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Nu am să uit niciodată  ziua de 17 decmbrie 1989. În biroul comandantului Regimentului 34 

Mecanizat, din Topraisar, la ora 21.30 am fost anunţat că voi fi comandantul unui detaşament format din 127 
militari şi 11 TAB-uri, care are misiunea de a acţiona împotriva manifestanţilor în garnizoana Constanţa. 
Mi-a fost adus la cunoştinţă ordinul în 14 puncte al generalului Vasile Milea referitor la îndeplinirea unei 
astfel de misiuni. Ar fi trebuit, ca eu şi subordonaţii mei, să tragem împotriva demonstranţilor pe cât posibil 
la picioare, iar coloanele de manifestanţi să le manevrăm pe flancuri şi spate. 

Nu am să uit niciodată perioada 18-22 decembrie 1989, când în curtea Diviziei 9 Mecanizate, în 
Constanţa, militarii din detaşamentul meu şi din cel al  Regimentul 36 Mecanizat, din Mihail  Kogălniceanu, 
ne-am antrenat în vederea îndeplinirii misiunii primite. 

Nu am să uit niciodată seara zilei de 21 decembrie 1989, când un subordonat s-a prezentat la mine şi 
mi-a comunicat că aflase de la tatăl său că în Bucureşti se trage în manifestanţi. În noaptea respectivă nu  am 
putut dormi, cu gândul că astfel de manifestaţii puteau avea loc în ziua următoare şi la Constanţa. 

Nu am să uit niciodată deruta care a cuprins întregul comandament al Diviziei 9 
Mecanizate, când comandantul diviziei, generalul Popa George, a venit de la Casa Albă, cu 
epoleţii rupţi de către revoluţionarii. 

Nu am să uit niciodată senzaţia ciudată pe care am simţit-o când am intrat în 
dormitor să urmăresc imaginile prezentate de Televiziunea  Română, devenită liberă. 
Manifestanţii scandau “fără comunişti!”, iar noi, toţi ofiţerii şi subofiţerii din dormitor, 
eram comunişti. 

Nu am să uit niciodată că în jurul orei 18.00 am primit de la comandantul 
diviziei misiunea să apăr Grupul Energetic Feroviar din Gara CFR Constanţa şi am 
primit înainte de a pleca un drapel fără stemă şi o brasardă tricoloră. 

Nu am să uit niciodată entuziasmul cu care civilii ne salutau, pe timpul 
deplasării spre gară, cu semnul victoriei. Acest lucru va deveni o constantă pe toată 
perioada cât am acţionat pe străzile Constanţei. 

Nu am să uit niciodată ajutorul primit de la civilii din zona Terasei Anda, 
care , atunci când unul din soldaţi detaşamentului meu a fost accidentat de 
un TAB, l-au transportat cu un taxi la comandamentul diviziei, permiţându-mi mie 
îndeplinirea misiunii de instalare a pazei la obiectivele din zona industrială 
(Fabrica de pâine, Integrata, CET). 

Nu am să uit niciodată entuziasmul cu care civilii de la toate 
obiectivele ne-au ajutat la asigurarea unei cazări cât mai bune pentru militarii 
din pază şi faptul că în fiecare TAB  au instalat câte un telefon cu care s-a asigurat 
menţinerea legăturii cu divizia, mijloacele noastre de transmisiuni fiind 

nefuncţionale. 
Nu am să uit niciodată plăcerea cu care locuitorii veneau la militari 

şi le ofereau produse alimentare tradiţionale de crăciun. Îmi aduc aminte  de o 
doamnă în vârstă, care deşi nu avea mâna stângă, a dăruit astfel de alimente 

militarilor de pe strada Vârful cu Dor, spunându-mi că este cea mai mare satisfacţie 
pentru ea că poate ajuta astfel soldaţii aflaţi în misiune. 

Nu am să uit niciodată faptul că atunci când ne deplasam spre Neptun , pentru a scotocii 
pădurea din zonă, unde se semnalase prezenţa unor personae suspecte, TAB-ul cu care mă deplasam a rămas 
în pană, iar şoferii de pe un autocar şi o Rabă l-au ajutat  să rezolve defecţiunea pe mecanicul conductor, un 
subofiţer tânăr care nu se pricepea la partea mecanică şi care nu avea lotul de bord la el. În acelaşi timp lîngă 
TAB a oprit o Dacie Break, din care a coborât o femeie care le-a dăruit celor 10  soldaţi câte o sticlă de lapte 
şi o pereche de ciorapi groşi de iarnă. 

Nu am să uit niciodată că atunci când treceam printr-un grup mai mare de civili, aceştia în semn de 
respect,  scandau “Armata e cu noi!” şi ne îmbrăţişau. 
Scriu aceste rânduri cu durere în suflet, pentru că după 23  de ani de la acele evenimente, noi cei atât de 
respectaţi în 1989, din cauza unor conducători rupţi de realitate, care ne-au umilit şi batjocorit, etichetându-
ne ca fiind “pensionari nesimţiţi”, am fost nevoiţi să ieşim în stradă şi să manifestăm scandând ”Armata a 
fost cu voi!” 
Col.(r) Remus Macovei 
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de cdor. av. (rtg) Pavel Oţelea 
 
RETROSPECTIVĂ 
Din respect pentru instituţia din care cu onoare am făcut parte, unde am dobândit şi exersat o profesie, am să-i fac o 

succintă retrospectivă istoriografică şi voi arăta ce s-a făcut de ziua ei. Mai spun că, la rându-mi, m-am străduit şi am 
reuşit să nu distrug niciun avion propriu (nu al inamicului!), obţinând individual, dar şi cu escadrila, calificative 
maxime la trageri reale aer-aer, ziua şi noaptea, din emisfera din spate şi din faţă (atac frontal) în poligonul de la 
Astrahan.  

Pentru unii e ceva hazliu ceea ce zic, însă erau 
nişte misiuni de o încărcătură emoţională deosebită. 
Dacă nu obţineam calificativul maxim, făceam de 
râs ţara, comandantul suprem, Ziua Naţională, de 
asemenea. Ne întorceam din poligon. 

n în preajma acesteia şi era vai, vai, dacă nu 
veneam cu FB.           

Să ne întoarcem, însă, un pic în istorie, pentru o 
scurtă recapitulare a începutului şi evoluţiei acestei 
instituţii, armata, subordonată exclusiv voinţei 
poporului, pentru garantarea suveranităţii, a 
independenţei şi a unităţii teritoriale a ţării şi a 
democraţiei constituţionale. 

Prin „Tratatul de la Adrianopol”, încheiat între 
Rusia şi Turcia la 2 septembrie 1829, s-au acordat 

unele drepturi popoarelor balcanice, în detrimentul Turciei. Într-un articol special al tratatului, se stipula dreptul 
Principatelor Române de a-şi înfiinţa propriile armate. Administraţia Principatelor a fost încredinţată generalului Pavel 
Kisellef, în timpul căruia au fost elaborate „Regulamentele Organice”, puse în aplicare, în 1831, în Muntenia, şi, în 
1832, în Moldova. Astfel, la 30 aprilie 1830, puţin în devansul aplicării regulamentelor, s-au pus bazele constituirii 
Infanteriei Române Moderne, ca armă de sine stătătoare, prin hotărârea „formăruirii în Valahia a şase batalioane 
pedestrime şi şase escadroane călărime a străjii pământeşti”, din care s-au înfiinţat 3 Regimente Mixte la Bucureşti, 
Ploieşti şi Craiova. În acelaşi timp, în Moldova, la Iaşi, s-au constituit un batalion de pedestrime şi un escadron de 
călarime care au format, mai târziu, Regimentul Mixt.  

Prima grupare militară modernă se organizează la 
Craiova, în 1830. Avea 4.500 de panduri, împărţiţi în 
9 unităţi de cavalerie „grea”, fiecare pandur 
dispunând de: uniformă, un cal, o puşcă, două 
pistoale, un hanger şi 4 cuţite de azvârlit. Unităţile 
dispuneau şi de propria lor artilerie mobilă (tunuri 
trase de cai). Ea se numea „streaja” sau „miliţia 
pământească”. Tot la Craiova, s-a constituit prima 
formaţie specializată în muzică militară şi a avut loc 
prima paradă militară la grădina publică „Mihai 
Bravu”. 

Din alt punct de vedere, se consideră că înfiinţarea 
Armatei Române moderne începe în perioada 
domniei lui Alexandru I. Cuza, prin înfiinţarea taberei 
de la Floreşti. Motivul înfiinţării acestei tabere ar fi 
fost  generat de nerecunoaşterea de către Imperiul 
Otoman şi Austro-Ungar a domnitorului. Mai mult, se punea la cale o intervenţie militară peste Dunăre. Cum Cuza 
răspunde energic, la 20 aprilie1859, la Floreşti, între Ploieşti şi Câmpina, armata moldo-munteană a fost concentrată 
spre a face faţă oricărei situaţii. După alte ameninţări, sub presiunea celorlalte puteri garante, Poarta a acceptat oficial, 
odată cu Austria, în a III-a şedinţă a Conferinţei de la Paris (25 august/7 septembrie) să recunoască dubla alegere. 
Detensionarea situaţiei cu cele două imperii îl determină pe domn să ordone închiderea taberei de la Floreşti (1 
septembrie 1859).  
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Înainte de adoptarea legii pentru organizarea armatei (7 februarie 1864), un rol important în modernizarea acesteia 
l-a avut Misiunea Militară Franceză, solicitată împăratului Napoleon chiar de domnitorul român, prin trimisul său 
special la Paris, Vasile Alecsandri, compusă, la început, din ofiţeri şi subofiţeri de intendenţă şi administraţie, iar, mai 
apoi, şi din ofiţeri şi subofiţeri de trupă, stat-major, vânători, artilerie şi geniu,  care au activat în mediul militar 
românesc din 1860 până în 1891.  

După adoptarea „Constituţiei” din anul 1866, prin 
trei legi succesive, prima din anul 1868,  care 
consfinţea ca principiu director al apărării naţionale 
Naţiunea Armată,  principiu iniţiat de domnitorul 
Cuza, urmată de cele din anii 1872 şi 1874, s-au pus  
bazele juridice şi s-a creat cadrul legislativ adecvat 
sistemului militar de apărare a României. 

Primul mare moment în istoricul armatei moderne 
române este marcat prin participarea Principatelor 
Unite la Războiul ruso-turc din 1877-1878,  în urma 
căruia România a obţinut independenţa faţă de 

Imperiul Otoman.    La 
10 iulie 1913, Armata Regală Română intră pe 
teritoriul Bulgariei în cadrul celui de-al Doilea 
Război Balcanic, iar, în urma Tratatului de pace de la 
Bucureşti, din acelaşi an, România dobândeşte 
Cadrilaterul. 

Unul din cele mai înălţătoare momente ale fiinţării armatei române l-a  constituit trecerea Carpaţilor în 
Transilvania, pe 27 august 1916, sub steagul tricolor cu stema regală şi cu dezideratul:  

“ ‘Nainte! ‘Nainte spre marea Unire,  
Hotarul nedrept să-l zdrobim ,  
Să trecem Carpaţii, ne trebuie Ardealul, 
De-o fi să ne-ngropăm de vii. ” 
Intrarea Regatului Român în Războiul cel Mare s-a făcut alături de Tripla Înţelegere (Antanta), după doi ani de 

neutralitate, iar desfăşurarea acţiunilor de luptă au fost de un dramatism deosebit pentru soldatul-ţăran, fiindcă aceştia 
reprezentau masa oştirii, mai ales în eroicul an 1917. În acest an, pe teritoriul liber al Moldovei, Misiunea Militară 
Franceză, condusă de generalul H. M. Berthelot, schimbă faţa armatei române, prin reorganizare şi dotare. Tot acest 
efort naţional uman şi material a fost încununat de Marea Unire  şi consacrarea Statului Naţional Unitar Român. Acest 
deziderat este zdruncinat de invazia armatei ungare la est de Tisa, sub comanda lui Bela Kun, începând cu aprilie 
1919. În aceste condiţii, armata română, de nevoie, dezvoltă o viguroasă contraofensivă, oprindu-se la Budapesta. 
Această operaţie militară este singura din istoria modernă a României care s-a desfăşurat fără aportul aliaţilor. De 
remarcat că ecoul acţiunii militare române n-a fost chiar bine primit de către cancelariile străine. Trebuie amintit şi 
faptul că, în acelaşi timp cu această contraofensivă, trupele române duceau un război şi pe linia Nistrului, împotriva 
bandelor bolşevice, care făceau dese incursiuni în Basarabia, încercând să răscoale populaţia şi să reia teritoriul dintre 
Prut şi Nistru.  

Temelia instituţiilor Regatului României este 
serios zdruncinată în preajma şi pe timpul celei de-
a Doua Conflagraţii Mondiale. Anul 1940 
reprezintă tragedia noastră naţională în trei acte, 
când armata regală română, într-o cumplită 
umilinţă, ca urmare a Pactului Ribbentrop-
Molotov din 1939, pierde o treime din ţară, fără să 
fi tras un foc de armă: 28 iunie-Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa; 30 august- 
Ardealul; 7 septembrie -  Cadrilaterul. De 
menţionat că, odată cu evacuarea armatei din 
ţinuturile citate, s-au evacuat şi mulţi civili români 
din toate categoriile sociale. Să nu creadă cineva 
că nu a fost cu adevărat o tragedie!  

În aceste condiţii politico-militare, Regatul se 
aliază cu Puterile Axei, tot după doi ani de 

neutralitate şi, la 22 iunie 1941, intră în război de partea acestora, pentru a dezrobi populaţia de sub jugul roşu, din 
teritoriile răpite de URSS. Armata a fost zdrobită de ger şi de trupele sovietice la Porţile Stalingradului. După trei ani 
şi două luni de campanii militare împotriva URSS, la 23 august 1944 (armata sovietică fiind deja în Moldova), se trece 
de partea aliaţilor (Naţiunile Unite)  împotriva nazismului, dar şi pentru a recâştiga teritoriile române aflate sub 
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ocupaţie hortistă. Prin „Conferinţa de pace de la Paris”,  din anul 1946, semnată ca stat duşman învins, României i se 
recunoaşte Ardealul.  

Tratatele de pace de la Paris din anul 1947 stabilesc că toate forţele militare aliate vor fi retrase în termen de 90 de 
zile din România, cu excepţia Uniunii Sovietice, care îşi va păstra pe teritoriul acesteia forţe armate, necesare pentru 
menţinerea liniilor de comunicaţie cu armata sovietică din zona de ocupaţie a acestora din Austria. 

Urmare a marilor evenimente arătate la mai puţin de 3 ani de la ocupaţia sovietică a României, la data de 30 
decembrie 1947,  regele Mihai I este forţat să abdice şi este proclamată Republica Populară Română. 

După ce P.C.R. a obţinut controlul politic al ţării, s-a copiat modelul sovietic de organizare militară şi politică în 
lumina doctrinelor acestuia, incluzând România 
şi în sistemul strategic al U.R.S.S. pe perioada 
Războiului rece. Pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv, au fost numiţi consilieri militari 
sovietici, spre a superviza reorganizarea 
eficientă a armatei. În anul 1958, au fost retrase 
din ţara noastră trupele sovietice, iar, între 
1959-1960, şi ultimii consilieri militari. 
România rămâne membră a Tratatului de 
prietenie, cooperare şi asistenţă mutuală, Pactul 
de la Varşovia, care a fost o alianţă militară a 
ţărilor din Europa Răsăriteană, fondată în 1955, 
împotriva ameninţării pe care o percepeau din 
partea alianţei N.A.T.O., fondată în 1949, care 
a integrat Germania de Vest „remilitarizată”. 
Pactul s-a dizolvat oficial la întâlnirea de la 
Praga din 1 iulie 1991. 

O cotitură importantă în viaţa politico-militară a României o reprezintă „Legea apărării naţionale” din 1972, prin 
care se adoptă doctrina militară naţională ”Războiul întregului popor”, ce schimbă fundamental organizarea şi dotarea 
sistemului militar naţional. 

Rezistenţa armată anticomunistă, din perioada 1944-1962, împotrivirea ţăranilor  la procesul de colectivizare 
forţată, revoltele muncitoreşti, dizidenţa anticomunită şi  altele şi-au încununat succesul în Revoluţia Română din 
Decembrie 1989.  

În acest mare eveniment istoric, armata a avut un rol decisiv pentru victorie şi trebuie privită ca un protector al 
celor care s-au ridicat împotriva dictaturii comuniste („Armata e cu noi!”), chiar dacă, până în momentul fugii 
dictatorului, comandant suprem, au existat unele sincope de atitudine prodictatorială din partea unor comandanţi. 

După cum am văzut, de-a lungul timpului, restructurarea şi modernizarea armatei au premers marile transformări 
ale instituţiilor statului român. Şi de această dată, aderarea României la Alianţa Nord Atlantică (NATO),  pe data de 
29 martie 2004, important moment istoric ce a dus la transofrmarea armatei într-o instituţie profesionistă (şi prin 
dsfiinţarea serviciului militar obligatoriu), anticipând devenirea ţării, la 1 ianuarie 2007, ca stat membru al Uniunii 
Europene. 

Retrospectiva făcută, în care am văzut alianţe de voie şi de nevoie, mă obligă a vedea şi prospectiv. Trag concluzia 
că destinul României, mai ales în această perioadă, când fenomenul globalizării este tot mai vizibil, nu poate fi decât 
într-o largă politică de cooperare militară, dar, mai ales, economică, internaţională. De unii singuri nu vom putea face 
nimic. 

ZIUA ARMATEI ŞI A ARMELOR 
Din anul 1830, după cum am zis, anul înfiinţării armatei române moderne, până în 1951, în tradiţia românească nu 

a existat o zi dedicată exclusiv sărbătoririi acestei instituţii. Aflată în centrul atenţiei publice, mai ales după Războiul 
de Independenţă, armata a participat anual la manifestările prilejuite de Ziua Înălţării Domnului, devenită, după Primul 
Război Mondial, „Ziua Eroilor”, şi la cele de Sărbătoarea Naţională a Regatului României (10 Mai). Dacă armata nu a 
avut propria zi aniversară, în schimb,  categoriile de forţe armate, diferitele genuri de arme, unităţi şi mari unităţi îşi 
sărbătoreau ziua odată cu praznicele propriilor patroni spirituali. În martie 1948, acest gen de sărbătoare a fost 
abandonat, fiind reluat în anul 1994. 

La data de 20 iulie 1951, Prezidiul Marii Adunări Naţionale declară, prin decret,  ziua de 2 octombrie, pentru prima 
oară, ca „Ziua Forţelor Armate ale R.P.R.” Motivul acestei alegeri îl constituia faptul că, la 2 octombrie 1943, Stalin 
aprobase organizarea Diviziei „Tudor Vladimirescu” din prizonieri de război români, devenind cu cei din Divizia 
„Horea, Cloşca şi Crişan”, înfiinţată asemeni celei din faţă, nucleul viitoarei „Armate Populare” din România.  

În 1958, prin Ordin al ministrului Forţelor Armate, s-a revenit la tradiţiile unităţilor şi marilor unităţi, cărora li s-a 
permis să-şi sărbătorească sau comemoreze principalele momente din toată perioada existenţei lor.  

În anul următor, la 01.10 1959, Ziua Forţelor Armate a fost mutată pe data de 25 Octombrie. În decret, nu se face 
nicio referire explicită la motivul acestei decizii. La vremea respectivă, ea a reprezentat un act de curaj. Motivul 
principal al deciziei de schimbare a Zilei Armatei trebuie căutat în faptele de arme ale Armatei Române şi în rezultatul 
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acestora: reîntregirea graniţei de Vest a României şi anularea, de facto, a prevederilor Dictatului de la Viena. 
Recunoaşterea importanţei zilei de 25 Octombrie 1944 pentru istoria Armatei României şi istoria naţională, în 
ansamblul ei, este pusă în evidenţă şi de faptul că autorităţile timpului şi-au asumat chiar riscul unor speculaţii 
nefavorabile lor, care puteau asocia faptele de arme cu ziua de naştere a regelui Mihai I sau cu forma de guvernământ 
existentă înainte de 30 Decembrie 1947. Deci, 25 Octombrie 1944  semnifică data eliberării totale a nord-vestului 
Transilvaniei de sub ocupaţie hortistă, chiar dacă acest teritoriu a fost preluat iniţial de administraţia sovietică, fiind 
retrocedat României pe 9 martie 1945.  

Toate acestea pun în evidenţă faptul că Ziua Armatei Române este legată efectiv şi afectiv de Transilvania, 
leagănul genezei şi evoluţiei istorice a poporului nostru, de obiectivele şi sentimentele Armatei Române, care au vizat 
întotdeauna îndeplinirea idealurilor naţionale: unitate, independenţă, suveranitate, integritate teritorială. 

Deoarece armata naţională este intregată în N.A.T.O., menţionez faptul că armatele occidentale nu au stabilită o 
dată anume ca sărbătoare a armatei. Excepţie de la aceasta fac Franţa, care îşi sărbătoreşte armata la 11 Noiembrie 
(ziua armistiuţiului dintre Aliaţi şi Germania, 11 
noiembrie 1918), Italia, a cărei zi a armatei este 
4 Noiembrie (data semnării armistiţiului de la 
Villa Giusti, 4 noiembrie 1918) şi România. 

După iureşul Revoluţiei, a urmat iureşul 
multora în scaune de demnitari „vopsiţi” în 
apărători ai creştinismului şi demolatori a tot 
ceea ce s-a făcut în comunism. Parcă acolo nu ar 
fi fost şi munca Armatei Române. Slavă 
Domnului că ziua acesteia a rămas eminamente 
laică. Pentru propaganda istoriei naţionale, ar fi 
trebuit ca şi zilele armelor să fie legate de larga 
panoplie a evenimentelor sau a personalităţilor 
ce şi-au dobândit notorietate în domeniul lor. 
Patronii spirituali (sfinţii) fac parte din 
patrimoniul universal, iar ei nu trebuiesc 
prăznuiţi în pas de defilare sau formaţii de 
avioane. 

CINSTIREA ZILEI DE 25 OCTOMBRIE 
În acest an, 2012, se împlinesc 150 de ani de la înfiinţarea Ministerului Apărării (când, în anul 1862, domnitorul 

Alexandru I Cuza a unit ministerele de război de la Iaşi şi de la Bucureşti, luând naştere Ministerul de Război al 
Principatelor Unite, cu sediul la Bucureşti) şi un deceniu de când România are trupe în Afganistan. Datorită şi acestor 
fapte, festivităţile dedicate sărbătoririi Zilei Armatei Române au fost fără precedent. S-a arborat Drapelul naţional la 
sediile instituţiilor militare, s-a ridicat Marele Pavoaz la bordul navelor militare maritime şi fluviale,     s-au organizat 
ceremonii militare şi activităţi comemorative în toate garnizoanele din ţară, în teatrele de operaţii şi în ţările în care 
România are acreditaţi ataşaţi ai Apărării.  

Pentru prima dată, s-au organizat ceremonii militare de evocare a eroilor neamului în locurile în care strămoşii 
noştri au purtat marile bătălii pentru neatârnarea neamului şi depunerea „Jurământului” militar de către absolvenţii 
unor instituţii militare de învăţământ în spaţii publice. Seria de manifestări a fost încheiată în zilele de sâmbătă, 27 
octombrie, şi duminică, 28 octombrie, când, în mari centre comerciale din Bucureşti şi din ţară, s-au organizat 
expoziţii de tehnică de luptă, standuri de promovare a armelor şi cu tematică istorică, dar şi frumoase spectacole de 
fanfară. 

Nu pentru a nu fi mai prejos de ceea ce am arătat, ci în cursul a ceva firesc, Filiala judeţeană Constanţa a Asociaţiei 
Naţionale „Cultul Eroilor-Regina Maria” a organizat şi a participat la festivităţi închinate acestei zile. Astfel, pe data 
de 24 octombrie, a organizat un simpozion la Muzeul Marinei Române, cu tema „Armata Română –trecut, prezent şi 
viitor”, unde au ţinut scurte alocuţiuni gazda ospitalieră cdor. conf.univ. dr. Olimpiu Manuel Glodarenco, gen. bg. 
Vasile Hermeneanu, cam. (rtg) Petre Zamfir, col. (r) Remus Macovei, cdor. av. (rtg) Vasile Reghintovschi  şi dr. 
Costin Stan. La eveniment, au participat veterani de război, cadre militare în rezervă şi retragere, cadre militare active, 
studenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi elevi ai  Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” al cărui cor, 
dirijat de prof. Sabin Nicolaină, a încântat asistenţa. Cu acest prilej, a fost lansat şi numărul 12 al revistei asociaţiei, 
„Arma Pontica”. 

Pe data de 25 Octombrie, membri ai asociaţiei noastre au depus o coroană de flori la „Monumentul eroilor”, prin 
col. (r) Cătălin Dănulescu, şi au fost alături de preşcolari ai Grădiniţei „Steluţele Mării”, însoţiţi de prof. Victoriţa 
Radu, Adriana Drăgoi, Anica Gornea şi de elevi ai Şcolii „Aurel Vlaicu”, însoţiţi de prof. Minodora Nicolae, care au 
depus flori la Monument, instituţii cu care avem protocoale de colaborare. 

Nu am lipsit nici de la manifestările organizate de Garnizoana Constanţa, prin grija comandantului acesteia, cam. 
de flotilă dr. Alexandru Mîrşu, la Complexul comercial „Maritimo”.  

La mulţi ani Armatei Române! 
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                                                                Prof., dr. Sandu Roxana şi prof., dr. Sandu Mihai 
                                                                                                                              
       Actul de la 23 August 1944 a produs o schimbare decisivă a atitudinii politice a României, atrăgând 
după sine mutaţii semnificative, din perspectiva operaţiunilor militare, pe apă sau uscat.  

O acţiune militară se încadrează într-o acţiune politică, fiindu-i expresia şi execuţia materială. Noua 
campanie militară a României se încadra, de astă dată, în acţiunea politică dusă de Marile Puteri Aliate,1 
dând naştere momentelor de derută şi, în unele cazuri dramatice, ale transpunerii inamicului în aliat şi 
invers. 
       Un astfel de caz a fost cel al operaţiunilor militare desfăşurate în bazinul Mării Negre, după actul de la 
23 August 1944. 
       Intenţia articolului este aceea de a schiţa situaţia existentă din perspectiva raportului de forţe româno-

german, la momentul aflat în discuţie, de a exprima starea confuză 
apărută din cauza incertitudinii de a se fi produs sau nu o schimbare în 
orientarea României, precum şi prezentarea unor indicii asupra viitorului 
segmentului maritim al forţelor militare româneşti. Aceste aspecte sunt 
prezentate în cele două părţi ale articolului, prima dedicată acţiunilor 
româneşti efective din bazinul Mării Negre şi cea de-a doua cuprinzând 
consecinţele imediate, provocate de actul de la 23 August 1944, legate de 
domeniul aflat în discuţie. 
       Itinerarii istoriografice 
       Fundamentul articolului îşi găseşte baza informaţională atât în 
lucrări ce prezintă factologia generală a celui de-al Doilea Război 
Mondial, în care actul de la 23 August poate fi înţeles în contextul 
evenimentelor adiacente, cât şi în studii ce privesc direct operaţiunile 
militare şi consecinţele din bazinul Mării Negre, ce au decurs în urma 
lui. 

       Din lucrările generale, se poate desprinde uşor semnificaţia actului de la 23 August 1944, dar există 
dezavantajul că privirile autorilor s-au oprit prea puţin asupra bazinului Mării Negre. Dintre ele, o lucrare 
utilă este cea a lui Constantin I. Kiriţescu, România în al Doilea Război Mondial.  
       Pentru a înţelege rolul Dobrogei de-a lungul timpului, din perspectivă geostrategică, este necesară 
parcurgerea unor lucrări ce privesc evoluţia regiunii. O astfel de lucrare, ce cuprinde şi actul de la 23 August 
cu impactul său, este cea a lui Valentin Ciorbea, Evoluţia Dobrogei între 1918-1944. Contribuţii la 
cunoaşterea problemelor geopolitice, economice, demografice, sociale şi ale vieţii politice şi militare. În 
acelaşi scop, poate fi considerată şi lucrarea autorilor Adrian Rădulescu şi Ion Bitoleannu, Istoria românilor 
dintre Dunăre şi Mare. Dobrogea. Rolul strategic al Mării Negre este evidenţiat în articolul lui Mihail I. 
Ionescu, Marea Neagră în relaţiile internaţionale de la Războiul Crimeii la sfârşitul celui de-al Doilea 
Război Mondial (1853-1947). 
       Deoarece nuanţa unui eveniment istoric reiese cel mai bine din sursele primare, acest articol se bazează 
şi pe două studii ale unor autori ce au făcut apel direct la arhive. Astfel, consecinţele actului de la 23 August 
1944 pentru Marina Română sunt prezentate prin documente de arhivă în articolul lui Marian Cojoc, Portul 
Constanţa şi marina română în documente de arhivă (1944-1947). Un alt autor ce recurge la arhive este Ion 
Ionescu, în articolul, Documente de arhivă despre activitatea desfăşurată de Comandamentul Portului şi 
Zonei Constanţa în perioada 1940-1945.  
       Consecinţele actului sunt prezentate şi în articolul lui Alesandru Duţu, Drama Marinei Române. 23 
august – 6 septembrie 1944, precum şi în volumul, coordonat de Ion Ionescu, Georgeta Borandă, Marian 
Moşneagu, Noi contribuţii la istoria Marinei Militare Române.  
       Substanţa articolului şi-a găsit sursele în lucrările lui Valentin Ciorbea, Portul Constanţa de la 
antichitate la mileniul III şi Flota Maritimă Comercială Română. Un secol de istorie modernă (1895-1995).  

                                                
1 Constantin I. Kiriţescu, România în al doilea război mondial, vol. II,  Bucureşti,  Editura Univers Enciclopedic,  1996,  

p. 231. 
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       În aceeaşi categorie, se înscrie lucrarea coordonată de Ilie Manole şi Ioan Damaschin, Confruntări 
navale, ce prezintă, în cel de-al doilea volum, principalele acţiuni desfăşurate pe apă în cel de-al Doilea 
Război Mondial. Un loc aparte îl deţin operaţiunile militare româneşti din Marea Neagră. 

Foşti şi noi aliaţi. Actul de la 23 August 1944 şi operaţiunile militare din bazinul Mării Negre  
În timpul războiului din anii 1941-1944, bazinul pontic a intrat sub controlul exclusiv al Germaniei, aici 

creându-se un comandament unic, Amiral Marea Neagră, care a înglobat şi forţele maritime ale României.2 
       Dispunerea şi numărul trupelor germane, în momentul întoarcerii armelor împotriva Germaniei, precum 
şi manevrele executate de acestea, începând cu seara zilei de 23 August 1944, au pus forţele terestre, 
maritime şi fluviale în faţa rezolvării unor situaţii militare ce au devenit tot mai complexe, pe măsura 
derulării evenimentelor.3  
  Principalul organism militar german cu responsabilităţi în Dobrogea a fost Comandamentul superior 
Amiralul Mării Negre, cu sediul la Eforie, comandat de viceamiralul Helmuth Brinkmann, subordonat 
Grupului de Marină Sud, cu punctul de comandă la Sofia, şi care acţiona în cooperare cu grupul de armate 
Ucraina de Sud, (comandament aflat la Slănic Moldova) şi cu alte comandamente.4  
       La momentul aflat în discuţie, germanii dispuneau de 80 de nave, dintre care: 4 submarine, 8 vedete 
torpiloare, 9 dragoare şi 6 vânătoare de submarine. La sud de Constanţa, se afla bateria „Tirpitz”, ce 
dispunea de trei tunuri de 280 mm., tunuri antiaeriene de 88 mm, mitraliere, puşti mitraliere şi câteva 
blindate pe şenile, deservite de un efectiv de 600 militari.5 La nord de Constanţa, se aflau 6 tunuri 
antiaeriene. Din perspectiva efectivelor umane, numărul militarilor germani existenţi între Dunăre şi Mare 
era de 15 000, dintre care în port s-ar fi aflat 500, iar între Eforie Nord şi Eforie Sud, 5 – 6.000 de oameni. 
       Totalul gurilor de foc al forţelor navale germane de la Constanţa era de 319, având calibre de 20, 37, 76 
şi 88 mm.6  
       De partea românilor, forţele maritime şi cele de uscat din structura Marinei Militare aflate în zona 
Constanţei erau diriguite de două comandamente: Comandamentul Forţelor Navale Maritime, comandat de 
contraamiralul Horia Macellariu şi Comandamentul Litoralului Maritim şi Fluvial, comandat de comandorul 
N. Bărdescu, ambele cu sediul la Constanţa.7 Forţele de uscat erau alcătuite din Divizia a 9-a.  
       La forţele, de care dispuneau românii, se adăuga şi personalul unor unităţi ce aveau misiuni de apărare a 
litoralului. Un astfel de exemplu este cel al Comandamentului Portului şi Zonei Constanţa (C.P.Z.C.). 

Acesta făcea parte din Divizia de Mare împreună cu Forţa Navală 
Maritimă (F.N.M.), Artileria de Coastă şi Flotila de Hidroaviaţie.8 
Comandamentul Portului şi Zonei Constanţa trebuia să efectueze 
operaţiuni de  supraveghere, de dragaj, de asigurare a staţionării 
navelor fără pericolul pătrunderii străinilor în port. 
       La momentul 23 August, pe mare, românii deţineau 25 de nave de 
luptă, printre care 4 distrugătoare, 3 submarine, 8 vedete torpiloare, 3 
canoniere, 2 torpiloare. Ca o concluzie, se impune faptul că raportul de 
forţe era favorabil Germaniei: 4:1, la principalele nave de luptă, şi 
aproximativ 2,7:1, la gurile de foc amplasate la bordul acestora.9 
       Evenimentul din 23 August a surprins nu numai efectivele germane 
aflate în Dobrogea, dar şi Marina Regală, ce trecea prin sentimente de 
incertitudine, produse de lipsa de informaţii.  

Contraamiralul Horia Macellariu nota aceste stări în memoriile sale, 
ilustrând, totodată, complexitatea situaţiei militarilor români: „Navele 
de sub comanda mea erau în porturi şi pe mare, împletite cu cele 
germane. Oare  s-a gândit cineva atunci la cei de pe teren, la cei care 

                                                
2 Mihail I. Ionescu, Marea Neagră în relaţiile internaţionale de la Războiul Crimeii la sfârşitul celui de-al Doilea Război 

Mondial (1853-1947), în Revista de Istorie Militară, XVI,  nr. 6,  2005,  p. 10. 
3 Valentin Ciorbea, Evoluţia Dobrogei între 1918-1944. Contribuţii la cunoaşterea problemelor geopolitice, economice, 

demografice, sociale şi ale vieţii politice şi militare,  Constanţa,  Editura Ex Ponto,  2005,  p. 502.  
4 Ibidem,  p. 502. 
5 Idem, Portul Constanţa de la antichitate la mileniul III,  Constanţa,  Editura Europolis,  1994,  p. 183. 
6 *** Confruntări navale, vol. II, (coord. Ilie Manole, Ioan Damaschin),  Bucureşti,  Editura Militară,  1988,  p. 149.  
7 Valentin Ciorbea, op. cit.,  p. 182. 
8 Ion Ionescu, Documente de arhivă despre activitatea desfăşurată de Comandamentul Portului şi Zonei Constanţa în 

perioada 1940-1945, în Dobrogea. Repere istorice, (coord. Mihai Lupu),  Constanţa,  Editura Europolis,  2000,  p. 68-69.   
9 *** Confruntări navale, vol. II, (coord. Ilie Manole, Ioan Damaschin),  Bucureşti,  Editura Militară,  1988,  p. 149. 



8 
 

trebuiau să rezolve situaţia în care au fost puşi cu totul pe neaşteptat? Aşa se face că ne-am trezit că trebuie 
să schimbăm întreaga noastră strategie şi tactică de luptă cu 180, aflându-ne cu un inamic alături şi cu un 
amic în spate, care – încă nu ştiam asta în acel moment – susţinea că nu există nici un armistiţiu.”10   
       Cu toate acestea, navele româneşti au fost alarmate şi pregătite pentru un eventual contraatac, imediat 
după transmiterea la radio a Proclamaţiei către ţară. În aceeaşi noapte, este transmis documentul de bază 
referitor la acţiunile militare ce urmau a fi luate împotriva germanilor, Directiva Operativă a Marelui Stat 
Major. Conform lui, forţele maritime trebuiau să acţioneze pentru: împiedicarea infiltraţiunilor germane şi 
bulgare în Dobrogea; interzicerea debarcărilor; siguranţa Dunării Maritime.11  
       O primă acţiune inspirată a fost aceea a izolării, prin tăierea legăturilor telefonice a Comandamentului 
german instalat la Hotelul „Carlton”. Prioritară a fost constituirea unor subunităţi cu misiunea apărării unor 
obiective importante din oraş şi din port. 
       Situaţia în tabăra germană era la fel de confuză. La orele 22:30, viceamiralul Brinkmann primise ordinul 
de a cuceri oraşul şi portul. În acest scop, bateria „Tirpitz” a fost pregătită pentru a acţiona. În dimineaţa 
zilei de 24 august 1944, ora 9:00, detaşamente germane au urcat la bordul navelor Ardeal şi Alba-Iulia, 
preluând vapoarele.12 Acţiunile germane ofensive au continuat prin: îndreptarea tunurilor către navele 

româneşti, montarea de mine şi chiar deplasarea în 
scopul ocupării unor poziţii strategice. Toate aceste 
acţiuni demonstrau conformarea germanilor la ordinul 
primit de ocupare a oraşului Constanţa. 
       În acest context, generalul Costin Ionaşcu, 
comandantul Diviziei a 9-a, i-a cerut lui Brinkmann, în 
timpul întâlnirilor, ce au avut loc, părăsirea regiunii 
prin punctul de frontieră Negru Vodă, pentru armata de 
uscat, şi pe mare, pentru flota de război, cu obligaţia de 
a lăsa intacte instalaţiile portuare şi amenajările 
aeroporturilor.13 
       Conştiente de faptul că nu pot să-şi îndeplinească 
misiunile, anihilate, înconjurate şi încolţite de trupele 
române, navele germane au fost nevoite să se retragă 
din portul Constanţa spre Bulgaria.14 Pe 25 august, 

navele germane au început să părăsească portul, fără incidente. O parte din navele germane ieşite în larg au 
fost scufundate ori incendiate, altele s-au îndreptat spre sud, unde, mai jos de Capul Caliacra, au sabordat.15 
       După ocuparea de către sovietici a litoralului bulgar, unităţile marinei de război germane care se mai 
aflau acolo (o flotilă de submarine, o flotilă de vedete rapide, o flotilă de dragoare) şi-au pierdut ultimele 
baze de operaţii în Marea Neagră.16 
       Un alt aspect important a fost acela că, în ciuda declaraţiilor României şi acţiunilor de alăturare la 
Naţiunilor Unite, trupele sovietice au tratat în continuare pe români ca inamici. Astfel, în dimineaţa zilei de 
25 august 1944, avioane sovietice au bombardat portul Constanţa, provocând scufundarea remorcherului 
dragor Basarabia şi a câtorva nave germane, dar comandamentele române, pentru a sublinia irevocabilitatea 
desprinderii operate din războiul dus de Germania, au ordonat propriilor mijloace antiaeriene să nu 
riposteze.17 Restul Dobrogei a fost părăsit de germani până la 29 august. 
       Bazinul Mării Negre şi consecinţele imediate ale Actului de la 23 August 1944 

                                                
10 A.M.R., fond 381, dosar 38, f. 13, apud Valentin Ciorbea, Evoluţia Dobrogei între 1918-1944. Contribuţii la cunoaşterea 

problemelor geopolitice, economice, demografice, sociale şi ale vieţii politice şi militare,  Constanţa,  Editura Ex Ponto,  2005,  p. 
505-506. 

11 *** Confruntări navale, vol. II, (coord. Ilie Manole, Ioan Damaschin),  Bucureşti,  Editura Militară,  1988,  p. 143. 
12 Valentin Ciorbea, Carmen Atanasiu, Flota Maritimă Comercială Română. Un secol de istorie modernă (1895-1995),  

Constanţa,  Editura fundaţiei Andrei Şaguna,  1995,  p. 174. 
13 Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria românilor dintre Dunăre şi Mare. Dobrogea,  Bucureşti,  Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică,  1979,  p. 353. 
14 Valentin Ciorbea, Evoluţia Dobrogei între 1918-1944. Contribuţii la cunoaşterea problemelor geopolitice, economice, 

demografice, sociale şi ale vieţii politice şi militare,  Constanţa,  Editura Ex Ponto,  2005,  p. 508.  
15 Idem, Portul Constanţa de la antichitate la mileniul III,  Constanţa,  Editura Europolis,  1994,  p. 185. 
16 Andreas Hillgruber, Hitler, Regele Carol şi Mareşalul Antonescu. Relaţiile germano-române. 1938-1944,  Bucureşti,  

Editura Humanitas,  1994,  p. 264. 
17 Valentin Ciorbea, op. cit.,  p. 185. 
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       Analiza elementară a derulării evenimentelor produse în spaţiul românesc, cu precădere în cel 
dobrogean, relevă interesul sporit manifestat după 23 August 1944, de către forţele sovietice angrenate în 
acea vreme în ceea ce se poate numi schimbul de hegemonie, pentru două din importantele obiective 
româneşti ale zonei: Portul Constanţa şi Marina Română.18  
       Înainte de pătrunderea în port, Comandantul Forţelor Navale Sovietice din Marea Neagră adresează un 
Ultimatum contraamiralului Horia Macellariu, prin care se cere predarea flotei de război către 
Comandamentul Maritim Sovietic. Ordin ulterior abandonat. 
       Starea de încordare, existentă de la început între români şi sovietici, a fost amplificată de un incident 
constituit de torpilarea cargoului „Oituz” şi, mai ales, de scufundarea unui dragor sovietic de către un 
submarin german. Acuzând Comandamentele române de sabotaj şi complicitate cu marina germană din 
Marea Neagră, comandamentele sovietice au întrerupt legăturile cu autorităţile române şi au interpretat 
chemarea la Bucureşti, la 1 septembrie, a contraamiralului Horia Macellariu pentru a raporta situaţia din 
Dobrogea şi de pe litoral, ca o dovadă a refuzului românesc de cooperare.19   
       Cel de-al doilea obiectiv important, portul, reprezenta pentru sovietici atât o zonă de operaţii, cât şi de 
staţionare. Pe data de 3 septembrie 1944, generalul sovietic Morgunov, numit comandat al Bazei (sovietice) 
Navale Constanţa, a vizitat principalele puncte strategice ale Portului Constanţa, pentru ca, a doua zi, trupe 
sovietice să ocupe porţile de intrare în port, obligând grănicerii români să se retragă.20  
       În zilele următoare, sunt luate măsuri asemănătoare de: predare a tuturor depozitelor, instalarea ofiţerilor 
sovietici pe navele româneşti. Totodată, Comandamentul sovietic a preluat toate navele flotei de război şi 
comerţ, şantiere, porturi. Din 31 de unităţi de luptă şi 93 de nave auxiliare, au fost, ulterior, înapoiate, în 
baza Convenţiei semnate la Moscova la 11 septembrie 1945, un număr de 18, la care se va adăuga şi bricul 
„Mircea”.        

       Arestarea şi anihilarea parcului de nave, 
construcţiilor şi transporturilor navale 
româneşti, în vâltoarea evenimentelor 
discreţionare de după 23 August 1944, au fost 
urmate, în primii ani postbelici, şi de o 
înverşunată prigoană împotriva cadrelor 
Marinei Militare, suspectate de ataşament faţă 
de vechiul regim.21 Într-o notă chiar din iulie 
1946, expediată de Şeful Secţiei a II-a din 
Direcţia Operaţii, Centrului de Control 
Militar nr. 1, personalul considerat 
antisovietic era împărţit în două categorii: 
pentru prima, formată din vârfuri reacţionare 
periculoase, trebuia aplicată epurarea, pentru 

cea de-a doua, moderată, soluţia era disponibilizarea. În virtutea acestui raţionament, un număr de 162 de 
ofiţeri de marină au fost trecuţi în cadrul disponibil, la cerere şi din oficiu.22  
       În privinţa flotei comerciale, încă de la începutul lunii octombrie, navele   „Alba-Iulia”, „Ardeal” şi 
„Dacia” au fost preluate de Comandamentul sovietic instalat la Constanţa şi utilizate pentru transporturi.23 
Pe 6 octombrie 1944, „Alba-Iulia” şi „Ardealul” plecau din port, pentru a se întoarce cu cadeţi şi familii de 
ruşi. Acestor trei nave preluate de ruşi li s-au adăugat „Basarabia”, adusă în cursul lunii octombrie 1944, 
împreună cu „Transilvania”, din portul Istanbul. „Basarabiei” i se va schimba numele în „Ucraina”. 
Motonava „Transilvania” a rămas României, deschizând în anul 1945, linia de trafic Constanţa-Marsilia.24 

                                                
18 Marian Cojoc, Portul Constanţa şi marina română în documente de arhivă (1944-1947), în România de la Mare,  an V,  nr. 

7,  1996,  p. 33. 
19 Alesandru Duţu, Drama Marinei Române. 23 august – 6 septembrie 1944, în Anuarul Muzeului Marinei Române,  Tom. VI,  

2003,  p. 517. 
20 Ibidem,  p. 34.  
21 ***Noi contribuţii la istoria Marinei Militare Române, (coord. Ion Ionescu, Georgeta Borandă, Marian Moşneagu),  

Constanţa,  Editura Leda,  2001,  p. 115. 
22 Ibidem,  p. 117. 
23 Valentin Ciorbea, Carmen Atanasiu, Flota Maritimă Comercială Română. Un secol de istorie modernă (1895-1995),  

Constanţa,  Editura fundaţiei Andrei Şaguna,  1995,  p. 175. 
24 Ibidem,  p. 176. 
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       Aşa cum demonstrează documentele de arhivă, până în 24 octombrie 1944, portul Constanţa s-a aflat 
sub controlul autorităţilor sovietice. De-abia în urma unor întâlniri româno-sovietice, s-a reuşit o 
îmbunătăţire a relaţiilor dintre cele două părţi.  
       La 10 noiembrie, Comandamentul Portului şi Zonei Constanţa şi-a reluat vechea denumire – 
Comandamentul Militar al Portului Constanţa. Acesta era considerat organul de legătură între 
Subsecretariatul de Stat al Marinei şi Comandamentul Militar Sovietic al Portului Constanţa, conlucrând 
pentru satisfacerea nevoilor şi cererilor, pentru asigurarea transporturilor şi bunei furnizări a tuturor 
serviciilor în port.25 
       Toată această presiune sovietică exercitată în sectorul maritim, cu toate implicaţiile sale, se alătura 
efectelor negative ale celor patru ani de război avute asupra lui. Deşi starea lor era precară, s-au folosit toate 
instalaţiile şi platformele în sprijinul războiului purtat de Aliaţi, precum şi reluarea imediată a traficului de 
interes militar. Cu acelaşi scop, s-au făcut reparaţii la staţia de petrol şi la navele sovietice aduse pentru acest 
lucru. Cifra maximă a reparaţiilor a fost atinsă în luna mai 1945, datele statistice consemnând 74 de nave, 
pentru ca, până în luna septembrie 1945, numărul lor să se menţină în jurul a 30 de nave lunar.26  
       Acestea sunt noile coordonate fundamentale, realizate de sovietici în scopul controlării bazinului Mării 
Negre, punct deosebit de important din perspectivă geostrategică.  

Actul de la 23 August 1944, reprezintă, pentru litoralul românesc, debutul timpuriu şi violent al 
controlului sovietic, ce nu va întârzia să apară în întreaga societate românească. 
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Eroi mangalieni la Muzeul “Callatis” 

de E. C. Ninu 

 
 În directorul Muzeului de Arheologie “Callatis” Mangalia, Sorin-Marcel Colesniuc,  municipiul de la 
malul mării are certitudinea unui om care “sfinţeşte locul”, dat fiind aportul recunoscut de somităţile 
ştiinţifice pentru aducerea uneia dintre piesele de bază ale tezaurului românesc, papirusul găsit cu ocazia 
săpăturilor din 1959 şi rătăcit undeva, prin Moscova. 
     Colaborarea filialei locale a Asociaţie Naţionale “Cutul Eroilor” cu d-sa este mai veche. 

Ca invitat de onoare la momentul inaugural (septembrie 2011) al primului Cerc “Cultul Eroilor”, din 
cadrul Liceului Teoretic cu numele omonim al instituţiei pe care o reprezintă, a expus, în faţa elevilor, o 
temă interesantă despre “Mangalia în colimatorul Primului Război Mondial”.   

De aceea, cu largheţea-i cunoscută, a răspuns solicitării noastre şi ne-a sugerat chiar folosirea vitrinelor 
din muzeu pentru materialele strânse, de-a lungul timpului, despre eroii mangalieni, expoziţie ce avea să se 
întindă pe o perioadă de circa două săptămâni. 

Gândită pe mai multe secţiuni, tema expoziţiei, „Mărturii despre eroii din zona Mangaliei, care au luptat 
în al Doilea Război Mondial" , a putut fi diversificată astfel:  

I. VETERANI DE RĂZBOI DIN MANGALIA ŞI ÎMPREJURIMI: NINU I.CONSTANTIN, 
RĂDEANU ALEXANDRU, BRĂNIŞTEANU DĂNILĂ, ARIF-HAGI HUSNI 

II. MEDALII DE RĂZBOI DIN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL (FRONTUL DE EST ŞI 
CEL DIN VEST) MONUMENTE DIN MANGALIA ŞI DIN ÎMPREJURIMI ÎNCHINATE 
EROILOR 

III. REVISTE MILITARE 
IV. EXPOZIŢIE DE FILATELIE PE TEME MILITARE 



12 
 

Cu o zi înaintea desfăşurării festivităţilor din 
centrul oraşului, activitatea a adunat un public 
numeros, constituit, mai ales, din cadre didactice 
şi elevi ai celor trei licee, Colegiul Economic, 
Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” şi Liceul 
Teoretic “Callatis”. 

După expunerea despre rolul armatei române 
în al Doilea Război Mondial, prezentată de dl 
Sorin-Marcel Colesniuc, a vorbit, apoi, 
preşedintele Subfilialei A.N.”C.E” Mangalia, 
Emil-Corneliu Ninu, despre faptele de arme şi 
decoraţiile tatălui său, Ninu I. Constantin, pentru 
ca, în final, dl veteran Alexandru Rădeanu, la cei 
92 de ani ai săi, să detalieze aspectele dureroase 
ale prizonieratului său lagărele Uniuni Sovietice, 
punctate cu cărţile poştale expediate soţiei. 

Medaliile şi brevetele expuse au fost unul din 
punctele de atracţie ale participanţilor, pe lângă 
cele amintite mai înainte, adăugându-se şi 
“Crucea Sanitară“ deţinută de Arif-Hagi Husni. 
Au emoţionat, de asemenea, exponatele eroului 
Dănilă Brănişteanu, din Cotu-Văii, decedat la 
începutul anului, cuprinzând şi unul dintre 
volumele sale cu versuri, cu originalul jurnal 
liric de front. 

Revistele militare (“Camarazii”, “Arma 
Pontică”, “România eroică”, “Timona”, 
“Eroica”) au prezentat, prin articolele şi 
ilustraţiile lor, modele de preţioasă apreciere a 
eroilor ultimei mari conflagraţii. 

Un semn al pioasei recunoştinţe pentru 
sacrificial acestora l-a constituit şi vitrina cu 
fotografii ale monumentelor din Mangalia 
(vechea statuie, de la 1927, actualul triptic 
statuar din Piaţa Republicii, compus din “Poarta 
luminii”, “Altarul” şi “Înălţarea”, apoi, statuia 
marinarului din faţa Muzeului Marinei de la 
marginea localităţii, cea din incinta Cercului 
Militar, precum şi mormintele martirilor militari 
ai Revoluţiei din Decembrie 1989), precum şi 
cele din împrejurimi, Albeşti, Cotu-Văii şi 
Limanu. 

De asemenea, piesele de expoziţie filatelică 
(maximafilie) pregătite de către Ninu George, un 
alt fiu al multimedaliatului Ninu I.Constantin, au 
putut fi vizionate cu interes. 

Cum această colaborare s-a dovedit extrem de 
fructuoasă, se cuvine ca numărul unor astfel de 
iniţiative să crească de la an la an, mai ales că, în 
perioada 1947-1989, multe dintre sacrificiile 
românilor chemaţi să-şi dea sângele, când patria 
i-a chemat sub arme, au fost trecute sub tăcere, 
sub greaua cumpănă a unor politici fluctuante şi 
defavorabile nouă, ca naţiune.   
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de Oana-Cristiana Rădulescu (elevă Liceul Teoretic “Callatis”, 

Mangalia)  
 

Motto:  "Eroi au fost, eroi sunt încă 
Şi-or fi în neamul românesc! 

Căci rupti sunt ca din tare stâncă 
Românii, orişiunde cresc." 

( Ioan Neniţescu – “Pui de lei” ) 
 
 

 
 Eroi, eroism, patrie, vitejie. 

Mai avem nevoie de aceste noțiuni uitate într-o Românie în care se practică  confuzia între patriotism 
şi naționalism? Care ni-s eroii de azi?  

S-au deformat si rătăcit criteriile, proprietatea termenului ”eroism” îndepărtându-se de viața 
cotidiană, de lucrurile ce s-au întâmplat și de spiritul moral pe care  noi l-am pierdut de mult în această luptă 
înverșunată dintre bani și putere, control și bunăstare materială. 
 Eroul, în istorie, e un mentor spiritual și un paznic neînfricat. E o făptură nouă și o personalitate 
dinamică. E omul care a reusit să se învingă pe sine și să birue instinctul de conservare.  

Eroismul e evadare din cotidian, e lupta cu tine însuți și cu duhul lumii, e depășire și inamorare de 
veșnicie. E jertfa pentru ideal și dăruire pentru imponderabilele vieții spirituale. Eroismul e o forță morală, e 
o energie pusă în slujba unui ideal suveran.  

Eroul este exponentul şi mandatarul neamului întreg. El luptă pentru marile idealuri ale umanității și 
nu cunoaște obstacol în opera de înfăptuire  a dreptății sociale, a libertății naționale și a armoniei universale. 
Eroul e în slujba poporului şi el strigă răspântiile istoriei, durerea si suferința neamului. 
 Am avut parte, în Decembrie 1989, de eroism autentic.  

Maculat de nestavilita puire a revoluționarilor, după rețeta ilegaliliștilor: ”puțini am fost, mulți am 
rămas!”, și răsplătiți indecent cu spații comerciale, dote şi tot soiul de privilegii, astfel, s-a dizolvat însăși 
ideea sublimă de eroism, definită exemplar de Shakespeare: ”Să fii în suflet un erou”.  

De-a lungul secolelor, armata română  s-a nutrit și regenerat moral din sacrificiul răzeșilor, oltenilor 
de la Plevna, vitejilor de la Mărăşești și Oituz.  

Ce prestigiu mai poate avea o armată care și-a binecuvântat cu epoleți de colonel liota unor alde Ion 
Olteanu, Turcescu, Blejnar? Caporalul moare în Afganistan, şmecherul capătă grad de colonel, vorba 
Chiriţei, ”stând pe tandur”! 
 Suflete pline de idealism si călite la para focului sacru, eroii sunt ființe reprezentative în viața 
neamului. Eroii sunt firi idealiste și însuflețite de marile idealuri ale umanității.  

Erou e cel ce pătimește pentru patrie, erou e cel ce sângerează pentru front, eroism arată cel ce asudă 
în fabrică și pe șantier, cel ce lucrează in uzină și mină, precum și cel ce se frământă și caută durerile și 
patimile poporului pentru istorie. Eroi sunt invalizii și patrioții ce poartă pe trupul lor urmele teroarei, 
suferinței și violenței asasine. Eroi sunt cei ce au crezut în victorie, cei care și-au plecat urechea la durerea și 
suferința poporului și au protestat contra asupririi și constrângerii seculare.  
 Ca trestia ne-am îndoit sub vânt, dar nu ne-am rupt.  

Știe numai bunul Dumnezeu cu cât sânge ne-am plătit noi pământul acesta, scump tuturor românilor, 
scump pentru frumusețile și bogățiile lui, scump pentru faptele mărețe și înălțătoare ce s-au petrecut aici…  

Eroi au fost!  
Mai sunt încă, vor mai fi? 
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ISTORIA UNUI SAT DOBROGEAN. 
de col.(r) Gheorghe Tudoran 

Motto: “Ce-i mai scump p-acest pământ, ca locul unde te-ai născut?” 
 

Comuna Saraiu este situată în partea de N-V a judeţului Constanţa, în zona 
centrală a Dobrogei, la 91 km de Constanţa şi la 17 km de Hârşova.  

Comuna are în componenţă următoarele localităţi: Sarai - vechea denumire 
Eni-Sarai ( palat, cetate); Stejaru – vechea denumire Carapelit (copacul negru, 
stejar); Dulgheru – care este  atestat de  cartograful Robert Baragrone,  la 2 
octombrie 1562; Balgiu – sat de tătari care produceau  dulceaţa (mierea) din 
pepeni. 

Prima atestare  documentară  despre Saraiu o găsim în legătură cu porunca 
sultanului Mehmet al IV-lea, adresată cadiului din Hârşova la 22.06.1664, 
privind neplata dărilor de către locuitorii creştini din Hârşova.  

În răspunsul cadiului, se precizează: ”Noi am plătit capitaţia fără a avea vreo 
lipsă …, dar supuşii noştri unii au plecat şi s-au stabilit de 7 ani în Daia-Kioi şi 
Sarai Kioi”.  

Deci această localitate există cel puţin din 1657.  
Aceste date pot fi consultate în lucrarea ”Relaţiile Ţărilor Române cu Poarta 

Otomană în documente  turceşti – anii 1601-1712”, Direcţia Generală a 
Arhivelor Naţionale, Bucureşti, 1984, p. 319-320”.  

De asemenea, istoricul şi geograful turc Evlia Celebi menţionează existenţa 
acestei localităţi tot în anul 1664, el vizitând aceste locuri de trei ori. Cu 

denumirea de Serai, localitatea apare pe o hartă austriacă din anul 1790, iar o hartă rusească din 1838 menţionează că, 
în Sarai, existau 20 de case (curţi). 

Căpitanul Marin Ionescu-Dobrogianu, în lucrarea sa, 
"Dobrogea în pragul veacului al XX-lea", publicată în anul 
1904, arată că localitatea Eni-Sarai a fost distrusă  de ruşi, în 
anul 1828, ruinele localităţii vechi fiind vizibile şi astăzi, între 
ţărmul lacului Hasarlâc şi fosta cetate Cius. Satul va fi mutat în 
actuala vatră  după  1842, dar va fi distrus, pe timpul războiului 
Crimeii, de către trupele ruseşti. Satul va fi repopulat, dar, în 
timpul războiului din 1877-1878, va fi din nou distrus. Foştii 
locuitori  se vor întoarce însă la casele lor. Practic, localitatea 
fost distrusă de trei ori (cam la fiecare generaţie), dar, de fiecare 
dată, dragostea de vatra strămoşească i-a făcut pe locuitorii 
localităţii să revină şi să ia totul de la început. După 1878, au 
început să se stabilească primii colonişti români, iniţial din 
judeţele Ialomiţa şi Brăila, ulterior, începând cu 1883, din Ardeal (120 de familii  de mocani). În anul 1886, când 
colonizarea a fost încheiată, satul avea 370 de familii. Până la această dată, prin contribuţia  tuturor  cetăţenilor 
localităţii,  s-au   construit şcoala (1880) şi biserica (1884). 

Pe timpul  celor două războaie mondiale, locuitorii 
comunei au plătiti un greu tribut de sânge, aproape nefiind 
familie care să nu aibă un erou căzut pe câmpurile de luptă.  

Despre eroi, nu pot spune decât  “Slavă lor!” şi “Glorie 
eternă!”. 

În perioada interbelică, în cea comunistă  şi în tranziţia 
de după 1989, comuna Saraiu s-a integrat în istoria comună 
a românilor.  

Nu cred că pot fi acuzat de patriotism local, însă atât 
realitatea istorică, cât şi  percepţia tuturor celor care au 
cunoscut aceste locuri, mă determină să afirm că această 
comună dobrogeană  a fost şi  este o aşezare de oameni 
gospodari, harnici, cinstiţi, cu respect faţă de legi şi 
Dumnezeu.  

 



15 
 

 
 
Cinstirea memoriei eroilor din comuna Saraiu 
În zilele de 13 şi14 octombrie  2012,  Primăria 
Saraiu şi  Consiliului Local Saraiu, sub deviza “ 
Soare, zîmbet, credinţă, speranţă şi încredere” a 
organizat  desfăşurarea unei suite de evenimente 
pentru sărbătorirea  Zilei comunei .                                                                                                                                                           
Cu sufletele curate locuitorii comunei au 
întîmpinat ziua Preacuvioasei Parascheva, cu o 
procesiune cu Sfinte Moaşte. Avându-l în frunte 
pe IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului şi pe 
doamna Dorinela Irimia, primarul localităţii, 
enoriaşii s-au deplasat pe principalele străzi ale 
localităţii. După sfinţirea unei Troiţe din lemn 
amplasată la intersecţia  principală a comunei,  s-

a desfăşurat ceremonialul dezvelirii 
Monumentului Eroilor comunei Saraiu.                                                                                                                                             
Dispus în Parcul central, recent reamenajat, 
monumentul placat cu marmură neagră, are 
inscripţionate numele celor 95 morţi sau 
dispăruţi în primul şi  cel de al  doilea război 
mondial.                                               IPS 
Teodosie a sfinţit  monumentul împreună cu un 
impresionant sobor de preoţi, corul Armonia al 
Arhiepiscopiei Tomisului contibuind la crearea 
unei atmosfere sobre specifice unui astfel  de 
moment.. În cuvintele lor IPS Teodosie şi col.(r) 
Remus Macovei, preşedintele Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor filiala Constanţa, au 
subliniat necesitatea cinstirii 
memoriei celor care s-au jertfit 
pe cîmpurile de luptă apărând 
credinţa şi neamul şi au 
felicitat-o pe doamna primar 
Dorinel Irimia pentru iniţiativa 
ridicării acestui impresionant 
monument. S-a arătat că doar 
munca cinstită şi credinţa în 
Dumnezeu sunt fundamentele 
unui viitor mai bun, inclusiv 
pentru locuitorii din Saraiu.                                                                                         
Au depus coroane de flori 
reprezentanţii Primăriei şi 
Consiliului Local Saraiu, ai 
Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor şi ai partidelor politice.                                                                                                                                            
În încheierea ceremonialului 
elevii Şcolii din Saraiu au prezentat un scurt program de cîntece şi poezii patriotice.                                      
Un rol important în desfăşurarea acestor evenimente l-au avut membrii Fanfarei Statului Major al Forţelor 
Navale, avîndu-l în frunte pe lt.col. Cornel Ignat, care au asigurat un fundalul sonor de o foarte bună calitate 
pentru toate evenimentele zilei. 
Preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor filiala Constanţa  
Col.(r) Remus MACOVEI 
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  de Popescu Iuliana (elevă, Colegiul Economic Mangalia) 

 
         Puţine sunt 
locurile din lume 
încărcate de 

amprenta 
trecutului, 
asemenea 

pământului 
dintre Dunăre şi 
Mare.  
Tocmai de aceea, 
Muzeul de 

Arheologie 
„Callatis” 

Mangalia şi 
Primăria 

municipiului 
Mangalia, în 
colaborare cu 
cele trei licee din 
Mangalia, au 
demarat un 

proiect intitulat „Să descoperim istoria Dobrogei!”. 
       Proiectul se derulează pe o perioadă de patru ani, iar joi, 4 octombrie 2012, a avut loc debutul său, care 
a constat în realizarea unei excursii la muzeul şi cetatea Histria. 
       Se anunţa o zi superbă, soarele era sus pe cer şi elevii erau nerăbdători de a pleca în excursie. Distanţa 
de la Mangalia până la Histria, de aproximativ 86 de kilometri, am parcurs-o repede şi, odată ajunşi pe malul 
lacului Sinoe, am văzut ruinele Cetatăţii Histria – prima colonie greacă de pe ţărmul de vest al Marii Negre 
şi, totodată, cea mai veche localitate de pe teritoriul Romaniei, întemeiată de coloniştii greci, veniţi din 
Milet. 
         Am înţeles că istoricul Vasile Pârvan a fost cel care a început cercetările şi a adus la lumină cetatea. 
Marele “poet al istoriei şi al arheologiei”, cum îl numea Tudor Arghezi, a deschis şantiere arheologice şi la 
„Tropaeum Traiani”, Mangalia (Callatis), Pantelimonul de Sus şi Munţii Orăştiei. 
         Noi am vizitat mai întâi muzeul, care, deşi nu este foarte mare, deţine piese arheologice numeroase şi 
interesante, cum ar fi: amfore (despre care am aflat că, în greacă, înseamnă din amândouă părţile), inscripţii, 
vase ceramice, sticlă, opaiţe, basoreliefuri şi altele.  
       Am mers, apoi, spre cetate şi am aflat că histrienii aveau trei porţi de intrare. Noi am intrat pe poarta 
principală, lângă ea aflându-se câteva blocuri imense de piatră, ruine ale unor turnuri de apărare duble, după 
cum ne-a explicat ghidul.  

Am continuat să mergem pe drumul carelor până în piaţa publică şi, mai departe, până la malul 
lacului. În cetate încă se mai fac săpături şi, probabil, multe ziduri şi obiecte sunt deocamdată ascunse, dar 
suprafaţa şi numărul mare de bazilici romano-bizantine, urmele catedralei sau cartierul de locuinţe, cartierul 
rezidenţial şi băile histrienilor arată faptul că, în trecut, Histria era un oraş prosper, cu mulţi locuitori. 
           A fost o excursie interesantă, într-un loc în care aerul este încărcat de parfumul autentic al istoriei.  

De aceea, ar trebui ca orice român să viziteze, măcar o dată în viaţă, vechea colonie grecească, 
Histria ! 



17 
 

 
 
 

 
de Emil-Corneliu Ninu 

 
Cu cele două Războaile Balcanice, s-a dovedit că aducerile masive de populaţie nu au fost decât o soluţie de 

moment, ce anticipa necesitatea reaşezării statelor, după sarabanda pretenţiilor teritoriale, cu motivaţie 
economică imperialistă.  

Conform prim-ministrului Titu Maiorescu (prezident şi al Conferinţei de pace, de la Bucureşti), după ultimul 
conflict militar, dintre Bulgaria şi Serbia, Grecia (16 iunie 1913-18 iulie 1913), România a intervenit, timp de o 
săptămână (10-17 iulie 1913) şi fără a trage un singur foc de armă, şi-a adjudecat un teritoriu bulgar, Silistra cu 
împrejurimile sale, pe care îl solicitase mai înainte, ca răsplată pentru „neutralitatea” din timpul Primului Război 
Balcanic. Se poate înţelege de la sine că administrarea acestuia a devenit foarte dificilă, tensionarea relaţiilor 
fiind alimentată şi de către  dezvoltarea unei ideologii naţionaliste, concretizată în noi forme organizate de luptă, 
mai ales în perioada interbelică.  

Aşa se face că imaginea României a avut nu numai de câştigat, în noile locuri, dar şi de pierdut, după cum 
avertiza socialistul Constantin Dobrogeanu-Gherea, care se opusese din răsputeri în parlamentul ţării anexării 
acestui teritoriu. Percepută de către unii naţionalişti şi ultranaţionalişti, existenţi în sânul noilor  comunităţi mixte, 
armata română a fost percepută ca o armată de ocupaţie, şi a avut 
de înfruntat reacţia agresivă a acestora.  

Se poate constata că nu numai în Ardeal, Bucovina şi 
Basarabia, ci chiar şi în Dobrogea, au existat cazuri de confruntări 
sângeroase între localnici şi naţionaliştii etnici bulgari, cunoscuţi 
sub numele de comitagii. Apărută ca o formă de luptă cu 
motivaţie patriotică, la sfârşitul sec. al XIX-lea, ea a continuat şi 
în secolul următor, în perioada interbelică, cu forme vădit 
paramilitare. Trecând frecvent noua graniţă cu România, acţiunile 
comitagiilor, sprijiniţi de către unii localnici, luau forma unor 
incendieri de gospodării, asasinate, agrsiuni fizice,  ce vizau atât 
armata şi administraţia română, cât şi coloniştii aduşi aici. (Este, 
de altfel, şi subiectul filmului „Salata”, ecranizare a unui episod 
din romanul „Cronică de familie” de Petru Dumitriu.) Jertfa 
jandarmilor români, în perioada celor două războaie mondiale, a 
ajuns la 18 decedaţi, dintre care 11 soldaţi, trei caporali, un 
sergent şi trei plutonieri. 
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Un astfel de incident dramatic a avut loc repercusiuni şi asupra învăţământului dobrogean. 
Astfel, printre  consecinţele unor acţiuni ale comitagiilor din preajma Silistrei, în perioada imediat următoare 

încheierii Priului Război Mondial, se numără spaima şi teroarea răspândite în rândul copiilor, al părinţilor şi al 
învăţătorilor ce predau în şcolile româneşti.  

Este cunoscut faptul că, după „războiul fulger” din tragica toamnă dobrogeană a anului 1916, aici, în anul 
următor, luaseră fiinţă şcoli primare în care se învăţa limba bulgară, lucru semnalat şi de către fostul revizor 
şcolar Vasile Helgiu, în articolul „Şcoala primară în Dobrogea în curs de 40 de ani (1878-1919)”, apărut în 
lucrarea „Analale Dobrogei”, 1920, an I, nr. 2, pag. 236: „nici o şcoală bulgărească înfiinţată în satele româneşti 
n-a rezistat măcar un an de zile. Ba chiar în unele comune, ca o contrabalansare a propagandei bulgare, s-au 
deschis şcoale româneşti. Ca exemplu în acestă privinţă avem Cara-Omerul, sat mare românesc în sudul 
judeţului, Murfatlarul, Cerna-Vodă, Cochirleni, Anadolchioi ş.a.” 

În primăvara anului 1919, revizoratul constănţean efectuează o inspecţie şcolară complexă la grădiniţele şi 
şcolile din comuna Turtucaia, judeţul Durostor, plasa Turtucaia, şi împrejurimile sale, locul marii înfrângeri, în 
urmă cu aproape trei ani, a trupelor române de către armata bulgară, aliată cu cea germană şi turcă.  

Din procesele-verbale ale acestora, reies o 
mulţime de constatări dramatice pentru locuitorii  
români de aici, cu problemele lor multiple, legate 
nu numai de sărăcia populaţiei, dar şi de cea a 
integrării lor.    

Cum, aici, avusese deja loc o confruntare 
sângeroasă între un detaşament de militari bulgari 
şi localnici, precum şi cu reprezentanţii forţelor de 
ordine, era nevoie de un exemplu de dăruire 
patriotică, prin deplasarea unor revizori 
constănţeni în astfel de locuri periculoase, desigur 
scopul fiind acela al ridicării moralului celor de la 
catedră, dar şi al localnicilor  colonişti.  

Se poate înţelege că şcoala debutase destul de 
târziu, după Anul Nou, când încă  mai fierbeau 
demersurile păcii de la Paris, ce încheiau Primul 
Război Mondial, ce aveau să consfinţească 
realizarea României Mari. 

Concluziile desprinse din documentele 
întocmite de revizorii din învăţământul primar şi 
secundar sunt elocvente, în acest sens, reţinând 
atenţia eforturile pentru însuşirea limbii române, 
cultivarea ei, prin orele la clasă, ca şi prin serbările 
şcolare, ori încercările disperate de a asigura 
frecvenţa copiilor, unii retraşi din cauza fricii, iar 
alţii, care mai veneau la cursuri, din cauza 
muncilor agricole specifice sezonului. 

Iată câteva dintre ele, în ordine cronologică.     
La clasa I a „Şcolii primare mixte No 5”, având 

ca director pe dl institutor Gh. Teodorescu, au fost prezenţi 30 de elevi din 35 înscrişi. Procesul-verbal întocmit, 
pe 12 iunie 1919,  de dl revizor N.Gh.Dinescu, laudă priceperea dnei învăţătoare Ştefania Macavei, care „face cu 
sârg lecţiuni şi, în activitatea desfăşurată în această clasă, faţă cu împrejurările extrem de grele în care se 
munceşte în Cadrilater, are tot meritul”. 

La „Şcoala primară mixtă No 4”, pe 14 iunie, la clasa a II-a, şcolarii prezenţi la ore au fost 17 din 24, iar 
acelaşi inspector N.Gh. Dinescu apreciază că dna învăţătoare Fani Gh. Ionescu „pune multă stăruinţă în buna 
educaţiune a clasei”. 

Pe 15 iunie, revizorul constănţean asista la examenul de sfârşit de an la clasa a IV-a a Şcolii Musulmane, 
având ca învăţător pe Ianni Papahagi şi, ca director, pe C. Mahmud. Din asistenţă făceau parte părinţi ai celor 7 
elevi (din 13 înscrişi), precum şi institutori musulmani din şcoală. „Din cele examinate, se constată: Într-un timp 
de cinci luni, elevii cls. a IV-a s‘au familiarizat cu limba română.” 

În ziua de 24 iunie, orele p.m., acelaşi revizor N. Gh. Dinescu inspecta şcoala primară mixtă din comuna 
Denizler, satul Daidâr, de sub conducerea  d-lui Vasile I.Bălănescu, învăţător suplinitor, consemnând:  

„Am găsit pe învăţător la şcoală. Nefrecvenţa elevilor a făcut ca şcoala să se depopuleze, încât de dimineaţă 
au venit doar doi elevi, iar după amează niciunul. Cauza principală, din convingerea făcută de mine, sunt  
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muncile agricole. La şcoală s‘au prezentat părinţii şi au cerut copiii pentru muncă. Se va raporta Dlui Inspector 
Şcolar Constanţa pentru a aproba ca pe ziua de 28 iunie  să închidem toate şcolile rurale. Am luat notă de toate 
reparaţiunile de care va avea nevoie localul de şcoală. Aci se simte nevoia postului al doilea şi a unei grădini de 
copii. 

Şcoala din Daidâr a fost deschisă oficial pe 15 Maiu a.c.” 
Tot la „Şcoala primară mixtă No 4”, revizorul N.Gh. Dinescu înregistra, pe 26 iunie, la clasa I, având ca 

învăţătoare pe Clemenţa I.Nicolescu, soţia directorului, prezenţa numai a 11 elevi, urmând regulat cursurile doar 
17, din 39. Totodată, remarca: „Nu s‘a putut trece materia conform programei, deoarece cu această clasă, 
cursurile de abia au putut începe regulat la 1 Martie.” 

Detalierea cauzelor care au împiedicat pe cei 36 de preşcolari (din 40 !) ai “grădinei de copii” din satul Cusni, 
comuna Rahova-de-Jos,  să ajungă la orele a.m. ale titularei Constanţa A. Manolescu sunt relevante pentru starea 
de spirit din judeţul Durostor: “Dna educatoare spune că, de două săptămâni, cu toate măsurile luate, nu s‘a 
putu împiedica depopularea grădinei. Cauzele: agitaţiile din plasa Sarsânlar şi muncile agricole. Din cele 
ecsaminate (sic!) s‘a putut vedea stăruinţa depusă anul acesta de Dna conducătoare, dar împrejurările au făcut 
să treacă peste hotărârea şi puterea de abnegaţie a Dnei conducătoare.” 

Pe 28 iunie, la  „Şcoala primară mixtă No 1” din Turtucaia, avându-l ca director pe institutorul Bănică 
I.Stoicescu, se asistă la lecţiile clasei I a dnei învăţătoare Zoe Dumitrescu. Din precizările făcute, reiese că 
şcolarii au început cursurile normal, pe 4 ianuarie 1919, iar dna învăţătoare „munceşte cu drag, depune stărunţă 
şi cu priceperea D-sale a realizat anul acesta, în împrejurări destul de grele, un frumos progres.” 

Concluziile inspecţiilor efectuate în şcolile din Turtucaia, judeţul Durostoru, au fost formulate într-un material 
având nr.  1202 din 9 iulie 1919 şi înregistrat la revizoratul Constanţa cu nr. 618 din 14.VII.1919.   

Fiind extrem de interesant şi elocvent pentru pasiunea şi spiritul de sacrificiu al corpului didactic, reprezentat 
de către acest inimos dascăl constanţean, N. Gh. Dinescu, ne permitem să-l reproducem în totalitate, păstrând 
grafia originalului. 

 
„Domnule Inspector, 
Am onoarea a vă raporta rezultatele 

inspecţiunilor făcute în cursul lunei Iunie a.c., 
consemnate în nouă procese-verbale ce se 
anexează aici în câte două exemplare.- 

În această lună, teroarea exercitată de bandele 
de comitagii bulgare a contribuit foarte mult ca 
şcoalele rurale să se depopuleze. Aceste bande au 
apărut luna aceasta sub formă de detaşamente, 
bine armate. Aşa, la atacul de la postul din com. 
Chiosc(?)-Abdi a atacat un detaşament de soldaţi 
bulgari, servindu-se şi de granate. Acest atac a 
fost raportat la Onor Minister cu Nr. 1070 şi în 
acelaşi timp vi s‘a  făcut cunoscut cazul şi Dvs. cu 
Nr. 1070. Aci, a căzut plutonierul de jandarmi. 
Învăţătorul şcoalei a scăpat cu viaţă şi şi‘a pierdut  
numai toate lucrurile. - 

De la graniţă, mişcările comitagiilor s‘a întins 
şi în interiorul judeţului. S‘a semnalat atacuri în 
com. Garvanu-Sarsânlar-Cadichioiu. - 

În asemenea împrejurări când însuşi Dl Prefect 
a fost atacat cu focuri de arme, fără însă nicio 
urmare, mersul în judeţ era o expunere sigură. - 

Totuşi, am căutat să merg şi luna aceasta, să-
mi fac datoria, pentru ca să am tot dreptul să cer 
corpului didactic, să nu fugă de la post .- 

La 8 Iunie a.c. am fost în comuna Popina. Aci a 
avut loc o preafrumoasă serbare şcolară. S‘a jucat 
şi o piesă de teatru în două acte. 

În rezumat: Luna aceasta, corpul didactic a trecut la ţară mare îngrijorare. Situaţia am raportat-o D-lui 
Secretar general, în audienţă, şi am raportat-o şi telefonic. 

În ultimul timp această îngrijorare pătrunsese şi printre membrii corpului didactic din Turtucaia.- 
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Subsemnatul a căutat să fie cât mai hotărât, asgurându-i că se vor lua măsuri de apărare, cari într‘adevăr  
au şi început a fi luate.  ” 

În continuare, copia cu nr. 307 din 31 iulie 1919, de pe procesul-verbal adresat de dl revizor şcolar al Circ. II 
Turtucaia dlui învăţător Ilie Spulber, detaliază eforturile depuse pentru o serbare şcolară de sfârşit de an.  

„Astăzi 8 Iunie 1919 am asistat la serbarea şcolară dată la Şcoala Primară Mixtă din Popina.- 
Această serbare a constat din 5 (cinci) coruri pe două voci, 8 (opt) recitări de poezii, două jocuri naţionale, 

un tablou Zâna Florilor, şi o piesă de teatru în 2 acte, Licuriciul. 
Întregul program s‘a executat  de elevii acestei şcoli. 
Serbarea  a avut un deosebit success moral.A fost sala plină, iar prefectura judeţului a fost reprezentată prin 

Director.- 
Această manifestaţie românească, culturală, a fost prima din anul acesta în Circa II. Dl Ilie Spulber, 

Dirigintele şcoalei, şt. personal 5382,  a depus miltă străduinţă şi pricepere. În aceste zile grele a funcţionarilor 
români aici în Cadrilater, D-lui  a găsit în sufletul său, destulă linişte şi prin o bunăvoinţă demnă de laudă ne-a 
dat această serbare în folosul şcoalei.- 

L‘am lăudat în faţa întregei adunări. 
Succesul material, de asemenea pare a fi 

mulţumitor.” 
Cum, pe perioada acestui început de 

românizare a unor ţinuturi de limbă şi tradiţie 
bulgară, apele turburi ale războiului marcaseră 
puternic relaţiile dintre administraţia bulgară şi o 
parte a corpului didactic, iată că s-a păstrat o 
copie şi de pe procesul-verbal din 3 iulie 1919, 
întocmit de către revizorul şcolar I.N. Ciocan, 
asistat de un alt inspector, V. Lepădatu, la şcoala 
din Caranasuf-Constanţa, în care  se preciza că 
„s‘a luat o declaraţie dela Dna Anastasia Niţă, 
relativ la felul petrecerei D-sale, în timpul 
ocupaţiunei bulgăreşti”, urmând ca o copie să fie 
înaintată şi inspectoratului Constanţa.  

Aspecte interesante pot fi desprinse şi din 
concluziile formulate de către revizorul şcolar P. 
Petrescu, ocazionate de examenul absolvirii 
clasei a IV-a.  

Astfel, în data de 3 iulie 1919, au participat la 
un astfel de examen şcolile rurale din localităţile 
judeţului Durostor: Babuc (învăţător GH. 
Chiojna, cu 10 elevi prezenţi, promovaţi, din 11 
), Calipetrovo (învăţător N.Zaharescu, cu 4 
promovaţi, 1 repetent, din 12 înscrişi), Aidemir 
(3 prezenţi, promovaţi, din 5), Alfatar (promovaţi 
5), Doimuşlar (un elev prezentat, promovat) şi 
Acâdânlar (doi prezentaţi şi promovaţi).  Din cei 

37 de elevi înscrişi la toate şcolile, s-au prezentat, aşadar, 25, unul singur fiind declarat repetent.  
Sunt demne de reţinut următoarele păreri: 
„Pregătirea acestora, în timpul scurt de câns s‘au instalat autorităţile noastre şi au început cursurile şcolare 

(la finele lui Ianuarie 1919), cu faptul că ei, în afară de 7 sunt bulgari de origine sau români aborigeni, 
necunoscători, la începerea şcoalei, a limbii române, că munca lor a fost îndoită, întâi, să‘şi însuşească limba, 
şi, al doilea, cunoştinţele din program, după un process psihic potrivit limbajului şi firii noastre, a fost cât se 
poate de bună. O deosebită plăcere să-i auzi pe ei, străinii de ieri, cum descriu ţara noastră, cum povestesc 
faptele istorice, cu ce însufleţire recită poezii patriotice şi ce mândrie simt când le dai prilejul să-şi arate ştiinţa 
lor în româneşte. 

Faţă de aceste rezultate şi ţinând seama de marile greutăţi în care au început şi au lucrat şcolile în 
Cadrilater, nu pot decât să aduc laude învăţătorilor care au prezentat elevii. ” 

Nu putem încheia aceste rânduri fără a sublinia, iarăşi, aportul deosebit al corpului didactic nu numai pe 
câmpurile de luptă, în haina militară, pentru făurirea marilor idealuri ale naţiunii, dar şi la actul de reconstrucţie a 
ţării, de după marile cataclisme  istorice. 
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 de  lt.col. (rtg) MIHAI ISTRATI 
 

La sfârsitul lunii octombrie 1918, România primea din partea Franţei mesajul de a se pregăti pentru 
reintrarea în luptă. La 6 noiembrie 1918, guvernul Marghiloman îşi dădea demisia. S-a format un nou 
guvern sub presedinţia generalului Constantin Coandă. La 10 noiembrie, s-a ordonat mobilizarea armatei. 
Regele Ferdinand a dat o proclamaţie, în care anunţa reintrarea în luptă a României, alături de aliaţi, iar, în 
apelul adresat ostaşilor, se arăta că se impune “ca o sfântă şi patriotică datorie, să luăm iarăşi arma în 
mână, ca să izgonim pe vrăşmaşul cotropitor din ţară şi să aducem linişte populaţiei asuprite”. În 
continuare, ostaşii erau îndemnaţi să lupte “ca să înfăptuiţi  visul nostru de atâtea veacuri: Unirea tuturor 
românilor, pentru care, în anii 1916-1917, aţi luptat cu atâta vitejie”.   

În Transilvania, Consiliul Naţional Român Central a reuşit, prin organizarea  consiliilor şi gărzilor 
naţionale, alegerea democratică a delegaţilor pentru adunarea naţională şi desfăşurarea propriu-zisă a Marii 

Adunari Naţionale de la Alba Iulia, care a realizat 
Actul Unirii, ce exprima voinţa de unire a tuturor 
românilor. 

Convenţia militară de la Belgrad, încheiată între  
reprezentantul Aliaţilor şi cel al Ungariei, împărţise 
arbitrar Transilvania, stabilind linia de demarcaţie pe 
Mureş. Cea mai mare parte a Transilvaniei care se 
unise cu România continua să se afle sub autoritatea 
guvernului ungar. 

Politicienii unguri continuau să desfăşoare o 
campanie de denigrare, ţeseau intrigi în capitalele 
europene. Ungurii răspândeau zilnic otrava 
şovinismului şi dezinformau publicul neavizat, 
organizau campanii de defăimare a poporului român, 
acţiuni în care ei au excelat întotdeauna. Scopul lor era 
să inducă în eroare Conferinţa de Pace şi să apere 
integritatea  Ungariei “milenare”, făurită prin cuceriri 
şi menţinută prin teroare.  

Propaganda antiromânească era însoţită şi de altfel 
de  acţiuni.  Astfel, în teritoriul locuit de români şi 
aflat încă sub autoritatea guvernului ungar, gărzile 
naţionale ungare, elementele fanatice, reactionare 
ungureşti şi chiar subunităţi militare  au început, sub 
diferite forme, să organizeze acţiuni de răzbunare, 
precum atacuri, arestări, chiar măceluri, cu scopul de a 

crea panică şi groază în rândul populaţiei. Faţă de cele ce se petreceau în Transilvania, Consiliul Naţional 
Român Central şi Marele Sfat al naţiunii române din Ungaria şi  Transilvania au acţionat energic, cerând 
guvernului de la Budapesta să renunţe la acţiunile de dominaţie şi împiedecare a românilor să se 
constituiască într-un stat liber şi independent, precum şi necesitatea ca românii să preia întreaga guvernare în 
Transilvania. Încercarile organelor politice ale românilor din Transilvania şi Ungaria de a rezolva 
problemele în mod paşnic, direct cu guvernul ungar, n-au fost luate în considerare. Nemulţumiţi de pierderea 
Transilvaniei şi a altor teritorii care se uniseră cu patria de origine, ungurii întreprindeau tot felul de acţiuni 
pentru a nu ceda, iar, acolo unde nu se putea, au creat o stare de tensiune. 

Încălcând prevederile condiţiilor din Armistiţiu, ungurii nu numai că nu şi-au redus  numeric trupele şi nu 
le-au dezarmat, dar au continuat să  acuze guvernul român de încalcarea Convenţiei, să maseze trupe în 
vecinătatea liniei de demarcaţie şi să provoace diferite conflicte.  

În mai multe localităţi aflate în teritoriul încă sub autoritatea guvernului ungar, mai ales în zonele Arad, 
Zalău, Baia Mare, Caraş-Severin, au avut loc incidente grave, soldate cu răniţi şi morţi, cu arestări, 
maltratări şi schingiuiri.     
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La 12 ianuarie 1919, şeful Statului Major al Armatei Române raporta primului ministru: ”În regiunile din 
Ardeal neocupate încă de trupele române, teroarea se întinde din ce în ce mai mult. Primesc zilnic 
telegrame disperate prin care toata populaţia şi societăţile culturale, fără deosebire de neam, credinţă şi 
lege, imploră ajutorul nostru”.  

În unele locuri, s-au petrecut fapte despre care nimeni nu şi-ar fi închipuit că se pot săvârşi în Europa. La 
Giurcuţa, lângă Huedin, un detaşament de 14 ofiţeri şi 60 de soldaţi unguri, înarmaţi cu mitraliere, au năvălit 
în sat, sub pretextul de a-i pedepsi pe locuitorii care au devastat castelul deputatului naţionalist ungar 
Urmaneczy. Au pătruns în case, au bătut până şi copiii mici şi au împuşcat 44 de săteni, pe care i-au aruncat 
peste un rug, dându-le foc. Rugul a ars timp de 5 zile. La Făget, un mare centru românesc din Banat, un 
avion unguresc a aruncat bombe asupra românilor care ţineau o adunare în piaţa satului, ucigând peste o sută 
de oameni. Execuţii în masă au avut loc în Chereleş, Covasna, Curtici şi Făget, unde grupuri de ţărani au 
fost ridicaţi si împuşcaţi la marginea satelor. La 20 februarie 1919, un batalion de trupe regulate ungare, 
venind de la Arad, a atacat comuna Şiria, sub pretextul de a dezarma  garda naţională românească, a 
bombardat-o şi a luat-o cu asalt. În urma acţiunilor care au avut loc şi în satele vecine, au fost ucişi 60 de 
oameni, mulţi au fost maltrataţi, puşi în lanţuri şi închişi. În comuna Sohodol, cei doi preoţi ai bisericii 
ortodoxe au fost ucişi, iar cadavrele au fost aruncate în Criş. La Ciuc, locotenentul român Tamaş a fost pus 
să-şi sape singur groapa. Bihorul a îndurat unul dintre cele mai groaznice calvare. Comuna Sighişel a fost 
atacată de trei ori, fiind ucişi peste 50 de locuitori. La Beiuş, în noaptea de 3 spre 4 aprilie, militarii unguri i-
au ridicat pe fruntaşii români Ioan Ciordaşi, membru al Comitetului Dirigent, şi pe avocatul Nicolae Bolcaş, 
i-au schingiuit   şi  îngropat de vii. În toate cele trei sute de  incidente  săvârşite de unguri numai în judeţul 
Arad, din noiembrie 1918 până în februarie 1919, toate victimele au fost români.                         

Generalul Berthelot raporta, la 8 februarie  1919: “Conform tuturor rapoartelor pe care le primesc, 
ungurii se dedau la adevărate atrocităţi asupra populaţiei de naţionalitate română; din aceasta ar rezulta 
acte de extremă gravitate, dacă nu se dau imediat ordine guvernului ungar”.                                                                                               

Conştient de misiunea pe care o avea în apărarea noilor frontiere, ca şi de necesitatea de alungare a 
trupelor cotropitoare din ţară, guvernul român a acordat o atenţie deosebită organizării şi instruirii armatei. 
În scurt timp s-au format unităţile necesare, în ciuda greutăţilor materiale existente. Intervenţiile repetate ale 
guvernului român, ale delegaţiei sale la Conferinţa de Pace, cât şi a evenimentelor ce se petreceau pe 
teritoriul încă neeliberat, i-au determinat pe aliaţi să permită Comandamentului Militar Român să ocupe 
regiunea Sighet-Baia Mare-Zalău. La 22 ianuarie 1919, trupele române ocupaseră deja teritoriul până la linia 
de demarcaţie fixate de aliaţi. Dar aceasta nu rezolva situaţia. La 28 februarie, Consiliul Militar Interaliat, de 
acord cu Consiliul Suprem, a admis mutarea liniei de demarcaţie spre vest, fixând ca limită linia de  cale 
ferată Satu Mare–Oradea-Arad, fără să permită ocuparea acestor orase. Pe data de 19 martie, ofiţerul francez 
aflat în fruntea Comisiei Militare Aliate din Budapesta, colonelul Vyx, a cerut guvernului ungar să retragă 
trupele pe noua linie de demarcaţie. Guvernul a demisionat, lăsând puterea unei alianţe dintre comunişti şi 
social-democraţi. La 21 martie, s-a proclamat Republica Ungară a Sfaturilor, cu un Consiliu Revoluţionar, în 
care Bela Kun  a devenit comisar al poporului pentru Afacerile  Externe, recunoscut drept conducator al 
ţării.  

Deşi aliaţii şi-au dat seama de pericolul reprezentat de Bela Kun şi politica sa, au dovedit îngăduinţă faţă 
de situaţia Ungariei, n-au urmărit aplicarea prevederilor Convenţiei de Armistiţiu, dezarmarea şi reducerea 
efectivelor militare, sperând că acţiunile guvernului  ungar se vor limita la interiorul graniţelor sale. Această 
poziţie a aliaţilor a încurajat guvernul ungar în pretenţiile sale faţă de români, Bela Kun pretinzând ca 
românii să se retragă pe linia Mureşului. Încrezătoare în success, ca urmare a măsurilor luate, armata ungară 
a atacat în nopatea de  15/16 aprilie punctele româneşti înaintate. Armata româna a ripostat dezlănţuind 
atacul pe un front de 200 de km. În seara zilei de 1 mai, tot malul stâng al al Tisei era în mâinile armatei 
române. Consiliul Suprem a susţinut cererea ca trupele române să rămână pe Tisa, situaţie acceptată de 
guvernul român. Accepta chiar să se retragă în spatele liniilor stabilite de aliaţi, cu condiţia ca aliaţii să dea 
garanţii împotriva oricărei noi agresiuni a ungurilor. Bela Kun a ignorat recomandările Consiliului Suprem 
şi a continuat pregătirile militare atât în interiorul ţării, cât şi pe Tisa. Punând în practică avertismentul dat la 
sfârşitul lunii iunie, în sensul că Ungaria va reanexa teritoriile româneşti, guvernul ungar a dezlănţuit 
ofensiva în noaptea de 19/20 iulie 1919. Armata ungară a reuşit să formeze capete de pod şi să înainteze 
peste Tisa pe o adâncime de 55 km. Abia la 25 iulie, a fost oprită, inamicul fiind complet înfrânt în seara 
zilei de 26 iulie. 
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 De data aceasta, Comandamentul militar şi guvernul  român n-au mai aşteptat dispoziţiile şi nici ajutorul 
Consiliului Suprem şi, pe proprie răspundere şi cu forţele pe care le-a avut la dispoziţie, Comandamentul 
militar român a organizat contraofensiva pe direcţia şi cu obiectivul Budapesta.  

Ne oprim cu relatările privind acţiunile militare şi ne limităm în a sublinia că, ocupând Budapesta, 
România a avut de rezolvat probleme ce păreau insurmontabile. Armata română a trebuit să vină în ajutorul 
populaţiei ungare, care era în prada foametei cele mai groaznice. Ea a ajutat la reorganizarea administraţiei, 
la stabilirea ordinii, la aprovizionarea populaţiei, în ciuda greutăţilor prin care trecea România. 

Este important să reţinem unele aspecte legate de Conferinţa de Pace de la Paris.  
În urma acţiunilor ungureşti ostile României, guvernul român a trebuit să învingă numeroase dificultăţi, 

să combată atitudinile unor forţe occidentale dezinformate sau rău intenţionate. S-a ajuns până acolo, încât, 
la începutul  lunii septembrie, şeful delegaţiei americane la Conferinţa de Pace a declarat că ţara sa va părăsi 
Conferinţa, dacă nu se vor lua măsuri severe împotriva României, aflată în stare de ‘rebeliune” împotriva 
Consiliului Suprem şi propunea excluderea României din rândul Puterilor Aliate şi Asociate şi ruperea 
legăturilor diplomatice, blocusul economic şi financiar.  I.I.C. Brătianu a luat atitudine şi a arătat care este 
 adevarata cauză a nemultumirii şi ostilităţii Conferinţei faţă de români:  “Chestiunea petrolului a dezlănţuit 
împotriva noastră pe marii rechini ai trusturilor americane. Este cel puţin ciudat ca Franta, Anglia, Italia 
să se facă împotriva noastră instrumentele docile ale unor interese ce le sunt vrăjmaşe şi a acestor 
resentimente. Aceste trei Puteri, care constituie majoritatea Conferintei, ne maltratează şi ne ameninţă în 
modul cel mai violent în faţa lumii întregi şi se mărginesc, pentru mângâierea noastră, a ne dovedi pe 
ascuns bunele lor sentimente, sub forma de regrete”.  

Brătianu a demisionat şi a declarat: ”Astăzi,Statele Unite, pentru că noi le refuzăm petrolul nostru, obligă 
Conferinţa să ne umilească cu jigniri publice”. Era vorba de refuzul Romaniei de a livra petrolul românesc 
societăţii Standard Oil. Este bine să cunoaştem conţinutul raportului ministrului Franţei în România, din 7 
ianuarie 1920, în care relatează discuţiile pe care le-a avut cu colegul său american: “El mi-a spus că în 
momentul în care a fost invitat să-şi întrerupă concediul pentru a-şi relua postul, organizaţiile evreieşti şi 
capitaliştii din Statele Unite au exercitat asupra lui, cu complicitatea  unei părţi a anturajului preşedintelui 
Wilson, o puternică presiune pentru a-l determina să devină instrumentul partidului lor, cu condiţia de a 
provoca o ruptură între Antanta şi România. Este, se spune, singurul mijloc de a asigura dominaţia din 
punct de vedere economic a Statelor Unite asupra României … Se propune, îndeosebi, să se ceară 
petrolul”. Autorul raportului mai arată ce vroiau capitaliştii americani:”pădurile şi căile ferate drept 
garanţie a avansurilor de război acordate României şi care este actualmente in imposibilitate de a le 
rambursa”.  

Să revenim la problemele legate de Ungaria şi pretenţiile ei la Conferinţa de Pace.  
Aliaţii au  respins argumentele Ungariei şi au denunţat politica imperialistă a ungurilor, ca fiind una din 

cauzele dezlănţuirii războiului. Cu privire la invocarea dreptului istoric, a mileniului de existenţă, în 
răspunsul Aliaţilor se preciza: ”Chiar un stat vechi de o mie de ani nu e îndreptăţit să dureze, când soarta 
lui nu este  decât istoria unei lungi asupriri de către o minoritate lacomă de a domina asupra popoarelor 
cuprinse între fruntariile sale. Dreptul istoric nu poate fi invocat împotriva voinţei popoarelor”.  

Demnă de reţinut este şi declaraţia lui Brătianu, în şedinţa Adunării deputaţilor din 17 decembrie 1919: 
”O naţiune este o conştiinţă naţională; cât valorează una, atât înseamnă cealaltă. Conştiinta a ceea ce eşti 
şi hotărârea fermă de a fi este puterea cea dintâi a unui popor. Cum şi-o manifestă el, astfel îşi aşază rolul 
în mijlocul neamurilor … Sunteţi, domnilor, toţi reprezentanţii unui popor care este mândru şi poate să fie 
mândru de trecutul său. Fiţi cât de modeşti pentru persoana dumneavoastră, nu fiţi modeşti pentru poporul 
pe care-l reprezentaţi. Aveţi conştiinţa că, cu numărul lui şi cu situaţiunea în care a fost, nu este popor care 
să fi putut să îndeplinească un rol mai nobil şi un rol mai rodnic decât l-a îndeplinit neamul nostru”. 

Ce a urmat după Trianon se cunoaşte. Ungaria nu a învăţat nimic.   
Sunt tentat să prezint numeroase aspecte şi acţiuni care să demonstreze această afirmaţie, dar mă abţin,  în 

condiţiile în care politicienii români n-au învăţat nici ei nimic din glorioasa luptă a poporului român şi a 
unora dintre conducătorii săi. Între acţiunile iredentiste manifestate de unguri în Transivania în zilele noastre 
şi manifestările “patriotice” româneşti, care constau în a huidui în timpul intonării “Imnului de Stat”, a 
politcii de discreditare a instituţiilor statului şi politicii de jaf, de sărăcire şi de învrăjbire a poporului român, 
nu vedem nici o deosebire, deşi credem că, mai degrabă, este  vorba de o colaborare cu cei care nu vor 
binele Romaniei, fie din interior, fie din exterior.  

Pericolul nu vine  din partea altora, ci din noi inşine, din calitatea politicienilor şi a noastră, ca cetăţeni.  
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 Revista Arma Pontica  a evidenţiat în numeroase articole contribuţia naţionalităţilor conlocuitoare la realizarea 
idealurilor naţionale româneşti.In acest articol dorim să omagiem contribuţia militară a evreilor în luptele pentru 
unitatea şi independenţa românilor.Istoricul austriac Augustus Hieronimus Ortelius în  cronologia sa scrisă în 1655 
menţionează că în rândurile celor 18.000 de ostaşi ai Marelui Voievod Mihai Viteazul,primul Domn întregitor de 
neam şi ţară,erau “valahi,sârbi şi evrei”.  
  In războiul de independenţă din 1877,evreii fiind  lipsiţi de drepturi politice, nu erau obligaţi să satisfacă serviciul 
militar,dar au participat ca voluntari în număr de 1000 ca ostaşi şi ofiţeri.Este demn de menţionat sublocotenentul, 
viitorul colonel M.Bruciner, care la 30 august 1877, după ce căpitanul Valter Mărăcineanu a căzut la datorie, a luat 
comanda ostaşilor luptând până la cucerirea celor doua redute de la Griviţa. Pentru faptele sale de vitejie,Bruciner a 
fost decorat cu Ordinul “Virtutea Militara”cl.I şi cu Ordinul rusesc “Stanislav cu spade”.  Rănit şi internat la spital, cu 
ocazia vizitei făcute de primul- ministru Brătianu, acesta i-a spus următoarele cuvinte:”Dle sublocotenent, frumoasă 
inaugurare a epoleţilor.Te felicit.Faci onoare neamului dumitale”. De-a lungul anilor,Bruciner a urcat în ierarhia 
militară a armatei române ajungând adjutant regal.  Tot în războiul din 1877 au savârşit fapte de arme deosebite 
sublocotenenţii evrei Erdreich şi Armin Iaslovici, care au fost decoraţi cu “Virtutea Militara” cl.I,  ulterior aceştia 
încheindu-şi carierele militare cu gradul de colonel.  
 In războiul balcanic din 1913 au fost mii de voluntari evrei. Printre aceştia trebuie menţionat dr. Wilhelm Filderman, 
viitorul lider al populaţiei evreeşti din România, decorat pentru eroism cu Ordinul “Virtutea Militară” şi Ordinul 
“Coroana României”.  
 In primul război mondial din cei  230.000 de evrei existenţi în România, au participat în rândurile combatanţilor 
23.000 de soldaţi şi ofiţeri.Dintre aceştia, 935 au facut sacrificiul suprem iar 740 au fost  răniţi. Intre militarii evrei 

care au luptat în războiul din 1916 s-au aflat si evrei din Constanţa  care au fost  
înrolaţi direct în armată sau au făcut  parte din grupele de cercetaşi Aceştia  au 
dovedit că pot să-şi ajute patria de adopţie inclusiv prin prinosul lor de jertfă, 
multi dintre ei murind în luptele şi acţiunile la care au participat. 
Asfel,cercetaşul Mozes Herman Moise de numai 16 ani, care făcea parte din 
Cohorta “Ovidiu”Constanţa a decedat la 20 august 1916, ucis de explozia unei 
bombe de avion,  în timp ce transporta răniţii la spital, după cum rezultă de pe 
inscripţia pietrei de pe mormântul său aflat în cimitirul israelit din Constanţa.Un 
alt erou este  D.Davidson, decedat la 23 octombrie 1918, în etate de 26 de ani, 
făcându-şi datoria către Patrie, aşa cum arată inscripţia de pe mormântul său 
aflat în acelaşi cimitir.  Pentru cinstirea memoriei celor 18 cetăţeni români, de 
naţionalitate evrei, care sau murit pentru patrie  în primul război mondial 1916-
1918, Esther şi Avram Companeitz au ridicat, din piatră, marmură şi bronz, un 
monument dispus în Cimitirul israelit din Constanţa. 
Cu prilejul serbării zilei eroilor la 20 mai 1920, unul dintre participanţii la 
luptele desfăşurate în Dobrogea, D.Tufli,căpitan în Regimentul 53 Infanterie,  a 
evocat  un episod la care a luat parte pe Dealul Ghiol-Başa, de lângă Harabagi, 
foarte aproape de liniile inamicului.”In ajunul luptei, rabinul adunase în jurul 
său pe toţi soldaţii evrei din R.53,pentru a-i însufleţi, să le arate care le era 
datoria lor faţă de aceste cumplite împrejurări. Două obuze căzute pe locul unde 

se ţinea adunarea provocând panică şi moartea unor participanţi.Rabinul a stat neclintit şi,fără a-şi pierde cumpătul a 
suflat din cornul ritual spre a-i aduna din nou, reuşind să-şi termine predica şi rugăciunea. Numele rabinului a spus 
căpitanul Tufli “este  dl Lobel. Cu atare păstor, turmele nu se pot rătăci niciodată.Nouă celor rămaşi în viaţă, ne revine 
o datorie sfântă să ne închinăm în faţa acestor morminte în care se odihnesc eroii neamului nostru”.   
 Despre ostaşul evreu în zilele primului război mondial, generalul C.Răşcanu,  ministrul de război al României, scria la 
13 martie 1921:”Stimăm şi iubim pe cetăţenii evrei întrucât  au contribuit la mărirea Patriei şi şi-au făcut cu prisosinţă 
datoria, soldaţii evrei luptând în apriga luptă cot la cot cu soldaţii români”.  
Sunt emoţionante cuvintele dr.Filderman rostite cu ocazia  evocării eroilor, la 4 iunie 1926:          ” Recunoştinţa 
noastră cuprinde sutele de mii de eroi care au frământat cu sângele lor pământul marilor lupte şi care ne-au lăsat  ca 
moştenire a jertfei lor o patrie mărită şi întregită. Datoria cetăţenească, ei,eroii marelui război, şi-au făcut-o pe deplin. 
Au făcut jertfa supremă. Şi-au dat viaţa. Au înscris cu sângele lor o pagină glorioasă în istoria ţării. Au înfăptuit 
dreptatea unei cauze mari. Au făcut o mare operă de eliberare şi au întrunit sub acelaşi soare şi acelaşi sceptru un 
neam de secole nedreptăţit şi despărţit. Bogată şi frumoasă este  moştenirea ce-au lăsat-o generaţiei de acum şi 
generaţiei viitoare”.  
                                                      
  Lt.col.(rtg) MIHAI ISTRATI  
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de Mihaela FRONI 
 

Sâmbătă, 20 octombrie 
2012, Asociaţia Naţională 
“Cultul Eroilor”, filiala 
Constanţa, în colaborare cu 
Primăria Topraisar, a 
organizat un ceremonial 
militar şi religios la Movila 
Muratan, unde elevii 
constănţeni au cinstit cum 
se cuvine memoria eroilor 
căzuţi în urmă cu 96 de ani. 

Garda de onoare a fost 
asigurată de militarii 
Batalionului 341 Infanterie, 
iar, după slujba de 
pomenire, oficiată de 
preotul comunei, s-au 
depus coroane de flori la 
ambele monumente. 

Interesanta fila din 
istoria Dobrogei 

Movila Muratan este dispusă la aproximativ şapte kilometri de localitatea Topraisar. În această zonă, cu 
96 de ani în urmă, a avut loc o cruntă confruntare între trupele germane, conduse de mareşalul August von 
Mackensen, şi trupele române, conduse de colonelul Constantin Scărişoreanu. 

Dacă, din punct de vedere al efectivelor, situaţia era aproximativ egală, din punct de vedere al înzestrării, 
lucrurile erau total diferite. 

Potrivit preşedintelui Asociaţiei Naţionale “Cultul Eroilor” (ANCE), filiala Constanţa, col.(r) Remus 
Macovei, germanii erau înzestraţi cu armament modern, erau sprijiniţi de mitraliere, tunuri grele  şi aviaţie. 

Mackensen concentrase aici toată artileria grea germană şi bulgară de pe frontul dobrogean. Mai aveau 
avantajul experienţei acumulate pe câmpurile de luptă pe parcursul a peste doi ani de război.  

Col.(r) Remus Macovei povesteşte că românii, în marea lor majoritate ţărani dobrogeni, erau înarmaţi cu 
puşti, multe dintre ele învechite, iar puţinele mitraliere franceze, primite în ultima perioadă, nu funcţionau 
corespunzător. 

Aveau experienţa a două luni de luptă, ocazie cu care, la Bazargic şi Amzacea, au demonstrat că au 
calităţi de luptători. 

Românii mai aveau avantajul faptului că ocupau poziţii de luptă amenajate din timp. Înainte cu câteva 
momente de începerea luptei, militarii din brigada comandată de col. Stan Poetaş au solicitat aducerea în 
tranşee a drapelului de luptă şi, în timp ce fanfara intona “Deşteaptă-te, române!”, au jurat că nu vor părăsi 
sub nicio formă această poziţie, mai povesteşte col. (r) Remus Macovei. 

Bătălia a fost crâncenă şi, pentru prima dată în Dobrogea, trupele germane au fost silite să se îngroape la 
teren, la doar 300 m de poziţiile române. 

Astfel, între 19 şi 21 octombrie, la Movila Muratan, sute de militari germani şi români au săvârşit 
suprema jertfă, mai relatează preşedintele ANCE - filiala Constanţa. 
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“În ziua de 23 
octombrie 1916, începând 
cu ora 13.30, militarii 
români, care apărau 
Topraisarul, au primit 
ordin să se retragă, având 
în vedere faptul că, pe 
restul frontului, celelalte 
mari unităţi române şi 
ruse fuseseră înfrânte. În 
anul 1917, germanii, 
vremelnicii ocupanţi ai 
Dobrogei, vor ridica un 
monument chiar pe 
Movila Muratan, menit să 
cinstească memoria celor 
peste 400 militari germani 
morţi în această zonă. 
După revenirea  Dobrogei 
la România, în anul 1922, 
a existat o iniţiativă 

pentru ridicarea unui monument şi pentru militarii români căzuţi la Movila Muratan, dar lipsa fondurilor şi, 
în mod deosebit, indiferenţa autorităţilor, au făcut ca acest lucru să nu fie posibil”, a declarat col. (r) 
Remus Macovei. 

Imediat după revoluţie, directorul Toplacer S.A. Topraisar, Dumitru Florea, ca un bun român, a avut 
ideea construirii  unui astfel de monument şi a făcut demersurile necesare realizării lui,  sprijinit de către 
cunoscutul publicist şi cadru didactic unniversitar Aurelia Lăpuşan, care a întocmit documentaţia şi a obţinut 
toate autorizaţiile necesare realizării  monumentului. 

Deosebit de utilă a fost şi contribuţia lt. col. Sandu Crintea, comandantul Regimentului 34 Mecanizat, 
care a asigurat meseriaşii şi forţa de muncă necesară. 

La data de 1 decembrie 1991, după 75 de ani, la Movila Muratan, a răsunat, din nou, “Deşteaptă-te, 
române!”, cu ocazia inaugurării monumentului eroilor români jertfiţi în bătălia Topraisarului. 

Pe 20 octombrie, la Căminul Cultural din Biruinţa, elevilor de la Liceul „Emil Racoviţa” din Techirghiol, 
Grupul Şcolar Cobadin, Şcoala 
Gimnazială “Ion Borcea” din 
Agigea şi Grupul Şcolar 
Topraisar, participanţi la 
ceremonialul militar şi religios 
de la Movila Muratan, le-au 
fost prezentate, pe larg, 
aspecte legate de desfăşurare 
confruntării militare de acum 
96 de ani. 

S-a subliniat necesitatea 
cunoaşterii sacrificiilor făcute 
de înaintaşii noştri şi  obligaţia 
de a cinsti aşa cum se cuvine 
aceşti eroi. 

Nu în ultimul rând, s-a 
evidenţiat necesitatea  găsirii 
unor soluţii pentru ca aceste 
două monumente, unicat în 
Dobrogea,  să fie puse în 
valoare. 
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de col. (r) Remus Macovei,  
preşedintele SCMD, Filiala Constanţa  
 

În anul 2006, din iniţiativa decanului de vârstă al 
cecetaşilor dobrogeni, col. (r) Paul Vladislav, s-au 
organizat, pentru prima dată, manifestări festive 
dedicate “Zilei Cercetaşului”.  

De atunci în fiecare an, foştii cercetaşi, acum în 
rezervă sau retragere, au marcat această sărbătoare de 
suflet prin activităţi organizate la Topraisar, Basarabi, 
Corbu, Medgidia sau Mihail Kogălniceanu.                                                                                    

Anul acesta, în organizarea col. (r) Traicu Nicuşor, 
adunarea festivă s-a desfăşurat la Constanţa, în 
cazarma Brigăzii 9 Mecanizată. Gazda,  gen. bg. dr. 
Vasile Hermeneanu, el însuşi fost cercetaş, i-a felicitat 
de ziua lor pe cei  aproximativ 60 de cercetaşi, veniţi 
din Bucureşti, Iaşi,Tulcea, Medgidia,Topraisar şi 
Mihail Kogălniceanu, şi i-a invitat să viziteze un stand 
pregătit de cercetaşii Batalionului 341 Infanterie.  

Cu mare plăcere, au fost vizitate atelierele de  
supravieţuire şi pregătirea hranei cu mijloace 
improvizate, care le-au amintit “bătrânilor”cercetaşi de 
aplicaţiile şi taberele pe care le-au organizat sau la care 
au participat.                                                             

Cercetaşii Batalionului 341 Infanterie, carei pe 
parcursul a două sau trei misiuni în Irak şi Afganistan, 
au purtat cu mândrie semnul Rozei Vânturilor şi 
emblema cercetaşilor ”Audi, vidi, sile!”, au prezentat 
tehnica nouă folosită cu ocazia acestor misiuni, dar şi 
problemele cu care s-au confruntat.       

S-a vizitat, apoi, sectorul cercetaşilor, organizat în 
Muzeul  Militar  Naţional “Regele  Ferdinand”, filiala 
Constanţa, unicat în domeniu, realizat prin grija dr. 
Costin Scurtu. Cu această ocazie, unii participanţi au 
donat muzeului  noi fotografii, tocmai pentru a se 
putea complete, cu aceste  mărturii, activitatea deosebit 
de complexă desfăşurată de cercetaşii dobrogeni. 

Masa festivă a început cu felicitările şi tradiţionala 
urare: ”La mulţ ani, cercetaşi!”, adresată 
participanţilor de către gen. lt. Mihai Chiriac, cel care, 
în anul 1963, a înfiinţat Batalionul 185 Cercetare. 

 A urmat partea de suflet a adunării,  cea în care au 
fost rememorate, în mod deosebit, momentele care au 
marcat decisiv carierele celor care au fost şi sunt 
consideraţi elita armatei române. La loc de cinste s-au 
aflat întâmplările din poligoanele Cincu, Babadag şi 
Mălina, din taberele de instrucţie la munte şi la Dunăre, 
aplicaţiile şi tragerile de luptă. A fost, deasemenea, un 
bun prilej de a se completa datele despre unii colegi, 
care,  din diferite motive, nu au putut fi prezenţi. 
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        Deşi, fiind la origine “infanter”, 
se poate presupune că voi comite pe 
ici pe colo impietăţi sau, dacă vreţi, 
greşeli, totuşi mă încumet să 
comentez un eveniment de rang înalt, 
la care am participat de curând, în 
chiar condiţiile expuse mai sus.  
      În pofida clasicei aversiuni 
majoritare a tinerilor, faţă de şcoală, 
în general, şi faţă de ceea ce 
înseamnă regimul unei instituţii de 
gen, militară, draga noastră 
ACADEMIE NAVALĂ, bătrânică şi 
neliniştită, reprezintă un lucru rar şi 
greu de egalat, într-o evoluţie, căci 
tocmai a aniversat 140 de ani de 
învăţământ marinăresc.  

      Acum 140 de ani (17 noiembrie 1872), printr-o decizie a Ministerului de “Resboiu” (no.15), din nevoia 
legitimă de a clădi oameni pregătiţi în domeniu, se înfiinţa o “Şcoală a Flotilei”, care să crească marinarii 
“Dunărei” de graniţă. Era sămânţa a ceea ce avea să pregătească actele de mai târziu, cu osebire cel al 
alipirii Dobrogei la ţara mamă, în 14 noiembrie, 1878, care avea să aducă la graniţe “marea cea mare”. Şi, 
desigur, nevoia de marinari destoinici.   
       Şcoala Navală, ce avea să se instituie prin 9 iunie 1920, mutându-se de la Galaţi la Constanţa, avea să 
consfinţească cele spuse, iar, prin 1956, deja se marca înscrierea instituţiei în sistemul de învăţământ 
politehnic.  
        Istoria continuă cu decizia ca instituţia să devină, în 1973, Institut de Marină, iar, prin 1990, Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân”. Dacă este nevoie, pentru cei pedanţi, vom menţiona că are o Facultate de 
Marină Militară, o Facultate de Marină Civilă, un Centru de Formare continuă a Resurselor Umane, a primit, 
în 2007, Carta Universitară “Erasmus”, ceea ce înseamnă recunoaştere internaţională şi mobilităţi 
europene, un meritoriu loc 3 între universităţile României, parteneriate ştiinţifice cu reprezentanţi de 
prestigiu din Europa şi nu numai … 
       Textul meu nu urmăreşte însă 
această dezvoltare documentară. 
Cred că, mai degrabă, vrea să 
atingă acea zonă a sensibilităţii 
umane care ne alege un destin, care 
ne clădeşte încă din pruncie, ca să 
zicem aşa! 
         Cu mulţi ani în urmă, 
alesesem liceul militar. Eu, 
constănţeanul! Urmează paradoxul: 
la final, eu am ales Sibiul 
infanteriei, prietenul meu cel mai 
bun, din Mediaş, a ales marina, la 
fel ca Edi de la Buzău, olteanul din 
Osica de Sus sau moldoveanul de 
Mitică! 
       Conform unor cântecele de 
sezon estival, ne cheamă marea! 
Pe ei i-a chemat, s-au devotat, s-au înrobit ei! Unii chiar s-au ţi pensionat, dar continuă să o iubească 
necondiţionat, în fel şi chip, ca dl Ionescu, un dresor de pensule şi acuarele, şi vopseluri, cum rar se 
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întâlneşte cineva, un altul, altfel, Ioan se pare, vibrând în cărţile sale ”a mare”, acel inginer cu sufrageria 
plină de “vaporaşe”, corăbii etc. Toţi pensionari…foarte marinari, cu furtuni şi necazuri la activ, cu părăsiri 
intempestive de familii şi 
ţărmuri, ce mai, marinari! 
(N-am de gând să menţionez 
sub nici o formă vreun grad, 
fie el de comandor, 
contraamiral sau sergent etc. 
Aici, menţionez doar 
oameni, pasiune, dăruire şi 
destule sacrificii, cam cât 
pentru mai multe vieţi!)  
      Ceremoniile, 
manifestările culturale, 
lansările de cărţi semnate de 
foşti studenţi, acum cărunţi, 
ai Academiei au fost frumos 
şi detaliat organizate, ca să 
prezinte acest fuior al 
transmiterii. Numele 
participanţilor din toate 
colţurile ţării, au fost remarcabile. Listele celor duşi au fost sfâşietoare, prezenţa prospeţimii tinerilor 
studenţi, băieţi, dar şi fete, a fost o încărcare de baterii … 
       Conform unei idei mai vechi. (Repet, încerc să nu menţionez nume, pentru că în mod cert aş greşi, 
omiţând poate, persoane importante sau fascinante ale acestei istorii.) Cert este că ei toţi, la un loc, au pus 
mână de la mână spre a clădi marinăria românească, au “comis” lucruri remarcabile în toate conflictele 
noastre purtate pe ape, de la caicuri până la fregate, de la submarine la cei ce administrează farurile şi să nu-i 
uităm pe neştiuţii din cercetare, birouri sau administraţie. Tot la şcoala asta au învăţat! 
        Învăţământul, marinăresc sau oricare o fi el, este un fundament al viitorului. Pe el ne clădim 
posteritatea, prin el continuăm, acumulând trecut, prezent şi viitor, aşternem pentru cei ce vor veni. 
Guvernele vin şi pleacă. La fel politicienii. Ce ne rămâne sunt tinerii care vin să ajute, la rândul lor, ca ţara 
să se aşeze pe temelii trainice. Acesta este suportul pe care Academia Navală trebuie să-l consolideze.  

        La adunarea omagială din 
Aula Mare a Academiei, un 
gest profund, al unui veteran 
de război, a însemnat 
înmânarea unei  medalii de 
onoare, unei tinere studente. 
Gestul, simbolic, ar trebui 
înţeles ca un fel de dor de 
continuitate a acelor mari 
figuri ale istoriei Marinei 
Române care trăiau pentru a 
semnifica faptul că fiecare vas 
de pe mări şi oceane, care 
poartă stindardul României, 
este o părticică a ţării, care, ca 
şi „ultima brazdă” de la Carei 
sau orice alt simbol al 
sacrificiului, marcat de istoria 
naţională, are aceeaşi 

semnificaţie! 
      Finalul, apoteotic am putea spune, a însemnat un mănunchi de câtece mai vechi ale marinarilor, care au 
mai stors câte o lacrimă nostalgică invitaţilor. 
       Şi noi am adăugat un sincer LA MULŢI ANI, marinarilor şi, mai ales, şcolii lor!   



30 
 

 
 

 
Cu ocazia   împliniri a  94 de ani de la unirea 

Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu România,  
reprezentanţii Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
”Regina Maria”, filiala Constanţa au participat, în 
zilele de 27 şi 28 noiembrie 2012, la activităţile festive 
organizate la  Liceul Internaţional de Informatică şi la  
Şcoala  “Spectrum”.  

La Liceul Internaţional de Informatică, activitatea a  
început cu intonarea Imnului  Naţional şi a marşului 
“Treceţi, batalioane române, Carpaţii”, de către corul 
liceului.  

În continuare, doamna profesoară Raluca Văduva şi 
elevii clasei a XI-a au prezentat momentele principale 
ale realizării unirii şi date despre principalele 
personalităţi  care  au jucat un rol important în 
organizarea şi  desfăşurarea evenimentelor  
premergătoare  Marii Uniri. 

La Şcoala “Spectrum”, doamna profesoară Delia 
Cornea a prezentat elevilor din clasa a VII-a importanţa 
acestui eveniment, desfăşurarea evenimentelor în timp 
şi conţinutul principalelor documente care au consfinţit 
realizarea idealului de veacuri a tuturor românilor. 

Reprezentaţii Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor”Regina Maria”, filiala Constanţa, col.(r) 

Remus Macovei şi cdor. av. Paul Oţelea au prezentat elevilor contribuţia armatei noastre la eliberarea tuturor 
românilor aflaţi sub ocupaţie străină şi la realizarea României Mari. S-a subliniat faptul că unirea Basarabiei, 
Bucovinei şi Transilvaniei  s-a hotărât la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia, prin voinţa tuturor românilor din 
aceste teritorii, dar nu ar fi fost posibilă fără Armata Română, fapt recunoscut de  Nicolae Iorga: ” Dacă 
armata nu ar fi realizat un cordon de baionete în jurul reprezentanţilor naţiunii, duşmanii nu le-ar fi 
îngăduit să se pronunţe  asupra unităţii naţionale”. 

Peste 600.000 militari români - morţi, răniţi sau dispăruţi - reprezintă jertfa de sânge a Armatei Române, 
în perioada celor aproximativ 1.200 zile de acţiuni militare (1916-1919). 

Militarii dobrogeni, în marea lor majoritate sub drapelul de luptă al Diviziei 9 Infanterie, au început 
războiul în sudul Dobrogei în anul 1916 şi l-au terminat în decembrie 1919, apărând noua frontieră a 
României, pe Nistru. De asemenea, militarii Regimentului 9 Vânători au luptat pentru realizarea şi apărarea 
unirii în Transilvania, terminând acţiunile de luptă pe valea Tisei. După trei ani de sacrficii, militarii 
dobrogeni au revenit acasă, mult mai puţini, dar 
acoperiţi de gloria faptelor de arme.  

În cinstea militarilor dobrogeni căzuţi în lupte în 
timpul primului război mondial, în judeţul Constanţa, 
prin grija comunităţilor locale, care, prin colete 
publice, au strîns fondurile necesare, au fost construite 
peste 70 de monumente ale eroilor, care să eternizeze  
jertfa acestora. La aceste monumente,  cu ocazia Zilei 
Eroilor  şi a Zilei Naţionale,  se desfăşoară 
ceremoniale militare şi religioase şi sunt omagiaţi 
dobrogenii căzuţi la Turtucaia, Bazargic, Amzacea, 
Topraisar, pe valea Neajlovului, la Mărăşeşti, pe 
Nistru sau în munţii Apuseni. 

 
Col.(r) Petre Sârbu 
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de Nichita Traian,  
PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI NAȚIONALE ”CULTUL EROILOR REGINA MARIA”, SUBFILIALA MEDGIDIA 
             
Românii de pretutindeni, cu mic cu mare, au sărbătorit Ziua Națională  a României cu mare fast.  
Cercurile școlare Cultul Eroilor “Regina Maria” din comuna Siliștea și Municipiul Medgidia au organizat manifestări  
care au cinstit istoria neamului românesc. 

În ziua de 28 noiembrie 2012, Școala 
”Constantin Brîncuși” a organizat un program 
artistic, sub îndrumarea doamnei profesoare de 
istorie, Raluca Marcov. Directorul școlii, dna 
Șicu Zisan, poate fi mîndră de felul cum elevii 
școlii au prezentat momentele  istorice 
secvențiale ale unirii provinciilor într-un singur 
stat, numit România. 
Spectacolul a început cu cei mai mici elevi din 
clasa pregătitoare, îmbrăcați în costume 
naționale, purtând panglici tricolore, simbol al 
dragostei de țară.  
Activitatea a continuat cu concursuri  având 
tematică istorică, specifică acestei sărbători. 
În ziua de 29 noiembrie 2012, și elevii Școlii 
Gimnaziale Nr. 1 Siliștea, județul Constanța, sub 
conducerea doamnei directoare Crivoi Georgeta, 

au desfășurat un program artistic dedicat Zilei Naționale, ”Slavă ție, Românie !” La această activitate, au participat, ca 
invitați, deputatul Mihai Lupu, președintele 
Asociației “Crucea Roșie” Medgidia, pshiholog 
Nichita Tamara, și membrii din Asociația 
Națională Cultul Eroilor “Regina Maria”, 
subfiliala Medgidia, Nichita Traian, Badea 
Marin-Victor și Popa Marin, precum și alte 
personalități locale (preoți, cadre didactice, 
poliție etc.). 
La intrarea în Căminul Cultural, am fost 
întâmpinați cu pâine și sare, obicei tradițional 
datinii române. Au fost recitate cele mai de 
suflet versuri patriotice:   
”Înfăptuind Unirea – un lucru mult visat, 
De-acest popor cu suflet minunat, 
S-a întregit o țară – a noastră Românie, 
Pe care o slăvim cu multă bucurie !” 
   Programul artistic a provocat bucurie în rândul 
celor prezenți  în sala Căminului Cultural.  
Un merit deosebit revine domnului primar al 
comunei Siliștea, domnul Soare Mihai, 
consilierilor săi, precum și sponsorilor ce au fost 
alături la acest eveniment.   
În încheiere, reprezentantul Asociației Naționale 
”Cultul Eroilor Regina Maria”, subfiliala 
Medgidia, a subliniat că ”unirea au făcut-o aceia 
cu mintea luminată și gânduri răsărite din seva 
rădăcinilor gintei latine a nației române. Bravo, 
felicitări din toată inima tuturor celor ce au 
contribuit la realizarea evenimentului de cinstire 
istorică, într-o zi de mare sărbătoare a 
poporului român. O trăire emoțională pentru 
generațiile prezente”.  
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de cdor.av.(rtg) Pavel Oţelea  

     
Începând cu anul 1995, de când 

Şcoala cu Clasele I-VIII, situată în zona 
industrială a Constanţei, a preluat numele 
marelui aviator Aurel Vlaicu, ziua de 
naştere a acestuia, 06 (19) noiembrie, a 
devenit, totodată, şi ziua şcolii.  

În anul 2000, aceasta primeşte, 
din partea Departamentului de Educaţie 
al Uniunii Europene, certificatul de 
„Şcoala my Europe”. Tot atunci, s-a 
impus şi Concursul de matematică 
interşcoli „Aurel Vlaicu”, iar, din anul 
2002, concursul „Generaţia integrării 
europene”.   Onorându-

şi blazonul şi în acest an, 2012, 
activităţile dedicate zilei şcolii au fost 
deosebite. Filiala judeţeană Constanţa a 
Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor-

Regina Maria” a acceptat cu plăcere invitaţia de a participa la această sărbătoare, făcută de consilierul de 
proiecte şi programe educative, prof. Minodora Nicolae. De altfel, cu această şcoală, dar şi cu altele, avem 
Protocoale de colaborare pe anumite activităţi, cu rezultate practice în teren. Membrii desemnaţi ai 
„Cultului”, cdor. av. Pavel Oţelea şi cpt. cdor. av. Sorin Iacob, au fost primiţi cu multă căldură de către 
directorul şcolii, prof. Marilena Ionescu, şi directorul adjunct, prof. Jean Papuc.   

După deschiderea festivităţii de către directorul şcolii, a urmat un program artistic susţinut de elevi, 
iar, apoi, s-a trecut la activităţi pe secţiuni.  

Una dintre acestea a fost şi cea dedicată aeronauticii, sub îndrumarea prof. Sorina Drăghici şi 
Daniela Bădulescu, cu elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a. Aici, punctul central al discuţiilor a fost Aurel 
Vlaicu, inginer, proiectant, constructor şi pilot.  

Noi, invitaţii, foşti piloţi de vânătoare, am fost plăcut impresionaţi de cunoştinţele elevilor în acest 
domeniu. De rafinamentul, calitatea şi 
diversitatea materialelor ce te întâmpină 
pe holurile şcolii vorbeşte de la sine una 
dintre imaginile selectate alăturat, ce se 
vrea a fi un suport  pentru cunoştinţele 
deosebite ale elevilor, etalate, pe larg, şi 
prin intemediul mijloacelor moderne, în 
rândul cărora videoproiectorul s-a 
impus de la sine. 

La toate acestea, completările cu 
care am venit au ţinut mai mult de 
domeniul extraşcolar, căci  explicaţiile 
date nu puteau decât să vizeze practica 
din domeniul zborului şi al vieţii unui 
pilot militar pe avioane supersonice, ce 
se pregăteşte asiduu pentru apărarea 
patriei.  
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de Dincer GEAFER, preşedintele Organizaţiei de Tineret 
“ISMAIL GASPIRALI”, din cadrul UDTTMR 

 
În ziua de sâmbătă, 1 Decembrie 2012, cu prilejul 

sărbătoririi Zilei Naţionale a României, moment care 
marchează, deopotrivă, realizarea Marii Uniri din anul 1918, 
în orasul Eforie Sud  s-a desfăşurat o festivitate solemnă, în 
organizarea Comitetului Geamiei din localitate, al cărui 
Preşedinte, domnul Nedret Abduraman, este, totodată, 
iniţiatorul şi realizatorul proiectului “Monumentului Eroilor 
Tătari şi Turci Musulmani care s-au jertfit pentru România 
în Cele Două Războaie Mondiale”. 

S-a arborat Drapelul României, s-a depus o coroană de 
flori în memoria eroilor noştri şi s-a intonat Imnul României, 
“Deşteaptă-te, Române!”, precum şi Imnul Uniunii 

Europene, “Oda Bucuriei”. 
La ceremonie, au participat domnul Nedret Abduraman (Preşedintele Comitetului Geamiei din Eforie Sud), Reşide 

Giumali (Preşedinte Filiala Eforie Sud a Organizaţiei de Femei a UDTTMR), Leila Menseit (membru Comitet Filiala 
Eforie Sud UDTTMR), Sebat Giumali (membru Comitet Geamie), Nemedin Septar (membru Comitet Geamie), 
Omîrbec Ibram (membru Comitet Geamie) şi Nihat S. Osman (invitat din Constanţa). 

Tătarii din Eforie Sud au dovedit, ca întotdeauna, că sunt cetăţeni loiali ai României, contribuind esenţial la 
rezolvarea tuturor problemelor Patriei noastre, căci ei au ştiut să pună umărul, şi la bine, şi la rău, pentru binele 
Naţiunii Române, la care s-au integrat încă din primii ani ai revenirii Dobrogei la Patria Mamă. 

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA ! 
 

 

 
 
 

 
 

 
de prof. Anghel Bardac. 

 
În după amiaza zilei de 1 decembrie 2012,  locuitorii 

comunei Grădina s-au adunat, cu mic, cu mare, pe 
strada Unirii, pentru a participa la un eveniment inedit. 
De Ziua Naţională a României, un tânăr inginer 
agronom, Marius Boroi, în vârstă de 26 de ani, a arborat 
pe locul unde îşi va construi viitoarea locuinţă, un 
drapel tricolor  de dimensiuni neobişnuite.  

La această dată, acesta era cel mai mare tricolor din 
Dobrogea, având  o suprafaţă de peste 80 m.p.( 7x12,5 
m). 

Drapelul s-a văzut din localităţile învecinate şi el exprimă respectul pe care acest tânăr,  care a avut de înfruntat 
greutăţile vieţii, fiind orfan de ambii părinţi, îl poartă pentru această ţară sfântă şi atât de frumoasă.  

Adiat de vânt, drapelul flutura atât de frumos, bucurându-se, parcă, odată cu cei prezenţi, savurând împrejurimile. 
Cei prezenţi  au încins “Hora Unirii” în jurul drapelului.  
Aşa înţelegem noi, cei  din această minunată aşezare, să  sărbătorim ziua tuturor celor care simt româneşte. 
Să ne trăieşti de-a pururi, Românie! 
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Sâmbătă, 1 

Decembrie, reprezentanţii 
asociaţiilor “România – 
Dacia Casa Noastră” 
(RDCN), „Comitetul 
Român pentru Cinstirea 
Eroilor”, „România Fără 
Ei”, „Vama Verde” şi „Pro 
Basarabia şi Bucovina”, au 
depus o coroană de flori în 
cinstea eroilor comunei 
Topalu.  

La “Monumentul 
eroilor din Primul Război 
mondial 1916-1918” 
din Topalu, a avut loc şi o 
slujbă de cinstire a celor 
căzuţi pentru a face unirea 
României posibilă, urmată 
de depunerea unei coroane 
de flori.  
Ulterior, participanţii la 
acest ceremonial s-au 
deplasat la „Danais”, baza 
RDCN din Capidava, unde  
au fost primiţi cu fasole la 
ceaun şi vin fiert. 

“Danais” este baza 
Asociaţiei “România – 
Dacia Casa Noastră”, 
reprezentând nucleul 
implementării în Capidava, 
comuna Topalu, judeţul 
Constanţa, a proiectului 
“Marca: România”.  

Asociaţia “România – 
Dacia Casa Noastră” 
(RDCN) a fost înfinţată în 
anul 2011, având ca 
obiective 
principale cercetarea şi 
promovarea istoriei şi 
culturii româneşti în rândul 
comunităţii 
locale şi renaşterea satului 
românesc. 
 

de Octavian MANU 
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Universitatea „Andrei Şaguna”, în parteneriat cu Asociaţia „Pro Basarabia şi Bucovina” şi ASTRA „Andrei 
Şaguna - Dobrogea” a organizat, în ziua de 7 decembrie 2012, în Aula Magna, Simpozionul internaţional 
„1918 – anul reîntregirii naţionale”. 
Au conferenţiat prof. univ. dr. Nicolae Ciubotaru de la Universitatea Pedagogică „Ion  
Creangă” din Chişinău, prof. univ. dr. Gheorghe Palade de la Universitatea de Stat a Moldovei din Chişinău, 
prof. univ. dr. Ioan Popa, din Bucureşti, col. (rez.) Anatol Munteanu, participant la războiul din Transnistria, 
istoric militar şi prof. Ion Moiceanu, istoric. În cuvântul lor, aceştia au scos în evidenţă principalele 
momente şi personalităţile care au contibuit la împlinirea năzuinţelor poporului român şi au adus elemente 
noi în cunoaşterea actului istoric de la 1918.  
Cu acest prilej lect. univ. dr. Traian BRĂTIANU şi-a lansat ultima sa carte: „Basarabia, te iubesc”. 
Prezentând locuri şi oameni dragi lui, acesta mărturiseşte în cuvinte alese motivele pentru care a îndrăgit 
ţinutul de dincolo de Prut.  
Despre aceleaşi spaţii, din perspective istorice, politice şi militare, oferind date deosebit de importante 
pentru cunoaştera realităţilor basarabene se ocupă şi cele două lucrări ale invitaţilor basarabeni „Românii, 
Basarabia şi Transnistria”, de Ioan POPA şi Luiza POPA şi „Epopeea Libertăţii. Războiul de la Nistru 
(1990-1992)”, de col (rez) Anatol MUNTEANU.  
Manifestarea a beneficiat de participarea unui numeros public format din elevi, studenţi, cadre 
didactice,membrii ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor – filiala Constanţa, alţi invitaţi din instituţii 
culturale şi de învăţământ din Constanţa. 
prof. Dănuţa Gabriela BREZANU 
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de E.C. Ninu 
 

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

 
 Preambul 

Devine tot mai jenant, pe zi ce trece, să se vorbească despre Evenimentele din Decembrie 1989. 
De la entuziasmul, iniţial, al „izbăvirii”  de Nicolae Ceauşescu, astăzi, se percepe vag, foarte vag, 

adevărul marii tranziţii.  
Cum experimentele serviciilor secrete de tot  felul asupra mulţimii înfometate de schimbare şi-au pus 

amprenta timpului asupra legii mafiote a unei OMERTA politice, tot ce a fost frumos şi înălţător în 
primele zile ale noului început s-a transformat ireversibil, parcă, în retorta magică nomenclaturisto-
cripto-comunistă.  

Cel mai ciudat dintre acestea a rămas desigur experimenul cu manipularea produsă cu ajutorul mass-
mediei, îndeosebi al televiziunii publice: „Cu televizorul, / Aţi minţit poporul !” 

Aşa se face că, în relativ scurt timp, a început să miroasă urât perspectiva oferită vulgului, din spatele 
uşilor închise ale Cotrocenilor, unde Ion Iliescu şi suita-i s-au instalat în fotoliul cald al noii puteri. Unul 
dintre punctele „Declaraţiei” de la Timişoara, îndepărtarea foştilor nomenclaturişti de la putere, poate 
cel mai important, trebuia anihilat, prin omisiune.  

Acolo, la Timişoara, în Sfânta Duminică de 17 Decembrie 1989, au fost germenii a ceea ce s-a numit 
REVOLUŢIE!  

Cât de departe a rămas totul ! 
Despre aşa-zisa Revoluţie din Mangalia nu s-a scris prea mult, deşi, de vorbit, se mai vorbeşte, încă, 

mai ales pe la colţuri.  
Astfel, putem enumera câteva lucrări tardive, cărţi şi articole, ce fac referire la zilele de sfârşit de an 

1989, la Mangalia: 1. “Caietele Revoluţiei”, nr. 4 (6), 2006, cuprinzând excelentele adnotări ale col. (r 
)Remus Macovei; 2. „Mangalia în paginile vremii” a soţilor Aurelia şi Ştefan Lăpuşan (Editura 
„Dobrogea”, Constanţa, 2007, cap. XII, „Revoluţia la Mangalia”, pag. 175-179, având şi subcapitolul 
„Moartea seceră prin garnizoana Mangalia”); 3. ”La revoluţie se şi moare, nu-i aşa?” având ca autor pe 
acelaşi col. (r) Remus Macovei, apărută la ed. „Boldaş”, Constanţa, 2009; 4. ”Mangalia (Monografie). 
Carte de informare turistică”, a lui D.V. Isac , lucrare în aşteptare la ed. „Callasprint”, Mangalia, 2009, 
pag.127; 5. Site-ul fostului consilier liberal Vişa, cu opiniile pertinente ale locuitorilor mangalieni; 6. 
Site-ul „Mangalia-Tribuna partidelor politice” (21.12.2009; 7. ”Dezvăluiri.ro” (ianuarie 2006).  

Dureros este faptul că unii dintre cei care o fac, nu mulţi, prinşi chiar ei în vâltoarea ameţitoare a 
clipelor măsurate cu parcimonie de zeul Cronos, au tendinţa să treacă de la treapta nostalgică a 
amintirilor la cea materialistă, regretând că nu au obţinut şi ei carnete de revoluţionar, pentru a 
revendica câte ceva din ceea ce statul, compromis irevocabil prin scursurile sale, le arunca la picioare, cu 
largheţe. Este, desigur, vorba despre câţiva dintre aşa-zişii revoluţionari „remarcaţi” în toiul 
evenimentelor.  

Dacă tot este vorba despre o vacă de muls, măcar să fie  mulsă cum trebuie !  
Sloganul nu ţine seama, nicidecum, de sacralitatea acestei fiinţe mitologice, venerată în India. Că este 

aşa ne-o demonstrează următoarea întâmplare trăită chiar  de mine, într-un compartiment de accelerat ce 
se zgribulea prin gări, gâfâind spasmodic spre Craiova. Printre călătoare se afla şi o doamnă venerabilă 
din Bucureşti, „ce-şi pierduse atestatul vremii” (cum ar fi spus Gr. Alexandrescu), a cărei logoree a atras, 
pentru o clipă, atenţia părinţilor mei, când a afirmat că, în urma intervenţiei unor prieteni, a acceptat să i 
se dea şi ei „carnetul de veteran”. Cum părea destul de netrăită pentru statutul de „bătrân” (din lat. 
„veteranus,-i”), la nedumerirea mamei că nu arată să fi luptat pe front, ea s-a bâlbâit, jenată, şi a căutat 
cuvântul acela, care-i lipsea din vocabular: „Revoluţionar, vroiam să zic!” 

Afacerea carnetelor de revoluţionar, căutate cu disperare de către unii, în scopuri mercantile, a 
maculat, din păcate,  frumuseţea şi nobleţea sacrificiilor celor care s-au sacrificat pentru un ideal! 
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Iată de ce, dragi cititori, poate ne veţi împărtăşi opinia conform căreia, la nivelul localităţilor în care s-
au derulat evenimentele dramatice ale unei ultime luni calendaristice a anului 1989, se cuvine a face 

efortul paşilor prin istoria acelor ceasuri, cu 
perspectiva şi obligaţia unei cărţi de căpătâi 
pentru posteritate.  

Cum istoria se scrie, de cele mai multe ori, 
în spatele uşilor închise, chiar blindate de către 
potentaţii vremii,  avem datoria morală să n-o 
lăsăm la voia întâmplării, trunchiată şi fardată 
de către cei care au profitat de ea. 

Ne cer acest lucru şi cei care şi-au dat viaţa 
pentru împlinirea unor idealuri în care chiar 
au crezut!  

Este ceea ce ne şi propunem, în următoarele 
numere ale revistei. 

Monumentele martirilor militari Dumitru 
Stan şi Ion Şercăianu  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            
Orizontal: 1. Luna revoluţiei noastre din 1989 
2. Numele revolutiei greceşti din 1821, căreia 
Tudor Vladimirescu a refuzat să i-o  
subordoneze pe cea a românilor 3. Posesoare de 
miliarde 4. Râul traversat de pandurii lui Tudor, 
în drum spre Bucureşti - O arie fără cap şi coadă 
- Culoare 5. Pronume şi interjectie pentru câini - 
Clopot neterminat 6. Sportul floretei - Urale, în 
fond 7. Localitatea bănăţeană 8. A reface 
anvelopele uzate - Pronumele ansamblului 9. 
Cai dobrogeni - Sportivi antici greci 10. Un 
albastru infinit - Vocale masculine - Cămaşă 
rustică feminină.  
Vertical: 1. A manifesta în public, pentru o 
cauză 2. Proprietatea unui alcool - Şi altele, la 
romani 3. Neam germanic - Tomată 4. Ferit la 
mijloc - A uimi 5. O mie - Suport pentru acte 7. 
Mulţimi protejate de baricade, ca cele din 
noaptea de 21 spre 22 Decembrie  7. Plin deplin 
8. Adepte ale lui Amor 9. Continentul 
revoluţiilor răsăritene din 1989 - Preaplinul unui 
potir 10. Act al unei înnoiri radicale (neart.). 
E.C.Ninu 
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                                                         de Vasilica MITREA 
              

Pe data de 17 decembrie 2012, se împlinesc 100 de ani de la moartea 
lui Spiru Haret, un prilej de evocare şi o mai bună cunoaştere, a operei 
ştiinţifice şi a activităţii profesionale a marelui om politic liberal, 
personalitate de referinţă a secolului al XIX-lea. 
  Spiru Haret este cunoscut ca reformatorul şcolii româneşti, om de 
ştiinţă, om de cultură, om politic. A creat un curent «omul şcoalelo ». 
Avea o mare dragoste de ţară şi pasiunea oratoriei. 
            La Biblioteca Judeţeană Constanţa a avut loc simpozionul 
omagial  «SPIRU HARET – personalitate marcantă a liberalismului 

românesc», organizat sub egida Fundaţiei «Brătianu» Constanţa.  
             Au luat cuvântul mai mulţi universitari : prof. Raluca Trandafir, prof. Sorina Plopeanu, prof. Maria Neagu, 
prof. Daniela Blaga, prof. Mircea Vrana, prof. univ. dr. Olga Duţu, prof.univ. dr. Adrian Mihei. 
             Spiru Haret s-a născut la Iaşi, în 1851, în familia unui judecător. Va studia la Dorohoi, Iaşi şi Bucureşti. În 
septembrie 1862, a fost admis la Liceul « Sf. Sava » din  Bucureşti, devenind bursier, apoi a urmat studiile superioare 
la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti,  urmând ca, în 1875, să-şi ia licenţa în matematică şi în ştiinţe 
fizice, la Paris. Tot aici, doi ani mai târziu, va dobândi titlul de doctor, cu teza : «Despre invariabilitatea marilor axe 
ale orbitelor planetare». 

A fost profesor de mecanică raţională, algebră şi geometrie analitică la Facultatea de Ştiinţe, secţia fizică-
matematică. În martie 1892, a devenit membru al Academiei Române.  

Spiru Haret a fost implicat şi în viaţa politică. Ca membru al P.N.L., a fost preocupat de învăţământ şi educaţie, 
deţinînd mai multe funcţii: inspector general, secretar general al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, apoi, de 
trei ori, ministru în guvernele P.N.L. În această calitate, a condus reforma învăţământului secundar şi superior.  

A început reforma învăţămîntului prin două legi fundamentale, trecute prin parlament: legea învăţământului 
secundar şi superior, în 1898, şi legea învăţământului profesional, în 1899. Legile prevedeau înfiinţarea  seminariilor 
pedagogice, programe analitice pentru toate materiile din învăţământul primar şi secundar, examen de capacitate 
pentru profesori.  

Învăţământul românesc era considerat de referinţă pentru ţările din Europa de Est. « Şcoala primară are datoria de a 
forma conştiinţa naţională a poporului, de a-l face să-şi cunoască trecutul, pentru a-şi cunoaşte rostul său în prezent şi 
chemarea sa în viitor ».  

În mediul rural a desfăşurat un amplu proces de regenerare a satului românesc, moral şi material, a celor care aveau 
menirea să facă educaţie naţională şi anume învăţătorii. Chema dascălii să contribuie la dezvoltarea gândirii societăţii. 
«Căutăm să apropiem şcoala de popor, să o facem iubită şi respectată, să fie centrul de unde să pornească curentele 
cele bune şi sănătoase, pentru înălţarea şi întărirea neamului...» 

S-a adoptat programa şcolilor secundare, au fost înfiinţate şcolile de adulţi, grădiniţele şcolare, cantinele pentru 
elevi, apare revista «ALBINA», a fost instituită medalia «Răsplata muncii» pentru învăţământul primar. «Slujind 
satul, serveşti statul!» a devenit mottoul întregului învăţământ preuniversitar, în întreaga perioadă dinaintea Primului 
Război Mondial. 

Spiru Haret a intrat în politică şi a folosit puterea pentru reformele învăţământului românesc. Odată încheiat 
procesul de reformare a învăţământului, a urmat reorganizarea modernă a Bisericii Ortodoxe Române. Legislaţia 
bisericească a fost deschisă de problema autocefaliei şi apoi a «Legii asupra clerului mirean şi seminariilor», elaborată 
de Take Ionescu şi adoptată în 1893, lege amendată de şase ori, în perioada 1896-1910, ultima oară de Spiru Haret, în 
1906.  

Artei îi oferă o lege a teatrelor, a înfiinţat ziare şi reviste şi se preocupa ca acestea să ajungă în toată ţara. A înfiinţat 
şcoli. S-au construit peste 2000 de şcoli, dintre care 1980 cât timp a fost ministru Spiru Haret. A crescut numărul 
scriitorilor de carte. Chema dascălii să contribuie la dezvoltarea gândirii societăţii.  

În 1910, a publicat la Bucureşti şi Paris lucrarea intitulată «Mecanica socială», utilizând, pentru prima dată, 
mecanica, în explicarea fenomenelor sociale. «Patria nu este numai pământul din care scoatem rente. Patria o fac şi 
limba, şi istoria, şi religia, şi tradiţiile. A da cu piciorul în toate acestea este a se lepăda cineva de patria sa.» 
(«Mecanica Socială », Paris, 1910). 

Nevoia de reformare a sistemului de învăţământ este valabilă şi astăzi, aşa cum afirma Spiru Haret, acum mai mult 
de 100 de ani. Cei care acced la politică trebuie să cunoască principalele nevoi ale ţării. 

Spiru Haret ar fi putut rămâne la Paris, făcând o carieră strălucită, dar a ales să se întoarcă în România.  
Spiru Haret a încetat din viaţă pe 17 decembrie 1912, la vârsta de 61 de ani. 
Numai prin educaţie şi contribuţia oamenilor valoroşi, putem avea o şansă la împlinirea tuturor idealurilor. 
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de prof. Cristina MATEI 
 

Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei are o însemnătate aparte 
pentru Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei” din Mangalia.  
    Şcoala are, ca patron spiritual, pe Apostolul românilor, Întâiul 
Chemat la Apostolat - Andrei. De aceea, şcoala noastră se bucură de 
privilegiul de a fi cea dintâi care deschide sezonul sărbătorilor de iarnă, 
prin activităţi care să demonstreze că educaţia se poate face şi prin 
bucurie şi sărbătoare. 

Sub proiectul intitulat „Marea Neagră…tot mai neagră”, şcoala a 
reunit parteneri de elită care au venit din ţară şi de peste hotare, să se 
bucure împreună cu noi de zilele şcolii. 

Oaspeţi din Toşevo, Şabla şi Duranculac - Bulgaria, de la Şcoala 
„Anne Frank”, din Escwits - Germania, de la Grupul Şcolar „Antim 
Ivireanul” din Râmnicu - Vâlcea şi de la Şcoala „Alexandru 
Ciucurencu” din Tulcea, împreună cu partenerii locali,  au luat parte la 
activităţile iniţiate de Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei”. 

Aici, trebuie să amintim un proiect de care şcoala este foarte 
mândră. Este vorba despre un proiect cu finanţare europeană, cu o valoare de peste 175.000 EUR, în parteneriat cu 

Şcoala „Hristo Smirnenski”, din Bulgaria, proiect care urmează să se 
desfăşoare în cursul acestui an. 
      Festivitatea  a fost  deschisă cu intonarea imnurilor celor trei ţări 
participante, urmată de imnul Uniunii Europene. S-a continuat cu o 
slujbă de binecuvântare  a şcolii, a cadrelor didactice, a elevilor şi a 
invitaţilor. 

Primarul Municipiului Mangalia, domnul Radu Cristian, ne-a făcut 
onoarea să fie în mijlocul invitaţilor şi a adresat cuvinte calde celor 
prezenţi, oferind, totodată, sprijinul Consiliului Municipal, în 
organizarea acestei acţiuni. 

Uneori, şcoala se întâlneşte cu lumea legendelor; astfel că bucuria şi 
sărbătoarea au ţinut aproape ca pe tărâmul poveştilor, două zile. Zilele 
Şcolii au debutat pe 29 noiembrie şi s-au încheiat cu o serbare în stil 
românesc, la Casa de Cultură din Mangalia, unde talentul s-a ridicat la 
nivel de emblemă a Şcolii  Gimnaziale „Sf. Andrei”. Programul 
activităţilor a fost unul divers şi a evidenţiat calităţile copiilor noştri 
fru-moşi şi deştepţi. S-au desfăşurat cu succes: un atelier de creaţii 
plastice, un atelier eco-logic, un concurs de cultură generală, o 
şezătoare literar-muzicală, o dramatizare, concursuri sportive, precum 
şi alte activităţi. S-au luat premii şi s-au smuls multe aplauze şi 
zâmbete de bucurie şi satisfacţie. 

Bucuria a fost cu atât mai mare, cu cât copiii noştri au avut ocazia să 
lege noi prietenii, să facă schimb de opinii şi de experienţă cu alţi copii, 
să îşi împărtăşească frumuseţile vârstei, fiind însoţiţi şi îndrumaţi 
permanent  atât de dascălii lor, cât şi de parteneri. Toţi s-au pregătit 

intens: de la director, cadre didactice şi până la elevi, s-a muncit cu drag pentru a-şi întâmpina oaspeţii cum se cuvine, 
demonstrându-se, încă o dată, că românii ştiu să sărbătorească frumos. 

Întreaga sărbătoare s-a încheiat pe 1 Decembrie, cu depunere de 
coroane la „Monumentul Eroilor” din Mangalia, unde toţi invitaţii 
noştri au adus un omagiu Zilei Naţionale a României. 

Activităţile desfăşurate de Zilele Şcolii sunt pentru noi o mândrie, 
pentru că aduc prestigiul şi girul de calitate pe care şcoala românească 
le are, datorită atât profesorilor bine pregătiţi şi dedicaţi meseriei, cât şi 
elevilor plini de talent. 

Pentru două zile, Şcoala „Sfântul Andrei” a devenit o adevărată odă 
a bucuriei şi un tărâm al prieteniei! 



41 
 

 
 
 

(Material întocmit de profesor Emil-Corneliu Ninu, după „Analele 
Dobrogei. Revista Societăţii Culturale Dobrogene”, 1920, An 1, nr.2) 

 

  
1.CÂNTEC DIN TRANŞEE 

 

Cucuruz cu frunza-n sus, 
Neamţu-n groapă stă ascuns 
De îndată ce-o ieşi, 
Drept în cap l-oi nimeri, 
Să-mi răzbun dorul de-ai mei, 
C-au rămas sub jug, la ei. 
Ei de-acolo-n orice zi 
Strigă către noi, de-aci, 

Ca la ei să ne predăm 
Şi acasă să plecăm; 
Însă noi nici n-ascultăm, 
Nici în seamă nu-i băgăm. 
- Neamţule cu ochi şireţi, 
Degeaba te încumeţi; 
Noi aşa am învăţat 
Şi părinţii ne-au lăsat 

Ca, de-a pururi, la război, 
Să nu mergem înapoi, 
Ci nainte tot mergând 
Şi pe duşman sfărâmând, 
Visul să ne împlinim, 
Ţara să ne-o întregim 
Cu al Mureşului plai, 
Cum a stăpânit Mihai. 

 (Cules de T. Cergău, normalist, de la  Paraschiva Tămaş din Cicrâcoi-Constanţa) 
  

2.CÂNTEC 
 

-Foaie verde de mohor, 
Pasăre de la izvor, 
N-ai văzut pe-al meu fecior? 
-L-am văzut la Bucureşti, 

Săpa la tranşei nemţeşti 
Şi mi-a spus  să nu-i duci dor, 
Că, de-o fi pace în ţară, 
O veni la primăvară, 

Iar de-o fi vreo răutate, 
Ţi-o trimite numai carte. 

 

 (Cules de la D-ra Radu din Capugiu-Constanţa, de Mândru N.I., normalist) 
  

3.CÂNTEC DOBROGEAN 
 

Foaie verde mărăcine, 
Mai bine de-un an de zile, 
Viaţ-amară ce-am trăit, 

Multe zile-am chinuit! 
Cu bulgarul, şarlatanul, 
Şi cu hoţul de germanul. 

Ne-au mâncat, ne-au înşelat, 
Dar acum li s-a-nfundat. 
 

 (Cules de normalistul T. Cergău, de la Ion Moise din satul Cicrâcci-Constanţa) 
  

4.CÂNTEC DE DOR 
 

Pe unde-mi umblă doru’ 
Nu poţi să mai umbli cu plugu’,  
Că s-agaţă plugu-n dor 
Şi trag boii, de s-omor. 
Unde umblă dragostile, 
Poţi ara cu vacile; 
Plugul merge vâjâind, 

Vacile trag rumegând 
Şi argatul lor cântând. 
Şi din gură cum cânta, 
Argatul grăia aşa: 
-Haideţi, hai, vacile mele, 
Să ar tot câmpul cu ele, 
 

Să semăn grâu şi secară, 
Ca să scot foamea din ţară; 
Că-s trei ani de război 
Şi-a intrat foamea în noi; 
Suntem goi şi fără haine, 
Măcar să scăpăm de foame. 
 

 (Cules de la Anica I. Mihu din Cogealac-Constanţa, de Caraman C.N., normalist) 
 
Temele adiacente acestui micuţ florilegiu final sunt uşor de evidenţiat: dorinţa înfîptuirii marelui ideal al 
unităţii neamului (“Cântec din tranşee”: “Visul să ne împlinim, / Ţara să ne-o întregim / Cu al Mureşului 
plai, /Cum a stăpânit Mihai.”), dorul după fiinţele dragi rătăcite prin “calvarul” războiului (“Cântec”: “-
Foaie verde de mohor, / Pasăre de la izvor, / N-ai văzut pe-al meu fecior? / -L-am văzut la Bucureşti, / Săpa 
la tranşei nemţeşti ...” ), opresiunile îndurate sub ocupaţia străină (“Cântec dobrogean”:  “Foaie verde 
mărăcine, / Mai bine de-un an de zile, / Viaţ-amară ce-am trăit, / Multe zile-am chinuit! / Cu bulgarul, 
şarlatanul, / Şi cu hoţul de germanul. Ne-au mâncat, ne-au înşelat, / Dar acum li s-a-nfundat.”), dorinţa 
reconstrucţiei ţării şi a bunăstării (“Cântec de dor”: “-Haideţi, hai, vacile mele, / Să ar tot câmpul cu ele, / 
Să semăn grâu şi secară, / Ca să scot foamea din ţară; /  Că-s trei ani de război / Şi-a intrat foamea în noi; / 
Suntem goi şi fără haine, / Măcar să scăpăm de foame.”) 
 Adevărată cronică evenimenţială,  doinele culese de către institutorii constănţeni surprind aspectele 
dramatice ale războiului.  

Nu este lipsită de interes referirea la scurta administraţie bulgară, atât de dureroasă pentru locuitorii 
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români ai ţinutului dobrogean, încât, în urma numeroaselor abuzuri ale noilor funcţionari din primării, 
germanii să intervină şi să coordoneze ei înşişi administrarea localităţilor din ţinutul cuprins între Dunăre şi 
mare (“Multe zile-am chinuit! / Cu bulgarul, şarlatanul, / Şi cu hoţul de germanul. / Ne-au mâncat, ne-au 
înşelat … ”).  

(N.n.: Acest aspect a fost  expus pe larg într-o lucrare apărută în cursul anului 2012, “Memoriu al 
administraţiei germane de etapă din Dobrogea. Întocmit la mijlocul lui aprilie 1917”, editată de Univ. 
“Ovidius” şi Biblioteca Naţională a României, la “Ex-Ponto”, Constanţa, 2012. Astfel, se stipula clar, la pag. 
31, că “preluarea administraţiei pe întinsul teritoriu a decurs fără dificultăţi deosebite. Prin afişaj public s-
a atras încă o dată expres atenţia populaţiei că întreaga administraţie se află în mâinile inspectorului 
Administraţie germane de Etapă …”,  începând cu data de 05 ianuarie 1917.) 
 Cu acest ultim set de patru doine, se încheie şi periplul nostru folcloric , demonstrându-se, 
permanent, rolul creativ al poporului în reflectarea evenimentelor ce i-au marcat existenţa. 
Merită reţinut efortul cadrelor didactice, mai ales al celor din aşezările rurale, de a valorifica imediat 
potenţialul artistic al poporului nostru şi de a-l consemna, astfel, pentru posteritate. 
 

 
 

 
 

Când a devenit membru al  Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor - filiala 
Constanţa, Costel Coroban era student al  Facultăţii  de Istorie şi Ştiinţe 
Politice din  Universitatea “Ovidius” Constanţa. A participat la 
reabilitarea unor elemente ale Cimitirului de Onoare din Dobrici şi la 
ceremonialele organizate anual cu ocazia aniversării  bătăliei de la 
Turtucaia, ocazii cu care s-a familiarizat cu problematica confruntărilor 
militare din Dobrogea în primul război mondial.          La sesiunea de 
comunicări ştiinţifice  organizată la Universitatea Ovidius, referitoare 
la participarea Diviziei  1 Voluntari Sârbi la apărarea Dobrogei, care a 
vut loc în anul 2010, la care au participat istorici din România, Serbia 
şi Bulgaria, tânărul student Costel Coroban a prezentat în premieră 
naţională un material despre Spitalul Femeilor  Scoţiene, care asprijinit 
acţiunea militarilor sârbi. Cu o perseverenţă deosebită Costel Coroban 
va realiza ulterior  o laborioasă documentare , cu sprijinul Ambasadei 
Marii Britanii la Bucureşti, dar şi al urmaşelor  asistentelor scoţiene 
care au acţionat în Dobrogea în 1916. Rezultatul s-a concretizat în 
lucrarea “Potârnichile Gri.Spitalele Femeilor Scoţiene în România. 
1916-1917”, care va fi publicată în anul 2012.Prefaţa lucrării este 
semnată de ambasadorul Marii Britanii în România, Excelenţa sa , 
Martin Hariss. Lucrarea are ca subiect  prezentarea activităţii  unei 
organizaţii nonguvernamentale de doctoriţe şi asistente scoţiene în 
Dobrogea şi Sud-Estul României în timpul Primului Război Mondial. 
Lucrarea este importantă deoarece consemnează , o descriere veridică, 

din punctul de vedere al unor străini, a retragerii 
populaţiei din Dobrogea din iarna lui 1916. Eforturile lui 
Costel Coroban, astăzi profesor de istorie în cadrul unităţii 
de învăţământ particular Cambridge School Constanţa 
(Şcoala Cambridge) şi cercetător în istorie la Universitatea 
Valahia Târgovişte, a fost răsplătit cu premiul III la 
categoria „Cercetători”, la cea de a treia ediţie a Premiilor 
Arhivelor Naţionale ale României, desfăşurată pe 16 
ianuarie 2013. Sunt convins că tânărul Costel Coroban nu 
se va opri aici, prin perseverenţa sa şi spiritual novator, el  
având şanse mari să intre în rândul cerectătorilor istorici 
de prestigiu ai României. 
 
Col.(r)Remus Macovei 
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          … ci chiar un volum absolut remarcabil, care vine să facă ordine în atât de 
împrăştiatele noastre opinii, care mai de care mai “obiectivă”, cât şi în 
disensiunile specifice elementului fundamental: anume, “istorie”. Şi mai mult 
decât atât, ale adevărului.  

Vorbim de ultimul volum al domnului profesor Gh. Buzatu, “Mareşalul Ion 
ANTONESCU - Forţa Destinului”. 
    Evenimentul lansării a avut loc chiar la Constanţa, într-o aulă a Universităţii 
OVIDIUS. Distinsul profesor univ. Dr. Gheorghe Buzatu, conducător de doctorat 
în cadrul Universităţii OVIDIUS şi cercetător al Academiei Române, a ales să 
lanseze volumul său la malul mării. Dezvăluim că, în mare parte “, vina” o 
poartă, ca de obicei, pasionatul de serviciu în ale istoriei, dl profesor dr. Valentin 
Ciorbea, şi profunda prietenie cu dl profesor Buzatu, care subzistă dintotdeauna 
între cei doi, dl Ciorbea considerându-se un învăţăcel perpetuu al domnului 
Profesor..  
      Personajul central al celor peste 800 de pagini, din cale afară de migălit 
documentate, este, după cum spun unii, „ultimul erou al României” sau, alţii, un 
personaj „născut pentru a fi trădat” (uneori, aş îndrăzni eu, chiar de atitudinea 
noastră de a nu încerca să-l lăsăm la locul care i se cuvine!). 
     Nu îndrăznesc să detaliez elemente, fie ele chiar semnificative, fie ele chiar 
inedite din cale-afară, ale conţinutului volumului (v-aş lăsa să le descoperiţi, 

citind, deşi nu se mai poartă!!!!), nu îmi permit să conturez aspecte istorice definitorii, remarcabile ale omului de stat 
Antonescu sau să fac descriptivul unei epoci cumplite din suferinţa ROMÂNIEI. 
    Abordarea de faţă ar trebui să aibă în vizor un profesor care, după cum spunea dl Ciorbea, „se confundă cu istoria”, 
despre un pasionat scotocitor de arhive, care, la o respectabilă vârstă de peste 70, ne-a vorbit, cu elan, despre 
următorul volum, care mai are încă de aprofundat tangentele comentarii ce-l vizează pe Mareşal cu Holocaustul. Ei 
bine, cred că aceste aspecte se cuvin relevate, cele ale unei nestinse pasiuni, ale unei dăruiri exemplare şi, mai ales,  

necesare, redării imaginii marelui erou al ţării, singurul 
mareşal activ, din cei cinci onorifici ai istoriei României. 
      Tot dl Ciorbea arăta că a descoperit într-o bibliotecă, 
cam 3800 de titluri despre Hitler. Care nu deranjează pe 
nimeni, aşa cum deranjează comentariile despre  Mareşal. 
Ceea ce nu l-a împiedicat pe ilustrul şi neobositul profesor 
Buzatu să fie peregrin prin biblioteci americane, la Londra, 
la Moscova (ceea ce ar fi părut o glumă, până nu de mult, 
dar a însemnat un efort extraordinar, mai ales prin eficienţa 
specialistului!). De unde, după luni şi ani de cercetare, au 
răsărit aceste pagini documentare despre o biografie 
fascinantă, pe care unii o refuză chiar şi în zilele noastre: 
cea a unui patriot, obsedat de reântregirea naţională, trădat 
de amici şi de inamici, nedreptăţit în faţa neamului său… 

       Uimitorul domn profesor, despre care unii specialişti spun că, citindu-l, se întreabă adesea ce mai caută ei înşişi 
prin cercetarea istorică, expune jurnalul Mareşalului, face o incizie adâncă în cangrena care s-a instalat pe acest 
subiect, o dezinfectează cu dezinvoltura maestrului şi ne lasă să vedem adevărul documentelor, iară nu bicisnicile 
aprecieri de la marginea târgului. 
      Gândul major al Domnului Profesor ar trebui să 
aparţină fiecăruia dintre noi, căci, în actele acelei vremi, 
asumarea unei sarcini, aşa cum a făcut-o  Mareşalul, care, 
nu ca Brătianu şi Maniu, s-a fi ferit de o mare răspundere, 
a sfârşit tragic, în sprijinul naţiei. De aici încep EROII! 
      Cred că mai mult despre asta am dorit să vă vorbesc, 
menţionând, în final, cu respect, prezenţe dorite, ca cea a 
dlui prof. Florin Damian, de la Iaşi, a cercetătorului 
principal Stela Cheptea, din Iaşi, dl şi dna Ştefanache, tot 
din Iaşi, dl prof. dr. Gh. Dumitraşcu, dl prof. dr. Stoica 
Lascu, dl prof. dr. Costin Scurtu, şi alţi uşor obsedaţi de 
istorie, ca, studenţi, masteranzi, doctoranzi si … , evident, 
eu, obsevatorul şi, mai ales, admiratorul întâmplării. 



44 
 

 
                                                 

   de  Vasilica MITREA 
 
              În seara zilei de 17 noiembrie 2012, la Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman” din Constanţa, sala 5, în colaborare 
cu Asociaţia Naţională „CULTUL EROILOR. Regina MARIA”, filiala Constanţa, sub patronajul căreia apare revista 
„Arma Pontică”, şi, cu îndrumarea formatoarelor Liliana Stamate şi Manuela Dinică de la Biblionet, Alexandra Flora 
Munteanu, scriitor şi traducător,  s-a lansat „Antologia de poveşti digitale”, Editura VIF, Constanţa 2012. 

Au fost rulate filmele realizate în timpul cursurilor de „DigiTales”, în 
care au fost incluse textele filmelor a şapte autori, precum Gheorghe 
Caraiman, Mihaela Cojocaru, Elena Grigore-Costea, Manuela Dincă, 
Niculina Dobre, Alexandra-Flora Munteanu, Maria Păţea, dar şi contribuţia 
altora în domeniu, ca Liliana Stamate, Elena Stănescu, CV-uri, cuvânt 
înainte şi un rezumat în limba engleză. 

„DigiTales” este un proiect cu finanţare din partea Uniunii Europene, 
prin programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, dimensiunea de 
dezvoltare profesională a adulţlor. Durata de implementare a programului 
este 2010-2012. Resursele tehnologice sunt donate de Fundaţia Bill şi 
Melinda Gates prin programul Biblionet. 

Printre beneficiile directe ale participanţilor la curs se pot număra: reactivarea calităţilor sau abilităţilor narative, 
native sau dobândite pe parcursul vieţii, necesare scrierii unui scenariu; însuşirea de competenţe IT prin folosirea 
câtorva programe Microsoft Office Word, Windows Movie Maker, Sound recorder, abilităţi în folosirea camerei 
digitale, a scenariului şi a imprimantei. 

Festivalul Concurs POVEŞTI ŞI POVESTIRI DIGITALE este însă iniţiativa celor doi formatori ai bibliotecii, 
Liliana Stamate şi Manuela Dinică, care au beneficiat de o pregătire specializată la Colegiul Goldsmith din Londra şi 
care îşi doresc popularizarea acestui tip de curs în rândul seniorilor, cu scopul incluziunii acestui segment de populaţie 
exclusă din formele clasice de învăţare. 
              După discuţii şi prezentări de autori, s-a trecut la alte lansări: 
              - Alexandru Birou: Revista Dobrogea Culturală, nr.2/2012, Ed. Pim, Iaşi, a Ligii Scriitorilor din România, 
filiala Dobrogea şi cartea sa, Nelinişti la malul mării – 101 ovidiene, Ed. Pim, 2012;    
             - Ioana Bud – Dicţionar de personaje în opera lui G. Călinescu, Ed. Vif, 2012; 
              - Ananie Gagniuc a prezentat cartea de versuri a Iulanei Rusu, Pelegrinul, Ed. Vif, 2012, după care ne-a 
încântat cu momente vesele din creaţia domniei sale, fiind şi membru al Cercului Umoristic Constanţa;    
              - Vasilica Mitrea – proză jurnalistică, vol. I, O felie de viaţă, Ed. Vif, 2012; 
              - Coca Elena Gheorghiu – Să nu oftezi niciodată, Ed.Vif, 2012; 
              - Ioan Roman: Eternul, Ed. Ex. Ponto, 2011, şi Sfârşitul Lumii, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2012; 
              - Violeta Petre – Lacrima tăcerii, Ed. Pim Iaşi, 2012;    
              - Laura Văceanu – Vaietele lutului, Ed. Vif, 2012; 
              - Stere Stavrositu - Reţetar de preparate culinare, Fundaţia Stere, 2007; Familia – arta decenţei în familie şi 
societate, Fundaţia Arta serviciilor în turism, 2005; Arta serviciilor în restaurante, baruri, gastronomie, hoteluri, Ed. 
Fundaţia serviciilor în turism, prof. Stere Stavrositu, 2006; Tehnica servirii consumatorilor, Ed. Didactică şi 
Pedagogică; 
             - Roland Florin Voinescu – prezentat de prof. univ. Valentin Ciorbea, cu volumul „Întâmplări întâmplătoare”, 
cât şi activitatea sa de scriitor şi fotograf; 
              - Gheorghe Caraiman – Expoziţie de tablouri, coperta antologiei (afiş); 
              - Walter Ghicolescu, prof. de matematică, folkist, Constanţa, a asigurat partea muzicală a serii, voce, 
muzicuţă şi chitară; Gigi Caraiman la muzicuţă, Iuliana Rusu, voce. 

Au fost mulţi vizitatori şi ascultători, membri ai Cenaclului Amfora, reprezentanţi ai mai multor redacţii şi reviste 
locale, membri ai Asociaţiei Naţionale CULTUL EROILOR, filiala 
Constanţa, Ioan Roman, Alexandrina Macarov, Vasilica Pop, preşedinta 
Asociaţiei de creaţie AMFORA, prof. Monica Popescu, Jeni Mazilu, 
graficiana Nina Vizireanu, alţi colaboratori.  

Au socializat oameni de cultură într-un spaţiu de cultură, iar marea lor 
dorinţă este de a se face cunoscută cultura constănţeană sub toate 
aspectele ei: poezie, proză, haiku, grafică, pictură, ateliere de creaţie, 
apariţii editoriale. 

Majoritatea din cei prezenţi la eveniment aşteaptă cu mare interes un 
nou prilej de întâlnire, într-un cadru cel puţin la fel de plăcut şi interesant. 
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Alexandra Flora Munteanu,  
secretar literar „Albatros” şi „SHC” 

 
 

EVENIMENT – Vineri, 14.12.2012, la Cercul Militar 
Constanţa, Cenaclul „Mihail Sadoveanu” anunţase un program de 
lansare a primului dintre volumele „Antologiei jurnalistice”, „O 
felie de viaţă”, al scriitoarei Vasilica Mitrea. 

Autoarea s-a decis să-şi adune din articolele semnate de ea în 
diferite reviste, într-o antologie proprie, intitulată „Antologie 
jurnalistică”, la care a adăugat şi articole noi. 

Volumul I, „O felie de viaţă” a apărut la Editura „Vif”, 
Constanţa, 2012.  

Articolele sunt dispuse într-o ordine aleatorie, după cum şi 
conţinuturile sunt variate:  Crimeea cu patimile sale, despre 
deţinuţi politici, sărbătoarea culturii armâne, tradiţii şi obiceiuri 
tătare şi româneşti, luna spiritualităţii marinăreşti, de la ultimul 
URSS la porţile Stalingradului, vizita în Basarabia, despre Ziua 
Limbii Române în Basarabia, istoria Tighinei şi a Transnistriei etc. 

De ce această antologie? 
A fost de acord că nu se mai descurca printre numeroasele 

reviste în care publicase şi, apoi, evidenţa subiectelor abordate 
trebuia ţinută. 

Sunt subiecte care-şi păstrează actualitatea şi prospeţimea, 
stârnind interes. Printre altele, sunt înregistrate şi multe lansări de 

carte cu comentarii personale. Este relevantă, astfel, dezbaterea unei problematici complexe, de importanţă 
istorică, naţională şi internaţională, bine documentate, prin care, aşa cum au subliniat mulţi comentatori, s-a 
pus în evidenţă adevărul istoric, esenţa dezbaterii luând în calcul toate ipotezele, cu asigurarea aurei de 
neutralitate şi imparţialitate. 

Interviurile luate unor personalităţi literare, politice, istorice pun în lumină o siguranţă a rolului impus, 
precum şi a condeiului. 

Lansările personale de carte (romanele „Ştiai că timpu-i colorat?” – 2007, „Cândva..., prietene” – 2008, 
„Confesiunile Angelei” – 2009, „Vremuri, oameni şi... destine” – 2010) pun în evidenţă felul în care este 
percepută, la nivelul mai multor cititori, semnatari (despre autoare), întâlniri cu publicul său cititor. 

Dialogul pe care l-a impus a dus la 
formarea propriului public. Receptarea s-
a făcut direct şi cu efect stimulativ.  

La întâlnirea de vineri, autoarea a dorit 
să existe o „socializare”, în ajunul 
Sărbătorilor de iarnă. 

Şi-au exprimat opiniile: Alexandru 
Bălan, Alexandra-Flora Munteanu, 
Akmolla Ghiuner, Rodica Simionescu, 
Ana Ruse, Petrică Brumă, Coca-Elena 
Gheorghiu, Laura Văceanu şi alţii. 

Au participat membrii mai multor 
redacţii şi scriitori din municipiu. 
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                                                                                    de Vasilica MITREA 

 
  Într-un spaţiu adecvat culturii, Biblioteca Judeţeană “Ioan 
N. Roman”, Constanţa, a avut loc lansarea volumului 
“Condamnările generalilor”, scrisă de col. (r) Remus Macovei, 
scriitor cunoscut  pentru seriozitate şi  temeinica documentare, 
incisivitatea materialelor pe care le aduce în faţa lectorilor săi 
spre analiză şi profundă cunoaştere a unor adevăruri din sistemul 
armatei şi societatea noastră.  

Este de apreciat curajul, verticalitatea, caracterul autorului 
căruia nu-i scapă nelegiuirile, trimiterea la lege a unor mari 
nereguli pe care le demască în ideea că cineva se va sesiza şi 
lucrurile se vor îndrepta. Nu o face satirizând situaţia, precum 
marele nostru Ion Luca Caragiale. O face cu durere în suflet, 
nepunând etichete, nejudecând, neetichetând, ci doar arătând că 
promovările în funcţie şi grad trebuie făcute pe merit, iar orice 
abatere de la litera legii trebuie sancţionată – cel puţin aceasta îi 
va fi credinţa şi pe viitor. 

Profesorul universitar Marian Cojoc, participant la lansarea 
majorităţii lucrărilor, creaţie a domnului Remus Macovei, a 
apreciat această nouă carte ca pe încă o mare provocare a unui 
om dedicat carierei de militar, iubitor de patrie şi armă, iubitor 
de adevăr.  

Este bine că mai sunt şi oameni care atrag atenţia  asupra abaterilor ce le întâlnim la tot pasul în societate. 
Domnul Remus Macovei analizează un aspect evitat de  istoricii şi analiştii militari, respectiv situaţiile în 
care generali ai armatei române au fost condamnaţi în perioada 1859-2012. În lucrare, sunt prezentate 
cazurile unor  generali  corupţi, ale unor generali  trădători de ţară, care s-au pus în slujba duşmanilor 
României, dar şi cazurile unor  generali condamnaţi pe criterii politice. Nu sunt  omişi  nici militarii care, în 
mod normal,  nu ar fi fost avansaţi sub nicio formă în gradul de  general.  De asemenea, este prezentată  
drama  generalilor care au creat România Mare, dar care, în numele “luptei de clasă”, vor cunoaşte umilinţe 
greu de închipuit, mulţi dintre ei sfârşindu-şi viaţa în închisorile comuniste. 
  Dr. Geo Stroe, directorul Fundaţiei “Academia Dacoromană”, cel care a semnat şi cuvântul de 
început al volumului, coleg de şcoala militară cu autorul, a dorit să-i fie alături şi de această dată. Apreciază 
continuitatea analizei în spirit critic al autorului pentru consolidarea sistemului armatei, pentru 
recredibilizarea gradului de general. Remarcă însuşi titlul cărţii care îndurerează cumplit. De la “aceste” 
grade mari, care au pe umeri suveranitatea naţiunii, care se pot ghida din însăşi “Constituţia” ţării, ne 
aşteptăm la exemple pozitive. Legislaţia militară zace undeva, trecută într-un plan secundar. A venit vremea 
să ne pregătim pentru concluzii serioase, să fim 
mai exigenţi cu abaterile de la disciplina 
militară.  

Această lucrare mă pune pe gânduri şi aş dori 
să luăm aminte, să învăţăm din ea şi să nu mai 
permitem abateri de la legile şi regulamentele 
noastre. 

Cu aceeaşi ocazie, comandorul în aviaţie (r) 
Paul Oţelea a scos în evidenţă incisivitatea 
autorului şi exemplara documentare a fiecărui 
caz prezentat.  

Felicităm autorul pentru această carte, pentru 
munca de documentare, şi aşteptăm, în 
continuare, să ia atitudine împotriva neregulilor. 



47 
 

 
 

de lt. Nichita N. Traian, preşedintele ANCE “Regina Maria”, subfiliala Medgidia  
 
 

Cu ocazia Sfintelor sărbători de iarnă, Asociaţia 
Naţională “Cultul Eroilor Regina Maria”, subfiliala 
Medgidia, cu deosebit respect, demnnitate şi onoare, 
consemnează la loc de cinste evenimentele desfăşurate pe 
plan local privind tradiţiile româneşti (colinde, urări, 
cântări religioase ş.a.).  

Din orice unghi am privi, ele scot la iveala rădăcinile 
arborelui genealogic al neamului, care menţin nealterate 
obiceiurile şi tradiţiile strămoseşti atât de frumoase şi 
mobilizatoare în pragul zilelor de sărbătoare şi 
întâmpinarea acestora cu multă evlavie şi bucurie 
neţărmurită faţă de neamul din care ne tragem. 

Cei mici, împreună cu adulţi, părinţi, bunici, 
străbunici, au participat la împlinirea sufletească a 
manifestărilor prilejuite de ultimile zile ale anului 2012, 
cele mai importante şi bogate în acţiuni dedicate 

sărbătorilor Craciunului şi trecerii pragului într-un nou 
an.  

O implicare deosebită, cu larg ecou local, a fost 
desfăşurată de preotul Petrică Ciobanu, preot protoierat, 
cu grupul de colindători al bisericii, aducând mesajul 
credinţei colindelor pentru locuitorii Medgidiei, care nu 
s-au putut deplasa la locaşurile sfinte ale bisericilor din 
oraş.  

Ca membru al ANCE “Regina Maria”, domnia sa a 
promis că se va ocupa şi va fi mesagerul cântecului 
patriotic românesc în viitorul cât mai apropiat, căci se 
simte nevoia cerinţei reîmprospătării credinţei neamului 
cu vibraţiile spirituale ale cântărilor de altădată. 

Mare a fost surpriza locuitorilor care au fost 
colindaţi după datina străbună, retrăind amintirile 
copilăriei de mult trecute, lăsând o lacrimă de bucurie 
în colţul ochilor cu cearcane ale bătrâneţii, dar cu un zâmbet de mulţumire sufletească pe feţele celor prezenţi.  

Preotul, un duhovnic tânăr, cu calităţi deosebite, căruia Dumnezeu i-a încredinţat toiagul păstoriei duhovniceşti a 
localităţii, are chemare nativă asupra harului divin, dar şi dobândită în slujba sa pentru credinţa nestrămutată a 
neamului pe acest pământ sfânt dobrogean. 

Prin reamintirea lor, rădăcinile istoriei îi pot determina pe tineri să fie mai curioşi, mai înţelegători, mai buni, mai 
conştienţi în dragostea lor faţă de înaintaşii noştri de-a lungul vremurilor trecute. Lipsa manifestărilor pe unii îi 

frământă şi, de aceea, trebuie să deschidem o punte de 
legătură între istoria adevărată şi felul nostru, al celor 
prezenţi, de a desfăşura acţiuni cu dragoste, din inima şi 
pentru vindecarea sufletelor. 

Părintele a rostit: “Dacă nu pui dragoste în dar, nu ai 
făcut nimic!”  

Numai aşa putem intra în propria conştiinţă şi aprecia 
darurile mai presus de orice, ca să avem iubire nesfârşită 
faţă de aproapele nostru pe un pământ plin de pace şi 
binevoire între oameni. 

Acestea sunt unele din rădăcinile neamului românesc, 
care ne obligă la perpetuarea dragostei faţă de neam, 
obicei, istorie, tradiţii şi adâncă reflecţie. Recunoştinţa va 
fi pe deplin apreciată şi meritată de cei cu adevărat 
români.         

La mulţi ani! 
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                                                                  Scris de nu chiar sfântul Dan NICOLAU 
 
       De mai mulţi ani suntem bucuroşi, noi cei de la 
Cultul Eroilor din Constanţa să colaborăm, în spaţiul 
celui mai divers mozaic etnic din România, cu Forumul 
Democrat German din „Sarmisegetuza, 8, colţ cu 
bulevardul TOMIS,”cum ar spune nenea Iancu 
Caragiale.  Comunitatea germană din Dobrogea a 
supravieţuit unor convulsii dintre cele mai diverse pe 
care istoria I le-a scos în cale. Iar urmaşii şi 
supravieţuitorii, deşi puţini, fac cinste comemorându-şi 
înaintaşii.  Poate de aici a apărut apropierea noastră, cea 
de care vă povesteam mai sus. Poate de la interesul 
stârnit de scormonitorii Arhivelor ca dl. Virgil Coman 
şi dl. Constantin Cheramidoglu sau profesorul de la Universitatea OVIDIUS, dl. Valentin Ciorbea, d-na 
Rodica Simionescu, doamna radio-ului constănţean sau dl. Walter  Rastatter, preşedintele Forumului.  
      Căci poate ştiţi sau nu, ei, cei enumeraţi mai sus, au făcut eforturi considerabile să trezească la viaţă 
documente, să le traducă, să ni le aducă din nou în faţă. Ce documente? Extraordinare, fascinante mărturii 

despre Dobrogea începutului de veac XX văzută prin 
ochii germanilor dobrogeni ai vremii, riguroşi exacţi, 
meticuloşi. Nemţi! 
 Nu căutăm metafore sau atribute umflate, căutăm să 
ne potolim mirarea de a avea în faţă monografia 
(germană) Dobrogei anilor 1916-1918, cu fotografii 
miraculoase şi unice, sau raportul administraţiei 
militare germane de etapă din aprilie 1917. Absolut 
remarcabile! 
   Am mai avut, în anul care a trecut o vizită chiar de 
lucru, la propriu a copiilor din Germania, care au 
curăţat sectorul german al  Cimitirului Eroilor. Tot 
împreună am fost! 

   Deşi nu asta voia materialul nostru să evidenţieze, deşi cele două volume şi activităţile comune constituie 
mari reuşite ale anului 2012, pentru cei enumeraţi mai sus şi pentru noi toţi deopotrivă.  
     Voiam să spunem, că la invitaţia d-lui Rastatter, de sfântul Nicolae, am participat la serbarea organizată 
la sediul Forumului German, împreună cu colegii Vasilica Mitrea şi Pavel Oţelea. Un prilej, cum nu se poate 
mai bun de a ne întâlni din nou, de a face planuri comune de viitor, cum şade bine românilor şi germanilor 
optimişti care nu cred în sfârşitul mayaş al lumii ci mai 
degrabă în lucrurile noi şi frumoase, de făcut împreună în 
2013. 
      Avem, prin urmare, un mesaj de continuare a relaţiilor 
minunate,  a dorinţei de a le îmbunătăţi (veţi întreba: se 
mai poate?) dar şi admiraţia faţă de momentele artistice 
create înr-un spaţiu chiar strâmt dar de o amplitudine 
chiar incredibilă, ale copiilor germani din Constanţe şi 
Oituz (“vinovat” de tenacitatea de a-i aduce, a fost ca de 
obicei celebrul domn Emanoil Rujanschi, în acelaşi timp 
german, polonez, ceangău, roman, etc.). Istoriile nu se 
termină aici. Vă vom povesti curând, cum bunicul lui 
Rujanschi şi fratele său au căzut amândoi pe frontul 
Primului Război. Unul pentru Germania iar celălalt pentru România. 
     Cu aceasta , cred că despre noi şi germanii dobrogeni nu mai este nimic de adăugat în acest articol.  






