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editorial

L

-

a intervenit direct în actele de Unire, dar a avut un rol important în acest proces. Ea a asigurat

-

-

-

3

a României

Marea Unire

a românilor din toate
------------------------------------------------

Emil Niculescu

B

uzoienii, de-a lungul vreprovinciilor române de ste-

Cartea sa a avut parte a se afla în
-

de buzoieni, va modifica, în februarie 1859, prin entuziasmul primirii,
-

-

noapte la palatul episcopal.
neatârnare ce a urmat.

-

-

batalionul de transmisiuni, perPeste veacuri, fostul cadet Nicolae
-

spiritualitate premergând deciziile
cancelariilor) de la biserica vrâncea-

pentru a consulta, la biblioteca episvitejie a încununat drapelele de

pescu.

am descoperit capul în semn de reliile de la Neajlov, Cocargeaua,
-

4

1 Decembrie,
României
"...Marea Unire din 1918 a fost
-

nici unui om politic, a nici unui

Prin menirea sa de acum armata
-

secole.
-

-

Nici partizanii Antantei, nici cei ai
Puterilor Centrale nu au avut în
portului de putere interstate: victoria Antantei ne va da Bucovina,

1927, s-a pus temelia bisericii militare din Cimitirul Eroilor, iar în 24
octombrie 1931, la inaugurarea

dorit. [...]
Marea Unire nu a fost rezultatul

Puterilor Centrale ne va da

Pentru toate acestea drapelul
aproape simultan în frontierele
Vechiului Regat. [...]

Iorga a omagiat pe cei 9653 de eroi
Uniunii Europene.

temelia României Mari, ci actul

unui vas aflat sub pavilion românesc
[...]
târziu în cimitirul eroilor de la Siriu,

tid, culpabil de egoisme sau
-

nostru.
Traian Epure, comandantul Diviziei
Afirmarea României ca un factor
ropei s-a confirmat tot prin jertfele

-

în vara lui 1919, campania împotriva

-

"
Florin Constantiniu,

tricolorul.
-

român,
Editura Univers Enciclopedic,
1997, pag. 301-302
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Marea unire din 1918
în viziunea buzoienilor
-------------------------------------

Î

-

-

lui August von Mackensen, cerându-i imperativ ca trupele

militare ale Puterilor Centrale au comis în retragerea lor numeroase jafuri,

"Stema României datând din 1921 atesmul poporului român spre împlinirea
-

deosebit de tulburi.1

acum ca spital.2

trecând pe un pod peste valuri naturale (Ba-

3

Distrugeri similare s-au produs
-

4

-

7

a României
5

în retragere. Materialul didactic a fost complet distrus. Cele mai multe table
6

7

8

pot continua.
-

9

La Episcopie s-a oficiat, mai întâi, un Te Deum întru amintirea

tare.

stantin Filotti

10

(care s-a aflat pe baricadele presei din
11

Ei aveau acum serioase probleme în perspecPentru a-l omagia pe unul dintre cei mai

12

Pierderile materiale au fost

un ciclu de manifestari, printre care în

13

premii valoroase.
Anul acesta, în luna septembrie, la

simeze s-au aflat cele mai cunoscute re-

Retragerea trupelor germano-austroungare a pricinuit pierderi materiale pe întreg teritoriul ocupat.

8

Regimentului 17 Infanterie, cunoscutul

În toamna anului 1916, chiar pe Dealul

-

Mitropolia Olteniei, document notificat la
Munchen la data de 24 martie 1975.

Veneau de pretutindeni, din
-

încheierea l

14

.

mitropolit al Banatului, a refuzat tarnosirea,
-

15

istoricului Radu Valentin.
La 1 Decembrie 1918, visul secular al lui Mihai Viteazul realizat cu mai

de schimbarea regimului politic.

16

transformate în locuri de cazare, iar în bi-

Pentru noi
românii cele mai glorioase vremi au fost atunci când inima a fost mult mai

epoci

17

Ionescu.18

9

a României

L

Romania în 1918

erei politice. La 01 mai 1918, urmare a Tratatului de pace de la
-

27 Ianuarie - Se încheie, la BrestLitovsk, Tratatul de pace dintre
.
18 Februarie - Se încheie, la
Brest-Litovsk, Tratatul de pace
nia.
5 Martie
Tratatul preliminar de pace între

19

în România. Pe data de 12 decembrie 1918, el intrase în cabinetul prezidat
.20

9 martie, tratativele în vederea
24 Aprilie - Tratatul de pace de la
-

Participant la istoricul eveniment, Alexandru Marghiloman, buzoian prin

dezavantajoase pentru ea.
24 August
Române, având în conducere pe
ralii

21

-

Lucaciu, Octavian Goga, dr. Conrescu. Consiliul este recunoscut
la 29 septembrie de guvernul
francez, la 23 octombrie de guvernul SUA, la 29 octombrie de
guvernul englez, iar la 9 noiembrie de cel italian drept exponent
al intereselor poporului român.

-

UNIREA BASARABIEI
CU REGATUL ROMÂN:

-

22.

27 Martie

România.
UNIREA BUCOVINEI
CU REGATUL ROMÂN
15/28

noiembrie

-

Consiliul

România.
UNIREA TRANSILVANIEI
CU REGATUL ROMÂN:
29 Septembrie/9 aprilie - Comite-

-

.
10
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ca organ provizoriu de conducere
al Transilvaniei. Se constituie un

Vasile Goldis.
3 Octombrie
tului Carol I de Habsburg popoarele mele credincioase
privind reorganizarea Austro-Unstate

independente

mai conteneau, li se zvârleau flori.
Te Deum

aliate

23

-

Ferdinand.24

(austriac,

ucrainean).
3 Octombrie

manifestul lui Carol I de Habsburg,
teritoriilor lor cu Regatul României.

25

Buzoienii au cinstit cum se cuvine pe eroii care s-au jertfit pentru între-

MAREA UNIRE
26

Ulte-

La 18 noiembrie/1 decembrie
1918
tate unirea Transilvaniei, Banatutonomii locale, pe baze democra-

la 28 noiembrie, a fost, de fapt, un
plebiscit al tuturor românilor din
Austro-Ungaria. Tot la Alba Iulia,

27

tite mai sus.28

la
29

provizoriu, numit Consiliul Dirigent
al Transilvaniei, în frunte cu Iuliu
Maniu. Consiliul trimite o dele-

-

Cristea (viitorul patriarh al
României), care, la 1/14 decemLa 11/24 decembrie, regele Ferdi30

tele guvernului Károlyi la Budapesta sunt inutile.
consumând produse alterate

31

Au fost identificate persoane bolnave. Ast-

soana lui Alexandru Mateescu.32
românilor, Editura Meronia,
Bucuresti, 1996, pp. 104-107.

33

11

a României

care se face referire în articol, a fost preot,
teologice, articole în periodicele vremii.

Adunare de la Alba Iulia

Viteazul, al nostru al tuturor, Ardealul care cuprinde milioane de suflete
r
34

Arad.
35

Generalul T.

36

37

Trupele române s-au oprit la Tisa în seara zilei de 1 mai 1919. Potrivit lui

franco-sârbe care ocupau Banatul

39

38

-

Participând la eveniment, V. Bianu conau format un cortegiu im,
40

Poiana Sibiului

12

menii politici români nu exista o unitate de vederi, mai

n.n.)
În preala-

Take Ionescu, un politician mai concesiv. Relevând

bil
privind frontiera Bucovinei din 1779, care forma argu-

-

43

41

El considera, cu alt prilej,

autoritatea pe care i-o adusese tratatul din 1916, unirea

prin tratatele din anii 1919-1920. De asemenea, Parlamentul României Mari, ales prin vot universal, a recunoscut în decembrie 1919 aceste importante acte
istorice. S-a realizat astfel România tuturor românilor.

42

-

(august).

Note:

21. Al. Marghiloman, Note politice

23.

22. V. Bianu, op. cit., vol. II, p. 129.
23. Constantin C. Giurescu, Amintiri

343.

-

24. Neculai Moghior, Didi Miller (editori),
, în
1997, p. 119.
25. Nicolae Bagdasar, Amintiri, Note autobiografice
-

5. Vasile Bianu,
II, Cluj, 1926, p. 106.

, vol.
1979, p. 203.
27. V. Bianu, op. cit., vol. II, pp. 151-152.

dosar 1/1917-1918, f. 105.
7. Ibidem, f. 2.
8. Ibidem, f. 1.
9. Elena Negrescu,

dosar 6/1918, f. 2.
29. Ibidem, f. 7.
30. V. Bianu, op. cit., vol. II, p. 105.

10. V. Bianu, op. cit., vol. II, p. 108.
32. Ibidem, dosar 6/1918, f. 23.
33. Ibidem, f. 275.
34. V. Bianu, op.cit., vol. II, p.122.
35. Ibidem, p. 129.
36. I. G. Duca, Memorii

7/1918, f. 70.
12. Ibidem, dosar 24/1919, f. 1-2.

IV/2, pp. 152-153.

2000, p. 134.
15. Idem,

175.
37.
cembrie 1918.
-

16. V. Bianu, op. cit., vol. II, pp. 143-144.
Stan,
1918)
18. 1918 la români. Documente externe
1983, pp. 1163-1164, doc. 375.
19.
20. C. I. Stan, Activitatea dr. Constantin Angelescu în spri-

, ed. rom., Bu-

39.
Valeriu Nicolescu,
40. V. Bianu, op. cit., vol. II, p. 259.
Scrieri

-

42. Idem,
43. Idem, Scrieri, vol. 3, p. 67.
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Eveniment
buzoian

:

Kalkar/Uedem, 15 august 2007

-

germane din România, ratificat prin Legea nr. 170/1997.

plecarea grupului.

C

ruci funerare sparte. Sol tare
Concilierea

(România) în vara anului 2000.

foarte grea. La temperaturi între 30

dintre popoare
Pe 15 august voluntarii au pornit
din nou spre România: doisprezece
din garnizoana Kalkar/Uedem. PrinPrin munca
tate
nent Hans Joachim Schubert, co-

Kalkar.
popore, dintre partenerii NATO Ger-

Concilierea la morminte
Motto-ul uniunii populare Îngrijirea
-

14

-

le Uniunii Populare sunt folosite cum
,
locotenent-colonelul Hans-Jürgen
-

Am fost întotdeauna

este enorm
-

-

vizitatori ai cimitirului buzoian de soleste un monument pentru moartea

pentru demnitatea omului. Un loc
-

-

razii români.

a fost vremea. "
", a declarat locotenentcolonelul Hans-Jurgen Bindernagel
pentru ziarul local
.
În anul

de oameni care au tot timpul ceva de
", a mai declarat locotenent-colonelul Bindernagel.
Nici transformarea Parcului Crîng nu a
Parcul este acum
mult mai frumos. Este locul nostru
".

15

Eveniment
buzoian

-

-

Aproape 9.000 de militari din
toate structurile Armatei Române,
dat proba profesionalismului, într-o
scenariu fictiv, pentru a testa ca-

NATO, a fost condus de comandamentului.
Vrancea.
Evocarea a 90 de ani de la eroicele lupte purtate în vara anului 1917 a mai fost
-

re a tehnicii militare existente. În
Românei.

16

coordonat

17

Eveniment

MILREX

obiective importante propuse prin
atât antrenarea structurilor de coale armatei.
Ne-am propus ca prin acest exermediatizare a celui mai mare exerde sprijin în executarea misiunilor

Octombrie, Ziua Armatei României,

18

zolvarea unei game largi de misiuni.
Dorim, astfel, îndeplinirea unor

operativ, simultan în trei

rat în conformitate cu Standardele
NATO.
de conducere ale Armatei României,
exerfului Statului Major General,
comandantul Comandamentului 2

General.

Capu Midia.

Flotila de Fregate, din Divizioanele
de Rachete Navale, Corvete, Minare
.

90 Transport Aerian.
-

General, la nivel operativ de Co-

19

Eveniment
buzoian
acestor structuri.
-

hidrocarburi situate în subsolul unor
drept statului BECON, dar revendiRONA. Acestea au intervenit ultimativ la forurile de securitate mon-

nizoanele de dislocare la pace, par-

-

-

ARCADIA au trecut la ridicarea ca-

tospeciale).
Acestea au fost principalele date

Diferendele istorice dintre statele

ultimii doi ani, a unor rezerve de

25 Octombrie

Î

n fiecare an, la 25 Octombrie, gândurile militarilor ar-

timpurilor a îndeplinit un rol vital în lupta pentru li-

20

români care s-au jertfit pentru patrie de-a lungul timpu Armata româna, ca un aliat de facto al NATO este o
Eroilor la sediul Comandamentului în pas de defilare.
-

ramâne repere comportamentale definitorii.
Armatei Române la Monumentul Eroilor Neamului, din

21

Eveniment
buzoian

militari
La data de 12 noiembrie 1859,
domnitorul A.I. Cuza, prin Ordinul de
Zi nr. 83, a semnat actul de consti"Corpului de Stat Major General", ca
armatei române.
Astfel a fost consemnat începutul

moderne.

care primele structuri de cercetare
din Armata României moderne, luni

Numire la comanda SAFOS
domnul colonel Vasile Cerbu, a dat
citire mesajelor adresate cerceta-

ocazie au fost prezentate domeniile
-

deosebit de complexe arme. Au fost

-

Mr. D.A.

22

-

Buzoianu nr. 34.

Monografia caselor celebre ,

Parfumul vremurilor de demult,

-

imagini despre arhitectura bu(1941-1944), iar în august 1944, în timpul retragerii, a fost avansat general. Decorat cu
ordinul Coroana României Crucea de Fie

trei fotografii cu vilele unor gene-

Sociologul Gheorghe Petcu are
monografie care vorbesc despre
-

23

File de istorie

de la 1 Decembrie 1918
(I)
------------------------------------------------

M

dr. Constantin I. Stan

-

dezrobirea neamului românesc 1. Alte voci, tot de pe la
-

dureroase în lungul chinuitei istorii a neamului nostru.

-

martirului de pe câmpia de la Turda înregistrând cote
gen
-

Monumentul
generalului ridicat în

Trenurile erau supraaglomerate, iar cei care nu s-au

-

de i2

-

pentru a opri pe fugari. Dezagregarea face progrese
felicite

24

3

10

de Marele Cartier General Român.4

Stata Major al armatei române generalului Constantin
Prezan. Martor al evenimentelor, I. G. Duca, membru al
-

11

La rândul

5

Regina Maria care consemna în memoriile sale la 5/18
Sosii chiar în clipa de-

provizorie a României, deoarece aici s-au mutat guver-

al Marelui Stat Major.

6

s-a creat în acest scop

-

turor punctelor 12
Noua schimbare de la comanda armatei române a
avut acordul generalului H. M. Berthelot. În data de 9/22

mune rurale s-au întemeiat 13 asemenea comitete, ele
7

13

Generalul Al. Averescu nu a fost de acord cu numirea
generalului C. Prezan la comanda Marelui Stat Major.
14

practic de o treime din efectivul total mobilizat. Sacrificii-

Comandantul Armatei a II-a

Generalul D. Iliescu a cerut în data de 1 decembrie
total).8
armatei române cu armament modern. Zecile de mii de

-

de a se fi înconjurat de co15

9

plexe probleme. Una din cele mai importante a constis-a

primele zile ale lui ianuarie 1917, Ordinul nr. 8892
-

25

File de istorie
române.21

dona

franceze mai performante. Din Anglia au sosit echipa-

16

din Regimentul 46/61 Infanterie, sublocotenentul Emi-

Ni s-au adus arme noi, mitraliere St. Etienne,
-

-

brie 1916 prin ordinul nr. 1014 al Marelui Cartier General
22

Divizia 27 Infanterie cuprindea 12 batalioane de infan-

ganizeze treptat.17

de 53 mm. (a opt piese)23
12 Infanterie s-a stabilit mai întâi în comuna Grajduri
rat. Brigada 21 Infanterie potrivit unui martor ocular,
18

s-a remarcat ca un bun comandant, preocupat perma-

de generalul Al. Averescu în memoriile sale cu ocazia
apoi dejun la divizie.
Aspectul trupelor excelent, bine sub toate raporturile,
24

Pe zi
ce trece se resimte aici lipsa alimentelor, în curând nu

De câteva ori ne-a vizitat pe front
comandantul Diviziei 12 (Infanterie n.n.), generalul

evenimentelor de acum

19
25

Divizia 12 Infanterie se afla în contact frecvent cu inamicul. Potrivit Ordinului de zi nr. 87 din 12 aprilie 1917
idee. Nici generalul Berthelot nu era de acord cu proÎntr-un raport înaintat superiorilor la începutul lunii ianu-

In schimbul de focuri care a avut loc, doi militari

20

Imediat, comandantul Regimentului 62/70 infanterie,
-

viitorul general, pe atunci colonel Vasile Rudeanu din
-

26

bine con-

Marele Cartier General Român a expediat un ordin coRetragerea truC. Bratu, M. Mihalache, sublocotenentului Gurgescu cât

31

Bateriei 27/2 obuziere, locotenentului Gheorghe V.
-

act de arme

-

26

Strategicienii de la Marele
curând,
21 VII.

dreapta armatei.
-

27

-

în locul Diviziei 6 în sectorul Soveja

32

rezerva Armatei I române. Aceste trupe aveau misiunea,
El a
28

Locuitorii din zona frontului i-au primit cu bucurie pe
Popu33

vizia a 12-a a înlocuit pe front Divizia a 6-a, ocupând
sectorul cota 1088, muntele Ciobotaru, Vârful Streiului .34
Armatei a II-a

va suna curând .29
transferate din ordinul Marelui Cartier General la Armata

sublocotenentul de atunci Emilian Ionescu,

-

intrat imediat în focul luptei. A fost trimis cu un grup de

35

foarte ascunse din unele puncte de vedere.

30

-

1917.36

27

File de istorie
Motivul principal al scoaterii trupelor ruse din dispozitiv
Major al Armatei a IV-a ruse scria într-o lucrare cu ca-

tudinea regimentelor ruse cu deosebire a infanteriei a
O divizie aproape

fenomen care s-a repetat de mai multe ori

38

(va urma)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Note:

2 General Henri Berhelot,

4. Arhivele Militare Române, fond Marele Cartier General Român (în continaure A.M.R., fond M.C.G.), dosar 24/1915, f. 696.
5. Elena Th. Emandi,
, Bârlad, 1919, p. 78.
6. Iorgu Iordan, Memorii
8. cf. Nicolae Basilesco, La Roumanie dans la guerre et dans la Paix. Tom. I. La Roumanie dans la guerre, Paris, Felix Alcan,
1919, p. 31.

11. I. G. Duca, Memorii
p. 132.
12. Maria, Regina României,
13. H. M. Berthelot, op. cit., p. 105.

15. T. Dumitrescu, Jurnal
Reorganizarea armatei române
103.
18. cf. General lt. ( r ), Emilian Ionescu,

21. General Vasile Rudeanu,
22. General ( r ), E. Ionescu, op. cit., p. 134.

Editura Casei Corpului Didactic, 2003, p. 57.
25. General ( r ), E. Ionescu, op. cit., p. 138.
1977, pp. 18-19, doc. 16.
27. General ( r ), E. Ionescu, op. cit., pp. 140-141.
29. General ( r), E. Ionescu, op. cit., p. 141.
30. Al. Averescu, op. cit., pp. 141-142.
32. Al. Averescu, op. cit.,vol. II, p. 152.

35. General ( r ), E. Ionescu, op. cit., pp. 143-144.
37. General Nicolas de Monkevitz,

28

, Paris, Payot, 1919, pp. 81-82.

Comemorare

pe frontul din Caucaz

de familiile lor.
24 decembrie 1942 (joi).
tragem în comuna Nowo-Uruch,
înhumat soldatul Mihailovici Ioan din
-

-

-

25 decembrie 1942 (vineri).

Uruch).

bombardamentul inamicului asupra
-

-

viciu divin la trupa Batalionului 9

dr. Partenie Ciopron.

29

File de
istorie
tot întinsul frontului se reinstalase

atunci când explodau proiectilele ar-

-

pozitie de tragere.
Munte, plutonierul major Jurj, plutonierul major Maftei, plutonierul
Înainte de servirea mesei, în
-

-

-

Sursa: "Armata Romana in al doilea razboi mondial",
Editura Meridiane, 1995.
-

rea dejunului, revenim fiecare la
-

-

de pâine).
-

-

30

farea acestui nemernic nu a dat

1 ianuarie 1943 (vineri).
Anul Nou
trecem prin comunele Stari Uruch,
comuna Stari Cerek, unde can-

care existau 4 paturi mici, în care
refugiate finlandeze, din Leningrad.

-

1942, impasul german

-

-

mase de tancuri, care au trecut peste ei, dar nu au avut armamentul
necesar pentru a riposta.
treg frontul.
Servim dejunul: eu, locotenent-

oameni, mai aveau la 7 ianuarie 1943 doar 73.062 de militari valizi. Fac-

-

-

tragem la Malka unde vom ocupa
ales pentru familiile noastre, care nu
Wikipedia

31

File de
istorie

------------------------------------------------

Preot militar Constantin Neagu,

"(
Academiei Române.)
În virtutea unor astfel de vechi
realizarea Unirii din 1918.

-

itor patriarh), adresa miilor de cre-

românilor de pe ambele versante
vremurilor, în schimb am avut o
hotare care ne frâng trupul nostru

Patriarhul dr. Miron Cristea (din botez

Sibiului, care l-a închinat de la început

-

-

gendare de clerici care au luptat în
oastea lui Mihai Viteazul, Horia,
Tudor Vladimirescu, Avram Iancu.
ai Unirii Pricipatelor din 1859. De
asemenea Biserica a binecuvântat

În vechea Românie, aproximativ

-

-

Electoral, în scaunul vacant de mitropolit

-

cauza trupelor bulgare, ocupante

32

vremelnice ale acestor teritorii.

de la Alba Iulia, din 1 Decembrie

mondiale în care România s-a implicat, din august 1916 au fost mo-

aprecieri elogioase din partea co-

Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei
-

rarhi, profesori de teologie, con-

în momentele critice ca de exemplu

nr. 21, singurul preot citat prin ordin
de zi al armatei franceze. În timpul
retragerii de pe Valea Prahovei, în
mentului, s-a pus în fruntea os-

cu onoruri militare în cimitirul

au fost prezidate de venerabilul pa-

Oradea.

ziceni, de la Regimentul 75

Iulia. La cea ortodoxa a slujit episzonier în mijlocul trupei care nu se

Ionescu Cazacu din Poiana-Olt, înrolat în Regimentul 3 Olt, a murit în

au fost date de corul teologilor din
Sibiu condus de Timotei Popovici.
La 14 decembrie 1918, o dele-

la moarte ca spion de Curtea

fiind depuse în mausoleul de acolo.

Cristea (primul patriarh al

-

prezentat actul unirii Transilvaniei

decembrie - ianuarie 1918).
Nu putem trece cu vederea nici

matei în anul 1921 cu sediul al Alba

Moldovei, care au lucrat ca infir-

pe front.
-

contactate.

(mobíle, de evacuare, de conta-

preotului Grigorie Popescu-Breas-

-

Bisericii noastre. La 4 februarie
1925 Sfântul Sinod a aprobat în
unanimitate ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patridatu, ministrul al cultelor la acea

unii contractând tifosul exante-

Comportarea clericilor militari pe
tot parcursul campaniei, faptele de

Dealu, tocmai la Kerson, în Rusia,
fanare din partea trupelor de ocu-

neamului nostru românesc de liberturi atât în momentele dificile din

determinat avansarea lor în gradul

brie 1918.
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Armata a II-a, promotoare a presei
militare

(16 octombrie 1916)

Î

dial, factorii decizionali în plan

-

-

-

faptele vitejilor dintre voi, cari n-au

mentului Armatei II a fost editat un

morale era recunoscut de reprezenPopovici atribuind o mare imporCartierul General al Armatei a II-a.
masa militarilor. Bazându-se pe
toricul Gheorghe Nicolescu prin
1

. În mod cert, pe timp de

în combaterea defetismului, în îm-

General român
3

, acesta
-

vor fi zadarnice.2
auspiciile Marelui Cartier General,

Locusteanu, corectura manuscri-

mandament de divizie. Astfel, din orDiviziei 9 Infanterie, la 21 septem-

34

ziarului, erau expuse obiectivele

dria omului care n-a dat înapoi, care
man 4.
Scriind aceste rânduri, redactorii

setea,

nesomnul,

intemperiile.

român orice sacrificiu greu, pe care
Poni,

11

5

.

Române
-

telectual), care impune, nesilit, o as-

. Apelul început cu

-

îndemna la concentrarea tuturor

ternilor

16

.

lui erau sugestiv prezentate în ace-

6

popor românesc, decât acum

12

.
-

tablou plastic, plin de profunzime,
-

-

7

.

jugul barbarilor 13.

am mai fi azi 8.
tombrie 1916 adresat de Regele

a tuturor resurselor disponibile este
lizarea acestor resurse este o

acesta glorifica faptele de arme ale

Un ordin al generalului Alexandru

14

.
Ion Jitianu, unul dintre teoreticienii
referire la atitudinea comandamen9

.

15

demoraliza trupele, unul dintre acesOrdinul M.C.G. No.

ordine de idei, N. N. Beldiceanu
ziarului, care este destinat exclusiv
decât comandantul Armatei a II-a,

10

blajin
-

.
-

exclusiv de a alimenta sufletul soltoare 17.
-

Comandant
trebue
pe care le comanzi

litul Primat al Moldovei, Pimen, Mi-
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Buletinul Arhivelor Militare Române, anul VI,

Cartierului General al Armatei a II-a.

4. Arhivele Militare Române (în continuare
A.M.R.), fond Marele Cartier General, dosar
nr. crt. 499, f. 10.
Istoria Regimentului II
-

Preluare de pe site-ul Centrului
Cristian-Marius Balea.
----------------------------------Note:
1. ***,

11. Jean-Noel Jeanneney, O istorie a mijloacelor de comunicare, Institutul European,
1997, p. 127.
12. A.M.R., fond Marele Cartier General,
dosar nr. crt. 499, f. 10.
13. Ibidem
14. ***,
, Editura Info15. ***,

, Edi-

2.***,
la Marea Unire (1878-1918), vol. VII, tom. II,
3. Gheorghe Nicolescu, România. Un ziar

6. A.M.R., fond Marele Cartier General,
dosar nr. crt. 499, f. 10.
7. Ibidem
8. Ibidem
9. Ibidem
10. Ibidem

,

16. Maior Aurel Locusteanu, Caracterul,
III-a, Tipografia M.A.N., f. loc., f. a., p. 53.
17. A.M.R., fond Marele Cartier General,
dosar nr. crt. 499, f. 14.

Formarea sistemului de drept român modern

colonelului Al. I. Cuza
-------------------------------------------- plutonier-major Dan Tinca,

-

Î

n vremea domniei lui Alexandru

-

-

tului, a dus la formarea unor cadre
didactice de o valoare
.

Civil, Codul Penal, Codul de Proceprobleme în aplicarea Codului Civil

CODUL CIVIL
Normele dreptului civil aveau o im-

au oferit un larg câmp de afirmare a

strâns legate de realitatea econo-

Prin elaborarea acestor coduri s-a
creat cadrul juridic necesar pentru
dezvoltarea celor mai moderne le-

au determinat importante schimburi
câteva decenii s-a constatat realizarea unui deplin acord între

ulterior introducerea într-un cod, au
dus la uniformizarea unor reguli de
drept, întrucât la acea vreme,
normele de drept civil existente erau
lor, iar sub aspectul formei (siste-

Cuza au criticat elaborarea co-

36

lui Alexandru Ioan Cuza a dus la
crearea unui sistem judiciar modern,
-

unitate.
În acest sens, pentru eliminarea tu-

turor neajunsurilor din acest domeuman, fapt ce a determinat modielaboreze un nou Cod Civil.
Comisia a folosit ca principal izvor,
în elaborarea noului Cod Civil,

domeniu, iar ulterior, termenele erau
foarte lungi, iar administrarea probelor cerea mult timp. La toate
acestui cod a realizat unificarea

modelul Codului Civil francez al lui
-

Napoleon.
Astfel noul Cod Civil a fost adoptat

jloace primitive de transport.
Cu toate acestea, codul a conti-

data de 1 decembrie 1865. În mo-

-

legi faptele erau numite crime sau
delicte, iar pedepsele nu erau cele
civil au fost abrogate: Codul CaliMoldova, Legiuirea Caragea din
-

carea faptelor. În acest sens s-a

Principalul izvor în elaborarea Co-

Cuza, l-a constituit Codul de inlegi civile.

consacrare a ideilor epocii respectiv:
-

-

anul 1808. Adoptarea acestuia a realizat un compromis între vechea

Codul penal, de-a lungul timpului a

-

Alexandru Ioan Cuza.

-

Codul a fost actualizat în cursul
timpului prin acte normative care au
abrogat, modificat sau completat

dosar.
cu Codul Civil Român, respectiv la 1

acestuia.

rilor

CODUL PENAL
Codul penal a fost publicat în anul

-

anul 1937. Principalele sale izvoare
sunt: Codul penal prusian din anul

-

care stabileau
-

care înaintau dosarul procurorului
care se ocupa de procedura ur-

întregului drept privat.

sociale, fapt pentru care trebuie ex-

proces echitabil bazat pe principii
moderne, ce au constituit în istoria

-

Izvoarele principale ce au stat la
-

tivitatea.
al Cantonului Geneva, codul de pro-

Alexandru Ioan Cuza.
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------------------------------------------------

Viorel Frîncu

4

am luat ime-

-

-

Î

-

-

au fost furate.

5

1

6

-------------------------------------------------Note:
1.

mijloace de transport.

-

2

(A.M.R.), fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 308, f.

Andrei Nicolescu,
2. Ibidem.

istrativ, pe care l-a încendiat 3. În opinia comandantului
-

38

dosar 1/1944, f. 3.
4. Ibidem.
5.
..., ibidem.
6. Ibidem.

, Editura EU-

buzoieni în cel de-al doilea
------------------------------------------------

I
Parlamentului României, în aprilie
armata nu se
poate dispensa de serviciul su1
, în

Viorel Frîncu

Inspectoratul Clerului Militar având
în frunte un episcop militar, numit

Intrarea armatei române în cel de-

general.2
clerul militar format din: un episcop
colonel la conducerea Episcopiei

lativ privind organizarea unui serviPrin urmare, proiectul Legii privitoare la organizarea clerului militar
este discutat în cursul lunii aprilie

pentru serviciul religios în timp de
uni provizorii asupra serviciului reli-

care aveau gradul de locotenent4

Printre cei care au luptat cu vredÎnaltul Decret Regal nr. 3378 din 20
iulie 1921. La 18 iunie 1924, Legea
zarea clerului militar, cuprinse în
Înaltul Decret Regal nr. 1920, adlitari activi de orice rit, pentru
-

La 25 septembrie 1937 este hirotonisit episcop militar arhiereul

hotarelor vremelnic cotropite s-au

3

Numeroase documente, unele
aflate în Arhivele Militare Române,
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vremii sau în scrierile unor martori

malul Nistrului ucrainean, Honikovti.
Locuitorii satului au cerut ca preotul
-

parea teologilor buzoieni la cele

colul inamic era deosebit de mare.

7

Statului major al Diviziei I Munte

felor acestora.
Printre cele mai proeminente figuri

litar P.S.S. Partenie Ciopron din care
stimulându-le sentimentul de mân-

participat la campaniile militare din
voslavnic asistent. E lucru normal:
la 15 octombrie 1907, în comuna
-

deni, pe unde a trecut Divizia I
-

punerea din nou la locul de cinste al
-

-

În tot timpul campaniei,
cute de preot militar. În Ucraina,

-

eroicei noastre armate.
viziei I Munte, generalul de divizie C.

prin marele devotament ne-a asiguTrandafir, se emite Ordinul de zi nr.
140 din 11.08.1943, prin care preocitat pe întreaga divizie pentru curaÎn ziua de 25 iulie
5

Nicolae, înfruntând tragerile execu-

De altfel, într-un raport privind ac-

20 iulie - 10 august 1941,6 acesta
20 iulie 1941 Honikovti. În

fapte de arme a fost decorat de Divizie cu: Ordinul «Coroana Româ-

8

României» cu spade, clasa a V-a
(va urma)
------------------------------------------

23 aprilie 1921. Legife2. Ibidem.
3. Comandor (r) dr. Aurel Pentelescu,
Episcopiei armatei. Episcopii militari
4. Comandor (r) Ilie Manole,
români (1830-1948)
5. Arhivele Militare Române (A.M.R.), fond Birou

plasându-se personal în linia I, unde

Nicolescu, Gheorghe Dobrescu, Andrei Nicolescu,
, Editura EU6. A.M.R., Inspectoratul Clerului Militar, dosar

ridicarea moralului, acolo unde peri-

ADDENDA

-

-

V. Frîncu
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Vasile Voiculescu,

---------------------------------------

Emil Niculescu

tare, realizator de radio, creator de reviste), pentru V. Voiculescu tre-

planarea peste genuri care nu presupune nici un soi de dificultate.

aici ajungând la Bârlad în vara anului 1917.
este moblizat cu gradul de locoteMobilizat pe frontul Moldovei

participant la campania din Bulgaria,

Spitalului mobil nr. 6, cu ordin de
evacuare în Moldova.2 Se va afla,

în anul 1917, la Bârlad, ca <pacient>, apoi în casa unchiului meu,
poetul Tutoveanu, de pe strada Vornicul Sturdza, unde se afla una din
-

(1913), pentru care e decorat cu
brevet de veteran, autor al volumului

la Bârlad, unde, succesiv, este
numit, la 1 iunie 1917, medic militar
-

3

Primul monograf al scriitotrului, Ion
caz îngrijorat de necunoscutul ce i

medic la Atelierele Centrale ale Con-

-

1

Voiculescu începe din 1915, când

molatic (cum sunt, de obicei, oamenii slabi), Voiculescu venea de la

41

Istorie
spital, de la spitale, intra prin casele
de higienist, decât de medic curant
4

Tac muzele sub arme ?
În 1915 poetul G. Tutoveanu, îm-

gasconard, reputata Academie Bâr-

spitalul la care a venit curând ca

5

. Tot ast-

scriitorului, Adrian Maniu, amintea
8

iar sfaturile cuprinse în carte nu erau
-

gât.9

-

6

medicul militar, fapt probatoriu fiind
putut salva de la moarte (tifos exantematic) pe Cordelia, fiica lui G. Tu-

10

unui picior. Transferat pentru trataLocotenentul de infanterie Valerian
pacient al spitalului din Bârlad, ce îi

Valerian, va rememora modul cum

-

din Bârlad, unde l-am întâlnit pe
acordat-o cu prilejul atât de deselor

-

mult mai bun ca înainte, conduc cu

7

garnizoana Bârlad la 23 octombrie
-

-

42

11

nr. 270 - prin conferirea Ordinului

-

Lupescu, D. Iov, , V. Stoica, V.
-

tale îndemn va fi risipit negurile care

debutul literar.
Maiorului de cavalerie Teodor Pamfile,
fondator, cum am amintit, i se mai
13

-

-

G. Palady.
decât pe calea pe care ne-am ales-o:
15

Vrancei, cu un car cu boi în care,
pictorul N. Grigorescu. Încartiruinduse în urbe, devine maestrul, men-

-

geanu Gherea ar fi dat curs acestui

-

dar, în octombrie 1917, tunurile de
violent istoria pentru aproape un
secol.

chiar eficient, altoind entuziasmul
unei temerare încrederi în regene-

Între joile de cenaclu/salon petrede peste Prut.

-

deplinirea multiplelor îndatoriri proasupra propriilor ciorne , un alt fel de

-

-

impresionat cel mai mult a fost alaiul
12

În exil, analizând presa vremii,
-

care, în 1920, îi va aduce un premiu
majoritate, poezii de campanie,

orice contact cu frontul a redactorilor
14
Mai pe
provinciei libere

asediate

erau
criticul, poetul a compus poezii

Iorga, P. Partenie, A. Mândru, M.
Lungeanu, C. Costa-Foru, Nichifor
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cut, mai apoi, ca autor de interviuri

-

anume dintr-un modest irigator / Iar
medic C. D. Zeletin,18 Voiculescu va

-

pârghii de cele mai variate calibre,
lui G. Tutoveanu, la 9/22 mai 1919:

câte-un dar folositor. / Lui Tutoveaajutorul vulturului lui Joe, postura de

caracterul poporanist ce-l are.
Tratativele cu doamna Prezan în

Începând cu 1 ianuarie 1919, la
Bârlad iese de sub tipar

17

trec neputincios / Cu aripa împrumu-

, unde

16

Despre volum va scrie rânduri de
-

boi. În paginile publiTutoveanu, V. Voicu-

V. Voiculescu
-

prozatorul Mihai Lundic va debuta ca
prozator cu textele

-

scriitorului.
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www.jointophq.ro

Pentru contracararea propagandei
iredentiste maghiare, la propunerea

19

pagini din care desprindem rândurile
trimise de poet la 20 ianuarie 1939:

edita, de la 16 aprilie 1919, într-un
tiraj de 5000 de exemplare, ziarul
23

-

-

Comandamentul Trupelor din Transilvania.22

-

-

în ianuarie 1919, continuate cu ope-

director al programului literar (19331945) al Radiodifuziunii, V. Voiculescu se va împrieteni cu generalul

-

destule texte pe care, de altfel, nu
de dincolo de Tisa au participat
276.611 militari români 20, pierderile
În Basarabia, începând din
aprilie 1919, avea ciocniri pe Nistru
cu trupele române, iar la 1 mai, prin
ultimatumul transmis de Cicerin,
21

membru al PEN Clubului Intersa cu scriitorul militar a fost repro-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Note:

1994,p.119

4 Ibidem,p. 557

7 Marius Pop, Op. Cit., p.558

16 G.G.Ursu, Op. Cit., p.424

19 C.D.Zeletin, Op. Cit., p.559
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De la meseria armelor, la gloria

Hâjdeilor
-------------------------

familii.

Î

n vremea lui Vasile Lupu, apare

Kupnovika.

-

Hâjdeu. Cel de al doilea fiu al acesva contribui la aplecarea lor spre
fan Petriceicu, devenind mare paharnic.
La 11 noiembrie 1673, în lupta vicpolone ale hatmanului Ion Sobieski,
împotriva turcilor, marele paharnic

-

1690), Iancul, prin testamentul din 7

dat la tronul regal, abandonând
sonal, la Cracovia, candidatura la

-

-

lui, refugiindu-se în Polonia împre-

câteva nuvele).
pierdute,

astfel

încât

Tadeu

-

(1812) revine la Hotin, pentru a

fan Hâjdeu (
obiceiurilor vremii, de domnitorul
pribeag. În schimbul averilor pier-

46

când revendicarea averii devenise
gul fiilor lui. Dar, spre nenorocirea

100 de ani înainte de moartea Iuliei),

-

complexe. Peretele este divizat prin de-

plite neted.

va schimba numele, traducându-l pe
vârsta de 6 ani, fiica sa Michaela, o
cu echivalentul românesc al cuvâninarului Duhovnicesc al Fiilor de

cepe cursurile gimnaziale (la care va
-

-

aplatizat.
---------------------------------------------------------

-

care eruditul autodidact le visa
-

vanului Moldovei (19 mai 1833), ca

-

cal.
Se înscrie, pare-se în anul universitar 1855/1856, la Universitatea din
Harkov, dar este preocupat de

înglobeze 70-80 de volume, dar abia
-

mai mult decât de cursuri.
Destinul i-l va schima, radical,
Pacea de la Paris (18/30 martie
-

-

Al doilea Tadeu

47

calitate de director al Arhivelor StatMeritele îi vor fi, în parte, recunoscute: va fi numit membru al SociCracovia (1861), membru al Academiei Române (1877), membru al
Petersburg (1884) etc.

moartea fiicei sale.

noiembrie 1869) îi scria lui Hasdeu:

la 4 ani, la 5 ani recita lungi poeme,

pare, acest proiect, la fel cum nu-l
compromis, ce putea împiedica des-

filolog ori la care acesta a colaborat, tablouri semnate de Nicolae Grigorescu, Sava Hentia,
G.D. Mirea, Diogene Maillart.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

înscrisese în clasa I-a a Liceului
servator (1879), urmând clasa de
pian a profesoarei Maria Csida.

Castelul din Câmpina
În noiembrie 1893, îndemnat de

Paris, avea aureola unui geniu în

-

luni întârziere, despre moartea
aceea, Hasdeu va avea sentimentul

ce vestea fatidica contaminare cu
Castelul.
-

un templu spiritist, ca o punte de cosigur, ca la 20 de ani Julia Hasdeu

Era Hasdeu chiar atât de naiv?

-

48

ale savantului erau cunoscute cel

-

-

pragmatic pare acela de a perpetua
amintirea Juliei, în acest sens
-

patriarhului culturii române, multe
Testamente succesive, executori

distruse, iar amintirea Juliei se va

-

Din opera Hâjdeilor
Cântecul satului Inowce
Dar Prutul tace, tace cu-ngândurate valuri.

B. P. Hasdeu

Iar fetele noastre cu drag,
Când faclele s-au stins,
Secai amarul plâns!
Dar vrut-a Cel de Sus s-o ia

De noapte-mi amintesc!

În soarta ei era un rost,

Suspin cristalizat!

Prutul

Sarcazmul infernal
Cu vârful de pumnal!

Unite prin amor!

49

Julia Hasdeu
Moartea

COLINDELE, FLORI DALBE ALE SUFLETULUI
ROMÂNESC

-

-

noastre daco-romane, colindele fac parte din inepuizabilul tezaur

Preot militar Constantin Neagu

50

51

garnizoanei

Pe scurt despre
Armata a 2-a
data de 18 august 1916, sub
conducerea generalului de
divizie Alexandru Averescu.
- În 1916, militarii Armatei a

din vara lui 1917.
- La 1 august 1918, Armata
mobilizare.
- În timpul celui de al doilea
Armata a 2-a

comandamentul
- La 5 aprilie 1960, aceasta
Comandamentul Armatei a
2-a.

buzoian.
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garnizoanei

C

aproximativ 90 de ani, Comandamentul 2 Opera-

Statului Major General

actualmente printre cele mai moderne structuri de cotrunite de nivel operativ, independent sau în cadrul unui

ciat cel mai des cu misiunile trupelor noastre în teatrele

-

mandamentului.

PERSONALUL COMANDAMENTULUI 2
-

le urmeze aduc în prim plan problematica resurselor

ÎN ARMATA ROMÂNIEI
Cdm. 2 Op. Î. se înscrie în categoria structurilor ce beponderea de ocupare a posturilor existente în statul de

54

organizare este de peste 95%. În ansamblu, comanda-

de o parte comanda, cu efectivele nemijlocite de sprijin
de responsabilitate aferente. Deosebit de importante
-

egida NATO, ONU, UE sau OSCE, comandamentul
fiind printre primele structuri ale armatei care au asigurat
implementarea procedurilor NATO, chiar cu mult înainte
de aderare.

Comandamentul este un actant foarte important în

COMANDAMENTULUI ÎN TIMP DE PACE
trolul trupelor noastre este raliat la standardele partener-

În baza unor proceduri de transfer de autoritate pe du-

în 2007. Acesta s-a derulat pe parcursul a cinci

de lucru.

55

-

-

Capu Midia) antrenându-se simultan structurile de conpentru rezolvarea unei game largi de misiuni. La exermodul de stat major din cadrul comandamentului a par-

-

56

-

1980: Comandamentul Armatei a 2-a este mutat
2000: Comandamentul Armatei a 2-a este re200
2003: Din acest an, Comandamentul 2 Opera-

2006

grad de cavaler pentru militari.
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garnizoanei

-----------------------------------------------

maior Dorian LUPARU
-

îndelungate a topogeodeziei militare.

D

-

noastre prin asigurarea cu produse
sonal instruit profesional în domeniul topogeodeziei militare.
- UIAT
mentului Topografic din structura

specifice pentru realizarea cadas-

menirea de a asigura topografic,

(1951-1991) topogeodezii din unitate au executat o diversitate de lu-

- în anul 2002, unitatea de in-

-

în 41 de linii de nivelment cu 26 de
a trupelor
litate.
de nivelment trigonometric, se spri-

scara 1:25.000 în volum de 2.824 foi

aproximativ 46.000 km, este comnivelment executate pentru determinarea altitudinii a peste 3.700
puncte geodezice.

-

scara 1:50.000 folosind procedee
-

conexe. Acesta se întinde pe o
2

de stat:

cuprinde:

-

-

-
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-

unghiul special, realizat pentru ex-

-

structurii hardware.

-

- realizarea Modelului Digital al
tocmirea planurilor topografice ale

derivate (studii de intervizibilitate,
profile, calcule volumetrice etc.).
Viziunea UIAT

- centru modern de culegere, ana-

.

fice Militare.
Practic, nu a fost lucrare de impor-

parte.
Începând

cu 1991,

principala

fost realizarea produselor geografice conform standardelor NATO
- Implementarea sistemului de
-

s-au realizat progrese în domeniul
introducerii standardelor NATO în
elaboarea produselor geografice
digitale prin finalizarea etapei de
-

a absolvit

scara 1:50.000.
nivel 2 (1:50.000) care va marca o

- Extragerea datelor digitale: Mo-

- În curs de derulare: Modelul Di-

litare.

terenului prin exploatarea produselor digitale.

scara 1:250 000.
giei în domeniul geodezic, s-au
stabilit o serie de obiective pentru
-

sonalului acesteia, înaltului profe-

Semper ubivis / Oricând, oriunde
topogeodezii militari din Unitatea de

Maistrul-militar Alina Dumitrache face

General de Divizie Constantin
de care are nevoie unitatea.
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1)

2

,
-

-

-

3

,

4

"Aurel Vlaicu"

5

-

61

garnizoanei
Comandor
Haralambie
Giosanu,

-

de la Cotroceni
1924-1933

-

6

Maior Constantin
Beroniade,
comandantul
Scolii de pilotaj
Buzau
(1927-1929)

-

Aerodromul militar de la Boboc, echipat la standarde NATO
31 Octombrie 2007

-

"Modernizarea aerodromului Boboc este

", a decla-

niceanu.
"
", a adaugat general-locotenent Constantin Croitoru.
-

Sursa: Rompres.
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-

La inceputul anului 1916 compania

locul este ideal pentru zbor,
",7

un motor mult mai puternic, Le Rhone 9J

-

înlocuit cu Le Rhone 9Z de 120 c.p. Perforviteza urcând cu 15 km/h.
16c au fost lansatoarele de rachete antibalon, Le Prieur, prima utilizare a rastruite mai mult de 1200 de aparate. Rusia
a construit aproape 100 de astfel de
aparate.

tatorilor la mitingurile aeriene între 1931-1940 cu mult înainte ca mult mai
celebrii Top Gun americani, Blue Angels englezi sau Frece Tricolorii italieni
8

La începutul anilor 30 se punea problema construirii unui aerodrom modern pentru instruirea tinerilor aviatori, iar în jurul anilor 1935-1937 se con9

10

cedate

Sopwith Strutter Comic fighter
Proiectat la Sopwith Aviation Company de
-

11

16,159 milioane lei.
cluzând câteva aparate Sopwith Strutter
acest tip de avion modificat l-au botezat

la obiectiv la ora 04.00.12

-
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donat Flotilei Aeriene Germane cu baza în Grecia, era comandat de ge13

-

dureroasele pierderi ale Grupului 5 Bombardament în campania din anul
-

-

-

august 1944.14
-

-

comple

15

-
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16

-

În 1958, la retragerea trupelor sovietice din România, când martori oculari
-

IAK-17, IAK-23.
În 1962-1963 se mai construiesc: patru puncte trafic, un punct observare

Între anii 1968-1974 s-au construit alte 32 obiective reprezentând o
dinea construirilor acestea sunt: alt dormitor pentru militarii în termen, cen-

matoriu.

cutremur din 4 martie.17

-

-

parte) pentru unele state africane (Zimbabwe, Somalia, Madagascar). Prac-

65

garnizoanei
a fost numit generalul maior Aurel Niculescu. Grupul a
18

---------------------------------------------------------------------Note:

La încheierea pede ani de la istoricul zbor din 18 martie 1906, când

carea personalului român, având tot personalul angolez
de stat major, navigatori,

mijloacelor de zbor mai grele decât aerul, avioanele.

etc.).

România.
brie 1910 pe câmpul de la Issy les Moulinex, primul

sens.
zoiene: generalii Aurel Niculescu, Constantin Mereu,
gelica Iova, Eugen-Mihail Casapu, Dumitru Dediu, Doru
Davidovici, Luca Dorel s.a.
-

-

1. Înaltul Decret Regal nr. 1953 din 27 martie 1912,
publicat în Monitorul Oastei nr. 20 din 15 aprilie 1912.
2. I.M. 3/2.

4. XXX
5. Maior Mihai Macuc, Valeriu Avram, Pe cerul Balcanilor, în revista Document nr. 2/1999 pag 8-10
6. Colonel (r) Corneliu Vasiliu
în continuare A.N.Bz), Fond
14
8. Locotenent comandor Marius-Adrian Nicoara, Es2/2002 pag 5

-

1/1937 pag 7
10. Ibidem, dosar 78/1944, pag 312
11. Comandor (r) Aurel Pruia, comandor (r) Ioan
Morariu, inginer Bogdan Pruia, Un secol de aeronau12. Constantin Hlihor, Ioan Scurtu, Complot împotriva
României 1939-1947
1941-1943, pag 211

Boboc, modernizrea infrastructurii pistei de decolareaterizare
-
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15. Ibidem, pag. 18
16. XXX
passim 393-396
17.
, în revista Aripi Tinere /mai 1977 pag 8
18. Comandor (r) Aurel Pruia, comandor (r) Ioan
Morariu, Inginer Bogdan Pruia passim, op. cit.,
pag 174-175.

------------------------------------------------

Locotenent-colonel Cristian Serescu,

-

E

mandant al Comandamentului Transmisiunilor.
-

începe la 1 aprilie 1932, atunci când, conform Înaltului Decret Regal nr. 497 din februarie 1932, prin
gruparea a trei batalioane de transmisiuni din Regi-

În aprilie 1933 regimentul a fost dislocat în garnizoana
-
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telegrafic al Marelui Stat Major, regimentul a trecut la
-

vaciei.
-

Ca urmare a Dictatului de la Viena, în septembrie

alizat prin:
- 23536 km

- 3530

Bg.1 Cavalerie Arad)

Aurel Rusu, lt. Costache Pauca, slt. rez. Constantin
Pavel Duma, sold. Constantin Nelciu, sold. Constantin
old. Cornel Jitea etc.
Dintre numeroasele aprecieri referitoare la vitejia
iar regimentului i-a revenit misiunea de a constitui sub-

dantul Armatei 1, în ordinul de zi al Armatei 1 din 1944:
,,Trupele de transmisiuni, aceste furnici care împânzesc
-

- B.7 Trs., sub comanda Mr. Dumitru Greculescu, pus
- Cp. 1 Trs., sub comanda cpt. Vasile Tandureanu,

ca de altfel a întregii armate române, s-au produs pro-

- Cp.18 Trs., sub comanda cpt. Gheorghe Georgescu,

cembrie 1951 în Regimentul 112 Radio, la 1 noiembrie
1955 în Regimentul 112 Transmisiuni, iar la 23 februarie
1959 a primit denumirea de Regimentul 47 Transmisiuni,
Nicolae Pe-

În luna aprilie 1942, conform ordinului Marelui Stat
-

De asemenea, în decembrie 1950 regimentul

armei transmisiuni.
În octombrie 1951, regimentul s-a mutat din garniMunte.
mentului 3 Transmisiuni pentru restabilirea circuitelor de

în prezent.
Regimentul 47 Transmisiuni ,,General Nicolae PeRezonante sunt numele unora dintre ei, ca:
- General de divizie Nicolae Petrescu

regimentul a dat jertfe grele în misiunile de asigurare a
-
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transmisiuni.
-

care, consti-

comandantul Diviziei 1 Cavalerie: ,,

clasa a III-a, iar la 1 aprilie 1982 ordinul ,,Tudor
-

- Colonel Gheorghe Teodor Botezatu

-

fel, un extras din ordinul nr. 06622/25.11.1972 al prim-

Pentru modul exemplar în care Regimentul
scurt regimentul

Mesaj

la 134 de ani

1 Decembrie 2007
-

mata României s-a produs la 14
iulie 1873 prin Înaltul Decret
nr.1303, când, în organica batalionului de geniu, în cadrul primei

tric, datorat lui Samuel Finley
tea telefonului lui Alexandre Graham Bell din 1876).
Prin Înaltul Decret nr.1132 din
-

stituit militarii care încadrau

constituire,

au

participat

la

1877-1878, asigurând nevoile de
conducere a trupelor, fiind, în
repetate rânduri, citate pentru

Transmisiunile militare au cumijloacelor tehnice de asigurare
ful militar, în anul 1873, trecând
ile permanent aeriene (1942),

de Transmisiuni al Armatei Romaniei (STAR).
Anul acesta, la 14 iulie, s-au

Locotenent-colonel Cristian Serescu

- Lt.col. Nicolae Tiberiu PETRESCU: 01.04.1932 - 01.04.1934
- Lt.col. Alexandru Ion POPESCU:
10.05.1934 - 22.12.1937
: 22.12.1937 - 01.04.1939
10.10.1940 - 08.05.1944
24.08.1944 - 08.09.1945
- Col. Ioan Ioan STOENESCU:
08.09.1945 - 23.08.1946
:
23.08.1946 - 16.09.1947
- Col. Gheorghe Nicolai GEORGESCU: 16.09.1947 - 15.03.1950
01.07.1951 - 31.08.1967
- Lt.col. Toader Gheorghe BOTEZATU: 31.08.1967 - 29.10.1971
29.10.1971 - 08.04.1980
11.04.1980 - 10.06.1986
- Mr. Pavel MANOLEA:
10.06.1986 - 01.01.1995
01.02.1995 - 31.05.2002
- Col. Vasile CHELARU:
01.03.2003 - 31.05.2005
01.06.2005- 30.04.2006
- Lt.col. Cristian SERESCU:
01.05.2006-

în grad de Cavaler cu însemn pentru militari. Festivitatea a avut loc în cadrul cere-monialului militar

-
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-

Regimentul mecanizat
-

-

-

--------------------------------------------------------------------------------------

mentul 47 Transmisiuni în garnizoana de dislocare la
numerice cu cele analogice specifice tehnicii existente
în dotare. Finalitatea acestora s-a concretizat în cadrul
Începând cu 22 decembrie 1989, personalul

s-a

-

servirea utilizatorilor.
lui instructiv-educativ pe coordonatele care au rezultat
-

-

Începând cu anul 2004, regimentul a participat la o

Kosovo.
evenimentele ce au avut loc în decembrie 1989. În
cadrul acestora, regimentul a realizat sisteme de comu-

NEPTUN-91, SIRET-93, CIUC-93, DACIA-93, SIRIU94, SIRET-94, DANUBIUS-95, STAR-95, ORIZONT-96,
ZENIT-97, AZUR-98, COMBINATA-99, MIRAJ-99,
CRIZA-99.
-

Anul 2001 a reprezentat pentru regiment un an de

70

profesionalism.
În cadrul procesului de restructurare a armatei, la data
de 1 mai 2006 Regimentul 47 Transmisiuni ,,General

-

TEX 2006 (în sprijinul Bg. 282 I.Mc.), VULTURUL 2006,
-

-

-

B

tul 3 Geniu, unitate care a luat

Locotenent-colonel
Adrian Iloiu,
ticipat la campanii agricole în diverse
- pentru combaterea efectelor inunregi-mentul a intervenit cu un pluton

Regimentul 3 Geniu s-a transformat
în Batalionul 3 Geniu la 1 iunie 2002,
iar la 1 iunie 2005 unitatea devine

-
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posturi în cadrul comandamentului (HQ SFOR, HQ
EUFOR).
martie 1977, Regimentul 3
Geniu a participat cu un de-

în Bosnia-Hertzegovina (misiunea SFOR NL) :
-

materiale din imobilele grav
Începând cu 19 martie, deîn cadrul de.
Alte misiuni la care au

-

- 1993 cu Spitalul Militar de Cam- participarea în toamna anului
2004, cu o subunitate din Compania
Drumuri Poduri, pentru executarea,

deoarece podul rutier civil a fost
Militarii batalionului s-au remarcat

- 1996 în cadrul Batalionului de
-

tatea Câmpineanca, de 50 ml. Spe-

-

tonului transport, în Bosnia-Hertze-

rea

anului 2005, unitatea a participat cu
patru poduri militare metalice -

ROUEX
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,
-

Bosnia-Hertzegovina (misiunile IFOR,
SFOR
EUFOR) : în cadrul bata-

fanterie în Afganistan, din cadrul
ENDURING FREEDOM, cu mecanici conductori.

