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text - Dan Nicolau 

 
A fost întâia dată când mi s-a pus această întrebare, undeva în Republica Moldova, într-un orăşel ce se 
cheamă Căuşeni şi care îndrăzneşte să dateze de pe la 1455, deşi asta doar documentar, dacă stăm să ne 
gândim ar putea fi cu mult mai vechi! Deşi, la vremea atestării nici Ştefan nu se urcase încă pe tronul 
Moldovei! Ideea era că ori decâte ori am fost dincolo de graniţe am fost întrebat alt fel: “ de unde sunteţi?” 
„din ce ţară veniţi?” Pe când acolo, într-o dimineaţă în care mergeam aiurea printr-o piaţă agro-alimentară, 
cu tarabe de tablă, cu pătrunjel, borş, castraveţi şi roşii, sporovăind între noi, (comentarii, absolut docte, 
despre preţul leuştenului sau cimbrului), o comerciantă cu fler nu ne-a chiar întrebat, deşi a fost chiar 
interogativă: „sunteţi din Ţară?” Iar aici am avut revelaţia: noi nu eram străini, noi eram “din Ţară”. Nu din 
România, ci din Ţară! 
Căci acolo era şi Ţara ei şi a altor milioane de cetăţeni pe care îi deosebeşte de noi, cei în România, doar o 
grijă majoră în plus: ca şi noi, pedalează fără lanţ pe o politică unsă cu ulei, ca şi noi sunt strânşi cu uşa 
preţurilor şi calitatea “crescândă” a nivelului de trai, cu mojicii moştenite sau mai moderne, cu bune şi rele, 
cum se spune, ca şi noi au politicieni de “mare clasă“, etc. Grija lor majoră este că nu sunt, încă, în Ţară! 
Ei au pus la cale o “Casă a Limbii Române” în oraş! ei au în fiecare an, pe 31 august “Ziua Limbii Române”, 
ei nu au nostalgii, ei au angajamente, ei au doar datorii faţă de copiii lor şi de urmaşii lor, lor le pasă altfel, 
căci au suferit altfel. Iar veșnicul război dintre “limba română” și “limba moldovenească” avea să nască pe 
ecranul televizorului, titlul unei emisiuni locale dedicată sărbătorii acelei zile, sub numele de necomentat: 
“Limba noastră-i o confuzie!” Deși, merită amintit aici, că în pofida tuturor discuțiilor sterile, intervențiilor 
insistente, agresive sau rău direcționate, Parlamentul de la Chișinău nu a acceptat o a doua limbă oficială în 
Moldova (adică, rusa). Deși a fost o acțiune destul de vehementă, cam ca răscoala de la Tatarbunar din 
1924! 
Noi, invitaţi fiind, am dus cu noi să oferim tradiţional, nişte cărţi adunate cu sârguinţă într-un portbagaj cam 
mic pentru cât am fi dorit şi putut căra, dar satisfacția uriaşă, modul în care au fost primiţi rebrenii, 
călineştii, sadovenii, etc., ne-a dat de înţeles că nu cantitatea conta, nici la Casa Limbii Române ctitorie a 
profesorului Valeriu Ostaş (ostaș al limbii române, bunînțeles! Iar aici ar mai fi de adăugat că autoritățile 
ruse, „în semn de admirație și apreciere” propuseseră familiei Ostaș să ia numele de ...Ostașov! Tătânele 
profesorului, însă nu putea accepta aceasta!), nici la Biblioteca Liubei Osipov (director), ci dragul de a 
însemna un dar adevărat. Pentru oameni adevăraţi. Căci nefăcând comentarii politice, am fost mai mereu 
interesat de conţinutul vorbelor şi al (mai ales!) faptelor acelor localnici care drăgăleau limba română duios, 
altfel decât o facem noi, căci la noi „s-a mişcat”, evoluând spre alte forme ale modernismului, iar acolo, în 
siluirea sovietică, a rămas limba bunicilor noştri (-ei zic “bunei”-de care ne amintim cu drag!). Căci limba i-
a ţinut astfel, darea aceea menţionată din mână în mînă. Lucrul cel mai de preţ al unei naţii, ale cărei 
explicaţii istorice se regăsesc în  limbă, care este prima carte de istorie ce trebuie cercetată, ale cărei aspiraţii 
şi perspective se regăsesc în limbă, ale cărei gânduri şi înţelepciuni se regăsesc în aceeaşi limbă. Respect 
mai mare nu se poate, căci Imnul Moldovei se cheama “Limba noastră”, iar Alexie Mateevici este umbra 
frumoasă a Eminescului celui din toate veacurile, al nostru și al lor deopotrivă. Lăudabil a fost că la 
cermoniile din acel 31 august, păstorite de chiar Preşedintele consiliului raional si de primarul oraşului, au 
participat veniţi din ţară, oameni buni de la Iaşi, Satu Mare, Craiova, Vaslui, Huşi, Constanţa. Oameni 
pentru care semnificaţia celebrării a fost cel puţin egală cu cea a gazdelor, acele gazde care au făcut un efort 
serios în a invita un număr atât de mare de reprezentanţi „din ţară”. Printre care și noi, cei de la Cultul 
Eroilor, filiala Constanța. 
Multe şi frumoase cuvinte, care ale vorbitorilor, care desprinse din paginile lui Eminescu sau Mateevici sau 
Nichita Stănescu, versuri prinse în cântece, versuri şi nu doar versuri ci frânturi din noi au fost semănate 
deasupra unei adevărate sărbători pe care destul de târziu am îmbrăţişat-o şi noi, în România. 
Căci după derularea povestită mai sus, gazdele ne-au devenit invitaţi şi la Medgidia zilelor următoare s-a 
reluat sub un patronaj de mare ţinută, cel al scriitorului Corneliu Leu (medgidian, fireşte!) prezentarea celor 
petrecute la Sinaia. Domnul Leu se zbătuse vreo trei legislaturi ca să instituționalizeze această celebrare și în 
...Țară, căci ea începuse ca sărbătoare în Moldova.  În aceleaşi zile ale prezenţei noastre la Căuşeni, a 
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Sărbătorii Zilei Limbii Române de acasă. Iniţiatorul, Corneliu Leu a mai povestit şi partea nevăzută a 
lucrurilor petrecută pe Platoul Bucegilor într-un cadru cu totul special, ne-a prezentat şi filmul 
emoţionantelor evenimente derulate pe un ecran prea mic pentru a cuprinde dimensiunea momentului. 
Mai apoi, după momente oficiale, s-a consfinţit înfrăţirea celor două oraşe, domnii primari Iordache 
(Medgidia) şi Grigore Repeșciuc (Căușeni) semnând și actele de rigoare. 
Poate prețioasă expresia, dar totul a curs ca un eveniment normal, neîncărcat de festivisme, ca o alunecare 
firească de prietenie caldă, de frăție între două entități niciodată despărțite. Ca un fel de act reparatoriu, dar 
în plus, de vreme ce el exista deja dintotdeauna. 
Emoția încape cel mai adesea înghesuită în cuvinte, mai ales când atâtea gânduri converg spre statornicul 
monument care este limba română, vorbită încă... „în două limbi”. Dar ne-a stat mereu în zilele acelea și în 
inimi și pe buze. Și chiar dacă s-au cântat două Imnuri și la Căușeni și la Medgidia au fost doar un glas și 
doar o inimă. 
Și cu toate astea, cimitirul Eroilor români din Chișinău a fost vandalizat cu ocazia  zilei de...25 octombrie. 
2013! 
Un fel de P.S.: de foarte curând am căpătat (norocos)  o informație extraordinară, anume că legislația sârbă a 
aprobat legea ca limba română să devină limbă oficială în Valea Timocului. Dupa 180 de ani! Ziua noii 
sărbători este 23 noiembrie. Adică acei copii vor putea fi botezați cu nume românești, învățământul se va 
putea desfășura în limba română, vor exista preoți români (nu existau!), slujbe în limba română. După 180 
de ani de interdicție, în care EA, limba română a refuzat să moară! Am spus „norocos„ pentru că știrea a 
apărut sub formă de fragment pe un post de radio, trecând total neobservată de admirabil de mizerabila presă 
română (fie ea spusă sau scrisă!), care mai că nu trece sub tăcere un eveniment de extraordinară importanță, 
dar pune în fața publicului tot ce e mai degradant din prezentul nostru social, scursura! Halal „oameni de 
presă”! 
Rușine! 
 
 

   text - Anghel Bardac 
 

La 31 august 2013, urmare a  adoptării Legii nr.53/2013, s-a 
sărbătorit pentru prima dată “Ziua Limbii Române”. Organizatorii 
acţiunii au fost  Asociaţia Comunelor din România, condusă de 
prşedintele Emil Drăghici şi Fundaţia “Episcopul Grigoriu Leu – 
Mişcare pentru Progresul Satului Românesc ”, condusă de 
scriitorul dobrogean Corneliu Leu. Activităţile urmau să se 
desfăşoare pe platoul Bucegilor, în preajma Sfinxului, ca un 
simbol al împletirii trăinicii muntelui cu cea a limbii şi poporului 
român. 
La 30 august, din localitatea Grădina, a plecat pentru a participa la 
acest eveniment un autocar având la bord o delegaţie formată din 
40 de persoane,  în frunte pe doamna Gabriela Iacobici, primarul 
localităţii. Din judeţul Constanţa s-au mai deplasat la Sinaia 
delegaţii ale comunelor Cumpăna, Horia, Mihail Kogălniceanu, 

Peştera, Saraiu, Siliştea,Târguşoru şi Tortomanu. 
Deoarece vremea  a fost nefavorabilă manifestările s-au desfăşurat  
în Sinaia pe platoul  din faţa Cazinoului , în sala de conferinţe a 
acestuia şi în Parcul”Dimitrie Ghica”. La activităţile cu un 
caracter  preponderant patriotic au participat  o mulţime de români 
adevăraţi din toată ţara şi din Republica Moldova care prin cântec, 
versuri şi dansuri au scos în evidenţă trăinicia legăturii dintre 
românii de pretutindeni şi dorinţa lor de realizare a Marii Uniri. 
Momentul cel mai semnificativ al acestui eveniment a constat în 
semnarea unor acorduri de înfrăţire între 32 de localităţi din 
România şi Republica Moldova. În sala de conferinţa a cazinoului, 
doamna Gabriela Iacobici, primarul din Grădina şi domnul Petru 
Dogocher, primarul comunei Vatici, raionul Orhei, Republica 
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Moldova, au parafat documentele de înfrăţire a celor două 
localităţi. 
A urmat apoi un spectacol susţinut de solişti vocali şi ansambluri 
folclorice din România şi Republica Moldova în care limba 
română a fost omagiată prin poezie, cântece şi dans. 
În final au răsunat munţii când s-a cântat şi dansat Hora Unirii, 
când inimile celor prezenţi s-au sinconizat şi au bătut la fel. 
Locuitorii comunei noastre, participanţi pentru prima dată la un 
astfel de eveniment, vor păstra cu sfinţenie  amintirea momentului 
când s-a cântat 
“La mulţi ani!” 
pentru poporul 
român  şi limba 
română. 

Concluzia unanimă a participanţilor şi a organizatorilor  acestui 
excepţional eveniment a fost că limba română va dăinui pe ambele 
maluri ale Prutului, ca o mărturie a identităţii noastre.Vorba lui 
Petre Rareş:”Vom fi iarăşi ce am fost şi mai mult decât atât.” 
Ziua de 31 august este de acum şi va fi mereu pentru toţi 
românii”Ziua Limbii Române” 

 

versuri de Corneliu Leu: 
 
 
„Ne cheamă Sfinxul din Carpaţi 
Să fim alături fraţi cu fraţi 
În miezul ţării noastre sfânt 
La ceas de mare legământ. 
  
Ne cheamă Sfinxul din Bucegi, 
Simbol de voievozi şi regi 
Ce-aici românii i-au avut 
Din cel mai depărtat trecut! 
  
Pe munţii româneşti urcaţi 
Sub semnul magic din Carpaţi, 
Pecete-adâncă din bătrâni 
Peste suflarea de români. 
  
Pecetea limbii româneşti 
Rostind măiestrele poveşti 
Cu Sânziene, Feţi-Frumoşi… 
Sau cântece cu viers duios. 
  
Ţesut la poale de Carpaţi 
Şi-oriunde ţara are fraţi 
În lumea largă răspândiţi 
Care prin verb, ca legământ 
Rostit în cântec şi-n cuvânt, 
Rămân uniţi 
De nimeni despărţiţi! 
  
Ne cheamă Sfinxul din Carpaţi 
Să fim alături fraţi cu fraţi 
În miezul ţării noastre sfânt 
La ceas de mare legământ. 

Ne cheamă Sfinxul din Bucegi, 
Simbol de voievozi şi regi 
Ce-aici românii i-au avut 
Din cel mai depărtat trecut!   
 
 Cu sufletele-alăturaţi 
De-aici spre patru zări zburaţi 
Spre fraţii ce-n străin pământ 
Ţin rădăcina prin cuvânt. 
 
Şi-ntinse aripi ce vâslesc 
Spre tot ce-i graiul românesc. 
Spre tot ce-avem mai bun, mai sfânt, 
Clădit şi-n piatră şi-n cuvânt. 
 

Cuvântul românesc rostit 
În slujbe de altar sfinţit 
Prin nobili ctitori, mari bărbaţi, 
Eroii noştri legendari, 
Semeţi, viteji, cu braţe tari, 
Încununaţi 
Cu creste de Carpaţi! 
  
Spre Basarabia zburaţi 
Şi duh de ţară respiraţi 
Din duhul jertfei de martiri 
Pe altarele Marii Uniri! 
  
Spre Vlahi din Tatra în Timoc, 
În pustă şi în orice loc 
Aceeaşi limbă ei vorbind 
Până la aromâni în Pind. 
  
Şi să rămânem veşnic fraţi 
Bând apa vie din Carpaţi 
Aici, la Sfinxul din Bucegi 
Unde-am avut preoţi şi regi. 
  
Şi o Credinţă am avut 
Din veac de mare început, 
Iar nimănui nu am făcut rău 
Crezând în Bunul Dumnezeu 
Care, cu noi, 
Va fi mereu! 
  
Va fi mereu! 
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11 decembrie 2013  Dumitru Neagoe 
 
Plăcerea de a ne saluta, vine de la Domnia Voastră către mine, un ins pierdut pe meleagurile argesene, unde un „om 
între oameni” purtător al  vechiului nume, Neagoe, predestinat pentru aceste locuri istorice, la care astăzi răspunde o 
ceată de oameni răspândiţi de timp, prin văile râurilor şi  dealurile ce urcă spre crestele cele mai înalte ale acestui ţinut, 
stăpânit cândva de voievozi renumiţi. 
Istoria a făcut ca moşii şi strămoşii mei să- şi jertfească viaţa pentru glia străbună. Nu am trăit bucuria de a săruta 
obrazul moşilor mei, nici aceea de a mângâia mustaţa bunicilor. De mic am trăit în casa bătrânească, adăpostind ostaşi 
ai armatei române ce păzeau tricolorul. Multe lacrimi s-au scurs, când  fanfara regimentului, aflat în satul nostru, 
interpreta Imnul Eroilor în ziua de 10 Mai. 
Am fost şi sunt nepot şi strănepot de eroi. Hazardul a făcut ca tatăl meu plecat la oaste în 1928 şi lasat la vatră în anul 
1947, să vină acasă. El, tatăl meu, fiind a treia generaţie din neam, care a ieşit din tranşee la comanda „La atac înainte” 
şi a rămas în viaţă. Două generaţii de copii au fost cresuţi doar  de mame. În cei şaptesprezece ani de cătănie, tatăl meu 
a beneficiat de treisprezece permisii. 
Mi-am trăit copilăria într-o perioadă în care mamele ne adormeau cu melodia cântecului de leagăn, ilustrată 
de  următoarele versuri: 
„Nimic pe lume nu-i mai sfânt 
Şi mai frumos pe acest pământ 
Decât să mori ca luptător 
Înfăşurat în tricolor” 
„ Reg. 6 Dorobanţi-Cântece ostăşeşti” 
Îl cânta cu multă duioşie mama mea, pentru că  era crescută de o văduvă de război, ce a purtat haina neagră ca izvor al 
dragostei pentru tânărul ei bărbat, care a murit cu gura plină de ţărâna, împrăştiată de explozia obuzelor. 
De la mamele noastre am moştenit cultul eroilor, Sfinţi ce îşi serbau ziua la 10 Mai, atunci în vremurile vechi, demult 
uitate. Copil fiind, ce mândru eram să port tricolorul, despre care credeam că fâlfâie la capul eroilor din groapa 
comună de pe dealul Bucimeni-Iaşi, unde odihnea Serg. Dumitru Neagoe, căzut la datorie pentru Ţară, Rege, Neam şi 
Drapel. Nu departe de locul unde odihneau eroii, Majestatea Sa Regele Ferdinand şi Regina Maria 
îşi  instalase  cartierul general de apăre a ultimului petec de pământ românesc. 
Am învăţat de la părinţii mei şi de la educatorii acelori vremuri, mari iubitori de glie, că pacea este sfântă şi trebuie 
apărată. Cei care apără pacea cu preţul vieţii lor, sunt la Dreapta Tatălui, de la Zalmolxe citire: 
Viaţa asta-i bun pierdut 
Când n-o trăieşti cum ai fi vrut 
Acum ar vrea un neam călău 
S-arunce jug pe gâtul tău 
E rău destul că ne-am născut! 
Mai vrem ş-al doilea rău? 
Din zei de-am fi scoborâtori 
Cu o moarte toţi suntem datori 
Tot una e dac-ai murit 
Flăcău ori moş îngârbovit 
Dar nu-i tot una leu să mori 
Ori câine înlănţuit.... 
„G. Coşbuc- Decebal către popor” 
Aceasta este viaţa românului, Domnule Oţelea Pavel: 
Sădeşti în pământ o floare 
Din pământ râul răsare. 
O ţară al cărei popor poartă de milenii în suflet dorinţa de pace şi de-a lungul sutelor de ani, este lovită mişeleşte de 
tiranii din „miază-noapte, răsărit şi apus”. 
Cultul eroilor îl moştenim de la înaintaşii noştri, ce apar primăvara prin holdele de grâu purtând în mâinile lor 
nesărutate de nepoţi, buchete roşii din  flori de mac. 
Avem un tricolor, cu albastrul întins peste bolta cerului. Culoarea galbenă a tricolorului este purtată de lanurile de grâu 
înalte cât trestia, cu bobul de aur încrustat în spicul mare cât vrabia. Privind culoarea roşie a tricolorului, gândul mă 
poartă spre cei care au înroşit pământul cu sângele lor, din care în fiecare an răsar frumoasele petale de mac, tot  flori 
însângerate pe ecranul timpului. 
Vă felicit pentru gândurile bune, de-a reaminti că în această ţară cu oameni buni, avem un tricolor, avem oamenii 
cunoscuţi care au pierit pe câmpul de luptă, oamenii  necunoscuţi, mii şi mii de Ioni, fără morminte, loviţi de 
„blestemul pământului”, morţi în tranşee sau în faţa plutonului de execuţie. Lor şi celor care i-au purtat şi îi poartă în 
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sufletul lor, ce de veacuri se apleacă peste 
mormintele uitate, să le ude florile cu lacrimile lor 
secate, le dedic aceste rânduri. 
Conceptul Societăţii, Cultul Eroilor „Regina Maria”- 
Constanţa, este, cred eu, o idee minunată. 
Doresc ca ce semănaţi să prindă rădăcini, suflet şi să 
crească ca Făt- Frumos din poveste. 
În final „Plăcerea de a vă saluta” pleacă acum, de pe 
meleagurile Argeşului, către Domnia Voastră, cu 
dorinţa mărturisită, ca „cele bune să se adune, cele 
rele să se spele” şi gândul ca în ultimele zile ale lunii 
decembrie, ce repede trec şi fac loc noului an, 
bucuria sărbătorilor să vă cuprindă familia: pe copiii 
Dvs., pe Stimata Doamnă şi Domnia Voastră. 
Cu mult respect vă salută Dumitru Neagoe, care în 
ultima lună a anului 2013.: „Rugă înalt Sfântului, Să 
mai  fac umbră pământului”. 

 
 
 

text - Oțelea Pavel 
Atunci când, dintr-un motiv sau altul, mergi pe un 
aerodrom te aștepți să întâlnești o activitate febrilă, 
contracronometru, cu zbârnâit specific, ca de stup, unui 
loc unde se zboară pe avioane ușoare. De această dată, 
mergând pe aerodrom împreună cu membri ai Filialei 
Județene Cultul Eroilor „Regina Maria” la invitația 
Comandantului Centrului  de Scafandri Constanța și a 
Dl. Petre Furtună, tatăl unui tânăr decedat la datorie în 
accidentul aviatic din 5 iulie 2010, moment tragic la a 
cărui comemorare am participat, am întâlnit o altfel de 
atmosferă. Febrilitatea era dată, fără zbârnâit, de 
pregătirea dispozitivului uman  pentru ora începerii 
ceremonialului deoarece participa Ministrul Apărării 
Naționale însoțit de Șeful Marelui Stat Major și Șefii 
statelor majore ale aviației și marinei. Au fost prezenți 
și colegi de-ai eroilor pe timp de pace, militari ai 
Centrului 29 Scafandri Constanța și ai Școlii de 

Aplicație a Forțelor Aeriene „Aurel Vlaicu” Boboc. 
Ceremonialul religios și militar a avut loc lângă Ansamblul Comemorativ amplasat pe câmpul de zbor în apropierea 
locului unde în acea fatidică zi cronometrele celor 12 militari și ale avionului AN-2 au stat pentru totdeauna în 
decolarea tragică pentru salt de antrenament cu parașuta. Tot aici s-au depus coroane, jerbe și flori din partea celor 
particpanți, inclusiv „Cultul Eroilor”. S-au aprins 
lumânări și candele. 
Despre eroii de mai de demult poți vorbi cu o oarecare 
detașare dată de timp. Despre cei ce ți-au fost camarazi și 
cu ochii la urmașii acestora,copii, neveste, dar și la 
părinții lor cerniți de necaz, vorbele îți cam rămân în gât. 
De aceea, probabil, nu s-au ținut cuvântări, oficialitățile 
participante preferând să stea de vorbă cu rudele eroilor, 
ascultându-le  dorințele. Una dintre ele este să afle 
adevărul despre accident, iar alta să fie ajutați pentru 
ridicarea unui monument impunător la intarea pe 
aerodrom la care să se poată reculege oricând pe 
parcursul anului, nu numai cu ocazia cermonialelor 
organizate de oficalități,  intarea pe aerdrom nefiind 
posibilă oricând. 
Un moment de mare îcărcătură emoțională din 
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ceremonial a fost Apelul solemn făcut de Comandantul 
Centrului 29 Scafandri la care, după rostirea fiecărui 
nume, militarii din garda de onoare răspundeau: „Căzut la 
datorie!”. La terminarea ceremonialului mulți dintre 
participanți,  inclusiv dintre oficialități, au plecat cu 
lacrimi în ochi. 
Am pomenit mai sus  și de avion. Ca aviator am iubit 
fiecare tip de avion pe care l-am zburat, chiar dacă a făcut 
și victime. Din acest AN-2 am un salt cu parașuta. Știu că 
e fabricat în URSS, iar apoi și în alte țări, mai ales 
Polonia. Mai știu că e cel mai zburat avion din lume, de la 
transport persoane cu fel de fel de bagaje, inclusiv păsări 
și animale vii, utilitar în agricultură, până la misiuni cu 
caracter militar. Printre alte calități o are și pe cea că 
poate decola și ateriza pe terenuri ușor amenajate. 
După accident am văzut că s-a dat ordin să fie scos din 

dotarea forțelor armate. Nu mai știu ce s-a întâmplat cu ordinul. În schimb la mitingul aviatic  organizat pe 
Aerodromul Tuzla în luna iulie anul curent un astfel de avion a încântat asistența cu evoluțiile sale fiind în dotarea 
formațiunilor de aviație civilă. 
 
 
 
 

Dialog purtat de comandor de aviație (rtr.) Oțelea Pavel  cu familia Doina și Petre Furtună. 
Foto - Oțelea Pavel 

Au plecat entuziaști, grăbiți, au sorbit poate o gură de 
cafea în fugă, au tropotit scările repede sub pași puternici 
grei; îi aștepta datoria. Cosmin, băiatul nostru, într-acolo 
se grăbea. Numai răcoarea dimineții a fost mai 
îngăduitoare cu ei, fiindcă ziua a fost toridă. Exercițiile 
de parașutare de pe aerodromul Tuzla nu erau noi pentru 
acești luptători ai țării, căci la asta se gândea, dar 
pregătirea cere perseverență. 
Sfârșitul zilei de 5 iulie 2010 a fost și sfârșitul vieții celor 
doisprezece militari: opt scafandri și patru aviatori. Media 
de vârstă pentru scafandri era de douăzeci și opt de ani, 
iar pentru aviatori de treizeci și cinci de ani. Și-au găsit 
sfârșitul în carapacea suferindă a unui avion AN-2 și nu 
oricum, ci arși de vii. Pe 5 iulie a fiecărui an, dintr-un lan 

de rapiță se vor ridica zîmbind doisprezece militari veșnic tineri. Celor rămași le sunt sufletele strivite de veșnice 
întrebări cu și fără răspuns, de reflecții, de presupuneri. 
Pe locul unde s-au îmbarcat și au salutat soarele pentru ultima oară, a fost amplasată o „bornă” de granit cu numele lor 
încrustate în aceasta ca o masă a durerii mute. 
Acestea sunt vorbele doamnei Doina, mamă a doi băieți, îl mai are pe Marius, născută în anul 1947, în localitatea 
Neatârnarea din județul Tulcea. 
Domnul Petre, născut în același an cu soția dumnealui în localitatea Scorțeni, județul Prahova, începe prin a-mi spune: 
„Neamul meu de „Furtunești”, așa cum ne spuneau consătenii, a dat jertfe de vieți omenești pe câmpurile de bătălii 
pentru apărarea țării ș i veterani de război”. 
În comuna mea natală, continuă domnul Petre, la răspântii de drumuri se puneau cruci sau troițe de stejar „domnesc” 
întru cinstirea sufletelor eroilor. Crucea de la marginea satului are o vechime de peste o sută de ani. 
Încă de la sfințirea plăcii comemorative pentru cei dispăruți în acel groaznic accident de aviație, amplasată pe câmpul 
de zbor în apropirea locului de impact cu solul al aeronavei și ținând cont că aici se poate intra numai cu aprobarea 
firească a comandantului bazei aeriene și numai când nu e zbor, mi s-a conturat ideea înălțării unei cruci de pomenire 
la intrarea unității de aviație. Înălțimea ansamblului funerar pe care-l imaginam, inspirat și de ceea ce avem în 
comună, nu putea fi acceptată în mod firesc în apropierea pistelor. Mai aveam informații că va deveni aeroport 
internațional. 
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Împreună cu soția am făcut proiecția a ceea ce ne imaginam, având punct central crucea și am căutat locul de 
amplasare între șosea și poarta de intrare la aeroport. M-am consultat cu mai multe persoane despre acest proiect, 
inclusiv cu dumneavoastră, cei de la „Cultu Eroilor”- Constanța. 
Mi-am dorit ca în acest loc de aducere aminte să fie și lemnul de unde își are rădăcini copilul meu, prin mine, lemn din 
codrii locurilor mele natale. Așa că am pus la uscat, timp de doi ani, un trunchi de stejar falnic din acei codri. Din 
inima lui șlefuită am obținut o cruce de o sută patru kilograme cu înălțimea de trei metri și lățimea de doi. Ne-am mai 

gândit că de lângă această cruce nu pot lipsi însemnele 
tradiționale ale armelor din care făceau parte: pala de 
elice de avion și ancora. Astfel, toate acestea puse pe 
un postament de beton armat cu lungimea de patru 
metri și înălțimea de aproximativ un metru și douăzeci 
centimetri, îmbrăcat în plăci de granit negru, au dat 
acest mic ansamblu funerar. Dorința mea este ca în 
viitor pe acest soclu să pun plăci de ceramică cu 
fotografiile celor dispăruți. 
Toate demersurile făcute pentru a realiza ceea ce v-am 
relatat până acum, inclusiv la nivel de ministru al 
apărării naționale, au rămas simple promisiuni până la 
ceremonia de comemorare din 5 iulie 2013 când, după 
discuția purtată cu ministrul apărării, domnul Dușa 
Mircea, am primit promisiunea fermă că în octombrie 
totul va fi gata. Din motive obiective nu s-a putut 
respecta această dată, dar pe  2 noiembrie 2013 s-a 

făcut sfințirea acestei lucrări. Îi mulțumesc dlui. ministru și pe această cale. Nu-l pot uita pe domnul căpitan comandor 
Mitric Marius Bogdan, comandantul Grupului de elicoptere din Flotila 56 fregate, care cu multă generozitate m-a 
ajutat în alegerea locului de amplasare a acestui ansamblu. De multă abnegație și profesinalism a dat dovadă și domnul 
căpitan Moraru Cristinel care cu grupa de geniști ai Regimentului 70 geniu al aviației au turnat betoanele necesare 
accesului în bune condiții către cest loc de rugăciune și reculegere. Îi mulțumesc! 
 
 
 

text - Remus Macovei 
În fiecare an, în prima duminică din luna septembrie, la Tutraka (Turtucaia) are loc un ceremonial pentru cinstirea 
memoriei militarilor căzuţi în bătălia desfăşurată în perioada 1 – 6 septembrie 1916. 
În acest an la ceremonialul organizat de primăria Tutrakan au participat  reprezentanţii prefecturii  şi ai unităţilor 
militare din Silistra, parlamentari locali, primarii tuturor localităţilor care au avut militari jertfiţi cu ocazia acestei 
bătălii, membri ai asociaţiilor de păstrare a tradiţiilor militare, numeroşi localnici. Din România au participat   
delegaţii ale Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor”Regina Maria” filiala Constanţa, ale Ligii Militarilor Profesionişti şi a 
comunei Chirnogi, judeţul Călăraşi. 
Slujba religioasă , oficiată de un sobor de preoţi bulgari, a fost pentru prima dată  susţinută şi în limba română, de un 
preot din localitatea Chirnogi.După cuvântările 

oficialităţilor locale s-a  ţinut un moment de reculegere în 
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memoria celor căzuţi în luptele din anul 1916. 
Oficialităţile locale au depus coroane de flori, din 
partea română acaeastă activitate fiind executată de 
col.(r)Remus Macovei, preşedintele Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor”Regina Maria” filiala 
Constanţa şi cap. Dan Albu , preşedintele Ligii 
Militarilor Profesionişti. 
Cei 50 de membri ai delegaţiei constănţene,  formată 
din militari profesionişti, cadre în rezervă şi în 
retragereau, şi profesori , au  vizitat apoi Cimitirului de 
onoare Daidâr (Şumentsî) rămânând impresionaţi de 
modul în care  sunt îngrijite toate elementele acestuia: 
cele două gropi comune unde sunt înhumaţi 
aproximativ 8.000 de militari, peste 5.000 fiind români; 
monumentul central construit în 1926 de Societatea 
“Cultul Eroilor”; capela care foloseşte clopotul turnat 
în 1936 la Fabrica Nicolae Ionescu din Bucureşti, pe 

care sunt înscrise următoarele: „Cimitirul Eroilor Daidâr/ 1916 – 1919/ Amintire veşnică celor care au ştiut/ să moară 
vitejeşte pentru ţara lor”. 
În finalul vizitei s-au stabilit măsuri pentru amplificarea colaborării între  Muzeul Naţional de Istorie din Tutrakan şi 
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor”Regina Maria” filiala Constanţa. 

 
 
 

text şi foto Dan Nicolau 
În cadrul celebrării anuale a zilei militarilor 
români de la 25 octombrie s-au întâmplat și în 
acest an acele lucruri care țin de evocare de 
emoție,  de ceremonial, de tristețe dar și de 
mândria că am avut astfel de înaintași. Căci 
prezentul nostru cenușiu nu ne mai oferă 
modele de multă vreme. Au fost prezenți 
veterani, și rezerviști, ofițeri și subofițeri activi, 
elevi și copii, mai ales copii. Căci pentru a 
înțelege lumea acesta ciudată, aspră, uneori de 
o cruzime al cărui final naște astfel de zile 
comemorative, copii „trebuie să fie înlăuntrul 
fenomenelor, mereu înlăuntrul fenomenelor”, 
cum spune Nichita Stănescu. Tot la fel precum 
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copiii lui 25 octombrie 1944, cei ce suferiseră zguduirea cumplită a barbariei războiului, cu sânge foame și 
distrugeri, și-au clădit înțelegerea timpului lor pe suferință, tot astfel, copiii prezentului trebuie să-și 
clădească tăria și mândria viitoarei lor vieți, pe modelele celor pe care îi evocăm cu toții. Am fost în școli, în 

săli în care s-a cântat s-au spus istorii ale 
supraviețuitorilor, s-au depus coroane în locurile 
sfinte din oraș și-am fost mulți, foarte mulți, în 
cimitirul Central. Să ne amintim de cei căzuți și să 
le ducem flori de recunoștință. Doar atât mai 
putem! 
Printre atâția și-tâția reprezentanți ai instituțiilor și 
asociațiilor din municipiu, s-a strecurat o surpriză 
duioasă și caldă. Din Dobrici (Bulgaria, fostul 
nostru Bazargic) rememorând camarazii români 
din război, o delegație de bătrânei, ornați festiv cu 
decorații, au venit să participe la sărbătoarea 
Oștirii alături de care luptaseră în urmă cu 
aproape 70 de ani. Pentru cei care nu stiu asta, 
camaraderia militară este una anume, care nu e 
doar prietenie, colegialitate,într-ajutorare, ci cu 

mult mai mult. 
Printe dânșii, puțintel la trup, un bătrânel surprinzător de agil a atras atenția, mai cu seamă, pentru că vorbea 
foarte...românește. Așa că l-am abordat spre a înțelege mai bine gestul bulgarilor. 
Nenea  Marin Atanasov  ne-a spus că s-a născut 
prin 1920 (!!!) la Cămilaru, o comună din sudul 
Dobrogei unde a terminat „și școala a patra, cum 
se spune...” (clasa a patra, n. n.). Cum perioada 
interbelică a însemnat o oarecare prosperitate „ne-
am mutat la fostul Bazargic unde tatăl meu a 
deschis o cârciumă, un han, cum se spune...Am 
lucrat la dânsul până am intrat în armată. În timpul 
acesta , când am fost mutați la Dobrici eu am făcut 
premilitara în România. După aceea am făcut 
armata, m-am întors acasă, a început Războiul și 
am fost la război. Dar simt că dacă e ceva bun în 
mine o datorez numai românilor. Aici am trăit 
printre oameni! Oameni buni!” 
Războiul l-a făcut pe Frontul de Vest. „...împotriva 
Germaniei. Eu am ajuns până în Iugoslavia , la Belgrad și la Novi Sad”. 
L-am întrbat despre felul în care s-a întîlnit cu dl. Macovei,  Președintele filialei Constanța, a Asociației 
Naționale „Cultul Eroilor”. 

„Ei, la dl. Macovei noi suntem datori, datori 
suntem! Fiindcă dl Macovei cu un grup de 
colegi de-ai lui, a renovat cimitirul militar 
românesc din Dobrici, în care , dacă ați văzut, 
sunt soldați din 6 națiuni. Pentru dl. Macovei 
dădem pălăria jos! Este unul din prietenii mei 
buni! Datoria noastră de-acum, cât se poate 
(93 de ani! n.n.), să ne ţinem aproape!” 
Eu nu cred că mai pot adăuga decât că nenea 
Atanasov citește mult, ne cere mereu cărți și 
reviste românești militare, evocatoare, nu mai 
contează, în românește să fie... Și că am fost 
din cale-afară de bucuroși să ne fie oaspete și 
să ne-amintim împreună...de 25 Octombrie! 
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text- Nechita Traian 
foto – Dan Nicolau 

A devenit o obişnuinţă pentru locuitorii Medgidiei ca anual,  
la 11 noiembrie,   să participe la ceremonialul militar şi 
religios organizat în Cimitirul Municipal, la Monumentul 
Eroilor Sârbi, pentru cinstirea memoriei militarilor din 
Divizia de Voluntari Sârbi care s-au jertfit în anul 1916 pe 
timpul luptelor pentru  apărarea Dobrogei. 
Ceremonialul a fost organizat de Primăria Medgidia şi 
Garnizoana Militară Medgidia,  muzica fiind asigurată de 
fanfara reperezentativă a SMFN. 
La aceast ceremonial au participat: 
Ambasadorul Republicii Serbia din România, excelenţa sa 
Branko Brankovič; 
Viceambasadorul Republicii Serbia din România, dl. Goran 
Gvozdenovič; 
Ataşatul apărării de pe lângă Ambasada Serbiei la 
Bucureşti, dl. Lt. Col. Marko Novacovič; 
Reprezentanţi ai Consulatului Federaţiei Ruse din 
Constanţa; 
Primarul municipiului Medgidia, ing. Marian Iordache; 
Locţiitorul comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica”, 
gl. bg. dr. Mihai Tofan; 
Comandantului garnizoanei col. dr. Rotariu Gheorghe; 
Consilieri municipali; 
Reprezentanţi ai Ligii de prietenie româno-sârbe; 
Reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
“Regina Maria”; 
Cadre active şi în rezervă/retragere; 
Cetăţeni ai municipiului Medgidia. 
La sosirea oficialităţilor s-a dat onorul, iar muzica militară 
a intonat marşul de întâmpinare . A urmat intonarea 
imnului de stat a Republicii Serbia şi al României. Pentru 
pomenirea eroilor sârbi a fost oficiat un serviciu religios în 
care cei prezenţi  au ascultat cuvintele duhovniceşti şi 
evlavioase rostite de preotul militar,  în timpul slujbei 
aceştia  închinându-se la momente de rugă către Dumnezeu 
pentru iertarea păcatelor fără de lege din timpul răboiului şi 
uşurarea sufletelor celor plecaţi cu voie sau fără voie pentru 
o cauză neînţeleasă de mulţi astăzi. 
Domnul ambasador în alocuţiunea sa a subliniat importanţa 
relaţiilor dintre cele două ţări şi a mulţumit pentru faptul că 
jertfa celor peste 8.500 de ostaşi sârbi  nu a fost uitată.  
Primarul municipiului, în discursul său a mulţumit 
invitaţilor pentru prezenţa şi a arătat că este o onoare pentru 
locuitorii Medgidiei să colaboreze cu reprezentanţii 

autorităţilor din Republica Serbia  în nobila activitate de cinstire a memoriei celor care în primul război mondial şi-au 
jertfit viaţa pe meleagurile Dobrogei. 
A urmat depunerea coroanelor de flori din partea Ambasadei Serbiei, Consulatului Federaţiei Ruse, Ministerului 
Apărării Naţionale, Primăriei Medgidia, Consiliului Municipal Medgidia, Ligii de prietenie româno-sârbe, Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”, Asociaţiei Revoluţionarilor. 
Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare, asigurată de Regimentul 53 Rachete Antiaeriene „Tropaeum 
Traiani” şi  a muzicii militare. 
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text - Vasilica Mitrea 
foto: Oţelea P 

 
La invitaţia Comunităţii germane din Constanţa  membri ai Filialei Judeţene  Cultul Eroilor „Regina Maria”  şi 
reprezentanţi ai majorităţii minorităţilor  entice locale au participat în sediul acesteia la o întâlnire de suflet: 
Sărbătoarea Naţională a Republicii Federale Germania. 
Această zi a fost adoptată după reunificarea politică, legislativă, teritorială şi administrativă a Germaniei, petrecută 
integral la 3 Octombrie 1990. S-a sărbătorit sâmbătă ,05 octombrie , cu două zile mai târziu, din motive obiective. 
Tema reuniunii- Zidul- ca simbol, zidul care separă, zidul care izolează, care te înconjoară din toate părţile pentru a te 
proteja, zidul ca barieră, ca susţinere a unei cauze. 
Pentru expresivitatea expunerii s-au derulat imagini foto 
cu diferite ziduri din lume, începând cu Zidul Berlinului, 
simbol al Războiului Rece ce a căzut pe 9 noiembrie 
1989, fiind început în secret în 1949 şi oficial pe 13 august 
1961. 
El a constituit o barieră de separare între Berlinul 
Occidental şi Republica Democrată Germană timp de 
aproape 28 de ani. A mai fost denumit şi Zidul Ruşinii. Pe 
data de 9 noiembrie 1989 a fost prima declaraţie oficială 
că se poate trece peste acest zid. Atmosfera de entuziasm 
i-a cuprins pe toţi şi au fost unele din cele mai frumoase 
momente ale Germaniei. 
Există în Berlin un muzeu al zidului cu părţi originale din 
acesta. Mulţi oameni au fost împuşcaţi în tentative de a 
escalada acest zid. 
În colajul de poze documentare s-au derulat: Zidul 
Chinezesc, început în sec. VII, iar construcţia lui 100 de 
ani, având o lungime de 2196 km; Zidul Plângerii- 
Ierusalim; Machu Picchu- America de Sud; Cuzco- Peru; 
Von Bremen; Dubrovnic în evul mediu. Partea cea mai 
frumoasă a fost atunci când s-au prezentat ziduri 
construite din flori. 
Ca o concluzie, oamenii nu au nevoie de ziduri. 
Pentru a exempilifica mai sugestiv această idee o fetiţă de 
etnie germană, elevă, a spart cu ciocanul  un zid în 
miniatură făcut de o cetăţeancă, tot de etnie germană. 
 
Invitat la eveniment Dl. Cuşa George, fost deţinut politic, 
a spus că  „s-a uitat să se facă o incursiune prin zidurile 
României”, referind-se la perioada de detenţie „care ne-a 
împrejmuit tinereţea şi idealurile noastre. „Retrăiesc şi 
acum momentul zilei de 26 iunie 1964, ziua eliberării 
mele din închisoarea Aiud”. 
Dl. Paul Oţelea, membru la „Cultul Eroilor”- Constanţa şi 
redactor la revista Asociaţiei „Arma Pontica”  a insistat pe 
simbolul spargerii zidului în miniatură cu necesitatea 
cultivării sentimentului de a nu-ţi fie frică, de către toţi cei 
ce pot face acest lucru. Frica ridică ziduri, aşa cum s-a 
reliefat şi în expozeu, a mai  subliniat dumnealui. 
Dl. Emanoil Rujanschi, etnic ceangău din Oituz, a propus 
realizarea unui festival al etniilor. „Cultura este cea care 
ne uneşte!” Luările de cuvânt din partea tuturor 
reprezentanţilor etniilor mi-au demonstrat că în Dobrogea 
se poate vorbi de un adevărat model de conveţuire 
interetnică. 
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text - Nihat  S. Osman 
foto – Dan Nicolau 

 
În data de Vineri, 13 Decembrie 2013, Uniunea 

Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România 
(UDTTMR), în colaborare cu Universitatea „Ovidius” din 
Constanţa – Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, a 
organizat o suită de manifestări consacrate Zilei Tătarilor 
din România. 

 Ziua de 13 Decembrie, aleasă de Uniunea 
Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România 
pentru a fi celebrată ca sărbătoare naţională a Tătarilor 
Dobrogeni, s-a concretizat prin Legea 453/2006 iniţiată de 
către Domnul Aledin AMET, deputat Tătar în Parlamentul 
României în Legislaturile 2004-2008 și 2008-2012).  

Această zi are o semnificaţie deosebită în istoria 
modernă a Crimeii, ea fiind legată de proclamarea, la 
sfârşitul anului 1917, a Republicii Populare Tătare 
Crimeea. Din nefericire, aceasta a avut o existenţă extrem 
de scurtă. 

Manifestarea a cuprins o expunere cu privire la însemnătatea zilei de 13 Decembrie pentru Comunitatea 
Tătară Dobrogeană, originară din Crimeea, punându-se accent pe ideea de promovare a valorilor Naţiunii Tătare 
Crimeene şi Dobrogene care, datorită unui destin nefericit, încă îşi caută calea spre izbăvire. 

Programul Festivităţii 
1) Simpozionul „Din Istoria Tătarilor” : („Aula Magna” – Universitate) 

a)  Col (r) Remus MACOVEI, (Preşedinte 
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor 
“Regina Maria” – Filiala Constanţa)  
“Indeplinirea îndatoririlor militare de 
către musulmani în Armata Română 
(1879-1945)” 

b) Dr. Virgil COMAN (Director Serviciul 
Judeţean al Arhivelor Naţionale - 
Constanţa ) 
“Populaţia Tătară versus populaţia Turcă 
din România într-un document al P.M.R. 
din anul 1949” 



13 

 

c) Dr. Aledin AMET (Subsecretar de Stat – Departamentul pentru Relaţii Interetnice – Guvernul 
României) 
“Parcursul pe care l-a avut Legea privind declararea zilei de 13 Decembrie drept Sărbătoare a Etniei 
Tătare din România în Parlament” 

d) Prof. Univ. Dr. Nuredin IBRAM – Universitatea “Ovidius” - Constanţa  
“Tătarii în opera lui Nicolae Tonitza”  

2) Lansarea lucrării colective „Din Istoria Tătarilor” (Vol. III) 
3) Lansarea cărţii „Eroi Musulmani în Armata Română”  

Autor: Col. (r) Remus MACOVEI  
4) Festivitatea de premiere a câştigătorilor Concursului de Eseuri „Tătarii Dobrogeni – Istorie, Tradiţie, 

Civilizaţie” 
Concursul a fost destinat elevilor din clasele 
IX-XII. Au fost înscrise în concurs 34 de 
eseuri. Din cestea, 12 s-au clasat pe locurile I, 
II şi III. Câştigătorii au fost premiaţi de către 
UDTTMR cu bani şi locuri în tabere. 
Au fost prezentate, totodată, cele două eseuri 
care au obţinut Premiul I.    

 In după-amiaza aceleiaşi zile, la Pavilionul 
Expoziţional din Constanţa s-a desfăşurat partea a doua a 
manifestărilor consacrate Sărbătorii Etniei Tătare. Aici, 
formaţiile artistice ale UDTTMR au susţinut recitaluri 
folclorice mult apreciate de către publicul spectator. De 
asemenea, au fost amenajate expoziţii de carte, de obiecte 
tradiţionale tătăreşti şi de preparate culinare specifice 
Tătarilor Dobrogeni. 
 

   
 
 

 
text - Mihail Gavril Andreescu 

 
În acest an, prin grija domnului Adrian Stan 
,primarului oraşului Techirghiol a organizat 
sărbătorirea aniversării a 135 de ani de la 
unirea Dobrogei cu patria mamă, România,  
la biblioteca orăşenească. A fost sprijinit de 
către Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor”Regina Maria” subfiliala Techirghiol 
şi elevii de la Liceul “Emil Racoviţă”. 
Cu această ocazie au fost evocate cele mai 
importante momente ale acestui eveniment 
istoric şi s-a dat citire Ordinului de zi către 
armată, citit de Regele Carol I  militarilor 
români înainte de a trece în Dobrogea: 
” Ostaşi! 
În noua Românie, voi veţi găsi o populaţiune 
în cea mai mare parte română. Dar veţi găsi şi 
locuitori de alt neam, de altă religiune. Toţi 
aceştia, devenind membri ai Stului român,au dreptul deopotrivă la protecţiunea, la iubirea voastră. 
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Între aceştia veţi afla şi populaţiuni musulmane a căror religiune, familie, moravuri se deosebesc de ale 
noastre. Eu, cu dinadins vă recomand a ale respecta. ” 
Armata română odată intrată în Dobrogea a fost întâmpinată cu urale şi flori de către toţi locuitorii, idiferent 
de etnia din care făceau parte, care începând cu 14 noiembrie 1878 ora 13.00, deveniseră cetăţeni români cu 
drepturi egale. 
La manifestările de la biblioteca orăşenească au participat şi cei 11 veterani de război care mai sunt în viaţă. 
Printre aceştia s-a aflat şi  domnul Avamil Cadâr, în vârstă de 91 de ani. 
După festivitate l-am condus acasă, cu 
această ocazie acesta povestindu-mi câte 
ceva din faptele sale de arme. 
Aşa am aflat că nea Cadâr s-a născut la data 
de 6 mai 1922, în comuna Negru Vodă, 
judeţul Constanţa. Că este căsătorit, că are 4 
copii, toţi în viaţă, 10 nepoţi şi 2 strănepoţi, 
care în fiecare an de ziua lui de naştere se 
adună să-l sărbătorească şi să-i ureze viaţă 
lungă, la casa părinţească, din Techirghiol.  
Cu greu l-am convins să-mi povestească 
despre faptele sale de arme, dar uşor, uşor, 
ne-am dat în vorbă şi aşa am aflat că nea 
Cadâr a fost încorporat în armată la data de 
4 aprilie 1943, la vârsta de 21 de ani, în 

Regimentul 6 Artileri Antiaeriană din 
Galaţi şi a fost lăsat la vatră peste 2 ani, la 
data de 15 aprilie 1945 . A luptat  şi pe 
frontul de est şi pe frontal de vest, ajungând 
până în apropierea Vienei. 
A îndurat multe suferinţe, a văzut camarazi 
care şi-au pierdut viaţa în braţele sale, a 
mâncat şi a băut apă de unde a găsit, chiar 
şi din urmele lăsate de copitele cailor, dar îi 
mulţumeşte lui Alah, că a ajuns cu bine 
acasă la familie şi a reuşit să îşi crească 
copii şi să îi educe în spiritul dragostei faţă 
de ţara lor, România. Este mândru de ei 
pentru că se bucură de tot respectul în 
societate. 
L-am întrebat ce-şi mai doreşte şi modest 

mi-a răspuns că nu aşa de multe. Să fie 
sănătos, să trăiască alături de soţia sa cât 
mai mult şi atunci când noi cei mai tineri 
mai organizăm câte o festivitate, să nu-l 
uităm şi să-l invităm şi pe el. Îi place tare 
mult când aude cântându-se marşul ”Treceţi 
batalioane române Carpaţii” pe car el  la 
învăţat în 1943. 
În final mi-a arătat medalia “Bărbăţie şi 
credinţă”cu spade, calsa a III-a , pe care a 
primit-o, pentru faptele sale de arme 
,conform livretului militar, prin ordinul de 
zi nr. 275/ 17.08. 1944. 
Ne-am despărţit ca doi buni prieteni şi i-am 
promis că îl voi mai vizita şi că îl voi invita 
la toate evenimentele aniversare care se vor 
organiza în oraş. 
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text - Sorin-Marcel COLESNIUC 

 
Pentru dobrogeni, ziua de 14 noiembrie este o zi specială: este ziua în care, în anul 1878, Dobrogea a reintrat, oficial, în 
componenţa statului român modern. Congresul de pace de la Berlin, din iunie - iulie 1878, a recunoscut dreptul istoric al 
României asupra Dobrogei. 
De ce „drept istoric”? Pentru că Mircea cel Bătrân, domnitorul Ţării Româneşti, îşi întinsese stăpânirea, la sfârşitul secolului al 
XIV-lea, până la Marea Neagră. După moartea sa, Dobrogea a intrat în componenţa Imperiului Otoman, însă teritoriul ei nu a fost 
integrat total structurilor noului stăpân. Până în secolul al XVIII-lea, ea nu a fost decât o provincie de margine a imperiului. 
Populaţia românească a continuat să vieţuiască atât în mediul rural, cât şi în cel urban. Sunt opinii conform cărora Vlad Tepeş şi 
Mihai Viteazul au stăpânit şi ei părţi din Dobrogea, pentru scurte perioade de timp.  
Contactele cu Ţara Românească, Moldova şi Ardealul au continuat să existe şi datorită transhumanţelor ciobanilor, unii dintre ei 
stabilindu-se definitiv în Dobrogea. Legăturile cu românii din Regat s-au intensificat, mai ales după revoluţia paşoptistă. În şcoli şi 
biserici, lupta pentru drepturile naţionale a devenit tot mai evidentă. Ion Ionescu de la Brad menţionează, în lucrările sale, că, la 
mijlocul secolului al XIX-lea, existau sate româneşti izolate: pe malul drept al Dunării, în zona Deltei şi în Munţii M ăcinului. 
Şcoala dobrogeană, cu sprijinul unor cărturari ardeleni, a reuşit să păstreze viu spiritul românesc. Nifon Bălăşescu, originar din 
Sibiu, a fost numit, în anul 1870, de către autorităţile otomane, director al şcolilor româneşti din Dobrogea. El a rămas în istorie ca 
fondator a 25 de şcoli româneşti, cele mai multe fiind înfiinţate în nordul Dobrogei. 
În anii 1877 – 1878, s-a desfăşurat conflictul militar dintre Imperiul Ţarist şi Imperiul Otoman, al cărui principal scop a fost 
reorganizarea Ţărilor Balcanice. România a intrat în acest război pentru a-şi cuceri, pe câmpul de luptă, independenţa proclamată 
în ziua de 9 mai 1877. La Congresul de pace de la Berlin, desfăşurat în perioada 13 iunie - 13 iulie 1878, a fost recunoscută 
independenţa României, dar în mod condiţionat. Dobrogea şi Delta 
Dunării au intrat în componenţa statului român, însă, în schimbul lor, Rusia a 
luat statului român, cu forţa, cele trei judeţe din sudul Basarabiei: Cahul, 
Bolgrad şi Ismail. 
Pregătirile pentru unirea Dobrogei cu România au început pe la mijlocul 
lunii octombrie 1878, când a fost promulgată şi o lege pentru 
reintegrarea Dobrogei. În ziua de 10 noiembrie, Domnitorul Carol I a 
prezidat întrunirea Consiliului de Mini ştri, în care au fost stabilite 
normele pentru luarea în stăpânire a Dobrogei şi pentru primele organizări. 
În ziua de 13 noiembrie, Principele Carol I şi prim-ministrul Ion C. 
Brătianu au stabilit ultimele dispoziţii pentru intrarea Armatei Române în 
Dobrogea. Împreună cu Mihail Kogălniceanu, Domnitorul a elaborat 
o proclamaţie către locuitorii Dobrogei şi un ordin de zi către armată. 
Documentele prezintă principiile şi modul de reintegrare a Dobrogei la 
statul modern român. N. Catargiu a fost desemnat responsabil cu trecerea 
teritoriului dintre Dunăre şi Marea Neagră în stăpânire românească. 
În dimineaţa zilei de 14 noiembrie 1878, Domnitorul Carol I, după ce a 
călătorit o noapte întreagă, a ajuns la Brăila. Acolo a fost primit de Ion C. 
Brătianu, generalul G. Angelescu (comandandul Diviziei militare ce 
urma să intre în Dobrogea), prefectul judeţului, primarul Brăilei şi consilieri 
locali, precum şi numeroşi cetăţeni ai oraşului. 
În cadrul festivităţilor organizate, s-au ţinut mai multe discursuri, iar 
episcopul Dunării de Jos a oficiat un Te-deum. Cu acest prilej, s-a dat citire 
celor două importante documente: Proclamaţia către dobrogeni şi Înalt ordin de zi către armată. 
Proclamaţia poate fi considerată ca fiind, în aceeaşi măsură: o afirmare a deciziilor prin care statul român lua în stăpânire 
Dobrogea, o asigurare a respectării legilor ţării, a religiei minorităţilor din această provincie şi a proprietăţilor, a ordinei şi 
disciplinei, dar şi un îndemn la colaborare cu autorităţile statului român. La final, Carol I a străbătut oraşul Brăila în fruntea 
trupelor militare şi în aplauzele cetăţenilor. 
După festivităţi, oficialităţile, împreună cu Principele Carol I şi prim-ministrul Ion. C. Brătianu, s-au îmbarcat pe vasul Ştefan cel 
Mare şi au debarcat în Dobrogea, la Ghecet, unde au fost întâmpinaţi de numeroşi dobrogeni: români, turci, tătari şi bulgari. De la 
Ghecet, Carol I s-a întors în capitală pentru a deschide întrunirea Corpurilor Legiuitoare, însă nu înainte de a ura „Drum bun!” 
trupelor militare, care plecau spre Măcin. 
Autorităţile civile şi militare ale statului român au ajuns la Măcin, apoi la Babadag, după care, în ziua de 18 noiembrie, au intrat în 
Tulcea. În oraşul Constanţa, au ajuns în ziua de 23 noiembrie 1878. 
În concluzie, ziua de 14 noiembrie reprezintă ziua Unirii Dobrogei cu România şi toţi dobrogenii ar trebui să fie conştienţi de 
importanţa acestei zile în istoria românilor. Este ziua în care, la Brăila, în anul 1878, s-au desfăşurat festivităţile prilejuite de 
punerea în aplicare a articolului 46 al Tratatului de la Berlin, prin care teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră revenea la patria-
mamă. 
Unirea Dobrogei cu România reprezintă a doua etapă în procesul de unire naţională a românilor. Prima a fost cea de la 24 ianuarie 
1859, când Moldova s-a unit cu Muntenia, iar desăvârşirea unităţii naţionale a românilor urma să aibă loc peste patru decenii, la 
Alba Iulia, în ziua de 1 decembrie 1918. 
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text –Macovei Remus 
foto – Pavel Oţelea şi Dănulescu Cătălin 

La 14 noiembrie 1878 ora 13.00, primele trupe 
române – un detaşament de roşiori, o companie de 
vânători, o baterie de artilerie  şi Regimentul 5 
Infanterie au trecut Dunărea, marcând astfel intrarea 
Dobrogei în componenţa României. Era prima 
provincie românească care făcea primul pas pentru 
relizarea visului de veacuri al Românilor, realizarea 
României Mari. 
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina 
Maria”fliala Constanţa  s-a implicat în organizarea şi 
desfăşurarea unor activităţi care să comemoreze acest 
eveniment deosebit de important în istoria României. 
Biblioteca Orăşenească din Techirghiol  a fost gazda 
unei lecţii de istorie organizată în colaborare cu 
Primăria acestei localităţi  şi cu Liceul Teoretic „Emil 
Racoviţă”. La activitatea  iniţiată de col. (r) Mihai 
Gavrilă Andreescu au participat  domnul  Adrian 
Stan, primarul localităţii, domnul col.(r) Remus 
Macovei, preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor”Regina Maria”filiala Constanţa, ,prof. Costin 
Scurtu,directorul Muzeului Militar Naţional 
„Ferdinand I” Constanţa şi  prof. Vasile Georgescu. 
Veteranilor de război şi elevilor participanţi le-au fost 
prezentate principalele momente ale evenimentului de 
acum 135  de ani. Elevii, putând cu mândrie în piept 
insemnele tricolorului, au prezentat  un moment 
artistic coordonat de doamna professor Ingrid 
Văleanu 
Începând cu ora 13.00 la Catedrala Sfântu Petru şi 
Pavel,  a fost oficiat un TE DEUM, de către IPS 
Teodosie arhiepiscopul Tomisului, la care au 
participat Prefectul Judeţului Constanţa, reprezentanţi 
ai consulatelor din Constanţa, oficialităţi locale şi 
numeroşi elevi. 
Prefectura Constanţa a organizat Conferinţa cu tema “ 
135 de ani de la reintegrarea Dobrogei la Statul 
Român”. Activitatea s-a desfăşurat în sala Remus 
Opreanu, începând cu ora 14.00, cu această ocazie 
fiind prezentate următoarele materiale: 
Veronica Ioana Ciornea, elevă Colegiul Naţional” 
Mircea cel Bătrân” – De ce este important să 
celebrăm această zi? 
Col.(r) Remus Macovei, preşedinte ANCE filiala 
Constanţa – Rolul Armatei Române  după revenirea 
Dobrogei la Statul Român 

Cam de fl.dr. Alexandru Mârşu, comandantul Garnizoanei Militare Constanţa – Forţele armate – prezenţă permanentă 
pe teritoriul dintre Dunăre şi Mare. 
Prof. Univ.dr. Ion Bitoleanu – O zi aniversară:14 noiembrie – 135 ani de la evenirea Dobrogei în cadrul satului 
românesc 
Începând cu ora 17.00 la sala de spectacole a Colegiului Naţional de Artă”Regina Maria ”s-a desfăşurat un spectacol 
festiv la care au participat 350 de elevi  din licecele şi şcolile constănţene.Specatcolul a avut următoarea desfăşurare: 
-              Col.(r)Remus Macovei şi doamna profesoară Vârtopeanu Elena  au prezentat importanţa zilei de 14 
noiembrie 1878 în istoria României. 
-  Poezia ,,Dobrogei la zi aniversară ’’, compusă de profesor Stanciu Gigi  a fost recitată de elevele Petre 
Bianca, Sorescu Alina, Velică Georgiana, Bălan Andreea, Plotogea Andreea, clasa a VI a C; 
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-   Eseul ,,Călători străini în Dobrogea Evului 
Mediu’’,  redactat de profesor de istorie Motocu  Rodica 
a fost  prezentat de elevul Negreanu Pârjol Teodor, clasa 
a X a D; 
-   Ansamblul  aromânesc ,,Vanghelizmo” din 
comuna Mihail Kogălniceanu, coordonat de Costel Puiu, 
a prezentat  4 dansuri populare; 
-   Ansamblul  Karadeniz al UDTTMR, responsabil 
coordonator doamna profesor EnneUlgean, a prezentat 4 
dansuri tătăreşti; 
-   Grupul vocal  Marea Albastră,,GOLUBOE 
MORE”  al comunitătii rușilor lipoveni au prezentat  4 
cântece; 
-  Ansamblul de dansuri populare al  Colegiului 
Național de Arte ,,Regina Maria’’ Constanța au prezentat 
o suită de dansuri populare dobrogene 

 

 

ORIZONTAL: 
1) Bază de tratament la băi - Ajutorul 
conducatorului de navă. 2) Dă un atac ucigător la 
STUPINA - Insărcinate cu mare greutate. 3) Corp 
de pază! - Declanşatorul campaniei generale de 
presă. 4) Revenire la putere.      5) Timp aruncat în 
vânt - Bărbatul ce se ia după nevastă. 6) Coş gol! - 
Linie dublă - Pitit prin acoperire! 7) Curent la 
mare si la mai mare! (adj.) - Timp rămas constant 
în istorie. 8) Tot o apă şi-un pământ - Ploaie de 
stele.        9) Tip de grotă (fig.pl.) - Dat peste cap. 
10) Sfârşitul focului - Ieşiţi cu faţa curată - Luate-n 
beţe 11) Tocite - A se angaja pe post de vânzător. 
 VERTICAL: 
 1) Conducere colectivă - Episod dintr+un film de 
groază. 2) Se ţine de drăcii - Roşu şi negru. 3) A 
avut noroc cu carul - Cădere din tren! - A ceda din 

convingere. 4) Scurtă abreviere! - Lac în Canada.         5) Făcută după gustul fiecăruia. 6) Răspundere 
CIVILA - Proces verbal de predare-primire. 7) Adept al scriitorului şi omului politic Alphonse Marie - de 
PRAT de ------(1710 - 1869) 8) Înscrişi cu spor de greutate - Cereale! - Crema satului. 9) Impresionanţi în 
arta monumentală - Câştigul net la serviciu. 10) Arii la sate! - Prinse-n corzi - Înscris la un curs fără 
frecvenţă! 11) Aflată la mâna altora. 
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text – Nechita Traian 
foto – Badea Victor 

 
Ziua de 14 noiembrie 2013 a fost plină de 
evenimente dedicate aniversării a 135 ani de la 
revenirea Dobrogei la România. Cu această ocazie 
Cercurile “Cultul Eroilor” din Şcolile  gimnaziale 
“Constantin Brâncuşi” şi ”Mircea Dragomirescu”, 
sub  îndrumarea  profesorului de istorie  Raluca 
Marcov, au desfăşurat la Casa de Cultură I.N. 
Roman o amplă manifestare dedicată sărbători 
tuturor dobrogenilor. La acestă activitate  au 
participat elevi din şcolile mai sus amintite, însoţiţi 
de directorii lor, d-na Şicu Zişan şi d-na Chichifoi 
Anca.  
Activitatea a început prin intonarea imnului de stat 
şi  a continuat cu citirea, de către doamna profesor 
Raluca Marcov,  Proclamaţiei lui Carol  adresată 

dobrogenilor. În alocuţiunea sa  preşedintele 
subfilialei Medgidia a  Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor”Regina Maria” , domnul Nichita Traian, a 
scos în evidenţă importanţa evenimentului şi rolul 
care trebuie acordat unor astfel de activităţi pentru 
cunoaşterea mai aprofundată a istoriei neamului. Şi-a 
exprimat convingerea că această asociaţie  împreună 
cu elevii cercurilor şcolare vor încerca să suplinească 
lipsa de interes care se manifestă astăzi  pentru a se 
pune în practică îndemnul lui Spiru Haret de a se 
înălţa eroii şi faptele istorice pe piedestalul ce li se 
cuvine, contribuind astfel la redeşteptarea conştiinţei 
naţionale a tinerilor. 
Elevii  Durigo Cerasela, Dan Andreea, Tatarciuc 
Raluca, Ismail Sevilen de la Şcoala “Mircea 
Dragomirescu” au recitat poezii patriotice, iar elvele 

Bucur Bianca, Tania şi Ştefania Bacale de la 
Şcoala ”Constantin Brâncuşi” au interpretat  o 
suită de cântece populare grupate sub titlul „Fetele 
din Dobrogea”. Dansul popular românesc a fost 
pus în valoare de către elevii aceleiaşi şcoli prin 
elevii Breazu Alexandra şi Daniela, Acî Elif, 
Penaru Miruna, Orăscu Marina, Afloarei Gabriela 
din clasa a VII-a. Eleva Sirop Bianca a prezentat 
materialul “Rromii de ieri şi de azi”, iar doamna 
Neugis Asan, director Bibliotecii  I.N.Roman a 
prezentat aspecte inedite despre înfăptuirea unirii 
Dobrogei cu România. În finalul activităţi  
ansamblul”Mini-Carasu” al Şcolii “Constantin 
Brâncuşi” a prezentat un dans popular tătărăsc, iar 
eleva Crina Tănase a interpretat melodiea 

„Geamparale”, sub îndrumarea  doamnei Carmen Radu. 
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text - Elena-Sanda şi Florin Pădureanu 
Între 1878-1950, Mangalia a funcţionat cu statut de comună urbană, dar şi ca plasă, unitate teritorial-administrativă, respectiv 
plasa Mangaliei. 
Primul Război Mondial a afectat atât aşezarea urbană, cât şi plasa, satele şi cătunele subordonate administrativ. În cdrul armatei 
române, au fost înrolaţi şi tineri din comuna urbană şi din aşezările plasei Mangalia. 
La 28 iunie 1914, atentatul de la Sarajevo a declanşat Primul Război Mondial. Pentru România, s-a conturat o situaţie dificilă. La 
sud, Bulgaria emitea pretenţii asupra Cadrilaterului şi, implicit, asupra Dobrogei. La est şi nord, Rusia, membră a Antantei, era 
stăpână de mai bine de o sută de ani  peste pământul dintre Prut şi Nistru. La vest, Imperiul Austro-Ungar, membru al Triplei 
Alianţe, era stăpân de câteva sute de ani peste pământul ardelenesc, Banat, Crişana, Maramureş, Bucovina. Ca atare, iată că 
pământuri româneşti erau stăpânite de mari puteri aflate în tabere diferite, adverse. 
România, prin tratat secret semnat încă din 1883, reînnoit periodic, aderase la Tripla Alianţă.1 Dar atacarea Serbiei de către 
Austro-Ungaria nu se încadra în prevederile Tratatului care trebuia să fie respectat în caz de atac provocat(casus foederis). 
Consiliul de Coroană din 3 august 1914, convocat la Sinaia, la Castelul Peleş, s-a pronunţat pentru menţinerea neutralităţii armate 
a României faţă de evenimentele tragice din zonă.2 
După doi ani de neutralitate, care – în funcţie de ofertele ce se făceau pe cale diplomatică de către ambele tabere aflate în conflict 
– devenise binevoitoare faţă de Antantă, Consiliul de Coroană de la Cotroceni, din 14 august 1916, anunţa momentul intrării 
României în război, pentru întregirea statului naţional, alături de Antantă şi solicita sprijinul tuturor forţelor politice ale ţării.3 
A doua zi, Edgar Mavrocordat, ministrul României la Viena, a prezentat Cancelariei imperiale „Declaraţia de război a 
României”.4 
Comandamentul militar şi conducătorii politici, marcaţi de impulsul instincului naţional, dar şi de neîndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin tratat de puterile Antantei, nu şi-au asigurat de la bun început spatele. Nu au încheiat definitiv şi de la început 
problema raporturilor cu Bulgaria. O eroare strategică ce s-a dovedit a fi de proporţii. Deplasarea armatei române peste Carpaţi, 
împotriva Austro-Ungariei, la sârşitul verii anului 1916, s-a dovedit a fi aparent facilă.5 
Dispunerea forţelor militare ale Puterilor Centrale (Triplei Alianţe), în acel moment, făcea din partea sudică a Dobrogei unul din 
principalele fronturi din Balcani. În fruntea trupelor germano-bulgaro-turce din nord-vestul Bulgariei, a fost numit comandant 
suprem feldmareşalul von Mackensen.6 
La 30 august-1 septembrie 1916, Germania, Bulgaria şi Turcia au declarat război României. Ca urmare a acestui fapt, România 
era nevoită să facă faţă acţiunilor militare ale Puterilor Centrale, desfăşurate pe un front extins de-a lungul Carpaţilor, Dunării şi în 
Dobrogea, de la Dunăre la Marea Neagră. La 1 septembrie, Armata a III-a bulgară şi două divizii turceşti au început ofensivă la 
frontieră dobrogeană româno-bulgară.7 
În Dobrogea, de-a lungul graniţei, era distribuită Armata a III-a, sub comanda generalului Aslan. 72.000de români erau distribuiţi 
pe graniţă. La Bazargic, se afla Divizia a 19-a, cu o compoziţie amestecată, cu artilerie slabă, sub comanda generalului 
Arghirescu. La Silistra, Divizia a 9-a îl avea comandant pe generalul Basarabescu. La Turtucaia, Divizia a 17-a avea un singur 
regiment activ ce s-a format cu puţin timp, înainte de război. Între garnizoane, se aflau 60-90 km. În felul acesta, cooperarea era 
foarte dificilă. Concentrarea de forţe româneşti s-a realizat mai ales în extremitatea sud-vestică a Dobrogei. 
Mangalia cu întreaga plasă, prin valoarea strategică redusă pe care o avea, a rămas încă o dată la periferia preocupărilor militare 
româneşti, departe de focarul operaţiunilor militare. Trupele româneşti erau în situaţia de a sta în defensivă până la sosirea trupelor 
ruse în zonă, ele venind dinspre nord. Acestea s-au concentrat la Medgidia, împreună cu Divizia Sârbă de Dobrogea. În baza 
tratatului semnat de România cu Antanta, un corp rusesc format din două divizii de infanterie – sub 42.000de oameni – sprijinea 
poziţiile românilor în Dobrogea. Acesta era sub comanda generalului Zaiacicovski. Divizia a 19-a a armatei romîne, aflată la 
Bazargic, pentru mai buna reuşită a operaţiunilor, a fost pusă sub comanda generalului rus. Trupele româno-ruse erau superioare 
în efectiv de infanterie ţi artilerie, comparativ cu cele inamice.8 Românii erau împrăştiaţi în trei grupe izolate. Ruşii se deplasau 
greu. Duşmanul, cu o superioritate mai ales de ordin tactic, avea posibilitatea să-şi regrupeze forţele numai într-o zi, în orice punct 
al frontului. Dispozitivul româno-rus era total lipsit de apărare împotriva aviaţiei, pe care acesta a folosit-o pentru prima dată cu 
efecte psihologice considerabile.9 
Concentrarea de trupe ruse la Medgidia s-a făcut cu încetineală, în momentul în care  s-a declanşat ofensiva germano-bulgaro-
turcă. Generalul von Mackensen a acţionat, folosind terenul prielnic pentru a izola garnizoanele româneşti între ele, reuşind să le 
înfrângă înainte de intrarea trupelor ruse. În dispozitiv. A urmărit să răzbată până la linia Cernavodă-Constanţa, fapt care ar fi 
compromis acţiunea României alături de Antanta.10 
Linia Cernavoda-Constanţa avea o valoare deosebită în organizarea rezistenţei, în cazul retragerii dispozitivului româno-rus. 
Concentrarea de forţe româno-ruse, aici, ar fi trebuit să facă imposibilă o eventuală cucerire din partea inamicului.11 Între 1 şi 6 
septembrie, s-a desfăşurat tragica bătălie de la Turtucaia, soldată cu o dureroasă înfrângere pentru  România. Paralel, trupele 
inamice au acţionat şi împotriva celorlalte puncte de rezistenţă românească. La 3 septembrie, s-a declanşat acţiunea împotriva 
Balcicului. Defecţiunile din dispozitivul româno-rus au determinat retragerea din faţa ofensivei inamice. Bazargic, Cavarna, 
Balcic au intrat sub ocupaţie germano-bulgaro-turcă. Apărarea devenind inutilă, capul de pod de la Silistra a fost abandonat.12 
Luptele s-au purtat în continuare pe mai vechea graniţă dobogeană. În felul acesta, plasa Mangaliei şi Mangalia erau ameninţate 
direct a se transforma în teatru de război. Bulgarii au atacat Caraomer în două rânduri. Cu mari pierderi, Divizia a 19-a a respins 
atacurile.13 
Trupele româno-ruse s-au repliat pe linia Rasova-Cobadin-Tuzla, astfel încât Mangalia ţi teritoriul plasei sale au rămas la 
dispoziţia inamicului. Mangalia a fost evacuată. O parte din populaţie s-a retras. Armata a 3-a s-a reorganizat în Armata de 
Dobrogea şi Armata de Dunăre. În această formulă, a fost pusă sub comanda generalului Averescu. Celor şase divizii române, 
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două ruse şi una sârbo-croată, adversarul le opunea din nou superioritatea tehnică. S-au cerut de urgenţă,  telegrafic, ajutoare 
Rusiei.14 
Între 6 şi 21 septembrie, s-a desfăşurat bătălia Dobrogei. Trupele române au susţinut laupta pe viaţă şi pe moarte. De această 
bătălie a depins în acel moment soarta Dobrogei şi a războiului de întregire naţională, în ansamblul său. Trupele inamice şi-au 
desfăşurat atacul principal în noile condiţii spre Dunăre. Urmăreau cucerirea oraşului Cernavoda şi a podului de peste Dunăre. Pe 
direcţia Arabagi şi, apoi, la Cocarcea, trupele Puterilor Centrale au ameninţat cu străpungerea frontului româno-rus. Doar la 
Cocarcea, trupele româno-sârbe s-au retras. Aici, luptele au fost deosebit de violente. Pierderile bulgare au fost imense. 
Regimentul Varna, Divizia Sofia şi cea de la Prestlav au ajuns întrâo situaţie critică. Ofensiva inamică a fost oprită cu grele 
eforturi. Deşi extenuate, trupele române s-au comportat admirabil sub comanda generalului Averescu. Divizia sârbo-croată, 
comandată de colonelul Hagici, a colaborat perfect în acţiunea de stopare a inamicului. În zilele de 18 şi 19 septembrie, între 
Cobadin şi mare, trupele române au acţionat rapid, creând pierderi mari inamicului. Spre mare s-a produs înaintarea maximă a 
trupelor româneşti . Trupele bulgare au acţionat folosind cavaleria spre satul Perverlia,  dar au fost respinse. Regimentul de 
cavalerie a fost distrus. La Amzacea, unde  satul a fost întărit, şi ocupat de Divizia a 25-a turcă, brigada a 17-a Poetaş a dat  peste 
cap liniile de apărare duşmană. Eroismul soldaţilor români a fost fără margini. S-a înaintat cu 10 km. Dar frontul n-a fost spart. 
Panica, imensele pierderi au determinat retragerea bulgară. Numeroase cadavre şi o imensă pradă de război au fost lăsate în 
urmă.15 
Tăvalugul acestor lupte, jafurile şi-au pus amprenta asupra Mangaliei şi asupra întregii plase. Înfrângerea suferită de trupele 
conduse de von Mackensen, pe aliniamentul Rasova-Cobadin-Tuzla, a făcut ca, pe 20 septembrie, comunicatele germane să 
anunţe oprirea luptelor sec şi lacunar.16 
După o zi de odihnă, pe 21 septembrie cu forţele incomplet refăcute, Divizia a 19-a, condusă de generalul Scărişoreanu, amplasată 
spre mare, a acţionat în continuare ofensiv la Amzacea, Carachioi, la Enghezu Mare. Aceste puncte au fost, pe rând, aduse sub 
deplinul control al armatelor române, care au acţionat singure. Trupele ruse au rămas inactive, fapt pentru care ofensiva 
românească s-a oprit şi s-a consolidat pe poziţiile recucerite.17 În felul acesta, cea mai mare parte a plasei Mangalia a revenit sub 
control militar românesc pentru scurt timp. În ziua de 19 octombrie, dimineaţa, trupele germano-bulgaro-turce au dezlănţuit o 
nouă şi puternică acţiune ofensivă. Avuseseră suficient răgaz pentru refacere şi repliere. Artileria grea, bombardamentele aeriene 
au fost folosite din plin. Între Cobadin şi mare, duşmanul a încercat străpungerea liniilor româneşti la Topraisar. Au fost ocupate 
pe rând, Agigea, Techirghiol, Topraisar, Cobadin. La 22 octombrie 1916, au fost ocupate liniile româneşti la Constanţa şi, o zi mai 
târziu, la Medgidia. Prezenţa podului la Cernavodă a determinat aprige lupte pentru acest oraş. Rezistenţa trupelor româno-ruse 
devenea imposibilă. Retragerea peste Dunăre era inevitabilă.18 Pentru o bună bucată de vreme, Dobrogea şi, implicit, Mangalia, 
cu plasa ei, au intrat sub ocupaţie, izolate de restul ţării, întrucât podul de la Cernavodă a fost distrus în retragere. Luptele 
desfăşurate aprig pe durata a două luni au lăsat urme adânci la Mangalia şi în plasă: aşezări distruse, populaţie refugiată şi 
decimată, o activitate economică ce cu greu s-ar mai fi putut relua. 
La Sofia, Puterile Centrale au stabilit administrarea pământurilor româneşti ocupate. Iniţial, Dobrogea, până la linia Hârşova-
Constanţa, revenea armatelor bulgaro-turce. Dar, în funcţie de concepţia guvernanţilor şi militarilor germani cu privire la 
exploatarea acestor pământuri, în februarie 1917, judeţul Constanţa şi jumătatea sudică a judeţului Tulcea au trecut în 
administraţia Etapei a 262-a germane. Nordul Dobrogei, ca zonă de operaţiuni a Armatei a 3-a bulgare, a intrat sub administraţia 
acesteia. Treptat, până la 26 noiembrie 1918, aceasta a devenit cu totul nominală. Germania înţelegea să nu lase prada de război în 
seama unor parteneri minori.19  În felul acesta, Mangalia şi cu întreaga plasă ce gravita în jurul său au cunoscut efectele ocupaţiei 
militare. Pentru ultima oară, trupe turceşti au mărşaluit şi acţionat pe aceste meleaguri. Trupele de ocupaţie au acţionat în mod 
specific. Abuzurile au fost mari. Jaful organizat de ocupaţie, cel neoficial, înfăptuit. 
Defecţiunile ce s-au manifestat în mecanismul strategic al Antantei pe Frontul de Răsărit s-au răsfrânt dramatic asupra României. 
Ca urmare a problemelor cu care s-a confruntat Rusia, România a rămas singură în luptă pe Frontul de Răsărit. În toamna anului 
1917, a fost nevoită să încheie Armistiţiul de la Focşani (29 noiembrie 1917). La 11 februarie 1918, plenipotenţiarii germani au 
cerut cedarea Dobrogei. 
Ocupaţia realizată de Puterile Centrale - trupele germane jucând un rol important – a fost luată pe cont propriu de militarii 
duşmani, schingiuirile, violurile, omorurile au fost caracteristice celor doi ani de prezenţă germano-bulgaro-turcă.19 Partea de 
nord a Dobrogei urma să fie organizată ca un protectorat germano-austro-ungar. Partea dobrogeană, de la linia Hârşova-Constanţa 
spre sud – implicit Mangalia cu plasa sa - , urma să fie ataşată Bulgariei. Această concepţie legată de redistribuirea teritoriilor de 
la mare avea ca bază de plecare situaţia creată la sfârşitul războiului ruso-româno-turc din 1877-1878.20 
Ieşirea Rusiei din război, prin pacea separată de la  Brest-Litovsk, din 3 martie 1918, a determinat România să accepte, la 5/18 
martie 1918, semnarea, la Buftea, a tratatului preliminar de pace cu Puterile Centrale. Acesta recunoştea cesiunea Dobrogei.21 
Ulterior, tratatul de pace cu Puterile Centrale, semnat la Bucureşti, la 24 aprilie/7 mai  1918, la Bucureşti ,de prim-ministrul 
Alexandru Marghiloman, prevedea trecerea acesteia sub controlul unui condominium al Germaniei, Austro-Ungariei, Bulgariei, şi 
Turciei. În urma armistiţiului şi păcii de la Buftea-Bucureşti, Dobrogea sudică revenea Bulgariei, pe când Dobrogea nordică era 
păstrată în vederea controlării gurilor Dunării ca un condominium al Puterilor Centrale. Astfel, asupra Dobrogei , în ansamblu, şi 
implicit asupra Mangaliei cu întreaga plasă, în ciuda acestor delimitări între ocupanţiş a funcţionat în continuare o administraţie 
mixtă, elementul dominator rămânând în continuare cel german.22 Măsurile care s-au luat au fost cu caracter represiv. Instituţiile 
româneşti au fost închise, de cele mai multe ori desfiinţate. S-a căutat a se crea instituţii care să reprezinte baza de integrare a 
acestor pământuri la statul bulgar. Intelectualii – profesori, preoţi, funcţionari - dacă s-au opus, au avut de suferit. S-a încercat 
înlocuirea lor cu colaboraţionişti, cu elemente bulgare locale, sau din cadrul armatei bulgare, care s-au dovedit a fi puse pe 
înavuţire într-o perioadă tulbure, nesigură.23 
Ravagiile războiului, evoluţia frontului în Dobrogea şi, apoi, ocupaţia străină au determinat în plasa Mangalia dispariţia unui 
număr însemnat de aşezări umane, sate şi cătune, care fuseseră populate cu elemente preponderent româneşti, la 1916: Casimcea, 
Haidarchioi, Alibechioi, Polucci, Caciamac. Multe din celelalte aşezări ale plasei au suferit distrugeri semnificative.24 Deşi 
printre trupele de ocupaţie s-au aflat şi unităţi turceşti, regimul de ocupaţie nu i-a ocolit nici pe creştini, nici pe musulmani. Au 
avut la fel de mult de suferit. 
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Germanii au trecut la realizarea unor statistici minuţioase pe criterii etnice.25 S-a implicat în coordonarea mişcării de populaţii din 
această zonă. A fost interesată de deplasarea populaţiei germane din aşezările dobrogene pe care a căutat să o orienteze spre 
Curlanda şi Livonia, spaţii cucerite recent de Germania, şi unde aceasta avea nevoie de întărirea elementului german prin 
colonizare.26 
Evenimentele evoluând favorabil pentru Antantă, la 16 septembrie 1918, Bulgaria capitulează. La 28 octombrie, armata germană 
comandată de von Makensen începe retragerea din spaţiul românesc şi, la 29 octombrie/11 noiembrie, se pune capăt primei mari 
conflagraţii mondiale.27 
Tratatul de pace semnat cu Bulgaria la Neuilly-sur- Seine, la 27 noiembrie 1919, a stabilit frontiera dintre România şi Bulgaria, 
aşa cum a fost ea înaintea declanşării acţiunilor militare în Dobrogea. Judeţele Tulcea, Constanţa, Caliacra, Durostor s-au 
reintegrat în graniţa României. S-a pus capăt teroarei, nesiguranţei, jafurilor, atrocităţilor specifice ocupaţiei străine. 
Pentru Mangalia, războiul a fost nefast. Lupte grele s-au desfăşurat pe teritoriul plasei. Sate şi cătune au fost desfiinţate şi nu şi-au 
reluat firul existenţei. Mangalia, ca aşezare la ţărmul mării, a avut mult de suferit. A fost transformată într-un morman de moloz. 
Un atac de artilerie dinspre mare, de pe un vas german, a transformat reşedinţa de plasă, şi aşa modestă, într-o ruină.28 
Treptat, în noiembrie-decembrie 1918, autorităţile româneşti şi-au reluat atribuţiile. 
Din cenuşa războiului şi dezastrul lăsat de ocupaţia străină, viaţa cotidiană şi-a reluat făgaşul firesc. Aşezările au renăscut. Unele 
au cunoscut o dezvoltare mult mai amplă decât până la război, în primul rând Mangalia. 
Statul român - Regatul României - şi comunitatea locală au ridicat, la scurt timp după război, monumente dedicate eroilor în toate 
aşezările care au jertfit viaţa unor tineri înrolaţi în armata română, ce a acţionat pe aceste meleaguri sud-est dobrogene sau în alte 
părţi ale frontului. 
Cine trece prin satele ce au aparţinut altădată plasei Mangaliei poate vedea aceste monumente şi astăzi. 
Cultul eroilor neamului a făcut parte din manifestările publice româneşti. 
Doar monumentul de la Mangalia nu mai este. El a fost distrus de regimul comunist. 
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text - Emil-Corneliu Ninu 

 
 
 

 
 
 
 
 

N-a fost să fie ! 
Imaginea tot vie, 

Rămasă pe retină, 
Se zbate în lumină ! 

 
În august ’27, 

Cum ziua, fără noapte, 
Îşi pierde al său sens, 
În ghem de fire dens, 

 
Buimace Parce,-n pace, 
Au prins a-şi tot desface 

Al i ţelor destin, 
Plătiten-n bani peşin. 

 
Dar calp le fuse ortul, 
Şi Ferdinand fu mortul, 

În lună de cuptor, 
Plătind al lor fuior. 

 
Statuie rătăcită, 
Nu fu a ta ursită 

Să se-mplinească-n veci, 
În vremi apuse, reci! 

 
Cum anii trec grăbiţi, 
Eroi, la drum porniţi, 

Îşi lasă,-n cuib de vatră, 
Renumele pe-o piatră. 

 
Le fie somnul lin, 
Sub cerul opalin, 

Iar florile,-n mănnchi, 
Le cadă în genunchi ! 

 
 
 

Mangalia, 28 aprilie 2013 
(Ziua Veteranului) 
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text – Nechita Traian 
foto – Badea Victor 

În municipiul Medgidia sărbătoarirea Zilei Armatei a 
debutat cu arborarea drapelului României la sediul 
Regimentului 53 Rachete Antiaeriene „Tropaeum 
Traiani”. 
A urmat instalarea gărzii  la Monumentul Eroilor  aflat în  
imediata vecinătate a unităţii, realizarea dispozitivului 
gărzii de onoare şi pregătirea pentru întîmpinarea 
oficialităţilor. 
În faţa unui public numeros, s-a desfăşurat ceremonialul  
militar şi religios organizat de Garnizoana militară 
Medgidia. S-a intonat imnul naţional de către  fanfara  
municipiului, denumită ” Dan Spătaru ”,al cărei şef de 
formaţie  plutonierul adjutant (rz) Dumitrache Adrian este  
membru al Asociaţiei Cultul Eroilor”Regina Maria ”.A 
avut loc oficierea Serviciului Religios de către preotul 
paroh Protopop Ciobanu Petrică şi el membru al 
Asociaţiei Cultul Eroilor “Regina Maria”. 
Evidenţierea momentului sărbătorit a fost  realizată prin 
citirea Ordinului de Zi al M.Ap.N. de către Comandantul 
garnizoanei, col .dr. Gheorghe Rotariu, urmată de 
alocuţiunea primarului municipiului Medgidia, domnul 
inginer Marian Iordache. 
S-au depus coroane de flori din partea : 
Garnizoanei Militare Medgidia; 
Primăriei Medgidia: 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”; 
Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere ”Gl. 
Roland Pârlogeanu”; 
Asociaţiei veteranilor de război; 
Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din  
Ministerului de interne ; 
Alte organizaţii şi asociaţii  din municipiu. 
Deosebit de  emoţionant a fost  momentul depunerii de 
flori de către  cel mai tânăr contigent, cel al grădiniţelor 
de copii şi al cercurilor şcolare  ”Cultul Eroilor”  din 
Şcoala gimnazială ”Constantin Brâncuşi” însoţiţi de către 
directoarul şcolii,  doamna profesoară Sisu  Zisan, 
profesoara de istorie Raluca Marcov şi învăţătoarea 
Zamfir Liliana şi cei de la  Şcoala  gimnazială ”Mircea 
Dragomirescu”,însoţiţi de către profesoara Floarea 
Florica. 
Elevii din cele două clase au trăit momente unice din viaţa 
lor, participând pentru prima dată la o astfel de 
manifestare în cinstea Armatei Române. Au asistat la 
defilarea Gărzii de onoare , lângă  personalităţile oficiale 
ale Municipiului, au făcut fotografii pentru a avea 
imortalizat momentul din activitatea lor la Cultul Eroilor 

“Regina Maria”. 
Programul activităţilor a continuat cu deplasarea cadrelor militare la Cimitirul Internaţional de Onoare din localitatea 
Mircea Vodă, judeţul Constanţa, unde îşi au somnul de veci militarii căzuţi la datorie în timpul primului război 
mondial pe timpul luptelor din Dobrogea. În prezenţa Primarului localităţii, dl. Dediu şi membrii ai Consiliului Local, 
s-a ţinut o slujbă religioasă urmată de depunerea de coroane de către primărie,  de către Garnizoana Militară Medgidia 
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şi de către elevii şcolii din localitate.  S-a continuat cu defilarea gărzii de onoare constituită cu această ocazie, după 
care a urmat deplasarea către Municipiului Medgidia, Piaţeta Decebal, pentru desfăşurarea altor manifestări dedicate 
Zilei Armatei.   Aici,  în prezenţa unui public numeros, s-au  expus şi prezentat anumite tipuri de tehnică militară 
aflată în înzestrarea unităţilor din municipiu, s-au efectuat 
diferite manevre ale tehnicii militare, uimind  asistenţa 
prin spectaculozitate. Apoi s-a primit onorul  de către 
oficialităţile Municipiului  şi Comandantului garnizoanei 
col.dr.Gheorghe Rotariu, a înmânat diplome  şi plachete 
cu ocazia Zilei Armatei României: 
unor cadrelor militare în activitate - pentru merite 
deosebite 
preşedintelui  Asociaţiei Cadrelor în Rezervă, col 
Gheorghe Fratu, preşedintelui Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor “Regina Maria” , locotenent Traian Nichita și 
președintelui Asociației Veteranilor de Război, doamna 
Elena Tîrnăcop,” pentru recunoașterea eforturilor de 
cooperare și bună înțelegere cu structurile militare din 
Garnizoana Medgidia”. 
Cu această ocazie s-a organizat  şi o expoziţie de pictură 
(”Armata văzută prin ochii copiilor”) de către  Şcoala 
”Lucian Grigorescu”, cele mai reuşite exponate fiind 
premiate de către Garnizoana Militară. 
Din partea Cercului şcolar ”Cultul Eroilor” al şcolii 
”Constantin Brâncuşi, eleva Stoica Delia –Monica, clasa a  
V –a,  a recitat  poezia intitulată ”Omagiu” : 
” De ziua Armatei, 
Se pomenesc eroii oastei. 
Jertfele curajului strămoşesc, 
Aflate în ţărâna neamului românesc. 
 
Monumentele şi cimitirele eroilor, 
Loc pentru depunerea florilor. 
Moment divin de reculegere, 
Amintit de preoţi în prelegere. 
 
Ostaşi în poziţie de drepţi, 
Descoperiţi, cu boneta la epoleţi. 
Aduc un omagiu evlavios, 
Împreună cu serviciul religios. 
 
Elevii cercului şcolar, 
Al ”Cultului Eroilor” legendar. 
Trăiesc cu emoţie sub drapelul naţional, 
Perpetuând respectul istoric şi moral 
 
LA MUL ŢI ANI ARMAT Ă ROMÂNĂ ! 
Primiţi stima noastră comună. 
Dragoste deplină de la români, 
Respectul cuvenit prin strângere de mâini. 
În faţa Casei de Cultură” Lucian Grigorescu ” s-a desfăşurat  Teatrul de stradă cu ”Uşa” , regizor Ion Crişu a Casei de 
Cultură ”I.N.Roman” şi a Cercului Militar Medgidia, alcătuită din elevi ai Liceului ”N.Bălcescu”. 
Activităţile festive s-au încheiat cu o activitae în premieră în garnizoana Medgidia – retragerea cu torţe, locuitorii fiind 
încântaţi de  deplasarea militarilor în ritmul cadenţat al muzicii. 
Totul a fost posibil datorită voinţei  tânărului nou venit,  comandant al  garnizoanei, col. dr. Gheorghe Rotariu şi a 
cooperării excelente  cu domnul primar Marian Iordache şi viceprimarului municipiului , doamna Luminiţa Vlădescu. 
Participanţii la sărbătoarea  armatei au fost entuziasmaţi de organizarea inedită a acestui eveniment. Retragerea cu 
torţe a însemnat schimbarea şi revigorarea stării de spirit şi o nouă percepţie despre Armata Romînă. Felicitări 
tânărului comandant  şi mult succes în activitate! 
LA MUL ŢI ANI ARMATA ROMÂN Ă ! 
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text Macovei Remus 
foto – Pavel Oţelea 

În octombrie 1944 trupele germane au reuşit să 
organizeze o rezistenţă puternică pe aliniamentul 
Chilioara - Archid. Cheia acestei poziţii o 
reprezenta ferma de lângă Archid.În cursul zilei 
de 17 octombrie militari din Regimentul 34 
Infanterie “Constanţa “au reuşit să cucerească  
înălţimile  ocupate de hitlerişti, cu excepţia 
fermei . În cursul nopţii  de 17/18 octombrie, 
Compania 6 infanterie a   acestui regiment 
execută un atac  prin surprindere, reuşind , 
inclusiv prin acţiuni la baionetă,  să ocupe o 
parte din fermă. Nemţii au contratacat folosind 
aruncătoare de flăcări astfel că ferma şi şurele de 
paie din apropiere  au fost incendiate. Această 
poziţie de venise “cuptorul de foc  de la  

Archid”. Militarii dobrogeni vor contraataca la 
rândul lor, reuşind  să respingă trupele hitleriste 
şi să cucerească definitiv ferma. Astfel drumul 
spre Hodod şi Carei a fost deschis. Toţi militarii 
din  compania  a 6- a care au scăpat cu viaţă au 
fost propuşi pentru decorare, iar 30 au fost 
avansaţi în grad. În această luptă şi - au pierdut 
viaţa, arşi de vii sau răpuşi de schijele şi 
gloanţele inamcului,  următorii militari din 
Regimentul 34 Infanterie “Constanţa”: 
serg.Vasile Sopranca,serg. Nicolae Berteşteanu, 
cap. Alexa Ardelean,  sold. Tudor Mitroi, sold. 
Nicolae Trifu, sold. Vasile Brătescu, sold. Vasile 
Sârbu, sold. Gheorghe Drăgan, sold. Tudor V. 
Tudor, sold. Reazim Abdula, sold.Ioan Putina, 

sold. Tudor Pascu, sold. Demetru Stancu, sold. 
Teodor Brătescu, sold. Nicolae Trizu, sold. 
Vasile A. Brătescu, sold. Teodor Musican, sold. 
Damian Marian, sold. Gheorghe Zaharia, sold. 
Constantin Oprea. Deoarece  era mare sărăcie în 
sat, cei 20 de militari au fost înmormântaţi într-o 
groapă comună, în curtea bisericii, doar pentru 4 
soldaţi putându-se confecţiona  coşciuge. În 
perioada comunistă, pentru fiecare soldat s-au 
instalat insemne de căpătâi pentru eroi. Grupul 
funerar a fost permanent bine întreţinut,  iar la 
serbările naţionale elevii împreună cu profesorii 
şi preotul localităţii au desfăşurat acţiuni pentru 
cinstirea memoriei militarilor dobrogeni care s-
au jertfit pe timpul eliberării satului Chilioara. 
În anul 2012 domnul Ioan Meseşan, primarul 

comunei Coşeiu, de care aparţine satul Chilioara, aflat la al patrulea mandat şi preotul Chiorlăuş Ioan, care 
de peste 35 de ani îşi desfăşoară activitatea în Chilioara , au luat iniţiativa construirii unui  monument pentru 
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cinstirea  memoriei celor 25 de localnici morţi în cele două războaie mondiale şi a celor 20 de militari 
dobrogeni  căzuţi în luptele din 18 octombrie 1944. 
În realizarea acestuia au fost sprijiniţi de 
preşedintele   Consiliului Judeţean Sălaj ,domnul 
Marc Tiberiu, care a asigurat  cei 25.000 lei necesari  
construiri şi finalizării  monumentului. Acesta a fost 
proiectat şi realizat de firma S.C. Granmar. Co. SRL 
din Şomcuta Mare. 
Duminică , 27 octombrie 2013, în satul Chilioara, 
atestat de la 1368, toţi cei peste 350 de locuitori, în 
marea lor majoritae agricultori, au participat la 
festivităţile prilejuite de inaugurarea monumentului 
eroilor.  
Desfăşurarea evenimentelor  festive  a început cu 
participarea tuturor localnicilor  şi a numeroşilor 
invitaţi la slujba religioasă  oficiată în biserica 
ortodoxă din localitate,  construită în anul 1803. 
L a ora 12.00 a început  ceremonialul de inaugurare 
a monumentului, cu intonarea Imnului Naţional  de 
către o fetiţă  în vârstă de doar  7 ani, Ghile Alice, 
acompaniată de fanfara asigurată de primăria Zalău. 
După dezvelirea monumentului de către domnii 
Marc Tiberiu şi Ioan Meseşan şi sfinţirea acestuia de 
către un sobor de preoţii,  au luat cuvântul  
reprezentanţii Cosiliului Judeţean  şi ai Prefecturii 
judeţului Sălaj, parlamentari, directorul Muzeului de 
Istorie Naţională din Zalău, comandantul  
garnizoanei militare Zalău şi un veteran de război în 
vârstă de 92 de ani. La aceste evenimente a participat 
şi o delegaţie a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
“Regina Maria”filiala Constanţa”, care  are a 
transmis mulţumiri autorităţilor locale şi localnicilor 
din Chilioara pentru faptul că la 69 de ani de la 
evenimentele tragice din octombrie 1944, nu i-au 
uitat pe cei care şi-au jertfit viaţa pentru eliberarea 
acestei loclităţi. 
A urmat depunerea de coroane şi o masă pentru eroii 
jertfiţi în războaie la care au participat oficialităţile 
invitate şi localnicii. 
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text - Vasilica MITREA 
 
            Cu prilejul Zilei Armatei, sărbătorită în fiecare an pe 25 octombrie,  Cercul Militar Constanţa, în 
după-amiaza zilei de 24, a fost gazda unei lansări de carte a volumului „România care contează” de 
Nicolae Badiu. 
            Evenimentul a fost urmat, de la ora 18.00 de un spectacol de muzică clasică cu tema: „Sărbătorim 
ostaşii noştri”, organizat în colaborare cu Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” şi de Cultul Eroilor 
„ Regina Maria”, Filiala Constanţa. 
            Tot la Cercul Militar a avut loc şi o expoziţie de carte. 
 
             Nicolae Badiu este autorul câtorva cărţi de editoriale, tablete de actualitate, publicate iniţial în  
ziarele pe care le-a condus: Evenimentul Muscelean, Info Dacia, Pulsul Argeşului..., Director la Casa de  
Cultură din Mioveni, textier şi regizor de Grup satiric, cu care a avut performanţe naţionale.  
              În opera autorului nu lipseşte umorul caustic, reflecţiile, aforismele. Textele sale  transmit  
cititorului ceva din această intensitate a trăirii la maxim. Oferă cititorului esenţa a ceea ce crede el despre 
cotidianul pe care-l trăim cu toţii, făcând lectura plăcută, chiar savuroasă pe alocuri.  
            „Ce se poartă pe timp de criză” – titlul unei tablete cu ştirile de la televizor, mai mult sau mai puţin 
corecte:”...Aţi văzut cum se derulează ştirile la televizor?! A fost găsit un tânăr mort într-un apartament, 
prin nu mai ştiu ce localitate! A murit de căldură! S-au încins pereţii şi a murit! Canicula face ravagii. 
Furtună! Vijelii! Prăpăd! Fugiţi...” 
            „Prăpădul este de fapt doar în 
mintea bolnăvicioasă a jurnaliştilor de 
ştiri şi a patronilor lor! Jurnaliştii sunt 
bieţi manipulaţi, nefericiţi, transformaţi în 
manipulanţi, care fac pe dracu în patru să 
sperie cu ceva audienţa... Vrea lumea aşa 
ceva? Aiurea... 
Oamenii nu mai ştiu ce vor, ei doar se 
complac...” 
            Nicolae Badiu ne mai învaţă şi... 
„ care este reţeta iubirii”, „formula 
succesului”, 
„oglinda cunoaşterii de sine”, „starea 
vremurilor... dinspre Est!”, „Azi ar fi 
perfect!” 
Dar, cel mai bine este dacă răsfoim opera 
domniei sale „România care contează”. 
            Tot cu prilejul sărbătoririi 
Armatei, a doua zi, în aula Bibliotecii  
judeţeane   
„  I.N. Roman” Constanţa, a avut loc o 
adunare festivă, în colaborare cu 
Inspectoratul 
 Școlar Judeţean Constanţa, prezidată de 
Col. (r) Macovei Remus, marcând 
acest moment simbolic în istoria 
poporului român, înscris în calendarul 
sărbătorilor 
 noastre de suflet. 
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(Intervenţie ţinută cu ocazia Simpozionului ’’Armata şi societatea. Rolul factorului militar în procesul de dezvoltare a 
localităţii Mangalia’’, derulat de “Ziua Rezervistului”, pe 30.05.2013, la “Cercul Militar” Mangalia) 
 

de profesor E.C.Ninu 
 
Motto: “…Blazonul Armatei este cel pe care îl fac să strălucească militarii … !” 
 
Mangalia, localitatea  cu cea mai veche istorie urbană a ţării (întemeiată, ca cetate grecească, de către coloniştii greci 
din Heracleea Pontică, în sec. al VI-lea a.Chr., după Histria, dar înaintea Tomisului), a beneficiat, de-a lungul 
timpului, de un statut cu totul şi cu totul aparte, dată fiind şi poziţia sa strategică, geografică. Ea şi-a dovedit din plin 
atributele sale de forţă militară (a se avea în vedere rolul avut în perioada macedoniană, a lui Alexandru Macedon sau 
a lui Lisimah, unul dintre căpitanii de corabie ai primuli fiind din Callatis, apoi, locul pe care-l ocupa în cadrul ligii 
unor cetăţi pontice, disputa pentru hegemonie cu Tomisul, conflictul cu Imperiul Roman, când forţa sa începe să 
scadă), politică-economică (agricultura cerealieră şi viticolă, prelucrarea metalelor, creşterea vitelor, industrie textilă, 
baterea unei monede proprii, împrumutul acordat cetăţii Histria, bază de aprovizionare tentantă pentru armatele 
bizantină, bulgară, otomană, anglo-franceză, germană etc., staţiune balneo-climaterică ş.a.), culturală (putându-se 
aminti acea perioadă antică, în care învăţaţi ai locului, ca Istros sau Dionisos Callatianul au făcut fala celebrei 
biblioteci din Alexandria, sau celebrele statuete de tip Tanagra, sau „Cultul Cavalerului Trac”, sau mormântul 

„Reginei din Neptun”,  
sau celebrul papirus, 
unic în această parte a 
Europei, numeroasele 
şcoli, de care amintea 
călătorul turc Evlia 
Celebi, în sec. al 
XVII-lea), religioasă 
(cu o basilică creştină 
şi posibilitatea 
existenţei unor 

episcopi, 
înmormântaţi aici, cu 
cea mai veche 
biserică ortodoxă din 
această parte a 
Dobrogei, construită 
în  a doua jumătate a 
sec. al XIX-lea, având 
hramul „Sf. Nicolae”, 
din păcate demolată, 
dar şi cu cel mai vechi 
monument de cult 
islamic din ţară, 
bijuteria arhitectonică 
care este „Geamia 
Esmahan-Sultan”, la 
care veneau în 

hagialâc, începând cu sfârşitul  sec. al XVI-lea, credincioşii musulamani săraci) etc., etc. 
După alipirea Dobrogei la România, în urma Războiului de Independenţă, distrusă de vitregia unui secol defavorabil 
(Războiul ruso-turc, cel al Crimeii), Mangalia îşi va reveni cu dificultate, dată fiind dezvoltarea firească a reşedinţei de 
judeţ, Constanţa, dar şi stării deplorabile a portului, ceea ce a făcut ca, mult timp, să rămână o nostalgică staţiune 
balneo-climaterică, ce înflorea estival pentru cei care îi descopriseră farmecul şi valoarea sentimentală. Cultural, 
desigur, pălea în faţa Constanţei sau a Balcicului regal, în perioada interbelică, unde se strângea protipendada 
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vremurilor, fiind reprezentată, totuşi, cu deosebită cinste, de Nicolae Iorga, care-şi schimba, pe perioada verii, 
reşedinţa de la Vălenii-de-Munte cu cea de la mare, de către decanul Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti, 
profesorul Constantin S. Motaş, de matematicianul Gr. Moisil, de numeroşii oameni de artă, precum poeţii Vasile 
Voiculescu, Miron-Radu Paraschivescu, prozatorii Gala Galaction, Cella Serghi, dramaturgul Mircea Ştefănescu, de 
pictori precum N.N.Tonitza, Iser, Gh. Petraşcu, Ion Ţuculescu, de sculptorul Ion Jalea ş.a. 
Prinsă în jocul hazardului, cu alipirea şi cedarea Cadrilaterului, oraşul va înregistra o mare fluctuaţie de populaţie, date 
fiind împroprietăririle masive de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi cele din 1924, oferite coloniştilor şi veteranilor de 
război şi, ulterior, în 1927. Existenţa Primului Război Mondiale a marcat dramatic populaţia urbei, căci jertfa 
localnicilor români, turci, tătari, greci şi a altor minorităţi etnice a fost semnificativă.  În ziua de 23 august 1927, 
întârziată cu o lună, din cauza morţii regelui Ferdinand, se dezvelea „Monumentul Eroilor Mangalieni”, la iniţiativa 
„Societăţii Demobilizaţior de Război”, dar şi în urma eforturilor marelui istoric Nicolae Iorga, al cărui fiu a luptat sub 
comanda generalului Gh. Rasoviceanu, eroul de la Mărăşeşti, care, în fruntea Regimentului 9 Vânători, a stăvilit 
maşina de război germană. 
Astfel, în iarna lui 1918, după doi ani de sărăcie şi foamete, sub ocupaţia bulgară (2 septembrie 1916), se redeschid 
şcolile din oraş, una primară mixtă şi una urbană, având, ca învăţători, fie proaspăt-întorşii de pe front Vasile şi 
Nicolae Stegaru, Ion Teodorescu, Ghorghe Ionescu, dar şi educatoarea Istodorescu şi învăţătoarele Petra Stegaru, 
Adela Brătianu, Ecaterina Dabija, Margareta Pandelescu, Valeria Alectoride, Maria Fusaru ş.a. 
Prin decret regal, în urma insistenţelor Reginei Maria, se iau măsuri pentru cinstirea eroilor, prin înfiinţarea „Societăţii 
pentru Îngrijirea Mormintelor”, urmând ca şcolile să se conformeze, mai ales în mediul rural, iar, la 21 octombrie 
1923, în urma demersurilor „Societăţii Orfanilor de Război”, se inaugurează orfelinatul „Olga M. Sturdza”, având ca 
prim director pe Adela Chiorpec, în prezenţa primarului Nicolae Roşculeţ. 
O altă construcţie ce domină oraşul chiar şi astăzi este blocul cu şase etaje ce aparţinuse, iniţial, în 1932, lui Bucur 
Pop, iar, ulterior, vândut şi terminat de către Institutul General de Asigurare a Funcţionarilor, după război, în 1947.  
Din 1934, consecinţă a unei împărţiri administrative, Mangalia intră în componenţa plăşii Negru-Vodă. 
După cum constată autorii Aurelia şi Ştefan Lăpuşan („Mangalia în paginile vremii”,  editura „Dobrogea”, Constanţa, 
2007, pag. 94), dintr-un plan al apărării pasive, din 1936, reieşea că Mangalia avea 960 de imobile, pentru o populaţie 
aproximată la 2.300 de locuitori, rămaşi după mobilizarea celorlalţi, cu adăposturi posibile în hrubele şi subsolurile 
caselor sau în „tranşeele colective din curtea bisericii ortodoxe sau a Muzeului de Antichităţi.” 
Printre alte evenimente remarcabile, se numără şi clădirea din curtea spitalului Mangalia, făcută prin osârdia 
studenţilor medicinişti legionari. Doi ani mai târziu, oraşul înregistra 2.974 locuitori, cu o biserică ortodoxă 
românească şi una grecească, două şcoli primare, Orfelinatul, Muzeul de Antichităţi, Căminul Cultural „Vasile 
Pârvan”, Căpitănia Portului, Primăria, vama, pompierii, Pretura, Judecătoria Mixtă, Poliţia, Punctul de Pescărie, 
Oficiul PTT, Oficiul Local de Cură şi Turism, o bancă populară, trei mori, o cărămidărie, Herghelia, Uzina Electrică, 
parcul comunal. 
În 1940, primarul Athanasie Dumitrescu era obligat să alcătuiască un plan de sistematizare a oraşului, dat fiind 
războiul care izbucnise deja, la 1 septembrie 1939, cu care ocazie îl informa pe generalul adjutant Traian Grigorescu 
despre noul aspect al staţiunii balneo-climaterice, în care, pe lângă cei 5.000-6.000 de localnici, se mai adunau cam tot 
atâţia tineri, în cele 30 de tabere de străjeri. 
Printre autorităţile de frunte, trebuie amintiţi Ilie Scarlat, directorul Şcolii de Băieţi, Maria şi  Alexandru Fusaru, 
prima, directoare a Şcolii de Primire Fete, Eufrosina Topor, directoarea Şcolii de Copii Mici, preotul Gh. Căciulă, 
hogea Azis Ismail, căpitanul portului Petre Bogdan, între 1932-1943, cu veleităţi de pictor ş.a. 
Pregătirea pentru intrarea în războiul de la 22 iunie 1941 avea să marcheze şi aspectul localităţii, înscrise într-o 
imaginabilă linie „Maginot”, de la Sulina până la Vama-Veche. Fapt este că linia de fortificaţii cuprindea, acum, un 
lanţ de cazemate, construite după cele mai riguroase norme şi, probabil, cu acceptul experimentaţilor camarazi 
germani. 
Trebuie făcută menţiunea că deja, pe perioada celor trei luni de vară, aici se instruiau numeroşi „străjeri”, în câte 
treizeci de tabere de fiecare sezon, formă de pregătire a tinerelor vlăstare, sub supravegherea curţii regale a lui Carol al 
II-lea, mentorul acestei forme de organizare pentru apărarea ţării. 
După Al Doilea Război Mondial, în Mangalia erau circa 1.700 de familii, cu circa 4.000 de locuitori, 200 de sezonieri 
şi cam 4.500 de vizitatori, ce urmau să-şi împartă alimentele pe bază de cartele. 
Cum, după întoarcerea armelor de la 23 August 1944, întreaga ţară avea să înregistreze prefaceri uriaşe, la toate 
nivelurile, era firesc ca aceste transformări să vizeze şi portul Mangalia, sub ocupaţia sovietică. Rechiziţiile erau la 
ordinea zilei, transformându-se, după cum  consemnau membrii comisiei de rechiziţie, printre care primarul Zamfir D. 
Zamfir, Dumitru D. Dumitru, şeful comisariatului de poliţie, şi prof. Gh. Iordăchescu, în adevărate acte de vandalism. 
„Vae victis!” ar fi exclamat, în urmă cu aproape două milenii, romanii. Cotele la cereale, oficializate din 31 iulie 1945, 
reforma agrară din 23 martie 1945, sub proaspăta guvernare a lui Petru Groza, celebra secetă din 1946, precum şi 
stabilizarea  monetară din 15 august 1947 vor înfometa şi populaţia fostului oraş prosper de pe malul mării. 
În urma decretării naţonalizării din 11 iunie 1948, iată că, în 1948, în 1950 şi în 1953, multe din imobilele unor 
locuitori mangalieni sunt naţionalizate, majoritatea vilelor şi a caselor intrând în patrimoniul Ministerului Forţelor 
Armate, astfel că foştii proprietari au devenit  chiriaşi ai statului. 
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De acum, începe şi izolarea oraşului, persoanele străine neputând intra în localitate fără aprobarea Comandamentului 
militar al garnizoanei. O exagerare, desigur, a secretomaniei privind măsurile luate pentru  construirea, între 1949-
1953, a viitorului port militar, necesar celor 12 dragoare sovietice, aceasta presupunând, desigur, săparea şi dragarea 
avanportului mic, tăierea canalului dintre lac şi mare (1952), precum şi construirea unui pod, în punctul numit Lacu 
(vizavi de Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” de astăzi, fost Liceu Industrial Nr. 1). Totodată, în locul celebrelor băi 
sulfuroase, se va construi reşedinţa Divizionului 319 Vedete torpiloare (comandor r. Eugen Bulboacă), având drept 
comandant pe cpt. Rg. III Alexandru Melicescu, iar, ca şef al Statului Major, pe lt.-major Petre Anghel. Ulterior, în 
toamna lui 1953, vor fi aduse şi cele două submarine („Delfinul” şi „Rechinul”), comandate de cpt. rg. Radu Nicolae 
şi, respectiv, cpt. rg. Toader. 
Detalii importante despre evoluţia Mangaliei după Al Doilea Război Mondial găsim în aceeaşi carte a soţilor Lăpuşan, 
în capitole precum „Mangalia – prima şi cea mai mare garnizoană militară din Dobrogea”, „O localitate de importanţă 
strategică”, „Naşterea Şantierului Naval Militar”, „Primul muzeu al Marinei” (înfiinţat de Ziua Armatei, la 25 
Octombrie 1965) sau cele referitoare la momentele din şi după Evenimentele din Decembrie 1989. 
Alte două monografii aşteaptă lumina tiparului de peste patru ani, ambele aparţinând unui autor neaşteptat de inspirat 
şi asiduu cu studiul unor arhive, maistrul militar principal Dumitru Isac: „Mangalia. Carte de informare turistică” 
(2009), având, drept consultant ştiinţific pe reputatul prof. dr. Gh. M.Aldea, şi, în reluare, cu acelaşi titlu, o altă 
lucrare, în colaborare cu prof. dr. Mihai Ionescu şi dr. Sorin-Marcel Colesniuc (2011). 
De asemenea, o adevărată revelaţie pentru cititorii de inimă sunt cele două lucrări lansate în urmă cu doi ani, ambele 
aparţinând unei adevărate personalităţi a oraşului nostru, Ştefan Eleftheriadis, albumul „Mangalia” şi confesiunea 
emoţionantă, cu caractre autobiografic, „Fiul ceasornicarului”. 
Cum, după absolvirea Universităţii „Al. I. Cuza” (1969) şi a concursului de titularizare (1976),  cariera mea didactică 
s-a desfăşurat, în cea mai mare parte sub auspiciile primului liceu militarizat, „Liceul Industrial Nr. 1 Mangalia”, voi 
încerca, sumar, să mă refer la legăturile fireşti dintre armată şi viaţa urbei, cu aspectele ei legate de învăţământ şi 
cultură. 
În 1953, tatăl meu, declarat, şaizeci de ani mai târziu, “Cetăţean de onoare post-mortem al oraşului Mangalia”,  
plutonierul-major de artilerie Ninu I. Constantin, era mutat din garnizoana Târgu-Jiu în acest orăşel, care, paradoxal, 
era subordonat administrativ raionului Negru-Vodă (1949-1968). Ca atare, problemele legate de comisariatul militar, 
de învăţământ se rezolvau la 34 de kilometri, după un obositor drum prăfuit, într-o comună ceva mai pripăşită, cu o 
singură fântână, din care apa era scoasă, contra-cost,  cu ajutorul unui măgar. 
Locuiam într-o curte largă ce adăpostea câteva imobile, pe locul hotelului de lângă restaurantul Cazino, case dintre 
care doar una cu demisol, având vecini pe viitorul contra-amiral Anghel, apoi familia unui adevărat „lup de mare”, 
micimanul Mârşu, urmat, în mod strălucit, în cariera de marinar, de fiii săi şi de un nepot, azi vice-amiral, precum şi 
de alte familii, tot de militari, precum Păculea, Salomia,  sau, de familia unui cizmar, Neacşu, iar, în imediata 
apropiere, de alte familii legate de viaţa militară, precum Petreacă, Zugravu, Hrib etc., etc. Cum regimul impus 
localnicilor era destul de dur, îmi aduc aminte că chiar bunicul dinspre mamă, oltean ce a luptat chiar într-unul dintre 
regimentele din care a făcut parte Ecaterina Teodoroiu, nu a putut sta mai mult de 48 de ore, în vizită la noi. 
În această supergarnizoană militară, viaţa de zi cu zi era deosebit de trepidantă. Educaţia primită era oarecum dură, cu 
neplăcerile impunerii unui program strict, cuprinzând somnul obligatoriu şi lecturile. Aparatele de radio erau destul de 
rare, fiind o adevărată sărbătoare procurarea unuia în familie. Deseori, după stingerea becului, continuam să citim sub 
pătură, la lumina unei lanterne militare, ce-şi descărca destul de repede obositele baterii dreptunghiulare. 
Pe faleză, în dreptul hotelului „President”, se afla încă o cazemată, străjuită de o minusculă grădină de vară, unde am 
putut participa la unul dintre cursurile de iahting. Dacă soţiile cadrelor militare erau obligate să desfăşoare activităţi 
artistice (formaţii de teatru, interpretări vocale) sau să urmeze diferite cursuri, cum ar fi fost cel de Limba Rusă, noi, 
copiii cadrelor din armată, eram prinşi în treburile şcolii, unde viaţa de pionier ne impunea o integrare rapidă în tot 
soiul de activităţi artistice, sportive, concursuri culturale, cum ar fi fost cel de „Iubitor al cărţii”, pe baza unei 
bibliografii, din care nu lipseau autorii ruşi şi sovietici. Un mare câştig, pentru noi, era şi existenţa unei minibiblioteci 
a armatei, în incinta Casei Armatei, în care găseam multe traduceri, în editura „Cartea Rusă”, familiarizându-ne cu 
opera unor scriitori de renume, precum Al. S. Puşkin, M. Lermontov, N.V. Gogol, Serghei Esenin, Maiakovski, M. 
Şolohov ş.a. 
Ulterior, după construirea unor cvartaluri din centrul oraşului (str. Ştefan cel Mare, Oltului) şi mutarea Casei Armatei 
în vecinătatea garnizoanei, de pe str. Delfinului, am putut privi cu alţi ochi activităţile desfăşurate aici, chibiţindu-i pe 
maturi, aplecaţi deasupra meselor de şah sau prinşi în aprige dispute la tenis de masă ori biliard. Printre ei, devenise 
celebru deja dl Matache, bucătar în unitatea militară, tatăl unei mari actriţe şi al unui coleg de clasă, la liceu, cu 
pasiunea fotbalului. 
Erau alte vremuri, de după „obsedantul deceniu al şaselea”, când „lupta de clasă” (chiar aşa se şi numea un restaurant 
din centru !) căpătase proporţii uriaşe, dramtice pentru destinul multor familii. Aşa s-a şi întîmplat cu un an înaintea 
sosirii noastre aici, când, în 1952, mulţi dintre vechii mangalieni au fost obligaţi să se mute în Buzău şi Focşani, 
pentru a-şi ceda locuinţele noilor sosiţi în unităţile militare ce păreau că se înmulţesc pe zi ce trece. Directori, ca dna 
Vicică, Radu, se străduiau din răsputeri să facă faţă noilor imperative educaţionale ale epocii. 
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Reuşit la liceu, în 1960, după ce, în ultimii patru ani, am resimţit lipsa tatălui scos în rezervă, din cauza unui dosar  ce 
conţinea, pe lângă brevetele decoraţiilor „Virtutea Militară”, „B ărbăţie şi Credinţă”, „Serviciu Credincios”, 
„Eliberarea de sub Jugul Fasscist”, „Meritul Militar”,  şi alte mărturii ale unor distincţii obţinute pe frontul de Răsărit 
(”Cruciada împotriva Bolşevismului”, „Crucea de Fier” germană), aveam să încep să înţeleg altfel mersul 
evenimentetelor ce au marcat dramatic vieţile a mii şi mii de români. Acum, priveam cu alţi ochi orele ţinute, încă din 
gimnaziu, de faimosul profesor Romulus Ionescu, o adevărată enciclopedie de informaţii legate de discipline umaniste 
(Limba Franceză, Istorie) sau exacte (Geometrie, Geografie), marcat, din păcate, de accidentul aviatic care l-a 

determinat să se pensioneze. Sau de învăţători, precum 
dnii Prahoveanu, Kirilov, Zanfir, Rădeanu (în cartierul 
Colonişti), familia Burtea (la Şcoala Sanatorială), de 
profesori, precum dl Tudor, tatăl celui mai bun 
prieten, dna Zanfir, cel de L.Rusă,  Ilarion Terente, ce 
avea să aibă un rol determinant (ca inspector la centrul 
raional Negru-Vodă), în 1963,  la înfiinţarea liceului 
de cultură generală la Mangalia (nu la Eforie, cum s-ar 
fi vrut), cel de Atelier (maistrul Pătraşcu) sau cel de 
Apărare Locală Antiaeriană, dl Stănculescu,  venit din 
armată, în urma unui accident cu puşca de vânîtoare, 
ce l-a făcut să meargă şchiopătând tot restul vieţii. 
De pe băncile şcolilor mangaliene au plecat, spre a 
îmbrăţişa cariera militară, mulţi colegi, cum ar fi: 
Mihai Glinţă, Gigi Siminea, Viorel Atanasiu, ajums 
vice-amiral, Nelu Mitruţoiu, Nicu Doncescu, 
V.Vandachievici şi atât de numeroşi alţii. 
O perioadă decisivă în apropierea învăţământului şi a 
armatei a marcat-o înfiinţarea Liceului Industrial Nr. 1 
Mangalia, subordonat Ministerului Apărării Naţionale, 
ai cărui absolvenţi urmau să constituie forţa de muncă 
necesară celor două şantiere de construcţii şi reparaţii 
nave, unul militar şi, celălalt civil, respectiv “Fabrica 
de Construcţii şi Reparaţii Nave 2 Mai” Mangalia. Pe 
o întindere de câţiva ani buni, până la trecerrea lui în 
subordinea M.I.C.M. (1981), acesta s-a constituit într-
un depozitar uriaş de energii umane, din întreaga ţară, 
dacă ne gândim chiar şi la simplul fapt că numai cele 
trei cămine şi cantina proprie (astăzi, Cantină a 
săracilor !) găzduiau în jur de 800 de elevi şi cadre 
didactice, venite, multe dintre ele, prin repartiţie 
guvernamentală sau prin concurs. Sub conducerea 
directorului prim, căpitan rang 2 Valeriu Grigoriţă, şi 
a directorului adjunct, profesor Emil Gîtlan, trofeele 
olimpicilor sau ale celor din cadrul Clubului Sportiv 
Şcolar “Ancora” au umplut vitrinele liceului. Multe 
dintre cadrele didactice ale acestui prestigious liceu s-
au format în spiritul exigenţei şi al performanţei, 

specifice spiritului cazon, oarecum mai rigid, al armatei: Sanda Marinescu (Mazilescu), Dorica Orbulescu, Vasilica 
Constantinescu, Anica Ninu (Mihalaşcu), Elena Ninu (Smarandache), Anca Nicolae (Golea), Olivia Frenţiu, Nicolae 
Jianu,  Dan şi Cristina Argintaru, Lebib Sali, Marilena Muşat, Camelia Boboc, Aurelia George ş.a., ceea ce a făcut ca, 
în anul şcolar 1988-1989, să se obţină, sub directoratul dnei profesoare Diana Ionaşcu,  locul secund la nivel judeţean, 
într-o întrecere a tuturor liceelor constănţene. 
Cu un profil inedit, Mangalia ocupă şi în prezent un loc de frunte în devenirea sa istorică, de după Decembrie 1989, 
dominând prin viaţa sa economică, administrativă, politică şi culturală, în cadrul căreia Garnizoana Militară Mangalia 
are un rol deosebit, prin tradiţiile ei. Aici funcţionează, de vreo doi ani, şi o şcoală de maiştri de marină, în care 
profesioniştii viitori vor duce, suntem siguri, fala localităţii cu trecutu-i multimilenar. 
 
P.S. Mulţumim, şi pe această cale, preşedintelui Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare  în Rezervă şi în Retragere 
Mangalia, dl comandor Alexandru Macavei, pentru invitaţia cu care ne-a onorat de a ţine o expunere pe tema de mai 
sus şi, de asemenea, pentru “DIPLOMA DE EXCELENŢĂ” acordată Subfilialei Mangalia a Asociaţiei Naţionale 
Cultul Eroilor “Regina Maria” ! 
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text - Cătălin Dănulescu 
foto – Cătălin Dănulescu, Dan Nicolau 

Urmare a încheierii Protocolului de colaborare între Inspectoratul  Şcolar Judeţean  Constanţa şi filaiala constănţeană a 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor”Regina Maria” la activităţile organizate cu ocazia Zilei Armatei Române au 

participat un număr important de elevi  şi cadre didactice. 
La ceremonialul  militar şi religios organizat la Monumentul 
Eroilor din cel de al doilea război mondial copii de la  Grădiniţa” 
Steluţele Mării” şi elevii de la Şcolile nr.8 şi 40 au primit 
aplauzele întregii asistenţe pe timpul depunerii  florilor. 
Impresionaţi de garda de onoare şi fanafara militară majoritatea 
micuţilor participanţi sau declarat entuziasmaţi de cariera 
militară. 
În aula Biblioteci Judeţene”I.N.Roman” în prezenţa a peste 150 
de elevi de la Colegiul Mircea cel Bătrân, Liceele “Ovidius”, 
“Călinescu”, “Eminescu”, “Decebal”şi Şcolile “Spectrum” şi 
nr.8 s-a desfăşurat adunarea festivă dedicată zilei Armatei 
Române. 
Profesorul Paris Mihai, din partea Inspectoratului Şcolar 
Judeţean , a subliniat importanţa semnării  Protocolului de 
colaborare şi a prezentat semnificaţia zilei de 25 octombrie . 
Venerabilul veteran de război, Alexandru Rădeanu, în vârstă de 
94 ani , din  Mangalia,  a prezentat auditoriului amintiri din 
luptele de la Odesa şi din lagărele de prizonieri din zona Dombas 
unde a petrecut aproape 4 ani, lucrând la minele de cărbune din 
aceasă zonă. 
Domnul col. Paul Moglan, şeful pregătiri de luptă al Brigăzii 9 
Mecanizate “Mărăşeşti” a prezentat etapele pe care le-a parcurs 
armata română până la integrarea în NATO şi despre activitatea 
Batalionului 341 “Rechii Albi” în teatrele de operaţii din 
Kosovo, Irak şi Afganistan. 
Comandorul (r)Nicolae Teodorescu, militar veteran, a prezentat  

aspecte referitoare la activitatea sa în cadrul  structurilor de 
conducere NATO din care a făcut parte  şi amintiri despre 
misiunea îndeplinită în Irak, în cadrul unei structuri 
internaţionale. 
Locotenetul Traian Ştefănescu şi maistrul militar clasa I- a 
Nicuşor Stanciu, ambii făcând parte din echipajul Fregatei 
“Regele Ferdinand ” au prezentat unele probleme  legate de 
pregătirea şi desfăşurarea misiunilor internaţionale la care au 
participat. 
S-a păstrat un moment de reculegere în memoria  celor 25 de 
militari români căzuţi pe timpul misiunilor internaţionale în 
perioada 1990 – 2013. 
În final col.(r) Remus Macovei a prezentat ultimul număr al 

revistei 
“Arma 

Pontica” 
subliniind 

aportul pe 
care elevii 

şi 
profesorii 

l-au avut în 
realizarea 

acestuia. 
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text: Nelu Enache 
foto: Oţelea P 

ÎNCEPUTUL 
Misiunea ,,SIRIUS“ a fost prima participare a armatei române după cel de-al doilea război mondial la o 
misiune internaţională şi a funcţionat sub umbrela unei firme civile Romconsult care era specializată în 
consultanţă, misiunea fiind considerată strict secretă de statul român. 
Încă din anul 1975 guvernul angolez a organizat o licitaţie internaţională pentru înfiinţarea unei şcolii 
militare de aviaţie angoleze. Au participat mai multe ţări însă oferta României a fost cea mai generoasă: 
perioadă mai scurtă de instrucţie (2 ani) şi aparate de zbor puse la dispoziţie de statul roman. 
 
ORGANIZAREA 
Grupul de aviaţie ,,SIRIUS“ s-a constituit 
încă din anul 1980, numele fiind adaptat 
după muntele Siriu-Buzău iar participanţii 
au fost aleşi pe bază de voluntariat 
constituindu-se în final, datorită greutăţilor 
şi frustărilor prin care au trecut, într-o mare 
familie. Între cadrele grupului de români s-
au aflat ofiţeri de aviaţie cu o înaltă 
pregătire şi experienţă; cdor.Antohi Virgil, 
cdor.Alexe Rusen, cdor. Mateescu Andrei, 
cdor.Gârbăcică Ovidiu, cdor.Tomi Liviu, 
ing.Tănase Gheorghe, ing. Ciobanu Ioan, 
medicul Mihăilă Ioan precum şi personal 
civil, profesori de limba portugheză şi alţii. 
Comandantul grupului a fost numit 
generalul de aviaţie Aurel Niculescu, om cu 
o experienţă îndelungată în aviaţie, cu 
multă putere de muncă, spirit organizatoric 
şi competenţă profesională, atât ca 
instructor cât şi ca pedagog şi comandant, 
timp de peste 10 ani aflându-se la comanda 
Şcolii militare de ofiţeri activi de aviaţie de 
la Boboc. 
 
MISIUNEA 
Grupul de aviaţie român a înfiinţat Şcoala Naţională de Aviaţie Militară în provincia Negage, într-o fostă 
bază aeriană portugheză, situată în partea de nord a Angolei cu o climă suportabilă, şcoala cuprinzând toată 
organica unei şcoli militare de aviaţie. Scopul acestei şcoli era ca în decurs de 2 ani să pregătească şi să 
ateste personalul angolez pe toate funcţiile: instructori de zbor, cadre didactice, ofiţeri de stat major, tehnici, 
etc. precum şi pregătirea primei promoţii de piloţi militari. Astăzi generalul de aviaţie Niculescu îşi 
aminteşte: ,,Aviatorii militari au avut uniforme speciale de culoarea nisipului, cu însemne de grade inventate 
puse  pe piept. Când am ajuns acolo, în provincia Negage din Angola, noi, aviatorii români, am fost foarte 
dezamagiţi de ce am văzut. Nu exista curent electric, apa constituia o problemă, trebuia fiartă înainte de a fi 
băută, pâinea nu era de ajuns şi nu se putea lua legătura cu familiile rămase în ţară decât doar prin 
corespondenţă pentru că nu exista telefon. Era şi pericolul malariei, săptămânal militarii luau chinină şi 
improvizau tot felul de dispozitive pentru a se apăra de ţânţari“. 
 
TEORIA ŞI PRACTICA ZBORULUI 
Cu toate aceste greutăţi la 01 februarie 1981 s-au început cursurile teoretice cu 165 elevi iar la 11 februarie 
1981, în prezenţa autorităţilor militare, a avut loc inaugurarea oficială a Şcolii Naţionale de Aviaţie Militară 
(ENAM). 
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Pentru activitatea practică erau 12 avioane IAR-823, 6 elicoptere IAR-316B şi 6 avioane bimotor BN-2, de 
fabricaţie românească. 
La 18 mai 1981 a început şi activitatea de zbor cu 54 elevi între care şi comandantul angolez al şcolii 
căpitanul Bogna d’Aco Contreras. A avut loc şi un accident de zbor la 06 iulie 1981 în care cpt.cdor. av. 
Preda Gheorghe, în dublă comandă cu un elev angolez, s-a prăbuşit cu un avion IAR-823 pierzându-şi viaţa. 
În memoria lor cdor.av.(r) Tomi Liviu a conceput şi construit în incinta aerodromului angolez un monument 
din aluminiu, monument care mai există şi astăzi. 
 
La 11ianuarie 1982 a început un nou an de învăţământ, pe lângă elevii ajunşi în anul doi, mai adăugându-se 
alţi 50 elevi piloţi în anul I, 18 elevi de stat major, 77 elevi tehnicieni, 13 elevi meteorologi şi 7 elevi 
logistică de aerodrom. În anul II comanda şcolii a fost preluată integral de angolezi, românilor revenindu-le 
calitatea de ,,consilieri“. 
La 01 februarie 1982 au fost selecţionaţi 20 elevi din anul II cu care instructorii români au intensificat 
pregătirea teoretică şi în zbor, cu trecerea acestora la misiuni reale de luptă în sudul Angolei într-un spaţiu 
controlat de fracţiuni rivale. Aviatorii români au trecut prin momente dificile fiind aruncaţi, fără voia lor, în 
mijlocul unui conflict intern, de fapt un război civil. 
 
BREVETAREA 
La 13 decembrie 1982, sub conducerea 
gen.av. Aurel Niculescu a avut loc 
brevetarea ca piloţi de război a elevilor 
din anul II, fiecare totalizând cca.250 ore 
de zbor iar la 18 decembrie 1982 într-un 
cadru festiv a avut loc avansarea la gradul 
de sublocotenent aviator şi predarea şcolii 
cu întreaga dotare guvernului angolez. 
Festivitatea s-a încheiat cu un miting 
aerian reuşit susţinut de absolvenţii Şcolii 
de zbor. Grupul de aviaţie român 
,,SIRIUS“ şi-a încheiat misiunea pe data 
de 30 decembrie 1982 
 
*** 
EXPOZIŢIA 
În salonul Comandor „Dimitrie Ştiubei” 
al Muzeului Marinei Române din 
Constanţa sunt expuse fotografii şi planşe 
ce reprezintă activităţi deosebite ale 
aviatorilor români care au participat la 
misiunea „Sirius” executată în Angola. 
Sufletul expoziţiei, cel care a fost 
participant activ în Angola ca tehnic de 
avion şi care s-a preocupat de reuşita 
acestei activităţi a fost slt.av.(r) Neculai 
Rusu, expoziţia având loc sub îndrumarea 
ARPIA – Constanţa al cărei preşedinte, 
cdor.av.dr.ing.(r) Vasile Reghintovschi a 
coordonat activitatea. Invitat de onoare a 
fost gen. av. Aurel Niculescu, fostul 
comandant al şcolii din Angola, acum în 
vârstă de 90 de ani, alături de gen. av.(r) 
Dumitru Toma, cdor.av.(r) Paul Constantinescu, slt.av.(r) Neculai Rusu, foşti participanţi la această misiune 
precum şi alţi invitaţi: elevi, profesori, militari, membri ai Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”- Constanţa  
şi ai Asociaţiei ARPIA- Constanţa, ziarişti, fotografi. 
Expoziţia a funcţionat în perioada 9 - 27 noiembrie 2013 . 
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text - Oțelea Pavel si Nicolau Dan 
foto: Oțelea Pavel 

De-o bucată de vreme descopăr o sumedenie de întâmplări 
frumoase, care mă bucură și mă înspăimântă, în același timp, la 
gândul că am pierdut încă mult mai multe, care există și despre 
care nu am știut sau la care nu am putut asista. Pontica titlului ne-
a adus într-o seară, la Muzeul de istorie națională și arheologie 
Constanța în fața unor personalități și a unor evenimente de 
interes și mai ales de ținută, de la care ar fi fost păcat să lipsim, 
tocmai noi, niște dobrogeni de la „Cultul Eroilor”- Constanța. Și-
au rupt de la „gura timpului” pentru a fi prezenți la acest 
eveniment, cdor. av. (rtr.) Oțelea Pavel, cdor. av. (rz.) Toma Ioan, 
col. (rz.) Tudoran Gheorghe și eu, Nicolau Dan, plecând de de 
aici cu mulțumirea că nu s-a  pierdut timpul. 
Așadar, în seara amintită, ne-am întâlnit cu gazda, d-na 
muzeograf dr. Lavinia Dacia Gheorghe, dl. profesor Gheorghe 

Dumitrașcu, dl. profesor Adrian Ilie, dl. arhitect Radu Cornescu, dl. profesor Osman Nihat, dl. arhitect Gheorghe 
Stănculescu plus asistența, adică și cei de la „Cultul Eroilor”, cum am mai spus,  într-o minunată întâmplare culturală 
de distinsă ținută. 

Doamna Gheorghe, reprezentând istoria cuprinsă între file ne-a 
arătat munca unei vieți, a unui învățător cu gradul I, director de 
școală, Ștefan Ciocan din com. Țepeș Vodă, care a găsit de 
cuviință prin 1942 să lase urmașilor semnele nașterii comunității. 
Și deși se spune că limba și toponimia sunt întâile cărți de istorie 
ale unui grup, popor sau neam, fără munca unor asemenea 
oameni, n-am răzbi să ne înțelegem pe noi înșine. Este arborele 
nostru genealogic, de care cu cât ne îndepărtăm suntem mai 
rătăciți! 
Fiind un reprezentant de marcă al branșei, dl. arhitect Radu 
Cornescu ne-a iluminat înțelegerea marelui înaintaș, (adică 
arhitect!) care a fost Victor Ștephanescu (1876-1950) și care prin 
debutul secolului trecut, profund marcat de stilul național și 
modernism românesc a proiectat clădiri fascinante pe lângă care 

treceam prin Constanța cea de toate zilele fără să avem habar cărui delicat artist le datorăm. Printre ele, căci ne sunt 
aproape am enumera Palatul Primăriei (azi Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, 1911-1923), Casa Pariano 
(acum Muzeul Ion Jalea, 1913-1922), Moscheea Carol I (1910-1913), Corpul modern al Gării de Nord, București, 
(Palatul Cercului Militar Național, modernizarea Cuibului Reginei din Port, Cazinoul din Mamaia (1934-1935) și încă 
multe altele. Iar dl. Cornescu ne-a arătat cum trebuie înțeleasă moștenirea unui ilustru înaintaș, despre care sincer nu 
tocmai știam și pe care dumnealui o va adăposti între copertele unui volum. 
După admirabilul expozeu, dl. profesor Adrian Ilie ne-a arătat, prezentând și un volum semnat de curând, de unde vine 
și cine a fost Municipiul Medgidia, loc, și el încărcat de istorie, de transformări, de evoluții spectaculoase, cu 
monumente spectaculoase, cu eroi locali în Panteonul Național, cu personalități marcante, unde se întâlnesc religii 
diferite, etnii diferite dar aspirațiile sunt  comune. Monografia Medgidiei, o lucrare complexă și completă nu ocolește 
perioadele războaielor mondiale ale secolului trecut și își menționează cu respect eroii români și musulmani depotrivă. 
Finalul, avea să aparțină unui moment emoționant de evocare al d-lui arhitect Stănculescu, nepotul generalului Ioan S. 
Stănculescu, erou al luptelor din Cehia, din al Doilea Război Mondial. Dl. Stănculescu ne-a prezentat din arhiva 

proprie filme și fotografii, ne-a vorbit cu emoție despre bunicul- 
erou, de mândria de a fi urmașul unui soldat învingător al țării, 
care a comndat o divizie, D.9I., pentru eliberarea Cehiei și 
Slovaciei. După deceniile ce au urmat Războiului, ne-a povestit 
cum l-a căutat și l-a întâlnit pe nepotul generalului german, 
comandantul D.15 I. Germană, învins în 1945 de bunicul său și 
de care acum îl leagă o sinceră prietenie născută, paradoxal, în 
urma unei sângerări apocaliptice a înaintașilor, între urmașii a doi 
foști inamici. 
Astfel a arătat o seară miraculoasă, într-o sală a Muzeului de 
Istorie și Arheologie de la malul Mării, într-o toamnă poate mai 
frumoasă decât altele. 
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text – Mihai Istrate 

La 4 februarie 1906 se naşte la Constanţa Nicolae Georgescu-
Roegen (în continuare Roegen)) .Tatăl său era ofiţer (căpitan) iar 
mama sa maistru de lucru la liceul de fete din localitate . 
Căpitanul a fost nevoit să se pensioneze tânăr deoarece a surprins 
un ofiţer cu grad mai mare furând din carnea soldaţilor şi l-a 
pălmuit . Pensionar fiind , acesta a avut timp să se ocupe de 
educaţia copilului , dar nu pentru mult timp , murind când copilul 
avea opt ani .Roegen a fost elevul Şcolii primare nr.1 din 
Constanţa unde o amprentă deosebită asupra lui a lăsat-o 
institutorul Gheorghe Rădulescu care se străduia să stimuleze  pe 
elvii săi de nota 10 , punându-le probleme care necesitau 
cunostinte de algebră .In vara anului 1916 Ghe.Rădulescu l-a 
pregătit gratuit pentru admiterea la liceul “Mânăstirea Dealu” 
şcoală de mare prestigiu în acea vreme .Roegen a intrat al 23-lea 
din 900 de candidaţi , el fiind ultimul reuşit pe cele 23 de locuri 
cu bursă . Mama lui promisese o damigeana de vin institutorului 
Rădulescu în cazul reuşitei copilului . N-a mai apucat să i-o 
dăruiască deoarece el a căzaut printre cei dintâi la Turtucaia 
.După şapte ani de liceu , doi la Bucureşti sub ocupaţie germană şi 
cinci la “ Mânăstirea Dealu ” a susţinut şi promovat examenul de 
bacalaureat : “ o probă ucigătoare necesară şi suficientă pentru a 
intra la facultate “. S-a înscris la Facultatea de Matematică a 
Universităţii din Bucureşti unde a primit o bursă pentru o 
perioadă de 5 ani . Printre colegii de facultate era şi Grigore 
Moisil . Dupa examenul de licenţă cu calificativul “ foarte bine “, 
a fost o scurtă perioadă profesor la liceul “ Mânăstirea Dealu “ 
dupa care , în urma unui examen , profesor la Liceul “ Mircea cel 
Bătrân “ din Constanţa . In această perioadă a câştigat prin 

concurs o bursă de studii doctorale la Paris. A absolvit doctoratul clasându-se pe locul I .In vederea specializării în 
domeniul statisticii a studiat doi ani la Londra şi între 1932 – 1934 în SUA la Harward . Reântors în  ţară s-a ocupat de 
reorganizarea statisticii economice din cadrul Institutului Central de Statistică . A ocupat şi funcţia de director al 
direcţiei de import  şi a făcut parte din colectivul de redacţie al Enciclopediei Romaniei . Constatând că importurile 
din Germania sunt mai mari decât exporturile , directorul a făcut o listă cu produse care nu se vor mai importa . Pe 
listă figurau şi ciorapii de damă din mătase fabricate în Germania .Faptul a declanşat protestele doamnelor din înalta 
societate  şi Roegen a fost imediat concediat . In 1944 savantul a fost desemnat  secretar general al comisiei de 
mediere a armistiţiului dintre România şi  ţările vestice fapt care a provocat nemulţumirea sovieticilor . De teama 
acestora si cu sprijinul serviciilor de spionaj americane , Roegen şi soţia sa au fost scoşi din ţară pe ascuns , în cala de 
cărbuni a unui vas turcesc .In SUA , Roegen îşi continuă studiile economice şi elaborează o serie de lucrări 
recunoscute la nivel internaţional . Lucrarea care l-a consacrat  a fost “ Legea entropiei şi procesul economic “ care a 
fost  tradusă în limba română şi tiparită în aprilie 1979 prilejuind cititorului cunoaşterea uneia din lucrările de mare 
răsunet în literatura economică contemporană . Roegen a fost profesor emerit la Universitatea    “Vanderbilt “ , doctor 
honoris causa al Universităţii din Strassbourg , membru al mai multor academii din SUA şi din lume .In iunie 1990 
Academia Română l-a ales membru de onoare . După anul 1990 Roegen a vizitat de câteva ori România . A fost 
propus pentru premiul Nobel pentru economie dar i-a lipsit susţinerea necesară pentru a obţine marele titlu .In 1992 , 
cu puţin timp înainte de a muri , Roegen declara : “ Visul meu a fost să trăiesc şi să lucrez acolo , în ţara mea de 
baştină , nu să uzurp funcţiuni cu privilegii politice nemeritate , ci ca să o servesc după puterile mele , aşa cum am 
făcut-o ca profesor la Găeşti , la Mânăstirea Dealu , la Liceul  “Mircea cel Batrân “ din Constanţa , la Universitatea din 
Bucureşti.  Aşa se explica cum , fără să aparţin clicii “ aristocratice “ care domina în mare  parte viaţa publică şi 
birocratică  din Romania atunci ( ne întrebăm ce părere ar fi avut daca trăia astăzi) am fost însărcinat cu funcţia de 
secretar general al Comisiei de Armistiţiu  , numai şi numai  pentru că cerea pricepere şi măcinare de viaţă . Eu şi 
relativ puţini alţii nu am fugit  din ţară  pentru  ca să rămânem afară – “ ubi bene ibi patria “ ci ca să  mă alătur 
celor  care , fiind idioţi ca şi mine , credeau că vor contribui la operaţia  prin care americanii vor forţa pe moscoviţi să 
lase în pace România “.A decedat în 1994 . La cererea sa expresă , cenuşa i-a fost adusă în România şi depusă în 
Cimitirul Belu , în sectorul academicienilor . Nicolae Georgescu – Roegen poate fi o pildă pentru orice român care-şi 
iubeşte patria . In lucrarea sa autorul recurge  la un concept termodinamic , la entropie . Prin natura ei , legea entropiei 
, afirmă savantul ,apare drept cea mai “ economică “ dintre toate legile naturale . Roegen se situează printre primii 
economişti care pun bazele teoretice ale economiei mediului înconjurător . El demonstreaza cum  acţiunile umane 
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necugetate au consecinţe entropice nefaste asupra mediului . Ajungem la înţelegerea Legii entropiei care este al doilea 
principiu al termodinamicii şi a faptului că în univers există o degradare calitativă continuă şi ireversibilă a energiei 
libere şi transformarea ei în energie legată , dat fiind faptul că din punct de vedere material procesul economic constă 
în transformarea energiei joase în entropie înalta ,adică în deşeuri , şi că această transformare este ireversibilă .Dar ar 
fi absurd să credem că  procesul economic există doar pentru a produce  deşeuri .Adevăratul produs al acestui proces 
este un flux imaterial , PLACEREA DE A TRAI .Acest flux constituie ,potrivit concepţiei autorului , al doilea aspect 
al vietii economice . Munca , resimţită ca o corvoadă , tinde să reducă intensitatea acestui flux , dupa cum un ritm de 
consum mai ridicat tinde s-o mărească .Plăcerea de a trăi depinde de trei factori , din care doi sunt favorabili iar unul 
nefavorabil . Plăcerea zilnică de a trăi este cu atât mai mare cu cât omul dispune zilnic de o cantitate mai mare de 
bunuri de consum precum şi de mai mult timp liber . Invers , plăcerile scad dacă omul trebuie să muncească mai mult 
timp sau dacă are de făcut o muncă mai obositoare .Trebuie precizat că efectul negativ al muncii asupra plăcerilor 
zilnice nu constă exclusiv din reducerea timpului liber . Efortul manual sau mintal nu numai că reduce timpul liber , 
dar şi descreşte plăcerea de a trăi . Autorul înscrie cei trei termeni într-o formula simbolică : e (placerea de a 
trai)  =   Plăcerea consumului + Plăcerea timpului liber – corvoada muncii . Asta nu înseamna că în ţările 
suprapopulate sau în curs de dezvoltare , India de exemplu , timpul liber  este totuna cu cel din SUA . In aceste ţări , 
cea mai mare parte a timpului liber este nedorit .  Este interesant si istructiv modul în care Roegen tratează problema 
duratei zilei de muncă demonstrând că unul din “ secretele “  progresului făcut de economiile  dezvoltate este o zi de 
muncă lungă . “ A stabili pentru ziua de muncă aceleaşi limite legale ca în economiile dezvoltate – unde datorita 

abundenţei  capitalului , timpul liber al muncitorului are 
valoare economică pentru el însuşi – echivaleaza cu a hotărî o 
nefolosire excesiv de mare a echipamentului existent  şi o 
reducere  a veniturilor potenţiale ale ţării “ . Ce să mai zicem 
de România unde creşte numărul zilelor de sărbătoare , şi a 
altor factori nedoriţi printre care şi şomajul , care transformă 
ţara noastră în ţara timpului liber . Legea Entropiei aduce pe 
primul plan aspecte fundamentale privind poluarea şi creşterea 
continuă a populaţiei. Economia politică,guvernele şi partidele 
nu dau semne  de recunoaştere a rolului pe care-l joacă 
resursele naturale  în procesul economic , nu realizează că , din 
moment ce produsul material al procesului economic sunt 
deşeurile , ele sunt rezultatul inevitabil al acestui proces şi 
cresc în proporţie mai mare decât intensitatea activităţii 
economice . De aceea , ţări ca Afganistanul şi Tibetul de 
exemplu , nu suferă de pe urma poluării . Dacă economia ar fi 
recunoscut natura entropică a procesului economic , i-ar fi 
prevenit pe participanţii la progresul omenirii că maşinile de 
orice fel , automobilele şi avioanele cu reacţie mai mari şi mai 
bune , vor duce la o poluare  “ mai mare şi mai bună “ . 
Problema poluării şi a resurselor naturale este legată direct de 
modul în care oamenii vor folosi entropia joasă disponibilă . 
Aceasta este adevarata problemă a populaţiei .S-ar putea ca 
pământul să poată hrăni 45 de miliarde de oameni , dar e cert 
că nu ar putea-o face la infinit . De aceea trebuie să ne 
întrebam : “ cât timp “ poate pământul să facă acest lucru . 
Răspunsul este , să zicem , o mie de ani . Si după aceea ce se 

va întampla ? Este evident că orice folosire a resurselor naturale pentru satisfacerea unor nevoi nevitale înseamnă o 
cantitate de viaţă mai mică în viitor . Conştiinţa acestor adevăruri nu-l va determina pe om să devină mai puţin 
nerăbdător şi mai puţin înclinat spre cerinţe deşarte . Numai nevoia cea mai cumplită îl poate obliga să se comporte 
altfel afirmă Roegen cunoscând firea omenească .Ideile prezentate de autor sunt actuale şi lectura capitolelor 
referitoare la mediu , industrie , agricultură , şi forţa de muncă ne ajută să înţelegem realitatea zilelor noastre , 
conceptele de progres şi dezvoltare , de ce extragerea aurului de la Roşia Montană şi a gazelor de şist nu este acceptată 
de opinia publica din Romania şi din alte ţări . Roegen poate fi o pilda pentru orice român care-şi iubeşte patria . 
Această modestă trecere în revistă a vieţii şi operei savantului român care şi-a iubit ţara până în ultima clipă , se vrea 
nu numai un omagiu , ci şi un îndemn ca să citim sau să recitim opera care i-a adus celebritatea , iar pentru cei tineri 
sa-l ia ca model . Avem nevoie de astfel de exemple într-un timp în care doctoratele se obţin nu întotdeauna prin 
mijloace onorabile . Sperăm că va veni vremea cănd adevaratele valori intelectuale româneşti vor contribui la 
prosperitatea României , şi se vor putea bucura de aprecierea cuvenită spre mândria noastra ca români şi cetăţeni 
europeni . Dorim să trăim vremuri în care sa nu mai fie valabile cuvintele lui Arghezi : “ Toţi românii umiliţi în ţara 
lor au făcut în străinătate carieră , îndată ce lepădaţi de mizeria invidiei autohtone , marea noastră calamitate , au intrat 
într-o  ambianţă a meritelor . Opinia cea mai rea despre români o au românii “. 
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text – Ion Teşa  

Cu ocazia împlinirii a 100 
de ani de la participarea 
României la cel de al doilea 
război balcanic din iniţiativă 
directorului Serviciului 
Judeţean al Arhivelor 
Naţionale, domnul Virgil 
Coman, a fost editat 
volumul”Campania militară 
a României din 1913. O 
istorie în imagini, 
documente şi mărturii de 
epocă”. Volumul este 
bilingv, traducerea în limba 
engleză fiind asigurată de 
către doamna Corina 
Apostoleanu. Volumul  a  
fost  editat în condiţii 
grafice deosebite de către 
Editura Etnologică 
Bucureşti, susţinerea 
financiară fiind asigurată de 
către Consiliul Judeţean 
Constanţa.Lucrarea este 
structurată pe următoarele capitole: 

- Mărturii documentare privind campania militară a României din 1913– Virgil Coman 
- Marina Militară Română în campania din Bulgaria – Marian Moşnegu 
- Participarea aviaţiei române la Campania militară din anul 1913” –Vasile Reghintovschi 
- Campania din Bulgaria (1913). Aprecieri şi impresii ale unor participanţi români - Stoica Lascu 
- Acţiunea României în Balcani, în viziunea presei străine – Constantin Cheramidoglu 
- România şi al Doilea Război Balcanic (1913). Percepţii americane – Angela Pop 
- Campania militară a României din Balcani (1913), reflectată în cărţi poştale ilustrate ale vremii- 

Radu Cornescu 

 Volumul prezintă un bogat material foto – documentar existent la Serviciului Arhivelor Naţionale Istorice 
Centrale şi  Serviciului Istoric al Armatei, sau în unele  colecţii ale Asociaţiei Filateliştilor “Tomis” şi în 
colecţia particulară a domnului F. Buta.  Autorii lucrării nu şi-au propus , în mod special, să elucideze 
aspecte contorversate ale celui de al doilea război balcanic, ci să pună în valoare, în primul rând, imaginile 
de epocă.  
Deasemenea coordonatorul lucrării, domnul Virgil Coman, subliniază în cuvântul introductiv că” această 
lucrare colectivă se adresează atât publicului larg, cât şi specialiştilor, fiind evitată erudiţia exagerată, cât şi 
simplificarea excesivă, urmărind, pe cât posibil, echilibrul, astfel încât să-i mulţumească deopotrivă pe 
cunoscători şi pe cei dornici de a se iniţia în istoria conflictului balcanic din ajunul Primului Război 
Mondial” 
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Recenzie 

 
Vasilica Mitrea este o scriitoare a nuanţelor, a observaţiilor atente ale existenţei aşa cum rezultă şi din Jocul 
destinului. Imaginarul reprezintă o lume în care realitatea devine ireală, dar cu toate acestea îşi afirmă 
existenţa prin intermediul jocului  narativului, a jocului destinului. 
Personajele – Radu, Aurora, Silvia - trăiesc puternic, cu toate că cuvintele rostite sunt banale, simple. 
În Jocul destinului există o viziune specială asupra iubirii, o accentuare a ideii că ,,A iubi înseamnă a suferi 
şi cum mulţi fug de suferinţă puţini ştiu să iubească!” (Emil Cioran), de altfel chiar mottoul cu care se 
deschide romanul, acesta orientând aşteptările lectorului către un spaţiu predilect universului autoarei. Ca 
tipologie, este un titlu transparent pentru tema adusǎ în discuţie, pentru că sintetizează, pe de o parte, ca un 
magnet, toate motivele literare ale textului: iubirea, visul, tǎcerea etc., iar, pe de altǎ parte, ajutǎ la 
construirea, prin însumarea figurilor de stil, „pe orizontală”, a discursului narativ. 
Ceea ce se remarcă este faptul că vocea narativă se adresează direct lectorilor, aceasta preferă construirea de 
scene prin care sunt evocate experienţe de viaţă [Dragi lectori, cred că şi dumneavoastră simţiţi acum 
momentul trăirilor lor din acea binecvântată seară când toţi au devenit mai îngăduitori cu ceilalţi, dornici de 
a lega prietenii noi. (...) următoarele momente, de teatru şi poezie, i-au unit şi au rămas prieteni buni până în 
ziua de astăzi.”], evenimente istorice [-Totul a început în Timişoara. Am mai ascultat şi Europa Liberă. În 16 
decembrie au izbucnit manifestările anticomuniste şi antidictatoriale. Au fost o serie de proteste, 
demonstraţii, lupte de stradă. Am aflat că celelalte state est-europene au trecut deja, în mod paşnic, la 
democraţie.] etc. 
Iubirea – cu tot ceea ce presupune aceasta – pare să fie, pentru scriitoare, un mijloc de restaurare a unei 
emotivităţi agonic-ironice într-o aură senzuală de o inconfundabilă acurateţe. Suferinţa personajului nu este 
una provocată de dragoste, ci este, doar, rezultatul orgoliului rănit.  Iubirea are rolul de a permite 
supravieţuirea într-o lume dificilă: ,,Iubirea din noi, pentru noi şi pentru semenii noştri atrage după sine 
sănătate. Ce vei gândi aceea ţi se va întâmpla. Gândeşte-te întotdeauna numai la bine şi binele te va urma.” 
În acest roman cuplul se caută, personajele trăiesc secvenţe de iubiri, dar şi de vanităţi, însă doar femeia este 
angajată cu adevărat în iubire, personajul masculin fiind în căutarea idealului. 
La o lectură atentă putem identifica două planuri: unul destinat a reprezenta raportul dintre bine şi rău şi, 
altul, metaforizat, în care vocea narativă se desfăşoară fără îngrădire; masca prezentându-se drept ,,discursul 
altuia” în ,,limba altuia”. Lectorul se delectează cu fiecare pagină datorită stilului aparte al autoarei: ,,Doi 
bărbaţi, chercheliţi,ieşind din restaurant, o văd căutând cu privirea înăuntrul localului şi o abordează cu 
obrăznicie: «Hai cu noi, domnişoară!»”. 
Romanul se găseşte sub semnul normalului, firescului, în care fiecare actor îşi spune propria poveste, pe de o 
parte, tristă, iar, pe de altă parte, fericită. În fapt, destinul poate fi privit din prisma jocului iubirii ca 
eveniment ontologic primordial. 
Lumea din acest roman este una în care predomină priveliştile exterioare, în care există un pronunţat instinct 
al realului care anexează, treptat, un substrat sufletesc dramatic. Prin accentuarea elementului vizual şi, în 
genere, a observaţiei realiste, se pune în evidenţă procuparea de materializare a unui complex ideatic, 
peisajele îndeplinind funcţia de ample simboluri, alegorii: ,,Privind pe fereastră, printre arbuştii ornamentali, 
a putut admira... toporaşi, violete, lalele, narcise, ghivece cu flori de muşcată, mai multe culori. (...) Tot în 
curte era amplasat un grătar, construit din cărămidă iar în mijlocul grădinii o masă şi canapele laterale. (...) 
«Dacă există o masă şi canapele în faţa unui bloc, înseamnă că vara stau mulţi vecini afară, până târziu. Asta 
mă împiedică să invit câte o prietenă acasă...»”. 
În loc de concluzie, spunem că în romanul Jocul destinului iubirea reprezintă o deschidere spre tainele 
universului, un foc care arde în permanenţă, în Infernul plin de flăcări care luminează Paradisul. 
Nastasia Savin 
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text – Sârbu Petre 

foto – Gheorghe Tudoran 
 

În cadrul sărbătoririi, 
pentru a doua oară a „Zilei 
Comunei Saraiu” , Primaria 
şi locuitorii comunei Saraiu 
au arătat încă odată , dacă 
mai era cazul, că în fiecare 
zi de sărbătoare ştiu să-i 
cinsteasca pe toţi care au 
contribuit la propăşirea 
comunei şi prestigiului său 
de-a lungul timpului. 
La invitaţia  doamnei 
Dorinela Irimis, primarul 
localităţii  activitatea a fost 
onorată,  de domnul 
vicepremier Gabriel Oprea 
,  de senatori şi deputaţi 
constănţeni, de prefectul 
judetului Constanta , 
domnul Eugen Bola. 

Arhiepiscopul Tomisului I.P.S Teodosie  a oficiat o slujbă de sfinţire a noului monument construit în 
localitate , amplasat în faţa primariei şi a pieţei agroalimentare. 
Această activitate are loc la puţin timp de când primaria Saraiu a ridicat un impresionant  monument dedicat 
celor 87 de eroi ai comunei cazuţi în primul şi al doilea război mondial, pe câmpul de onoare al celor jertfiti 
pe altarul României Mari sau alături de Naţiunile Unite. 
In cadrul festivităţii , la care au participat toţi locuitorii din comuna Saraiu şi satele arondate -Dulgheru si 
Stejaru-,  Primaria şi Consiliul Local Saraiu au ţinut să omagieze, atât tânăra generaţie -viitorul comunei- 
tineri care au implinit 14 respectiv 18 ani, cât şi pe cei de „vârsta a treia”. 
În cadrul acestei sărbători, au fost înmânate Diplome de Excelenţă, unor fii ai comunei ,  în semn de preţuire 
şi recunoştinţă pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi prestigiul comunei Saraiu. 
Filiala constănţeană a  
Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor “Regina Maria”  are 
satisfacţia că una din 
Diplomele de Excelenţă 
pentru conferirea titlului de 
„Cetăţean de Onoare” al 
comunei Saraiu a fost  
înmânată camaradului 
nostru, colonelul în rezervă 
Tudoran Gheorghe , 
secretarul  asociaţiei. 
La decernarea acestei 
onorante distincţii a 
contribuit şi activitatea 
desfăşurată  de acesta ca 
membru al asociaţiei noastre 
pentru promovarea şi 
cinstirea eroilor de pe 
meleagurile natale. 
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text – Nechita Traian 
foto – Badea Victor 

 
Elevii membri ai Cercurilor ”Cultul Eroilor” s-au implicat în 
luna noiembrie 2013 în organizarea mai multor activităţi pentru 
sărbătorirea aniversării a 95 de ani de la realizarea  Marii Uniri. 
Astfel la Casa de Cultură “I.N.Roman” Medgidia, pe 28 
noiembrie 2013, a fost organizat un spectacol cultural artistic şi 
un atractiv concurs tematic.Organizatori au fost: 
-  Cercul şcolar “Cultul Eroilor” din Şcoala gimnazială 
”Constantin Brâncuşi”, sub  îndrumarea doamnnei Sicu Zişan, 
directoarea instituţiei şi a profesorilor  Raluca Marcov, Jegu 
Iulian şi a  bibliotecarei  Radu Carmen 
- Cercul şcolar “Cultul Eroilor” din Şcoala gimnazială “Mircea 
Dragomirescu”, coordonat de către doamna Chichifoi Adina, 
directoarea instituţiei  şi profesorul de muzică Ciprian Savin 
 
Un moment aniversar a fost organizat şi la  Şcoala gimnazială 
”Lucian Grigorescu” prin grija doamnei directoare Eftimi 
Sorina şi a profesorului de istorie Gafar Ecrem. Cu această 
ocazie a fost  organizată şi o expoziţie cu desene dedicate Marii 
Uniri. 
La Colegiul Tehnic “Nicolae Titulescu”, unde a participat şi 
lt.Nichita Traian,  prin grija doamnei directoare Rodica 
Vasilescu, a fost organizat un spectacol artistic cu titlul “Destin 
de ţară” închinat evenimentelor premergătoare zilei de  1 
decembrie 1918. Activitatea a cuprins cântece patriotice, recitări 
de poezii patriotice, dansuri cu specific local. În finalul 
evenimentului toţi participanţii au cântat  melodiilor “Noi 
suntem români” şi “Hai să întindem hora mare ”. S-au remarcat 
elevii Prodea Georgiana, Roman Ovidiu, Pînzariu Alin şi 
Cătăneţ Cristina. 
În ziua de 2 decembrie 2013, în Căminul Cultural din comuna  
Siliştea, Şcoala gimnazială de arte şi meserii Ţepeş Vodă, a 
prezentat un spectacol dedicat Unirii de la 1 decembrie 1918. 
Au participat  ca invitaţi: inspectori ai ISJ Constanţa, membrii ai 
subfilalelor din Medgidia ai Asociaţiei Naţională Cultul Eroilor 
“Regina Maria” şi ai Asociaţiei Crucea Roşie, directori ai 
Şcolilor gimnaziale ”Lucian Grigorescu” Medgidia şi  din 
comuna Tortomanu,  ai Colegiului Tehnic „Nicolae Titulescu” 
din Medgidia şi ai  Liceului din oraşul Hîrşova, numeroşi săteni, 
copii de la şcoala şi grădiniţa locală. 
Ca şi în anul trecut, invitaţii au fost întâmpinaţi la intrarea în 
sala de spectacol, cu tradiţionala pâine cu sare şi li s-a înmînat 
un steguleţ  tricolor, însoţit de un mănunchi de spice de grâu 
legate simbolic, tot în bandă tricoloră ! 
Într-o atmosferă de înaltă ţinută morală, de demnitate, onoare şi 
preţuire a înaintaşilor ce au făurit Marea Unire, spectacolul a 
început cu intonarea Imnului Naţional. S-au recitat poezii 
patriotice, s-a cîntat despre ţară şi oamenii ei, iar dansurile au 
însufleţit asistenţa, care printre scaune a încins hore şi a fluturat 
steguleţele tricolore pe tot timpul spectacolului, manifestîndu-se 
alături de elevii de pe scenă. După o scenetă cu profund mesaj 
patriotic pentru contemporani, doamna prof. Crivoi Georgeta a 

încheiat manifestarea artistică cu prezentarea, foarte inspirată,  a Testamentului moral al Reginei Maria către poporul 
român, mesaj îndelung aplaudat de către cei prezenţi. 
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text: Mitrea Vasilica 

foto: Oţelea P 
 
Noi, dobrogenii, ne mândrim cu ceea ce se 
numeşte convieţuirea în bună înţelegere cu 
toate etniile de pe aceste meleaguri. Se 
organizează întâlniri interculturale între 
diferite asociaţii sau organizaţii ale etniilor 
conlocuitoare, mai ales spre sfârşit de an, 
unde, prin participare, învăţăm unii de la 
alţii câte ceva prin prezentarea tradiţiilor, 
obiceiurilor, activităţilor practice.Dăm curs, 
mă refer la băştinaşi, cu emoţie şi placere  
invitaţiilor de a participa la astfel de 
evenimente unde se prezintă specificul 
etniei respective. 

O astfel de invitaţie, care ne-a onorat, a 
venit şi către Filiala „Cultul Eroilor”- 
Constanţa pentru a participa la serbarea de 
„Moş Nicolae” organizată  sâmbătă 7 
decembrie de Filiala Constanţa a Forumului 
Democrat al Germanilor din România la 
sediul acesteia. Cei de la „Cultul Eroilor”, 
cdor. av. (rtr.) Oţelea Pavel, Rujanschi 
Emanoil, prof. Brezanu Dana, Mitrea 
Vasilica am avut bucuria, pe lîngă cea de a 
privi la un program cultural-artistic plăcut, 
de-a ne reîntâlni cu vechi cunoştinţe. 
În deschidere preşedintele Forumului, 
domnul Rastatter Walter, a mulţumit 
particpanţilor pentru amabilitatea de a fi 

lângă dânşii la această sărbătoare 
creştinească şi a pezentat pe scurt unele 
realizări în colaborarea interetnică din 
urbea noastră- Constanţa. 
Apoi, doamana Cernat îmbrăcată în costum 
naţional german, a prezentat prin 
videoproiector produse de patiserie ce se 
fac cu ocazia sărbătorilor de iarnă, specifice 
diferitelor zone germane şi ale etnicilor 
germani din diferite zone române. 
În încheiere formaţia instrumentală 
„Mandolinata”, formată din elevi de vârste 
diferite, a prezentat un frumos evantai de 
melodii la…mandoline. 
Voia bună a continuat cu discuţii la o 
prăjitură, o cafea, etc.Le transmitem tuturor 
şi pe această cale- La mulţi ani! 
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text: prof. dr. Traian Brătianu 

 
În perioada comunistă am trăit nenumărate frustrări, tot timpul 
fiind învăţaţi ce trebuie să nu facem în loc de ce ne-ar fi plăcut să 
înfăptuim. Din acest motiv s-a creat o anumită ostilitate 
nedisimulată, reajustată mereu pe parcursul anilor, conducându-ne, 
astfel, la o anumită vocaţie justiţiară, la o perpetuă tendinţă 
revendicativă. Magma nefericirilor a erupt în decembrie 1989, 
când oamenii au decis să înlăture dictatura, scânteia revoltei fiind 
aprinsă, mai întâi, la Timişoara şi apoi în toată ţara. La Constanţa 
momentul revoluţionar a fost pregătit cu mult înainte, dar a atins 
punctul culminant în dimineaţa zilei de 22 decembrie 1989, când 
mii de oameni au umplut străzile oraşului cerând înlăturarea 
regimului ceauşist. Mulţi dintre ei au luat cu asalt Centrul Militar 
Judeţean, clădirile Procuraturii Militare şi Civile, ale 
Inspectoratului Judeţean Constanţa al Ministerului de Interne şi 
Mili ţiei municipiului Constanţa. Unii dintre ei au constituit 
comitete provizorii ale FSN, iar alţii s-au îndreptat, apoi, spre 
„Casa Albă”, unde se adunase, deja, o mare de oameni. La scurt 
timp mulţimea a pătruns în incintă. Au fost îndepărtaţi 
reprezentanţii fostului regim şi s-au constituit noile organe de 
conducere. Alături de alţi colegi de la ziarul Dobrogea Nouă, 
Constantin Ismăileanu, Mihai Şerbănescu, Costin Constandache – 
am participat la multe din evenimentele din 22 decembrie 1989 şi 

din zilele următoare. Am fost în „Casa Albă” alături de cei care şi-au impus punctul de vedere, am participat 
la dezbaterile de la Muzeul Marinei Militare, unde mai mulţi militari s-au alăturat mişcării revoluţionare, 
contribuind la instaurarea noii ordini, am patrulat, în Mamaia, împreună cu soldaţi, subofiţeri şi ofi ţeri ai 
armatei şi fostei miliţii, unde s-a intervenit pentru păstrarea liniştii şi bunei convieţuiri, am participat la 
elaborarea primelor comunicate şi am cules informaţii pe care le-am oferit, apoi, prin presă, cititorilor avizi 
de noutăţi. Despre evenimentele petrecute am scris în ziarul Cuget liber din 23 decembrie 1989, care 
înlocuia vechiul ziar Dobrogea Nouă, în reportajul „Entuziasmul libertăţii la Constanţa”, din care 
reproducem un fragment: „Trecuseră doar câteva minute de la primul comunicat al postului de radio şi 
televiziune prin care se anunţa căderea dictaturii şi ca la un semn oamenii au ieşit în stradă. Mii de oameni – 
bătrâni, tineri, copii – transfiguraţi de bucuria veştii, sărutându-se şi strângându-se în braţe, au pornit-o spre 
zonele centrale ale oraşului, scandând „Libertate, frăţie, democraţie!” Mul ţi dintre ei şi-au confecţionat în 
pripă pancarte pe care au scris „Trăiască România liberă”, alţii şi-au procurat drapele pe care le fluturau, 
amintind marea izbândă a victoriei. Era primul semn că oamenii se descătuşau de povara terorii, a minciunii, 
a umilinţei”.  
Au urmat alte şi alte articole, ştiri, reportaje, interviuri, care au fost înserate în Cuget liber, singura publicaţie 
care a apărut atunci la Constanţa, constituită într-o veritabilă oglindă a noilor realităţi, care-i asigura pe 
cititori de dorinţa expresă a muncitorilor tipografi şi a ziariştilor de a se exprima „liber, de la inimă la inimă, 
de la suflet la suflet”, pentru „a sluji cu mijloace proprii patria şi poporul”. Constănţenii au putut afla, astfel, 
şi despre constituirea noilor structuri organizatorice, şi despre apelurile FSN către populaţie, şi despre 
desfăşurarea revoluţiei în alte localităţi din judeţ, şi despre zvonurile privind prezenţa teroriştilor, şi despre 
tributul de sânge al armatei şi al civililor, şi despre moştenirea ceauşistă, şi despre eforturile întreprinse 
pentru reintrarea vieţii pe un făgaş normal, şi despre multe alte lucruri. 
De atunci au trecut 24 de ani, iar opiniile privind  decembrie 1989 sunt foarte diferite şi contradictorii: ba că 
a fost o lovitură de stat, ba că a fost o mişcare populară, ba că a fost o revoluţie autentică... Etichetarea, într-
un fel sau altul, a faptelor din decembrie 1989, are o mai mică importanţă. Chiar dacă aşteptările românilor 
s-au materilaizat doar în parte, un lucru este absolut cert: România este o ţară liberă, o ţară în care oamenii 
gândesc şi acţionează conform propriilor lor conştiinţe. E de datoria noastră să facem din fiecare zi un 
moment al libertăţii noastre. 
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taxt - Emil-Corneliu Ninu 

 
După cum excelent sintetiza prof. univ. dr 
Marian Cojoc, în de curând lansata carte 
„Revoluţia din Decembrie 1989. Valoarea 
libertăţii” (coordonatori, Ov. Mihalache şi 
Sorin-Marcel Colesniuc, editura ETNOUS, 
Braşov, 2013, pag. 73),  „ne-am trezit în faţa 
a cel puţin două mari probleme, respectiv 
aceea a evidenţelor, proces început timid, 
accentuat însă pe măsura scurgerii timpului, 
care, paradoxal, a refuzat să mai lucreze în 
favoarea Adevărului. În fond, Timpul nu este 
de vină, devreme ce trăim deja într-o lume 
pentru care Adevărul nu mai contează”. 
Continuăm, aşadar,  incursiunea noastră în 
încercarea de a edifica unele momente ale 
„Evenimentelor din Dcembrie 1989”, formulă 
nu lipsită de ambiguitatea ce, voit sau nu, s-a 
aşternut peste scurta istorie a acelor zile. 
Contemporani cu ele, ne-au marcat, desigur, 
totalmente, mulţi dintre localnici 
recompunând la nesfârşit acest „puzzle” 
uriaş. 
Dificultatea procurării de către subfiliala 
noastră ANCE a unor informaţii oficiale, 
oferite de către administraţia locală, în timpul 
mandatului penultimului primar, ne-a pus 
deseori pe gânduri, formula închizătoare de 
uşi a statutului unor documente „clasificate”, 
la care urma să avem acces abia după 30 de 
ani de la consumarea evenimentelor, fiind 
sacralizată până la absurd de către unii 
funcţionari. De aceea, se cuvine să mulţumim 
câtorva dintre angajaţii actuali ai primăriei 

care au înţeles că se putea da undă verde demersului nostru oficial prin punerea la dispoziţie a copiilor de pe 
procesele-verbale ale şedinţelor ordinare şi de pe corespondenţa cu instituţiile din oraş, din urmă cu un sfert de veac. 
Dar conţinutul acestora îl vom dezvălui la timpul cuvenit. 
Deocamdată, ne permitem să prezentăm adresele către consiliul orăşenesc al Frontului Salvării Naţionale ale unor 
şcoli (Şc. Generală Nr. 3 şi Liceul Industrial Nr. 1 Mangalia), în care se aducea la cunoştinţă constituirea şi structura 
Comitetului Cetăţenesc din aceste instituţii. 
 
Liceul  Industrial Nr. 1 Mangalia 
Nr. 675 din 29 dec. 1989 
Către 
CONSILIUL ORAŞENESC AL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE 
 
Astăzi, 25 decembrie 1989, cadrele didactice din cadrul Liceului Industrial Nr. 1 Mangalia, s-a întrunit pentru 
constituirea Comitetului Cetăţenesc al Frontului Salvării Naţinale. 
Totodată, domnul profesor Ninu Emil-Corneliu a fost desemnat ca reprezentant la Consiliul Orăşenesc. 
Director, 
Prof. Diana Ionaşcu 
 
Liceul  Industrial Nr. 1 Mangalia 
 
COMPONENŢA 
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CONSILIULUI PROVIZORIU AL FRONTULUI SALVĂRII NAŢINALE 
DIN LICEUL INDUSTRIAL NR. 1 . MANGALIA 
1.Ninu Emul-Corneliu - profesor;  2.Argintaru Dănuţ - profesor; 3.Ogrinjea Adrian - profesor; 4.Agapie Alexandru – 
administrator; 5.Văleanu Veronica - contabil-şef; 6.Vilău Gheorghe- maistru-instructor; 7.Moldoveanu Tudor – 
profesor; 8.Nica Daniela- profesor; 10.Covaci Mihai - profesor; 11.Ionaşcu Diana - profesor; 12.Petrache Gherghina - 
profesor; 13.Hanceariuc Florentin – profesor; 14.Boboc Camelia- profesor; 15.Vlad Constantin – profesor; 16.Savu 
Gavril – muncitor; 17.Vrabie Valentin  - profesor; 18.Căutiş Marin - profesor; 19.Gîtlan Emil - profesor. 
 
 
Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3 Mangalia 
Întrunită astăzi 28.12.1989 în şedinţă publică adunarea oamenilor muncii de la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3 
Mangalia îşi exprimă totala adeziune la  programul Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi aduce un omagiu pios, 
cu sufletul ănlăcrimat, eroilor care s-au jertfit pentru libertatea poporului român. 
Totodată, adunarea a ales în mod liber Comitetul Cetăţenesc al Frontului Salvării Naţionale din Şcoala Nr. 3 în 
următoarea componenţă: 
1.Bulboacă Olga; 2.Cioată Tomşa-Doru; 3.Dumitrescu Ionel; 4.Jianu Goergeta; 5.Motoc Janulia; 6.Păun Gheorghe; 
7.Petrache Eugenia; 8.Popesc Păuna; 9.Vrabie Valentina. 
Exprimîndu-ne încă o dată totala adeziune la programul Consiliului Frontului Salvării Naţionale, noi, oamenii muncii 
din Şcoala Nr. 3 ne angajăm să contribuim cu tot talentul şi priceperea noastră la educarea elevilor în spiritul libertăţii, 
al cinstei şi frumuseţii morale. 
Comitetul Cetăţenesc la Frontului Salvării Naţionale desemnează ca reprezentanţi ai săi în Comitetul orăşenesc al 

Frontului Salvării Naţionale pe 
următorii membri: 1. Cioată Tomşa-
Doru; 2.Dumitrescu Ionel. 
Asigurîndu-l de adeziunea noastră 
totală la obiectivele pe care şi le-a 
propus în vederea stabilirii unei vieţi 
libere, normale, în oraţul Mangalia, 
Comitetul Cetăţenesc al Frontului 
Salvării Naţionale din Şcoala Nr. 3 
Mangalia îşi exprimă încrederea că, în 
mod activ, Comitetul orăşenesc va 
reprezenta cu cinste oamenii muncii 
din oraşul Mangalia. 
(N.n.: Documentul nu are număr de 
ănregistrare şi nici ştampilă, ci doar o 
semnătură, la antet.) 
 
Culmea a fost să constatăm, cu această 
ocazie, că foarte multe din acele acte 
au dispărut, pur şi simplu. Cine a fost 
interesat de acest lucru nu este greu de 
închipuit. Se naşte, însă, nedumerirea 
în grija cui au fost ele încredinţate, 
respectiv cine a avut responsabilitatea 
păstrării lor. Ne punem această 
întrebare, retorică, desigur, deoarece 
chiar noi am făcut parte din noile 
organisme democratice din Decembrie 
1989, participând la câteva dintre 
dezbaterile aprinse ale acelor momente 
de neuitat. Ţinem minte, astfel, că 
discutam aprins pe această temă cu 
dnii prof. Doru-Tomşa Cioată şi Ionel 
Dumitrescu, în care timp ne făceam 
iluzii în legătură cu acordarea unuia 
dintre imobilele cu destinaţie incertă, 
în acele zile (cum ar fi fost una din 
vilele de protocol din capătul falezei ), 
având ca scop mutarea aici a 
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bibliotecii orăşeneşti, care funcţiona pe ici, pe colo. (Mai târziu, după 11 ani, în paginile tabloidului „Şansa”, am 
redeschis acest subiect, într-un serial „Caruselul bibliotecilor”, mulţi dintre cei perindaţi pe la cârma primăriei 
promiţând câte în lună şi-n soare, deşi ar fi fost atât de simplu să se finalizeze acest proiect necesar locuitorilor 
mangalieni prin preluarea restaurantului „Callatis”, ce ar fi asigurat toate spaţiile necesare desfăşurării unor activităţi 
de profil, cu sălile de lectură şi  depozitare arhisuficiente. N-a fost să fie!) 
Or, într-un orăşel cu o populaţie ce încă mai purta amprenta militarizării for ţate de după al Doilea Război Mondial, 
când, stupefiant!, parte din vechii locuitori au avut de-a face cu schimbarea domiciliului prin diferite alte zone ale ţării 
(cum a fost Focşaniul), pentru a fi eliberate, până la construirea noilor blocuri de locuinţe de după 1959,  imobilele 
necesare aducerii unor familii de militari (cum se întâmplase masiv după 1952), ponderea populaţiei civile crescuse 
mult, în urma deciziei lui Nicolae Ceauşescu de a se face aici un uriaş şantier naval. Nu trebuie să ne mire, aşadar, 
faptul că, la scurt timp, comandamentul marinei a fost  mutat la Constanţa, iar nou înfiinţatul Liceu Industrial Nr. 1 
Mangalia (1975), la 16 ani după Liceul de Cultură Generală din str. Oituz (1959), se va fi aflat sub conducerea a două 
ministere, cel al Apărării Naţionale şi cel al Învăţământului. 
Cum, în orice revoluţie contemporană, rolul cadrelor didactice nu a fost şi nu este nicidecum unul minor, în ciuda 
formulei unor mineriade ad-hoc, de genul „Noi muncim, nu gândim!”, ne-am propus să facem o necesară „adăosătură” 
la „scriptele” existente până în momentul de faţă. După cum, cu mâhnire, consemna cronicarul Miron Costin, în urmă 
cu vreo trei secole şi jumătate, ori le-au lipsit  acelor autori informaţiile, ori, Doamne, fereşte!, au omis cu bună ştiinţă 
„osârdia” celor de la catedră din perioada unei lungi vacanţe hibernale „de foc”, în care sloganul popular „Cu 
televizorul / Aţi minţit poporul !” exprima pe deplin contorsionarea politică a unui adevăr,  relativ, ce-i drept, ca orice 
adevăr. 
În acest sens şi cu cele mai sincere şi nobile intenţii, am dorit  să răscolim viesparul amintirilor foştilor colegi din 
„liceul de la Pod”, unde cu mult peste o sută de salariaţi duceau mai departe tradiţia, oarecum cazonă, a unor succese 
ce l-au propulsat, în toamna anului 1989, pe locul secund într-o întrecere ce antrenase toate astfel de instituţii şcolare 
din judeţ. 
Era încă tânăr colectivul de profesori şi maiştri-instructori, cu absolvenţi veniţi direct de pe băncile facultăţilor, prin 
repartiţii guvernamentale şi diplome cu medii maximale, pe unele dintre ele consemnându-se, cu parafa  de rigoare, 
„Apt pentru cercetare”, sau cu titulari, în urma unor concursuri criminale, cu o concurenţă uriaşă. 
Deşi numărul respondenţilor  a fost destul de mic (aşteptăm, încă, şi opiniile altor colegi, de negăsit, în momentul 
conceperii întrebărilor!), chestionarele obţinute ne-au ajutat în reconfigurarea cadrului spaţio-temporal în care am fost 
antrenaţi, vrând-nevrând, de noianul întâmplărilor de nedescifrat, la vremea respectivă. 
Iată conţinutul acestora şi o parte, cât ne va permite spaţiul editorial alocat, din răspunsurile primite. 
 
 
C H E S T I O N A R 
PREAMBUL. Adevărul despre Evenimentele din Decembrie 1989 a prilejuit interpretări variate. 
Chiar şi cele care au vizat Mangalia au dus la aprecieri care mai de care mai ciudate, deseori contradictorii. De 
exemplu, în lucrarea „Mangalia în presa vremii” (editura „Dacia”, Constanţa, 2007), prestigioşii autori Aurelia şi 
Stefan Lăpuşan, soţ şi soţie, au făcut ample referinţe la aceste zile fierbinţi de sfârşit de an 1989, enumerând persoane 
şi impresii din cele mai variate domenii (angajaţi cu funcţii de răspundere în şantier, salariaţi din primărie, fotografi 
ş.a.), dar ... omiţând rolul dascălilor ş i al instituţiilor şcolare în acel noian. 
Totuşi, acel moment de răscruce a implicat şi şcoala românească. 
Iată de ce ne propunem să elucidăm o parte din  întâmplările în care a fost antrenat fostul LICEU INDUSTRIAL NR. 
1 MANGALIA, devenit  Grup Şcolar Industrial „Ion Bănescu” şi, astăzi, Liceu Tehnologic „Ion Bănescu”,    liceu 
situat, cândva, pe locul secund într-o competiţie dură cu celelalte instituţii similare din judeţ, având ca repere 
rezultatele la învăţătură, la olimpiadele şcolare, la acţiunile patriotice, precum şi la activităţile cultural-artistice şi cele 
sportive, gen „Daciada”. 
Cu o suprafaţă imensă, ce cuprindea centrala termică, corpul cu săli de clasă, atelierele şi laboratoarele, sala de sport, 
stadionul, parcul sportiv (actualmente Baza Sportivă „Prichindel”), cele trei cămine şi cantina, acest liceu, cunoscut şi 
sub numele de „Liceul de la Pod”, avea să trăiască din plin teama şi bucuria, încă ascunsă în suflet, determinate, poate, 
şi de imediata vecinătate a unităţilor militare şi de grăniceri. 
Iată de ce răspunsurile Dv. la setul de întrebări ce urmează ar avea drept scop, dacă nu ideala elucidare a unei „beţii 
istorice şi isterice”, cel puţin aşezarea învăţământului mangalian în prim-planul scenelor derulate cu atâta repeziciune 
în acea „iarnă a vrajbei noastre” (John Steinbeck). 
Vă mulţumim pentru bunăvoinţa şi amabilitatea de a vă dărui câteva minute acestei încercări de „a nu lăsa iarăşi 
nescris” episodul dramtic al unor trăiri de coşmar. 
(Profesor Emil-Corneliu Ninu, preşedinte al Subfilialei Mangalia a Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, redactor-şef 
al revistei „Arma Pontica”) 
 
1.ÎN CE MOMENT DIN EXISTENŢA COTIDIANĂ V-AU SURPRINS FATIDICILE ZILE DIN 21 ŞI 22 
DECEMBRIE 1989 ALE VACANŢEI DE IARNĂ ? 
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Şt.C.: În perioada de dinainte de de 21-22 deecembrie 1989 (16.12-20.12), primeam informaţiile de la posturile de 
radio străine („Europa liberă” şi „Vocea Americii”) şi mă aşteptam să fie o mişcare în toată ţara. Pe aceste posturi de 
radio se mai şi exagera, ceva de genul „40.000 de morţi la Timişoara”, dar erau şi informaţii reale. 
E.N.: Am fost la părinţi, la Constanţa, pentru a tăia porcul 
A.O.: În noaptea de dinaintea evenimentelor din Decembrie 1989, eram ofiţer de serviciu la sediul Comitetului 
Orăşenesc de Partid. (Ca preşedinte al comitetului de sindicat din Liceul Industrial Nr. 1 Mangalia şi ca membru al 
Biroului Comitetului de Sindicat orăşenesc Mangalia, eram considerat, conform nomenclaturii, activist al P.C.R.). La 
ora 20,00, am preluat serviciul de la Simionescu Ion-primarul oraşului, şi, conform uzanţelor, mi-am început inspecţia 
la unităţile economice ale oraşului. Am pornit din partea de nord, de la Herghelie, IAS, Fabrica de Pâine, Sere Saturn 
etc. Când am ajunsla PECO, mi-am permis să opresc câteva minute acasă. Aici, am aflat de la fiii mei că, la 
Timişoara, se întâmplă evenimente grave, după cum se relata la „Europa liberă”. Am revenit la sediul Comitetului 
Orăşenesc al PCR şi am contactat telefonic ofiţerii de serviciu de la alte unităţi (Ş.N. Mangalia, Sectorul II, Sectorul I, 
ICS mixt şi celelalte, aflate în subordinea C.O.P.C.R.). Rapoartele primite nu arătau nimic îngrijorător. Mi-am 
continuat deplasarea cu maşina de serviciu în şantierele  navale, Sectorul I, Sect. II, U.M. Totul se desfăşura normal. 
Din discuţiile cu diferite persoane, am constatat că mai erau persoane care ascultaseră „Europa liberă” şi care au 
remarcat o situaţie alarmantă la Timişoara. Nimeni nu ştia prea bine ce se întâmpla acolo.  În dimineaţa următoare, la 
ora 8,00, am predat serviciul tot lui Simionescu, care, punctual, revenise la program, şi am plecat acasă, să mă 
odihnesc. 
V.M.V: M ă aflam la „un pahar de vorbă”, în apartamentul prietenului meu, Covaci Mihai, împreună cu 
administratorul liceului, Agapie Alexandru. M-a sunat soţia, să ne atenţioneze ce se difuza la televizor. S-a deschis 
televizorul şi Sergiu Nicolaescu anunţa că dictatorul a fugit. 
2.CARE V-AU FOST PRIMELE REACŢII DUPĂ ANUNŢAREA LA RADIO ŞI TV A FUGII 
„DICTATORULUI”? 
Şt. C.: Eram la serviciu, când am auzit de fuga „Dictatorului” şi, drept să spun, m-am bucurat. După această ştire, toate 
colegele de la secreatriat, laborator, bibliotecă au început să povestească fiecare despre ce mai auzise în zilele de 
16.12.1989-22.12.1989, de la diverse persoane din ţară şi de la unele posturi de radio străine. 
E.N.: Panică, pentru haosul care va urma. 
A.O.: Puţin după ora 10,00, prin somn, auzeam la un radio din vecini, dat la maximum, cântecul „Deşteaptă-te, 
române!”, interzis pe vremea aceea. M-am sculat contrariat, am dat drumul la televizor. Şi aici se cânta „Deşteaptă-te, 
române!”şi se relata despre fuga lu Ceauşescu. Am realizat atunci că am fost ultimul activist al P.C.R. Mangalia care a 
îndeplinit serviciul la sediul Comit. Orăşenesc PCR. Era trecut de 10,30. M-am îmbrăcat, m-am deplasat cu fiii 
mei la Primăria oraşului. În faţa instituţiei respective, erau adunaţi 60-70 de cetăţeni, majoritatea ţigani, care audiau 
discursurile ţinute la un microfon, instalat pe copertina de la intarea principală. Dintre oratorii de ocazie, mi-i amintesc 
pe Cioată Doru, profesor de Desen la Şc. Nr. 3 Mangalia, şi pe Dumitrescu Ionel, profesor de Română, la aceeaşi 
şcoală. Manifestaţia mi s-a părut anemică, nesemnificativă, fără tumultuozitatea pretinsă de evenimentul trăit. Mi-am 
continuat mersul prin oraş şi am întâlnit grupuri de tineri care se îndreptau spre gară, cu gând să plece la Bucureşti. În 
jurul orei 13,00, am sunat la Comandamentul de Apărare al oraşului şi, printre altele, am fost informat că o coloană de 
blindate cu terorişti se deplasează de la Constanţa la Mangalia.  Vestea m-a îngrijorat, m-a speriat chiar. Încercam să 
ne imaginăm impactul cu teroriştii ce ne-ar fi atacat locuinţa. Am aşteptat îngroziţi, dar, spre norocul nostru, coloana 
de terorişti nu a apărut nici în ziua de astăzi. 
V.V.M.: După comentarii aprinse, am conchis că viaţa noastră se va schimba radical, neadmiţând vreo clipă că 
fenomenul revoluţionar ar putea fi dat peste cap prin întoarcera perechii conducătoare. 
3.DETALIAŢI DERULAREA CELOR MAI IMPORTANTE ACŢIUNI DIN ZIUA DE 22 DECEMBRIE? 
Şt.C.: În ziua de 22 decembrie 1989, fiind de serviciu, am ascultat în continuare, la radio, desfăşurarea evenimentelor 
din Bucureşti şi din ţară, iar în drum spre casă toată lumea povestea de fuga lui Ceauşescu şi majoritatea oamenilor se 
bucurau, dar mai erau şi unii pesimişti. 
E.N.::La întoarcerea de la părinţi, cu o parte din porc în maşina personală, condusă de soţul meu, am fost controlaţi la 
Costineşti, în fiecare loc din maşină, de o patrulă militară, creându-ne o stare de frică, atunci când am înţeles că erau în 
căutarea unor arme. 
A.O.: Unităţi ale armatei au ocupat poziţii-cheie în sistemul de apărare al oraşului. Li   s-au alăturat şi civili, printre 
care şi cadre didactice. La fiecare unitate şcolară, a fost organizat, cu bărbaţii, serviciul permanent de de pază a 
unităţii. În unele puncte ale oraşului, s-au tras focuri de armă, la provocarea unor simulatoare, ca, de exemplu, cel de 
pe hotelul „Siemens” („Mangalia”, n.n.). La fel s-au petrecut evenimentele din pădurea Neptun, unde, o noapte 
întreagă, s-au tras multe cartuşe în nişte saci de plastic care se mişcau într-un tufiş. Tot aşa s-au petrecut lucrurile şi la 
releul de la Techirghiol. 
V.V.M.: Nu am ajuns la şcoală, am plecat imediat cu maşina la socrii mei din 2 Mai. Pe drum, am întâlnit oameni 
speriaţi că nişte maşini pline cu terorişti arabi au trecut frontiera prin punctul Vama-Veche. Ajuns în Mangalia, toată 
lumea vorbea despre terorişti, caree au otrăvit apa, ar fi la poştă sau în subsolurile blocurilor de locuinţe, chiar şi în 
blocul nostru. Diversiunea cu otrăvirea apei a făcut ca zeci de oameni să meargă la alimentara lui „Gheorghiţă”, să 
cumpere apă minerală. 
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4.ODATĂ CU PROGRAMAREA SERVICIULUI DE PAZĂ A LICEULUI, AŢI PARTICIPAT LA ACESTA ? 
ÎMPREUNĂ CU CE COLEGI (PROFESORI, MAIŞTRI, PEDAGOGI ETC.) ? CE IMPRESII SCHIMBAŢI CU 
PARTENERII DE SERVICIU ? DAR DRUMUL SPRE CASĂ, DUPĂ IEŞIREA DIN TURE (DE CÂTE 6 ORE), 
DE REGULĂ, PE TIMPUL NOPŢII, CU CINE ÎL PARCURGEAŢI ? AŢI REŢINUT ÎNTÂMPLĂRI DEOSEBITE, 
DIN ACEASTĂ PERIOADĂ ? 
Şt.C.: În perioada de după 22 decembrie 1989, mergeam în continuare la serviciu. Îmi amintesc că s-a făcut de pază la 
liceu, iar eu, care făceam parte din personalul auxiliar, făceam de serviciu în perioada programului de lucru (nu mai 
ştiu exact în ce dată era, oricum, în perioada vacanţei de iarnă, între orele 8-16,00). 
A.O.: Toţi bărbaţii din şcoală am fost organizaţi în schimburi, pentru a efectua paza şcolii. Erau profesori, maiştri-
instructori, muncitori de întreţinere, dintre care îi amintesc pe Argeşanu Radu, Baciu Vasile, Covaci Mihai, Arginatru 
Dan, Arginteanu Nicu, Ninu Emil-Corneliu, Vrabie Valentin, Moldoveanu Tudor, Stănescu Sorin, Voicu Nicolae, 
Bărbulescu Gheorghe, Preda Nicolae, Arsene Ilie, Pripoaie Constantin, Cociorvă Tudorel, Cincă Ion, Sima Dumitru, 
Stoica Ion, Muşat Aurel, Sândilă Dumitru ş.a., aflaţi pe fişele de încadrare din acel moment. În timpul serviciului de 
pază, schimbam impresii şi informaţii legate de terorişti, de mersul evenimentelor din Bucureşti, Timişoara şi late 
oraşe. Vorbeam depre precocele noastre mijloace de apărare din incinta şcolii. (Nu aveam nicio armă de foc !) Ne 
dădeam seama că vom fi victime sigure, în cazul vreunui atac, dacă acesta ar fi avut loc. Încercam să înţelegem cine 
sunt teroriştii, de ce nu este prins niciunul, cine manevrează din umbră evenimentele, ce şanse au guvernele care se 
constituiau simultan în camere diferite ale Comitetului Central, cât de îndreptăţiţi sunt cei care le compun să preia 
conducerea ţării. 
Retrăiesc acum starea sufletească prin care am trecut într-una din aceste nopţi, când mă întorceam singur spre casă, 
după terminarea schimbului, pe la 2 noaptea. Când traversam intersecţia de la Casa Tineretului spre staţia PECO, am 
auzit dinspre dreapta mea zgomote făcute de închizătoarele unei arme. M-am uitat într-acolo şi am văzut un grup de 
revoluţionari în poziţie de tragere „culcat”, care apărau calea de acces spre hotelul „Mangalia” (azi „Paradiso”). Mi-
am dat seama că sunt în pericol de a fi confundat cu un terorist. Singurul mod de a reacţiona a fost să mă opresc, să-mi 
scot batista şi să-mi suflu nasul mai cu zgomot. După aceasta, am pornit agale drept spre formaţia culcată pe asfalt. 
Le-am dat „Bună seara!” şi i-am întrebat: „Cum merge?” Atunci, am fost recunoscut de către luptătorii care erau elevii 
noştri, la liceul seral şi la şcoala de maiştri, toţi militari. Am mai stat puţin de vorbă şi mi-am continuat drumul. Eram 
aproape de casă. 
Merită amintit şi momentul prinderii lui Ceauşescu. În acea seară, pe la 19-19,30, mă îndreptam spre şcoală, să-mi fac 
serviciul de pază, conform programării. Din blocul în care locuia Stoica Ion, şeful cinematografului „Pescăruş”, a ieşit 
strigând cât îl ţineau bojocii, fiul acestuia, Cătălin, care anunţa că dictatorul a fost prins. (Ascultase la ştiri !) În acel 
moment, un soldat adăpostit în spatele gardului viu, s-a ridicat în picioare şi şi-a descărcat Kalaşnikovul în sus. 
Aflându-mă foatre aproape de el, la doi paşi, l-am întrebat: „Ce-ţi veni, soldat ? De ce ai tras tot 
încărcătorul?”Răspunsul său a fost stupefiant: „Păi, de când am arma, n-am tras niciodată cu ea! Acum, am şi eu 
ocazia s-o aud cum sună.” „-Bine, flăcău! Atunci, mai trage!” Bineînţeles că n-a mai tras. Se vede că oastea română 
era mult prea ocupată cu folosirea uneltelor agricole. 
V.V.M.: Am participat la serviciul de pază, iar noaptea veneam cu profesorul Covaci Mihai şi Dan Toşa cu maşina 
personală, fiind speriaţi şi chiar terorizaţi de zvonurile contradictorii ce se vehiculau atunci.Abia aşteptam să intru în 
apartament, unde mă credeam în siguranţă. În primele zile (nu pot să precizez exact), pe la ora patru dimineaţa, s-a 
auzit o bubuitură puternică, ce a făcut să să zăngănească toate geamurile apartamentului. Am aflat, apoi, că s-a datorat 
unei salve trase de bateria de coastă de la 2 Mai, cu tunurile de mare calibru. Am mai aflat, ulterior, că dl 
Moldoveanu-Întorsură Jean, comandantul, a cerut de mai multe ori să se repete ordinul primit de la eşalonul superior, 
întrucât i–a părut foarte ciudat. Cică veneau nave străine cu terorişti ! 
5.TRĂITĂ DIN PLIN, MANIPULAREA POPULAŢIEI S-A FĂCUT SIMŢITĂ ŞI ÎN ORAŞ. PUTEŢI 
EXEMPLIFICA ACESTE EFECTE? 
Şt.C.: Îmi amintesc de manipularae populaţiei, care de multe ori provoca groaza. De exemplu, am ieşit în faţa 
blocului( eu locuiesc la blocul de lângă Portul Turistic) şi am simţit cum nişte zgomote care imitau gloanţele mi-au 
trecut pe la urechi, având impresia că cineva a tras în mine, dar nu m-a nimerit. După o perioadă de timp, am înţeles că 
existau nişte simulatoare care au fost puse în zona digului pe post, de terorişti. Tot ca o manipulare, îmi amintesc că, în 
una din zile (între 23.12.1989-30.12.1989), o maşină militară, camion acoperit cu o prelată, a venit la clădirea unde 
era, în acea perioadă Casa Pionierilor Mangalia, ca să caute teroriştii care se ascundeau acolo. Au coborât mulţi 
militari înarmaţi din acel camion, au înconjurat clădirea, au căutat peste tot, dar nu au găsit nimic. Ştiu că, mai multe 
ore, nu a avut voie nimeni să se apropie de acea zonă. Am înţeles că acel camion militar ar fi venit la Casa Pinierilor 
Mangalia în urma unor telefoane anonime. O altă manipulare din zona în care locuiesc a fost aceea că nu trebuia să 
ieşi în balcon, să încerci să scuturi ceva (faţă de masă, mileu etc.), deoarece însemna că îţi faci semne cu cei care sunt 
pe navele existente pe mare şi se putea să te pomeneşti împuşcat de teroriştii care existau în zona mării. (Eu am 
balconul chiar spre mare.) 
A.O.: Era normal ca manipularea să aibă urmări grave. Astfel: la tot pasul, „vedeam” terorişti. Erau priviţi cu oarecare 
aversiune şi neîncredere toţi cei care au deţinut funcţii de conducere în regimul trecut; se cerea schimbarae 
directorilor; se cerea alungarea din unitatea de învăţământ a unor persoane neagreate din cauza comportării 
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necuviincioase. (Vezi cazul Avram !) Elevii, pe motiv că „acum este democraţie!” şi „facem ce vrem!”, cereau 
recuzarea unor profesori, nu se mai ridicau în picioare, la intrarea profesorului în clasă, nu-şi mai făceau temele, 
lipseau masiv de la ore şi altele mai grave. Debandada era în creştere. Manipularea elevilor şi a personalului didactic 
era exercitată de către instigatori infiltraţi în colectivele respective. La începutul lui noiembrie 1989, şi-a făcut apariţia 
la catedra de ştiiin ţe-sociale un profeor care îşi petrecea mult timp cu grupuri de elevi, pretinzând că-i învaţă să fie 
liberi, că le explică democraţia. Ca urmare, fumatul în clasă şi pe holuri era din ce în ce mai frecvent. Străbăteau până 
la noi unele sloganuri cu totul surprinzătoare (prezeravative gratuite, avorturi gratuite pentru eleve ş.a.). La începutul 
anului 1990, profesorul respectiv a dispărut discret, aşa cum a venit. 
V.V.M.: Consider că a fost o manipulare în care armata a avut un rol esenţial. După câteva zile, în care toate „drojdiile 
sociale” au purces la conducerea societăţii, armata a preluat conducerea tututror palierelor sociale, ceea ce a fost un 
lucru extrem de pozitiv, pentru a asigura o siguranţă şi o evoluţie firească, în lipsa altei forţe sociale, care nu a apărut 
pe scena politică. 
6.ÎN LUNA IANUARIE 1990, A AVUT LOC ALEGEREA UNEI NOI CONDUCERI (DIRECTOR E.C.NINU, IAR 
ADJUNCŢI: D.ARGINTARU ŞI V.M. VRABIE), ÎN SALA DE CANTINĂ. PUTEŢI DETALIA DESFĂŞURAREA 
ACESTEIA ? 
Şt.C.: Am participat la acea şedinţă şi ştiu că a fost o prezenţă foarte mare din partea salariaşilor. S-au ales directorii, 
iar, printre altele, s-a pus problema şi a celor care au colaborat cu securitatea. Nu ştiu dacă mai reţin, dar dl Nicolae 
Eugen sau altă persoană a zis că sunt foate muţi informatori ai securităţii printre noi şi ar fi bine să arătăm buletinul de 
identitate pentru a-i depista pe cei care au colaborat cu securitatea. (Susţinea dl Nicolae Eugen sau persoana respectivă 
că informatorii au o anumită serie şi nmăr în buletin, ca să fie deosebiţi de ceilalţi.) 
A.O.: Înlocuirea directorilor s-a desfăşurat în ianuarie 1990. În adunarea generală, ţinută în sala de mese a cantinei, am 
fost propus pentru funcţia de director. Am considerat necesar să le reamintesc celor de faţă că am activat în organele 
de conducere ale P.C.R. şi că alegerea mea n-ar fi potrivitaă, în noile condiţii. Era nevoie de un om care să nu fi fost 
implicat politic în regimul pe care tocmai îl înlocuiam. A fost propusă, apoi, profesoara Ionaşcu Diana. Şi aceasta a 
refuzat, pe acelaşi motiv. (În regimul trecut fusese secretară de partid şi directoare.) A fost acceptată a treia propunere, 
profesorul Ninu Emil-Corneliu, tânăr, care fusese remarcat pe plan profesional şi care n-a avut funcţii în activul P.C.R. 
Ca directori-adjuncţi, au fost aleşi Arginataru Dan şi Vrabie Valentin. Alegera aceasta a detensionat în mare măsură 
situaţia şi a netezit calea spre normalitate. 
V.V.M.: A fost, cu adevărat, singura alegere democratică. Azi, toate concursurile sunt măsluite ! S-a făcut sub egida 
unor lideri locali ai F.S.N.-ului, precum Cioată Doru şi Ionel Dumitrescu. Ca să fiu sincer, după prestaţia pe care am 
avut-o ca director-adjunct din 1987, mă aşteptam să fiu reales. 
7.CUM APRECIAŢI CĂ S-A FĂCUT TRANZIŢIA LA NOUA ORDINE POLITICĂ (FĂRĂ PROBLEME SAU CU 
DIFICULTATE) ? 
Şt.C.: Trecerea la noua ordine politică, la noi în şcoală, consider că s-a făcut fără dificultate. 
E.N.: Fără probleme. 
A.O.: Ne amintim cât de dificilă a fost tranziţia. În alte unităţi şcolare din oraş, frământările au durat câţiva ani buni. 
V.V.M.: Tranziţia către noua ordine politică în ţară nu s-a făcut rectiliniu. Partidele istorice, înfiinţate imediat după 
1990, considerau că era dreptul lor de a conduce România, însă lipsa exerciţiului managerial a dus România în groapă. 
(Vezi C.D.R.-ul!) Vechii comunişti ştiau să conducă ! 
8.REGIMUL SPECIAL AL LICEULUI NOSTRU, CARE PREGĂTEA FORŢA DE MUNCĂ PENTRU F.C.R.N.”2 
MAI”, DE IMPORTANŢĂ NAŢIONALĂ, A JUSTIFICAT EXISTENŢA ŞI A UNUI SERVICIU SPECIAL DE 
SECURITATE, CONDUS DE CĂTRE UN LOCOTENENT (CU BIROU ÎN ŞCOALĂ), DAR ŞI A UNUI 
PENSIONAR CE RĂSPUNDEA DIRECT DE ELEVI („PREGĂTIREA PENTRU APĂRAREA PATRIEI”), ÎN 
MOD DEOSEBIT DE CEI DE LA ŞCOALA PROFESIONALĂ. AŢI FOST, VREODATĂ, CONTACTAŢI DE 
CĂTRE ACEŞTIA PENTRU REZOLVAREA UNOR CAZURI DE „ELEVI-PROBLEMĂ” DIN CLASELE LA 
CARE AŢI PREDAT? 
Şt.C.: Consider că nu era necesar un birou „C.I.” (aşa îi spuneam noi la acel birou şi la ofiţerul de securitate). Ştiu că a 
existat acel birou, în peroiada cât liceul a aparţinut de M.Ap.N. După trecera liceului de la Ministerul Apărăii 
Naţionale la Ministerul Industriilor Construcţiei de Maşini (anul 1980, aproximativ, nu îmi amintesc bine), biroul s-a 
desfiinţat (nu mai stătea un angajat permanent), dar mai veneau din Ş.N. Mangalia (şantierul militar)  anumite 
persoane, care erau ofiţeri de securitate în S.N. Mangalia. De pensionarul care amintiţi în chestionar bănuiesc că ar fi 
dl Şerban, care purta cisme până la genunchi şi zicea că el „este foarte milităros şi a avut ocazia să ajute la prinderea 
unor infractori”. Se auzea prin şcoală că dl Şerban ar fi informator. Nu am fost niciodată contactată de aceste persoane 
şi, în general, îmi plăcea să nu vorbesc prea mult în preajma lor. 
E.N.: Nu. 
A.O.: Este binecunoscut faptul că şcoala noastră avea dublă subordonare (Ministerul Învăţământului şi Ministerul 
Apărării Naţionale.) (N.n.: Înainte de a trece în subordinea Ministerului Industriilor Construcţiei de Maşini, după 
1982!) Poate din această cauză, în unitatea noastră, îşi avea (corect: „îşi avusese”) sediul un ofiţer C.I., care 
supraveghea permanent desfăşurarea vieţii din şcoală. Pe lângă acesta, îşi făcea apariţia, semioficial, un fost militar, 
acum în rezervă, care pretindea că se ocupă de „pregătirea pentru apărarea patriei”. În realitate, culegea informaţii  
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(numai el ştia de ce gen!)  de la elevii interni, în special. Pe atunci, aveam o clasă bună, cu elevi serioşi, cu care 
conlucram bine, ca diriginte, şi n-am avut probleme, pentru a căror rezolvare să mi se ceară sprijinul de către C.I.-ist. 
V.V.M.: Când am venit în liceu, în 1978, în urma unui concurs serios (pentru cele două catedre de biologie din 
Mangalia, au concurat 30 de candidaţi, iar posturile a fost luate de familia Vrabie!), am fost atenţionat de profesorul 
Nicolae Eugeniu despre existenţa celor doi. Nu am fost contactat de cei doi, dar nici nu am avut cazuri de elevi-
problemă. 
9.CONSIDERAŢI CĂ AU EXISTAT ŞI „BINEVOITORI” PRINTRE CADRELE DIDACTICE, CARE AU 
COLABORAT CU SERVICIILE DE SECURITATE ? (NU-I NECESARĂ NUMIREA ACESTORA!) DA/NU 
Şt.C.: Consider că au fost „binevoitori” atât în rândul cadrelor didactice, cât şi al personalului TESA-auxiliar. 
E.N.: Da. 
A.O.: Situaţia specială a şcolii noastre, strânsa legătură cu armata impuneau cu necesitate existenţa printre noi a unor 
informatori. Numele lor au fost desconspirate, cu prilejul evenimentelor din Decembrie 1989. Deci, răspunsul este 
DA. 
V.V.M.: Cu siguranţă că au existat asemenea „binevoitori”, care lucrau cu acte în regulă. Nu am însă vreo dovadă, în 
acest sens. 
10.APRECIAŢI CĂ LA MANGALIA A EXISTAT / NU A EXISTAT REVOLUŢIE ? ARGUMENTAŢI. 
Şt.C.: A fost revoluţie în Mangalia prin evenimentele care au avut loc şi la noi în oraş, prin schimbările petrecute (la 
nivel de primărie, şcoli, spitale etc.). 
A.O.: Nici Mangalia n-a putut fi ocolită de eveneimentele din1989. Schimbările care s-au produs, acţiunile militare 
desfăşurate în acele zile, înnoirea conducerilor administrative şi politice, instituirea (atât cât a fost!) a proprietăţii, 
amploarea pe care o cunoaşte activitatea din unităţile economice private etc. Sunt aspecte ce pun în evidenţă 
transformările dorite. Este clar faptul că amploarea şi încrâncenarea acţiunilor de luptă împotriva teroriştilor au fost 
mai potolite decât în Constanţa şi Bucureşti, spre exemplu.În Mangalia au fost mult mai puţini răniţi şi morţi. Cred că 
ar trebui ca acest aspect să fie mai atent cercetat şi adus la cunoştinţa marelui public. 
V.V.M.: În Mangalia nu a existat Revoluţie, ci o mică diversiune, în urma căreia au murit câţiva oameni. Plutonierul 
Cozma mi-a relatat că era la Miliţie, când au venit nişte „drojdii sociale” să ia armamentul din dotare, dar au fost 
convinşi să renunţe. 
11.OPINAŢI CĂ ESTE JUSTĂ ACORDAREA, ÎN CONTINUARE, A SUBVENŢIILOR CĂTRE O A TREIA 
CATEGORIE DE PARTICIPANŢI, „REMARCAŢI ÎN CADRUL REVOLUŢIEI”, EXCEPTÂNDU-I PE CEI DIN 
PRIMELE DOUĂ CATEGORII (I.-URMAŞI AI DECEDAŢILOR ŞI II.-RĂNIŢI ÎN TIMPUL REVOLUŢIEI) ? DA 
/ NU 
Şt.C.: Nu am nimic cu primele două categorii de revoluţionari (urmaşii revoluţionarilor şi răniţii în Revoluţie), dar a 
treia categorie, cea „remarcaţi în Revoluţie prin fapte deosebite” mi se pare o aberaţie totală, pentru cei care au votat 
această lege. A treia categorie de revoluţionari, în afară de indemnizaţia de aproximativ 2.000 RON net/lunar, mai are 
foarte multe privilegii, cum ar fi: călătorii cu trenul de clasa întâi gratuit, teren pentru loc de casă de 500 mp sau teren 
extravilan de 1 ha şi altele. În timp ce un pensionar care a muncit peste 40 de ani are până în 1.000 RON / lună, aşa-
zişii revoluţionari au o indemnizaţie de 2.000 RON. 
E.N.: Nu. 
A.O.: Personal, cred că acordarea de avantaje matriale participanţilor la evenimente este aberantă. Lupta împotriva 
comunismului – aşa cum a  fost la început – nu poate fi o activitate salarizată. Te ridici la luptă pentru libertate din 
proprie alegere, nu faci contract cu viitorul regim să fii plătit.Cred că este normal să-i ajutăm şi material pe urmaşii 
morţilor şi pe cei răniţi în acele zile. În rest, este de-a dreptul insultător să-l transformi pe luptătorul pentru libertate în 
mercenar. Este regretabil că sunt plătiţi ca „revoluţionari” şi cetăţeni care ori n-au participat la evenimente, ori nici nu 
erau născuţi pe atunci. Afacerea cu certificatele de revoluţionari este josnică, condamnabilă, regretabilă şi 
dezonorantă. A compromis întreaga luptă împotriva comunismului. Este o cale de confiscare a Revoluţiei. 
V.V.M.: Nu este justă această acordare. 
12.ALTE CONSIDERAŢII: 
Şt. C.: Nu mai am alte consideraţii. 
A.O.:  -Să se separe cazirile de răniţi şi morţi în Revoluţie care au fost neglijaţi, cărora nu li s.a acordat niciun fel de 
ajutor. 
-Să înceteze acordarea de avantaje de orice fel pentru celelate categorii, altele decât morţi şi răniţi. 
-Să se identifice falşii revoluţionari, şarlatanii şi să fie traşi la răspundere, pe baza legilor în vigoare (sau a unei legi 
speciale). 
-Să se recupereze de la cei vinovaţi sumele primite fără îndreptăţire. 
V.V.M.: După mine, Revoluţia din 1989 nu mai suscită vreun interes deosebit astăzi, ci doar pentru cei ce studiază 
istoria recentă a României Nu ne-am ridicat încă la nivelul cinstirii morţilor din Revoluţie. Ne interesează îmbogăţirea 
rapidă, nu suntem solidari suficient de mult cu cei oprimaţi de soartă. Polarizarea excesivă a societăţii va duce, în lipsa 
unor măsuri adecvate, la multe tulburări sociale. 
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text şi foto – Cătălin Dănulescu 

Vineri, 20 decembrie 2013, la Cercul Militar Mangalia, a fost 
lansată lucrarea “Revoluţia din decembrie 1989.Valoarea 
libertăţii”. Lucrarea reuneşte materialele prezentate de către 
dr.Lavinia Dacia Gheorghe, prof. univ.dr. Marian Cojoc, dr. 
Costin Scurtu, cdor.dr. Olimpiu Manuel Glodarenco şi  dr. 
Florin Stan în cadrul simpozionului ştiinţific organizat în anul 
2012, din iniţiativa domnilor cdor(r) Ovidiu Mihalache şi 
dr.Sorin Marcel Colesniuc, pentru a comemora eroii Revoluţiei 
Române. Cei doi sunt  cei care vor  susţine financiar apariţia 
acestui volum . 
 La această activitate au participat pe lângă  istorici implicaţi în 
elaborarea lucrării şi cetăţeni ai Mangaliei care au avut o 
implicare majoră în desfăşurarea evenimentelor în perioada 
respectivă, cadre  militare în rezervă şi în retragere, profesori, 
membri ai  filialei constănţene ai Asociaţiei  Cultul 
Eroilor”Regina Maria”, membri ai Clubului Artelor Solteris, 
oameni de cultură şi cetăţeni interesaţi de aflarea adevărului 
despre  momentele  dramatice ale sfârşitului de an 1989.  
Evenimentul a fost moderat de către poeta Emilia Dabu. Aspecte 
privind realizarea şi importanţa  lucrării au fost prezentate de cei 
doi coordonatori: cdor.(r)drd. Ovidiu Mihalache şi dr. Sorin 
Marcel Colesniuc. La rândul lor istoricii: prof.univ.dr. Marian 
Cojoc – Universitatea Ovidius Constanța, dr. Lavinia Gheorghe 
– Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și dr. 
Florin Stan – Muzeul Marinei Române au adus în atenţia 
auditoriului aspecte definitorii ale contribuţiei militarilor din 
MAI şi Marina Militară, precum şi ale cetăţenilor obişnuiţi la 
victoria  Revoluţie. Col.(r) Remus Macovei a prezentat aspecte 
legate de participarea militarilor din garnizoana Constanţa la 
acţiunile din perioada 17 decembrie 1989 – 6 ianuarie 1990. 
Ing.  Vasile, Moldovanu, prof. Traian Lupu și Robert Condruț , 
care au ocupat funcţii în administraţia locală şi care  fost 
implicaţi în desfăşurarea celor mai  importante evenimente  din 
Mangalia în decembrie 1989, au rememorat detalii  
semnificative  ale acţiunilor la care au participat. Demn de 
remarcat  este faptul că niciunul dintre ei nu este posesor titlului 
de revoluţionar.  
În finalul discuţiilor s-a concluzionat că încă mai sunt multe 
aspecte neelucidate privind evenimentele din această perioadă şi 
că ar fi deosebit de utilă o nouă lucrare care să cuprindă mărturii 
oferite de participanţii direcţi la evenimente, inclusiv  militarii 
aparţinând diferitelor structuri, implicaţi în acţiunile desfăşurate  

în 
Mangalia 
şi Neptun. 
Această 

lucrare ar 
urma să 
apără spre 
sfârşitul 
anului 

2014. 
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                                      text - Ana Ruse  
  La 18 ianuarie,2014,contraamiralul de torpile Mircea Caragea a 
împlinit 95 de ani, ocazie potrivită să fie omagiat de mai multe 
instituţii de profil.În sala mare a Academiei Militare de Marină, a 
avul loc fericitul evenimement la care nonagenarul a fost cel mai 
activ.Pe un ecran, s-a desfăşurat un interviu cu cel care urma să fie 
sărbătorit. Pe tot parcursul festivităţii, ecranul ne-a făcut cunoştinţă 
cu domnia sa prin multe fotografii realizate cu prilejul unor 
evenimente personale sau oficiale.  
    Activitatea debutează cu înălţarea drapelului pe catargul de pe 
scenă, adus de garda de onoare, însoţit de intonarea Imnului 
Naţional. Au luat cuvântul mai multe personalităţi.Contraamiral 
Dorin Dănilă, preşedintele Clubului Amiralilor consideră că este unul 
dintre cei care au dat viaţă activităţii instituţiilor, este o felie de 
istorie  a marinei române.D-na dr. Mariana Păvăloiu face o 
incursiune în biografia c.am Mircea Caragea.A urmat cursurile 
Liceului Militar din Craiova între 1930-1938, apoi Şcoala Navală, în 
Constanţa.La 17 mai 1939, N.Ş. “Mircea” vedea prima dată portul 
Constanţa.Porneşte în primul său marş pe Mediterana, în acelaşi an, 
având la bord, la “zburători” pe tânărul Mircea Caragea.În prezent, 
este ultimul supravieţuitor al acelui prim echipaj.Contribuţia sa în al 
doilea tăzboi mondial,este considerabilă, ca ofiţer pe distrugătoarele 
“M ărăşeşti” şi “Regina Maria”. De mare importanţă a fost activitatea 
de dragare a Dunării începând cu portul Giurgiu. În 1990, este 
avansat amiral, iar în 2012,contraamiral de flotilă. 
      D-na Marina Samoilă,nepoata celui omagiat, are un discurs 
emoţionant vorbind şi despre preocupările sale literare, artistice, 

muzicale, susţinând că a trecut toate examenele vieţii, în mod exemplar. 
    După ce primeşte Emblema de onoare a Statului Major Central, c.am.Mircea Caragea simte nevoia să mulţumeacă 
pentru onoarea ce i de acordă şi face un recurs la memorie. Şi ce memorie! Povesteşte cursiv, coerent evenimentele 
trecute de parcă s-ar fi petrecut cu o zi în urmă. Istoriseşte cu mândrie anii de război,urmările luptelor de la Sevastopol 
şi aducerea multor soldaţi în ţară cu distrugătorul “Regina Maria”. Cu puţin sarcasm aminteşte perioada ce a urmat 
iepurărilor din armată. Aşa ca o “răsplată” a faptelor de vitejie a multor ofiţeri români! A ajuns să lucreze ca ipsosar la 
Casa Scânteii. În şcoală, directorul Deveselu îi spunea”amiralul”. Văzându-se ipsosar, i se adresa în gând: ”Unde eşti, 
d-le Deveselu, să-ţi vezi “amiralul” ce-a ajuns. Cu umor, ironie, speranţă a trecut prin viaţă şi a ajuns să fie cu adevărat 
amiral pentru că deviza sa a fost:”Vive l’amor, vive la mer!” 
   I-au fost înmânate şi alte diplome şi plachete.Rectorul Academiei navale, d-l Virgil Chiţac îi oferă o Diplomă din 
partea Statului Major al Forţelor Navale.Clubul Amiralilor prin preşedintele său, c.am.Dorin Dănăilă, Liga Navală, 
prin v.am. Ilie Ştefan, 
Asociaţia cadrelor militare 
în rezervă îl onorează cu alte 
diplome. 
    Festivitatea se încheie cu 
mai multe cântece 
interpretate de corul marinei 
dirijat de dl. Cornel Ignat. 
Din reprtoriul cântecelor 
marinăreşti au făcut parte şi 
unele auzite, poate char 
cântate de cel omagiat. În 
final, corul şi sala întreagă îi 
cântă “La mulţi ani!” şi 
domnia sa mulţumeşte încă 
o dată pentru onoarea ce i s-
a făcut.Este aplaudat cu 
dragoste şi preţuire. 
 






