroilor 

„Regina Maria” câțiva reprezentanți conduși de un fiu al satului, col. (r.) 

Gheorghe Tudoran să depunem la Monumentul Eroilor la a cărei ridicare 

am participat, o floare, să păstrăm un moment de reculegere și 

recunoștință, acelor eroi care, născuți la Saraiu, au căzut pentru România 

Mare.  În mai multe războaie!  

Ne-am întâlnit cu un prefect - Ion Constantin, doi subprefecți, cu 

Înalt Preasfinția Sa Teodosie, cu deputați și senatori,  cu reprezentanți ai 

Jandarmeriei, Poliției Județene, fanfara RADET cu energica și miniona sa 

dirijoare, poate sute de localnici , care au asistat cu lacrimi în ochi la 
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slujba de pomenire, dar mai ales la spectacolul oferit în frigul acelei zile, 

de micuții care aduceau aminte de Moș Ion Roată, de Alecsandri, de Vodă 

Cuza și de Kogălniceanu, cu cântece și dansuri și cu scenete 

reprezentative, în straie 

populare, cu opinci cu 

baloane tricolore, cu 

fulare tricolore si cu 

multă, multă implicare. 

Personal am fost 

copleșit de complexitatea 

desfășurării, de 

importantele persoane 

care au onorat cu prezența 

evenimentul. În același 

timp existau manifestări similare în Municipiul Constanța, în orașe ca 

Medgidia sau Cernavodă. Iar aici nu răsuna nici un ecou politic ci doar 

dăruire unei ofrande: amintirea.  

N-am dori să comentăm alte nuanțe ale importanței momentului, 

pentru ca am strica frumusețea derulării sale!  

Noi acei trei de la Cultul Eroilor, ca vechi ofițeri cu obiceuri, sau 

chiar fixații, am văzut (verificat stadiul!) și de pomișorii puși în cadrul 

proiectului Dumbrava Eroilor, de acum doi ani. Ei bine vă asigurăm că la 

Saraiu, toți s-au prins și vor deveni o Dumbravă pe cinste! 

 

*               *               * 

 

 

 

VREMURI, OAMENI ŞI... DESTINE,  

         Recenzie de Prof.univ. Ibram Nuredin 

Lectura volumului „Vremuri, oameni şi… destine” mi-a produs o 

mare bucurie şi imensă plăcere pentru mesajul şi lecţia identitară despre 

noi, tătarii. 

Drama familiei eroului naţional tătar, Negip Hagi Fazâl, ucis 

mişeleşte pentru crezul său de unitate şi renaştere naţională a tătarilor, 

poveştile conexe ale familiei sale: soţia Sultan, copiii Suium şi Bora,  
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fratele Mustegep Ullkusal, personalitate a culturii tătare, prigoniţi şi vânaţi 

de regimul comunist din România pentru vina de a gândi liber; evocarea 

actului criminal din 18 mai 1944, când regimul stalinist a ucis 46% dintre 

crimeeni, oameni de rând dar şi mulţi oponenţi ai regimului, intelectuali, 

personalităţi culturale şi politice, lideri religioşi au fost împuşcaţi sau au 

luat drumul surghiunului, cu precădere în stepele Asiei Centrale şi în 

Siberia; alte fapte, evenimente, istorii vorbesc cu emoţie şi căldură, cu har 

şi meşteşug literar prin scriitura doamnei Vasilica Mitrea, personalitate a 

culturii scrise 

dobrogene despre o 

comunitate, cea tătară, 

mai puţin cunoscută în 

spaţiul cultural şi 

civilizatoriu românesc 

şi nu numai. 

Volumul 

distinsei scriitoare 

Vasilica Mitrea este o 

lectură captivantă, 

participativă, ce nu a 

implicat emoţional şi ideatic. Volumul este alcătuit dintr-o suită de 

reflecţii şi trăiri, din secvenţe ale istoriei unei familii de tătari dobrogeni, 

recompusă din gânduri şi idei, din amintiri, din frânturi de informaţii 

personale, din scene şi momente existenţiale trăite, reprezentative pentru 

comunitatea tătară în întregul ei. O comunitate de luptători, cu simţul 

onoarei şi demnităţii, o comunitate de oameni harnici, creativi, care  n-au 

uitat de patria de suflet, patria natală – Crimeea, Patria-verde, Crimeea. 

Cartea face o paralelă între deportările din Crimeea şi închisorile 

comuniste din România, evocă politica intimidării, a foametei, a 

exterminării, a surghiunului aplicată de dictaturile stalinistă şi ceauşistă 

celor catalogaţi duşmani ai poporului pentru crezul lor de libertate. 

Exemplare şi asemănătoare sunt destinele eroilor tătari Numan Celebi 

Gihan şi Negip Hagi Fazâl – repere ale conştiinţei moral-politice naţionale 

a tătarilor din Crimeea şi România. 

Numan Celebi Gihan, primul Preşedinte al Republicii Crimeea, 

asasinat şi aruncat în mare de bolşevici (23 februarie 1918), are scris pe 

piatra funerară a mormântului gol din Pantheonul din Bahcisarai, 

emoţionantul catren: 

„Mormântul meu e Marea Neagră… 

Valurile albe giulgiu mi-au fost… 
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Să nu treci doar privindu-mă, 

Ei tu, popor al lui Muhammed!” 

 

Iar Negip Hagi Fazâl, poet, dramaturg şi luptător pentru drepturile 

omului, impresionat de drama tătarilor conaţionali din Crimeea, s-a 

dedicat cauzei acestora până la uitarea de sine, până la sacrificiul suprem, 

fiind arestat, torturat şi ucis de torţionari comunişti. 

 

Vizitând în mai multe rânduri Crimeea, scriitoarea ne introduce în 

mirifica geografie şi istorie a unor ţinuturi de legendă şi vis, precum: 

Palatul hanilor Crimeii, azi Complexul muzeal Bahcisarai, cu o geamie 

istorică şi celebrele fântâni: fântâna lui Puşkin şi Altân Cişme, locul unde 

a luat fiinţă prima editură şi tipografie în limba tătară (1905) ctitorită de 

Ismail Gaspirali, om de elită a lumii tătare şi turce cu al său îndemn-

chemare: „Unitate în limbă, acţiune şi gândire”, staţiunea balneară şi de 

tratament Yalta cu climă mediteraneană şi bulevarde înmiresmate de 

arbuşti multicolori; oraşul Sevastopol (Akyar) cu aeroport internaţional, 

clădiri cu o arhitectonică deosebită, cu o faleză spaţioasă şi vegetaţie 

luxuriantă – mare port la Marea Neagră; capitala Crimeii, Simferopol 

(Akmescit), unde pe zi ce trece creşte numărul tătarilor repatriaţi şi unde 

găsim şi o Universitate cu predare în limba tătară; obiective turistice: 

parcul Alupka, Palatul Romanovilor de la Livadia, unde în februarie 1945, 

Stalin, W.Churchill şi F.D. Roosevelt au hotărât destinul statelor 

beligerante; castelul „Cuibul Rândunicii” construit la 40 de metri înălţime, 

pe o stâncă ieşită în mare, în stil neogotic şi multe alte locuri de interes 

turistic, amenajate modern, cu hoteluri luxoase şi spaţii comerciale şi de 

promenadă. 

Stilul notaţiilor scriitoarei pe marginea obiectivelor turistice este de 

mare simplitate şi atrag prin precizie, detalii şi frumuseţea compoziţiei, 

ceea ce are ca fundal o experienţă a scrisului şi denotă un fin observator 

atunci când subiectul (subiectele) sunt omul, oamenii, istoriile şi 

experienţele lor de viaţă. 

Publicarea acestui volum cu sprijinul Uniunii Democrate a Tătarilor 

Turco-Musulmani din România, este încă o dovadă a bunelor relaţii dintre 

etnicii tătari şi populaţia majoritară, o dovadă a interesului majoritarilor 

pentru istoria, cultura şi civilizaţia tătară, prezentă pe aceste meleaguri de 

peste opt secole. 

 

 

Este un semn de normalitate promovarea identităţii etno-lingvistice, 

culturale şi religioase într-o Românie democratică, stat de drept, membră a 

Uniunii Europene. 
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       LANSAREA CĂRȚII   

           „REVOLUȚIE SAU NU, LA MANGALIA ?” 

 
Biroul Subfilialei Mangalia a Asociației Naționale 

CULTUL EROILOR „Regina Maria” 

Pe linia parteneriatului încheiat 

între Asociația Națională CULTUL 

EROILOR „Regina Maria”, Filiala 

Constanța și Inspectoratul Școlar 

Județean Constanța, privind cultul 

eroilor și comemorarea faptelor de 

arme ale poporului nostru, Subfiliala 

Mangalia a inițiat o astfel de 

activitate la Liceul Tehnologic „Ion 

Bănescu” din localitate. 

Astfel, lansarea cărții „Revoluție sau 

nu, la Mangalia ?” a profesorului Emil-

Corneliu Ninu, președinte al subfilialei 

mai sus-amintite, a oferit cadrelor 

didactice, acum, la încheiere de semestru, 

precum și numeroșilor invitați, foști 

dascăli de prestigiu ai acestei școli (profesori și maiștri-instructori), dar și 

din alte instituții de învățământ (Școala 

Gimnazială Nr. 3, Colegiul Economic 

Mangalia), reprezentanți ai Asociației 

Cultul Eroilor, elevi ai primei promoții, 

de acum 40 de ani, cercetători științifici, 

pensionari ș.a., posibilitatea să-și 

elucideze câteva dintre misterele acestui 

moment istoric. 

Adunarea a fost deschisă de 

către directoarea acestui lăcaș de 

educație, dna profesoară Mihalache 

Corina-Iuliana, umanistă desăvârșită, 

versată deja și d-ei în domeniul 

literar, prin câteva cărți de specialitate 

și revista „Dobrogea literară”.  
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Cunoscuta scriitoare Emilia Dabu, președinta celebrului club de 

promovare a artelor „Solteris”, a făcut o prezentare reușită, incitantă la o 

lectură integrală a cărții, aflată deja în posesia bibliotecii (una din cele mai 

mari de acest gen din județ), alături de alte apariții editoriale ale aceluiași 

autor, printre care, desigur, și revista „Arma Pontică”, al cărei redactor-șef 

este.  

Luând, apoi, cuvântul, dl. 

profesor Ogrinjea Adrian, 

repondent la vastul chestionar 

conceput de către scriitor, a 

punctat meritele lucrării, printre 

acestea și acela că ea era necesară, 

în perspectiva unor viitoare 

abordări a acestui delicat subiect, 

apreciind pozitiv curajul și 

documentarea autorului. 

Cuvintele dlui Ninu Emil-Corneliu au fost ascultate cu același interes 

de auditoriu, mai ales că ideile esențiale au vizat și aportul cadrelor 

didactice la derularea marilor evenimente legate de istoria noastră 

națională.  

În continuare, a arătat d-sa, este încă dificilă cercetarea și culegerea 

datelor despre un moment încă proaspăt în memoria noastră, devreme ce, 

sub scuza regimului „documentelor clasificate”, unii funcționari 

obstrucționează, mai mult sau mai puțin intenționat, dreptul la informare. 

Spre final, a punctat necesitatea cunoașterii revoluționarilor din fiecare 

localitate, acolo unde aceștia, într-adevăr, au existat, mai ales a martirilor. 

Cum Mangalia a înregistrat, datorită stării de confuzie create în rândul 

armatei și, desigur, al populației, trei sacrificii supreme, se cuvine să le 

aducem omagiul și recunoștința noastră.  

Surprinzătoare este și lista celor 76 de revoluționari existenți în 

localitate, cărora le-au fost acordate drepturi variate, precum punerea în 

posesie cu terenuri.  

Mulțumind pentru posibilitatea de a evidenția și retrăi zilele unui 

Decembrie de foc, ce a avut drept consecințe și stârnirea unui „ierni a 

vrajbei noastre”, autorul a sugerat slujitorilor școlii editarea unei cărți 

despre acest prestigios lăcaș de educație și instrucție, în perspectiva 

sărbătoririi a 40 de ani de la înființarea lui, în 1975, sub patronajul, pe 

atunci al Ministerului Apărării Naționale. 
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Invitații s-au retras, apoi, în sala Centrului de Documentare și 

Informare, unde au putut aprecia expoziția de cărți a autorului sau colecția 

revistei pe care o coordonează, și, desigur, pentru a schimba opinii despre 

lucrarea editată  sau pentru a derula parte dintre clipele astrale pe care le-

au trăit ei înșiși. 

 

                             *                        *                        * 

 

ÎNTORCEREA  CĂTRE  SINE 

Text: Vasilica Mitrea 

Scriitorul Ioan Roman, membru al U.S.R., Filiala Constanţa, ne-a 

uimit şi de data aceasta prin apariţia celei de a doua ediţii a romanului 

Întoarcerea către sine. Domnia sa face o incursiune în trecutul îndepărtat 

al familiei sale, recurgând la unele informaţii, dar şi la imaginaţie. 

Studiile sale aprofundate, 

începând cu anul 1894, arată spiritul 

unei epoci, relaţia dintre artă şi 

realitate, reflectarea veridică şi 

obiectivă în creaţie, dar şi moravurile 

şi frământările politico-sociale la 

cumpăna dintre cele două secole, al 

XIX-lea şi al  XX-lea. Toate creaţiile 

sale de până acum îl situează pe autor 

ca pe un scriitor de valoare, nu numai 

în peisajul constănţean, românesc, dar 

şi cel internaţional. 

Vom trece pe scurt de la 

boieroaica Nadejda Macovski, bunica, 

la viaţa destul de tumultoasă a Olgăi 

Anatoleva, protagonista romanului, 
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absolventă a pensionului de fete „Ecaterina cea Mare” din orăşelul rusesc 

Rostov pe Don, moştenitoare a mai multor hectare de pământ, două moşii 

şi alte acareturi.  

De la o copilărie fericită şi o educaţie aleasă, cunoaşte un ofiţer la 

balul dat de Guvernator în onoarea vizitei ţarinei Alexandra şi a marii 

ducese Anastasia. Blondul ofiţer de cazaci, Serghei Slobodniuc, îi fură 

inima Olgăi de la prima întâlnire. Refuză alţi pretendenţi la mâna ei şi se 

căsătoreşte cu Serioja, împotriva voinţei părinţilor ei, care o avertizase că 

nu este cea mai bună partidă. Acesta, într-adevăr se dovedeşte a fi obsedat 

de femei, alcool, de jocuri de noroc şi de moştenirea Olgăi. Până la 

naşterea primului copil se abţine de la toate aceste desfrâuri. Situaţia a mai 

putut fi ţinută sub control cât a trăit părinţii Olgăi. Dar, ca orice parvenit, 

prin minciună, o determină pe Olga să-i treacă moştenirea pe numele său: 

casa, pământul şi cele două conace, profitând şi de situaţia critică şi 

conflictuală din  ţară a anilor din preajma Revoluţiei de la 1917 din Rusia. 

„El, fiind ofiţer de cazaci, va putea să salveze toată moştenirea”, o asigură 

el, dar, în realitate, planul său era acela de a o părăsi pe Olga şi a pleca cu 

buna sa prietenă, Zvetlana, cu care avusese o relaţie intimă înainte de 

căsătorie. Bineînţeles că, Olga, află toate acestea după ce faptul este 

consumat. Domnul ofiţer, acum devenit mare moşier, vizitează conacul şi 

moşia din Znamenskaia, deghizat în haine ponosite pentru a nu fi 

recunoscut, deoarece vremurile deveniseră foarte tulburi şi multe astfel de 

moşii erau ocupate de „roşii”. Reuşeşte să ajungă la conac dar, la gară, 

este legitimat şi, fiind fără acte, îl conduc din nou la comandamentul de la 

conac, unde erau instalaţii „roşii”.  

Aici, întâlneşte un coleg  de cazaci, ofiţer, Viktor Volkov, cu care 

fusese tot timpul în conflict, el fiind şi primul iubit al soţiei sale. Acesta 

trecuse în tabăra „roşilor” şi îl salvează. Dar, în acea noapte,  joacă la cărţi 

moşia pe care o şi pierde. Pentru că pleacă de acolo şi cu actul doveditor 

că a pierdut moşia, Volkov îl ajunge din urmă cu gând de răzbunare, şi, 

dintr-o încăierare cu săbii, lui Slobodniuc  îi este retezată mâna de la cot. 

Rămas ciung, se înţelege că nu mai putea să funcţioneze ca ofiţer. Este 

găsit lângă linia de cale ferată şi dus la spital. De aici, nu merge acasă la 

soţie şi la cei doi copiii ai săi, ci fuge cu sora medicală.  

              Pentru Olga începe calvarul. Însărcinată şi cu al treilea copil 

începe odiseea de a-şi căuta soţul. O însoţeşte şi cei doi servitori rămaşi, şi 

cu cei trei copiii,  pleacă în Basarabia. După multe peripeţii îl găseşte, se 

întoarce la ea pentru o scurtă perioadă de timp, rămâne însărcinată şi cu al 

patrulea copil, după care acesta dispare din nou cu o fiică de bogătaşi din 

Galaţi. Olga, vinde rând pe rând toate bunurile moştenite şi pleacă după 

soţul ei în Galaţi. Se angajează şi cunoaşte un bărbat cu care, în cele din 

urmă se căsătoreşte. Olga avea o teamă permanentă că Serioja va apărea 

într-o zi şi că îşi va revendica drepturile paternale. „Ea care îl iubise cu 
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patimă, ea care îi fusese sclavă, ea care trecuse peste infidelităţile lui 

grosolane se dezrădăcinase, târând şi copiii după ea şi plecase într-o lume 

străină, ea care făcuse sacrificii deosebite pentru a şi-l recăpăta, ei bine, 

tocmai ea nu mai dorea acum să-l vadă, sub nici un  chip, ci mai degrabă 

ar fi vrut să-l ştie mort”. Mergând cu vecina ei într-o zi la biserică îl 

descoperă pe fostul ei soţ printre cerşetori. Impresionată, îi „răstoarnă” toţi 

banii din geantă, îi spune pe nume, dar acesta se face că nu o cunoaşte. 

Află mai târziu că, falnicul ofiţer de cazaci, acum devenit cerşetor, este  

găsit mort, ucis probabil de cineva căruia îi plătise o poliţă mai veche. 

Olga trăieşte o viaţă decentă cu soţul şi cei patru copiii ai săi, într-o casă 

cu şase camere, care reuşiseră să o cumpere, după ce mai întâi au stat în ea 

cu chirie. 

În cea de-a doua parte a romanului intitulat „Pippo” este descrisă 

viaţa unei familii de pietrari din Italia, regiunea Puglia, satul Acquaviva 

delle Fonte. 

Pippo este nevoit să plece la cei 18 ani ai săi departe de casă, la o 

rudă a familiei din cauza unei relaţii de o noapte cu o fată, Margherita. 

Aceasta rămăsese însărcinată şi, deşi se auzea că nu ar fi unicul bărbat din 

viaţa ei, vina căzuse totuşi asupra lui Pippo, acesta fiind ameninţat cu 

moartea dacă nu o va lua de soţie. 

Valeria, sora tatălui său deţinea o fabrică de ulei de măsline şi câteva 

terenuri arabile în satul Caltagirone. Pentru că Pippo era un băiat destoinic 

şi muncitor, mătuşa sa îl numi administrator general. În pofida tinereţii 

sale reuşi să se facă stimat de către cei care lucrau la fabrica de ulei, dar şi 

iubit de servitoarea din casă, Silvana şi chiar de verişoara sa, Cerasela, 

care urma să se căsătorească cu cineva bogat, dar mai mare decât ea. 

Arătos cum era, Silvana nu se abţinu de la câteva gesturi de tandreţe, care 

îl făcu pe acesta să o sărute şi să o strângă puternic în braţe.  

Verişoara lui, Cerasela a văzut această scenă. Într-una din seri, în 

timp ce Pippo dormea, se trezeşte cu trupul gol al „Silvanei” alunecându-i 

în cearșaf. Aceasta i-a acoperit gura cu sărutările ei şi, a părăsit camera tot 

pe întuneric, aşa cum a venit. A doua zi, Silvana se comportă ca şi cum 

nimic nu s-ar fi întâmplat. A treia zi îl vizită din nou în noapte, nedorind 

să comunice decât şoptind un „ssst” şi să-i pecetluiască gura cu un alt 

sărut. După câteva minute, femeia ieşi grăbită din cameră. Pippo nu avu 

prea mult timp să reflecteze la ce i se întâmplă că mătuşa sa intră ţinând 

într-o mână o lampă cu gaz, iar în cealaltă zulufii aurii ai Ceraselei: 

„Scoală de acolo, porcule! Scoală, derbedeule! Nenorocitule! Ţi-ai violat 

verişoara, porcule!” Pippo trăia un adevărat coşmar. Păi eu credeam că... 

Se înţelege că nu cu Silvana făcuse el dragoste, ci cu verişoara lui, 

Cerasela. După această întâmplare a trebuit din nou să-şi facă bagajul şi 

să-şi încerce norocul pe alte meleaguri. 
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Ajuns în localitatea Bari, găseşte găzduire la o pensiune. Şi aici, 

proprietăreasa, Sylvie, o femeie cu vreo zece ani mai mare decât el, se 

îndrăgosteşte. Negăsind ceva de lucru, află că se fac înscrieri la o agenţie 

pentru plecarea în România a unei echipe de pietrari. Primeşte din partea 

fiecărui prieten făcut la pensiunea din Bari câte un cadou, iar Sylvie îi 

dăruieşte o pungă cu câţiva napoleoni de aur. Aceştia îi prind bine prin 

ţările străine prin care trece,  fiind o monedă de schimb căutată şi valabilă. 

Trece prin tot felul de peripeţii, în care cea mai importantă este salvarea 

unei frumoase italience, Rosana, pe care o răpise doi turci pentru 

guvernatorul lor, care mai avea câteva neveste în haremul său, dar pe care 

o şi plătise tatălui Rosanei, alcoolic şi lacom de bani. 

 

Romanul curge ca un fluviu, cu multe detalii, uşor de parcurs în ciuda 

celor 650 de pagini, nelăsându-i cititorului răgaz decât pentru mici pauze. 

Aşa se face că, din unirea celor două familii, una cu rădăcini în Rusia 

şi alta în Italia, se întâlnesc în România şi o nouă generaţie îşi uneşte 

destinul pe pământ românesc. 

                      
Am descris foarte pe scurt cronica acestei minunate creaţii a acestui 

mare prozator român care concurează cu unii clasici francezi, precum 

Honore de Balzac, Alexandre Dumas, Victor Iugo şi alţii de asemenea 

dimensiune. Păcat că, la noi, există un dezinteres total pentru asemenea 

personalităţi. Ar trebui mai mult mediatizat pentru a ne mândri cu 

asemenea valori în oraşul Constanţa.  

De asemenea, am scris acest articol în urma lansării cărții, joi 13 

noiembrie 2014, în Aula Bibliotecii Județene Constanța „I.N. Roman”, 

eveniment la care am fost împreună și cu membri ai Filialei „Cultul 

Eroilor” - Constanța , unde cu plăcere activez. 

Felicit autorul şi aştept alte opere ale sale care să mă delecteze, aşa 

cum mă delectau romanele copilăriei şi adolescenţei mele.                              
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MUZEUL  MARINEI  ROMÂNE – LANSARE DE CARTE 

Text: Vasilica Mitrea Foto: Pavel Oțelea 

Filiala Constanța a Asociației 

Naționale Cultul Eroilor „Regina 

Maria” se face remarcată prin 

numeroasele evenimente pe care le 

desfăşoară, dar şi prin invitaţiile la care 

participă pe diverse teme culturale. 

              La Muzeul Marinei Române, 

Constanţa, a avut loc lansarea, vineri 

30 ianuarie 2015, a două volume de 

carte, interesante prin  conţinutul şi tradiţia lor. De ce spun „tradiţia” lor, 

pentru faptul că „ANUARUL MUZEULUI MARINEI ROMÂNE - 2014, 

tom XVII, a fost lansat în fiecare an, anul acesta fiind la a 17-a ediţie.  

              Cartea apare sub îndrumarea şi munca asiduă a unui consiliu 

ştiinţific, a unor autori bine documentaţi şi sub redacţia Muzeului Marinei 

Române. 

              Studii precum: „Operaţia 60.000”. Situaţia Marinei Române în 

primăvara anului l944 - dr. Andreea Atanasiu-Croitoru;  „Evenimentele 

desfăşurate între 20-25 ianuarie 1941, la Constanţa şi Tulcea, în 

documentele de arhivă” - dr. Puiu Dumitru Bordeiu; „Eroii de la Chilia 

Veche, 26 iunie 1944” - col. (rz.) Remus Macovei; „Reorganizarea 

instituţiei Armatei Române în epoca modernă” - dr. Costin Scurtu; „Două 

furtuni în Marea Neagră rămase în istoria Marinei Române” - dr. Carmen-

Irene Atanasiu; „S.O.S. pentru nava-şcoală „Mircea” - prof.univ.dr. 

Valentin Ciorbea; „O personalitate mai puţin cunoscută a Dobrogei, 

Ovidiu Limbidi (1900-1965). Elevul, studentul şi şeful Direcţiei 

Hidrografice Constanţa” - dr. Lavinia Gheorghe; „Din istoricul Bursei din 

Constanţa” - dr. Constantin Cheramidoglu; „Afacerea Bathori Imre – caz 

de spionaj sau poliţie politică. Urmărirea penală” - conf.univ.dr. Marian 

Zidaru şi încă nu am reuşit să cuprind toate temele expuse în volum care 

au trezit curiozitatea auditoriului participant la aceste două lansări de 

carte. 

Este meritorie activitatea publicistică remarcabilă a foştilor şi 

actualilor specialişti ai Muzeului Marinei Române care promovează 

valorile de patrimoniu şi imaginea instituţiei. 

Al doilea volum, intitulat: „DUNĂREA ŞI MAREA NEAGRĂ ÎN 

SPAŢIUL EURO-ASIATIC. ISTORIE, RELAŢII POLITICE ŞI 

DIPLOMATICE.  

        În acest volum sunt editate lucrările celei de-a XVIII-a ediţii a 

Conferinţei Naţionale de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului Marinei 

Române, coordonator, dr.Andreea Atanasiu-Croitoru. 
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Prof.univ.dr. Valentin 

Ciorbea şi dr. Virgil Coman au 

expus câteva teme din 

conţinutul acestui volum: 

„Starea Marinei Militare 

Române la începutul Primului 

Război Mondial” - cdor.dr. 

Marian Moşneagu; „Istoria a 

două nave de cercetare 

hidrografică şi de balizaj care 

au funcţionat pe Dunărea maritimă şi la gurile sale în sec. XIX şi XX” - 

dr. Nicolae C. Papadopol şi dr. Adriana Chiorean; „Marina Militară 

Română - Apărările Maritime şi Fluviale” - lt. Magda Popa; „Orele astrale 

ale oraşului Constanţa. Contraamiralul Horia Măcellariu salvează portul şi 

oraşul Constanţa de la distrugere în zilele fierbinţi ale lui august 1944” - 

cdor.(rtr.) dr. Ioan Damaschin. 

Toate temele din cele două lucrări prezintă o importanţă deosebită 

prin studiu şi documentare atât pentru marinari, dar şi pentru orice cititor, 

ele descriind într-un fel viaţa şi activitatea din oraşul nostru de la malul 

Mării Negre. 

Au avut loc ample dezbateri pe marginea temelor expuse în cele două 

volume  de o certă valoare documentară.  

               

*                  *                      * 

 

LANSARE  UNEI  CĂRȚI  DESPRE  

COLONELUL  IOAN MALICIUC 

Text: Vasilica Mitrea  Foto: Pavel Oțelea 

 

În data de 19 decembrie 2014, la Clubul Centrului Militar Zonal 

Constanţa, gazdă primitoare comandantul acestuia,  comandor inginer  

Andrei Murineanu, a avut loc lansarea cărţii „Omul destinului, Colonelul 

Ioan Maliciuc la întâlnirea cu 

istoria”, scrisă de Carmen 

Zamfirescu.  

Lăudabil modul în care 

scriitoarea craioveancă a reușit să 

redea momente, de multe ori 

dramatice, din viața colonelului în 

retragere Maliciuc. La fel de 

lăudabil și patosul cu care istoricul, 

lector universitar doctor Florian 

Olteanu, ne-a expus episoadele 
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încărcate de istorie din cuprinsul cărții. Începând cu refugiul familiei 

Maliciuc din Basarabia, 18 martie 1944, problemele deosebite în găsirea 

unui loc de trai în noua republică, șicanele de tot felul ce i s-au făcut 

ofițerului Maliciuc în carieră, cele mai grave, origine socială nesănătoasă 

și că nu prea are nume românesc, până la împiedicarea de a da examen la 

Academia Militară, putem spune că sunt fapte de viață dramatice. 

După momentul încărcat de istorie recentă, Revoluția Română din 

decembrie 1989, la care lt. col. Ioan Maliciuc a participat din plin, fiind 

sigurul ofițer acceptat să reprezinte armata în C.P.U.N. Constanța, unde a 

jucat un rol important în asigurarea unui echilibru politic și unui climat 

prielnic revenirii la normal a întregii administrații județene, a fost primul 

care a întocmit dosarul pentru ca Municipiul Constanța să primească titlul 

de Oraș Martir, și până la urmă l-a primit. 

Tot după Revoluție, cololnelul Maliciuc, cu o voință greu de egalat, a 

trecut la repararea nedreptăților ce i s-au făcut în trecut. La vârsta de peste 

70 ani a fost absolvent al Academiei Forțelor Terestre, apoi al Colegiului 

Național de Apărare. Acum, colonelul în retragere Ioan Maliciuc în vârstă 

de 78 de ani,  este doctorand în Științe Economice la Universitatea Liberă 

din Chișinău. 

 La acest eveniment au 

fost prezenți majoritatea 

membrilor „Cultului Eroilor” – 

Constanța, al cărui președinte 

col. (rz.) Macovei Remus a 

vorbit în calitate de fost coleg 

de armă și actual coleg de 

asociație cu protagonistul serii, 

dar și reprezentanți ai unei 

generații de istorici, colegi cu 

prezentatorul cărții, despre care 

se vorbește cu respect. Aceștia sunt: cdor. Marian Moșneagu - șeful 

Serviciului Istoric al Armatei, dr. Lavinia Gheorghe - Muzeul de Istorie 

Naţională şi Arheologie Constanţa, Costin Scurtu - directorul Filialei 

Constanța a  Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I". Nu în 

ultimul rând, ne-am simțit deosebit de onorați și de prezența fondatorului 

Universităţii şi al Fundaţiei "Andrei Şaguna", prof.univ.dr. Aurel Papari. 

  

Această seară deosebită s-a încheiat, putem spune fără reținere, în 

miros de istorie adevărată. 
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ZIUA VICTORIEI 

 REVOLUȚIEI ROMÂNE ȘI A LIBERTĂȚII 

Text și foto: cdor. av.(rtr.) Oțelea Pavel 

 

Cu toate că majoritatea 

populației României a fost 

contemporană cu 

evenimentele din decembrie 

1989, fiind într-un fel sau altul 

implicată, se pare că 

importanța acestui deosebit 

moment istoric a început să se 

bagatelizeze. Acest fenomen 

se vede atât în mass- media, 

căt și în rândul populației. 

Păcat că o asemenea stare de 

spirit, că explozia de bucurie 

generală în momentul fugii 

cuplului Elena și Nicolae Ceaușescu de pe acoperișul clădirii, unice în 

istoria poporului român, trec ușor, ușor, în plan secund. Puțini știu că 

există o lege care consfințește ceea ce s-a întâmplat  atunci, în decembrie 

1989. De aceea o redau.  

În Monitorul Oficial nr. 873, Partea I, a fost publicat decretul privind 

promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 258/2002 privind 

declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertății României. 

Legea nr. 258/2002 privind 

declararea zilei de 22 decembrie 

Ziua Libertății României, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 307 din 9 

mai 2002, se modifică după cum 

urmează: 

       1. Titlul legii va avea 

următorul cuprins: "LEGE 

privind declararea zilei de 22 

decembrie Ziua Victoriei 

Revoluției Române și a 

Libertății" 

      2. Articolul 1 va avea 

urmatorul cuprins: „Art. 1. - Se 

declară ziua de 22 decembrie 

Ziua Victoriei Revoluției 



 59 

Române și a Libertății." 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, 

republicată.  

La Constanța,  această zi a fost onorată de două ceremonialuri 

militare și religioase. Primul s-a ținut la Grupul de Morminte al Eroilor 

Revoluției Române din decembrie 1989, de la Cimitirul Central, unde 

Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, însoțit de un înalt 

sobor de preoți a ținut o slujbă de pomenire pentru cei ce s-au jertfit în 

acele zile, acum 25 de ani, pe altarul libertății și demnității. A urmat 

depunerea de coroane de flori în semn de recunoștință pentru cei ce nu mai 

sunt printre noi. Filiala „Cultul Eroilor” – Constanța, alături de 

oficialitățile locale și alte ascociații și organizații, a depus coroana de flori 

prin președintele acesteea, col. (rz.) Macovei Remus. În final a urmat 

defilarea militarilor aparținând mai multor instituții militare. 

Același tipic l-a avut și al doilea ceremonial ținut la Troița Martirilor 

Revoluției de la Casa de Cultură Constanța. 
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EMINESCU -165 DE ANI DE LA NAȘTERE   de E.C. Ninu 

Orizontal: 1.„ ... faraonului Tlả”, roman eminescian; „ 

... Cupidon” (copil de casă). 2.„Ce-ți doresc eu ție, 

dulce ... ” (art.); Edgar ... , unul dintre eminescologi. 

3.Drum pe ocolite; „Trecut-au ... ” (neart.). 4.„Și 

prostaticele-i ... și le umflă orișicine” („Scrisoarea I”); 

interpreți ai „Colindelor” amintite de Eminescu. 5. 

„Minciuni și fraze-i totul ce ...  susține” (sing.); ”M-a-

ntrebat dacă nu mi-e frig când ... cu apa lacrimei 

arsura.” (N. Stănescu). 6.„După Alecsandri și 

Eminescu, care au creat adevărata limbă poetică 

pentru lirica noastră, Vlahuță e demnul urmaș și ...  al 

lor ... ” (C.D.GHerea); „Eminescu era de astă dată tăcut și posomorât, vorbea foarte 

puțin și contradicția îl irita. În zadar l-am rugat să-mi mai ...  vreo poezie sau să mi-o 

citească.” (I.L.Caragiale, „În Nirvana”). 7.Vulcan sicilian; „ ... cu frunțile de gheață” 

(munții din „Împărat și proletar”). 8.În această capitală, și-a potolit setea de cultură; 

conținut de haos; „ C-un cer încărcat de mite, asfințești din ... în ... ” (epocă, în 

„Memento mori”;). 9.Primele într-o literă grecească; oaie asemănătoare celei țurcane 

(reg.); „ ... vede azi, ... vede mâni”. 10.Capodopera eminesciană. 11.Cum sunt 

trandafirii azvârliți de tineri, din versurile eminesciene „ ... Ca să iasă chipu-n față, / 

Trandafiri aruncă tineri”; carte bătătoare de cărți (!). 12.„Ce-... doresc eu ție, dulce 

Românie”; „ ... din trestii să apară”; „Tu care treci prin lume străin și ... ” 

(„Întunericul și poetul”; vremelnic).  

 Vertical: 1. „La mormântul lui … 

Pumnul” ; dezvăluit pe neașteptate. 2.Cu 

ajutorul vocii; soiuri. 3.„Ce e … ?” 

(neart.); „Eminescu, …, Brâncuși” 

(N.Stănescu). 4.Amuletă; moșul ce ne 

mângâie genele. 5. „Trecut-au … ” 

(neart.), pronume; a agresa. 

6.Ceremonială; conținut de nufăr. 

7.Preparat lactat; „Cu perdelele …”. 

8.Zeul solar egiptean; text atribuit unui 

autor fals. 9.Teoria „… suprapuse” (neart.) 

a susținut-o virulentul gazetar Eminescu; 

exclamație ce exprimă durerea. 10.Se 

spune la despărțire; „Și pas cu pas pe 

urma ei / Alunecă-n …”  („Luceafărul”) ; 

mal răsturnat ( !). 11. „Eminescu a iubit și a … ortodoxia.” (Zoe Dumitrescu-

Bușulenga); pronumele cifrei latinești 6; „Să … privesc cu mult nesaț” („De ce nu-mi 

vii ?”) 12.Societatea literară din Iași, unde a activat și Eminescu; „Și visează vis de aur, 

/ Văi de umbre și miros, / Unde-n luncile de … , / Vântul cântă răcoros.” (M. 

Eminescu, „Visul unei flori”). 








