
 Cpt. LUIZA LAZAR

ORADEA 2013







2



3

MOTTO: „Toţi românii sunt datori să depună semnul lor de amintire şi de recunoştinţă pe mormântul  fi ecăruia dintre eroii lor. Învingători 
sau martiri în luptele ce-au purtat, ei au cu toţii dreptul la recunoştinţa neamului întreg, pentru ca prin braţul lor şi mai mult încă, prin 
puternica lor amintire împlântată în sufl etul poporului, ei au lăsat un izvor de virtute, din care cu toţii au dreptul să se întărească pentru 
viitor” (A. D. Xenopol).

MOTTO: „ All  the  Romanians ought to leave their proof of remembrance and gratitude on each grave of their heroes. Winners or martyrs in the fights, 
all of them have the right to their people's gratitude, because, through their arm and moreorer, through, their powerful memory, in their people's soul, they 

left a source of virtue from which all the people have the right to fortify themselves, for the future.”  ( A. D. XENOPOL).

ARGUMENT

Monumentele şi operele comemorative cuprinse în lucrarea de faţă 
sunt închinate eroismului fără egal al jandarmilor români. Ele vin să 
întregească imaginea simbolică, pe care aceşti slujitori ai ordinii publice 
au creat-o şi menţinut-o mereu vie de-a lungul istoriei Armei, în 
momentele tragice ale unor confruntări directe cu inamicul pe câmpurile 
de luptă sau în condiţii de pace, în efortul permanent pentru îndeplinirea 
misiunilor specifi ce.

Eroul, în accepţiunea largă a termenului, la români ca şi la alte 
popoare, este, în general, ostaşul căzut în luptă în cursul unui război, 
care-şi jertfeşte viaţa pentru îndeplinirea misiunii încredinţate. 
Calitatea de erou se dobândeşte nu neapărat prin jertfa de sine, ci prin 
faptul că a îndeplinit misiunea de luptă ce i s-a încredinţat, în mod 
exemplar.

Eroii nu ne cer nimic. Ei ne amintesc de vremurile prin care Ţara şi 
Poporul au trecut şi de testamentul nescris prin care ne îndeamnă să 
păstrăm neştirbită Glia pentru care s-au jertfi t.

"Eroismul este arta de a sluji neamul prin sacrifi carea ta", spunea 
Nicolae Iorga, iar "eroul este întruchiparea a tot ce este mai bun în om: 
lupta pentru măreţia şi fericirea patriei şi poporului" afi rma L.N.Tolstoi.

Eroismul înseamnă bărbăţie, bravură, curaj, neînfricare, vitejie, 
toate la un loc, dar cu o condiţie: să se manifeste sub semnul onoarei.

The monuments and commemorative creations, contained in the 
present paper, are dedicated to the matchless heroism of The Romanian 
Gendarmerie. They come to complete the symbolic image, which was 
created and maintained alive by those servants of the public order, during 
the history of the Force in the tragic moments of direct collation with the 
enemy, in times of war and peace, in the permanent spectacular effort to 
accomplish the specific missions. The concept of “hero”, approach for 
Romanians, as well as for other nations, generally, means the soldier 
killed in the line of duty, who lays down his life to carry out an order 
(mission assigned). He is the person who, considering the mission more 
important than his life, does everything for its accomplishment. He is a 
hero, not necessarily because of his sacrifice, but because he exemplary 
accomplished the fight mission. 

The heroes do not ask us for anything. They remind us of the 
periods the country and the people went through and of their unwritten 
testament which urges us to keep unimpaired the land they fought for. 
"Heroism is the art of serving your country through your sacrifice", said 
Nicolae Iorga, and "the hero is the embodiment of the best qualities inside 
a person: the fight for grandeur and happiness of one's country and 
people", according to L.N.Tolstoi. 

Heroism means manliness, bravery, courage, lack of fear, all 
together, but on one condition: manifested under the sign  of  honour.
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Jandarmeria Română, ca instituţie fundamentală a statului 
român, în cei peste 157 de ani de existenţă şi îndeosebi în momentele de 
cumpănă, de impas prin care a trecut ţara, s-a achitat cu promptitudine, 
cinste şi profesionalism de înaltele responsabilităţi care i-au fost 
încredinţate. Prin participarea la războiul de independenţă din 1877, la 
cele balcanice din 1913, la primul şi al doilea război mondial, precum şi în 
misiunile de apărare a ordinii publice, jandarmii s-au remarcat prin 
memorabile fapte de eroism, fapte, care alături de cele ale armatei şi ale 
altor forţe participante la aceste bătălii, rămân pentru totdeauna 
înscrise cu litere de sânge în cartea de aur a istoriei românilor.

Jandarmeria Română şi-a cinstit şi îşi cinsteşte permanent eroii, 
folosind în acest scop o gamă diversă de forme şi mijloace, acţiunile de 
acest gen conducând la dezvoltarea sentimentelor patriotice ale 
efectivelor de jandarmi, demnităţii şi mândriei ostăşeşti, spiritului de 
sacrifi ciu, ataşamentului faţă de valorile militare; sărbătorirea într-un 
cadru solemn a zilelor cu mare semnifi caţie în viaţa poporului nostru şi a 
armatei sale, aniversarea celor mai importante momente din istoria 
Jandarmeriei Române, adoptarea de către unităţile de jandarmi a 
patronilor spirituali şi a denumirilor onorifice, cinstirea Drapelului de 
luptă, marcarea în cadru festiv a evenimentelor mai importante din viaţa 
şi activitatea cadrelor militare.

Cu ocazia Zilei Eroilor României, au loc comemorări care constau 
în depuneri de jerbe şi buchete de flori în semn de pios omagiu pentru cei 
care au căzut la datorie, defi lări ale gărzilor de onoare, retrageri cu torţe, 
vizite la muzee şi săli ale tradiţiilor unităţilor, simpozioane, mese 
rotunde, colocvii şi sesiuni de comunicări ştiinţifi ce, servicii religioase şi 
slujbe de pomenire a eroilor.

The Romanian Gendarmerie, as a fundamental institution of 
the Romanian state, in its over 157 years of existence and, especially, in 
times of trouble the country went through, accomplished its 
responsibilities with promptitude, honour and professionalism. By 
participating in the Independence War -1877, in the Balkans Wars-
1913, in the First and the Second World War, as well as in missions of 
public order defense, the gendarmes were remarked through their 
memorable acts of heroism, which, along with those of the Army and  of 
other participating forces, remain forever written in blood in the golden 
book of the Romanians' history. 

The Romanian Gendarmerie has always honoured, its heroes, by 
using an array of forms and means; these kinds of missions being an 
important means for the enhancement of the patriotic feelings of the 
gendarmes, of the soldiers' dignity and pride, of the sacrifice of spirit and 
of the attachment to the military values. Honouring heroes is one of the 
ample actions in cultivating the military traditions, of the Romanian 
Gendarmerie which contain, among others, the solemn celebration, of the 
most important days of our people and our Army, the anniversary of the 
most important moments of the history of the Romanian Gendarmerie, 
the spiritual patrons and honorary denominations, by the gendarmerie 
units, the battle fl ag glorification, the celebration of the important 
moments of the unit life and of the most important events of the military 
life and activity. 

On the occasion of the Romanian Heroes Anniversary, 
celebrations of wreath laying are organised for those killed in the line of 
duty, then honor guard parades, visits to the museums and saloons of the 
unit's traditions, symposiums, round tables, lectures and sessions of 
scientific presentations, religious services and liturgy for the heroes.
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Cu prilejul aniversărilor unor mari personalităţi, ori de la 
producerea unor evenimente istorice ale poporului român, armatei şi 
Jandarmeriei Române, se desfăşoară activităţi de tipul vizitelor la muzee 
şi case memoriale, fi lme şi spectacole, lansări de carte, vernisaje, dezveliri 
de monumente sau plăci comemorative şi alte acţiuni omagiale.

Respectul faţă de simbolurile statului şi ale armei capătă la 
jandarmi accente deosebite, ce se regăsesc pe accesoriile uniformelor, ele 
reprezentând cea mai convingătoare dovadă a faptului că, purtătorul 
acestor înalte simboluri este un apărător al intereselor statului şi 
poporului român.

Atunci când se sărbătoresc Ziua Naţională a României, Ziua 
Independenţei de Stat a României, Ziua Jandarmeriei Române ori alte 
evenimente importante din viaţa unităţii, se pregătesc şi se desfăşoară 
ceremonii militare, de regulă în spaţii publice, în prezenţa 
reprezentanţilor autorităţilor publice, prilej cu care se evidenţiază 
spiritul de eroism al jandarmilor şi se omagiază eroii fi ecărei unităţi de 
jandarmi. Aceste ceremonii dezvoltă şi întăresc camaraderia, coeziunea fi 
ecărei unităţi şi subunităţi, fiind, în acelaşi timp, şi un bun prilej ca 
Jandarmeria să-şi dovedească în faţa societăţii civile, hotărârea de a 
apăra integritatea teritorială, unitatea naţională, democraţia 
constituţională şi statul de drept.

Unităţile şi instituţiile de învăţământ ale Jandarmeriei Române 
au adoptat patronii protectori spirituali din rândul personalităţilor 
istorice sau militare, personajelor legendare sau biblice cu semnificaţie 
simbolică, ale căror trăsături pozitive, fapte, atitudini, se asociază cu 
specificul, tradiţiile, activitatea ori aspiraţiile structurilor militare ale 
acesteia.

De ziua patronilor spirituali, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, 
se organizează reviste de front, ceremonii religioase, adunări festive, 
întreceri sportive, spectacole evocatoare, vizite la instituţii de cultură, cu 
participarea cadrelor şi a familiilor acestora, autorităţilor locale, 
veteranilor de război, precum şi cu publicul larg.

Also, on the occasion of the anniversary of some great 
personalities or of the historical events of the Romanian people, of the 
Army or of the Romanian Gendarmerie, relaxing activities such as: visits 
to museums and memorial houses, films and shou's, openings, unveiling 
of monuments and memorial plates and other homage activities are 
organised. 

The respect for the country's and the Forces's symbols has, for 
gendarmes, outstanding importance, distinguishing insignia its found on 
the uniform accessories, representing the most convincing proof of the 
fact that the person who wears these high symbols, is a defender of the 
interests of Romanians and their country. When The Romanian 
National Anniversary, The Independence Day of Romania, The 
Romanian Gendarmerie Anniversary or other important events of the 
unit life are celebrated, military ceremonies are prepared and unrolled, 
usually in public places, in the presence of public authorities. On those 
occasions is highlighted the gendarme hero spirit and homage is rendered 
to the heroes of every gendarmerie unit. These ceremonies are, also, 
occasions of intense feelings for all the participants, as they develop and 
enhance friendship, and cohesion while, being, in the same time, a good 
opportunity for The Gendarmerie to prove their decision of defending 
territorial integrity, national unity, constitutional democracy and the 
rule of law, to the civil society. 

Romanian Gendarmerie's units and schools adopted spiritual 
protective patrons from the historical or military personalities, the 
legendary or biblical personalities with symbolic meanings, whose 
positive characters, deeds, attitudes are associated with the specific, the 
traditions, the activity or hopes of the military structures. On the 
celebration of the spiritual patrons' religious ceremonies, festive 
gatherings, sports competitions, evocative shows and visits to cultural 
institutions are organized with the participation of the personnel and 
family members, local authorities and war veterans.
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După Revoluţia din Decembrie 1989, fiecare unitate de jandarmi 
a căutat şi identificatmonumente sau morminte ale eroilor jandarmi, ori 
au clădit prin eforturi proprii asemenea monumente, cărora le-a acordat, 
din acel moment, respectul cuvenit prin îngrijirea, luarea în evidenţă şi 
organizarea de activităţi comemorative cu diferite ocazii.

În anul 2000, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei a 
fost amenajat Muzeul Jandarmeriei Române, lăcaş de cult care 
ilustrează simbolic tradiţiile militare ale Armei şi care cuprinde plăcile de 
marmură cu numele eroilor Armei. La multe unităţi ale Jandarmeriei 
Române s-au amenajat săli ale tradiţiilor unde au fost expuse diverse 
documente, obiecte, uniforme, arme etc., ce ilustrează tradiţiile acestora 
şi sau constituit „Galerii ale eroilor” şi „Galerii ale comandanţilor”.

Se poate aprecia că Arma „oamenilor de arme” are o bogată tradiţie 
militară şi reprezintă un tezaur de înţelepciune şi voinţă, pe care viitorul 
nu are dreptul să-l refuze, iar fi ecare jandarm are obligaţia să se implice 
în mod sincer în acţiunea de recuperare a tradiţiei, care este un element 
fundamental în dăinuirea Jandarmeriei Române.

Albumul pe care îl închinăm Eroului jandarm român de acum şi  
dintotdeauna are ca scop recuperarea şi păstrarea tradiţiilor înaintaşilor.

For the same purpose of rendering homage to their heroes, after 
the Revolution of December 1989, each gendarmerie unit looked for and 
found in its responsibility area, monuments or graves of the gendarme 
heroes or they built through their own forces these kind of monuments, 
which were given, from that moment, a special attention. They were 
rebuilt and taken care of and comemorative activities, on different 
occasions, were organized where these historical endowments are 
located. Inside the Gendarmerie General Inspectorate, the Romanian 
Gendarmerie Museum was set up in the year of 2000, improved in time 
and modernized. It is a  cult place bower which symbolically illustrates 
the military traditions of Force and has the marble plates with the Force 
heros' names. A lot of Romanian Gendarmerie units have tradition halls 
where various documents, objects, arms, which present their traditions 
and which were constituted in "Galleries of the heroes" and "Commanders' 
galleries" where the names and photos of the commanders have been listed 
since the units foundation. We may say that the Force of the “gens des 
armes” has a fully military tradition and represents a volition and 
providence treasure which cannot be rejected by the future, and every 
gendarme has the obligation to sincerely involve himself in the action of 
recovering the tradition, which is a fundamental element for the 
perpetuation of the Romanian Gendarmerie. Therefore, precisely with 
the purpose of recovering and keeping our ancestors' traditions unaltered, 
we bring our modest contribution - an album dedicated to the past and 
present Romanian Gendarme Hero.
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Între voievozii şi domnitorii patrioţi, care şi-au înscris 
pentru vecie numele în cartea recunoştinţei neamului, se află la 
loc de aleasă cinstire, acela ce pe drept cuvânt, se poate numi 
părintele Jandarmeriei Române, Grigore Alexandru Ghica.

Marele nostru înaintaş s-a născut în anul 1804, într-o 
familie boierească de vază, cu adânci reverberaţii princiare din 
Moldova. După efectuarea studiilor în străinătate, ca mai toţi 
fiii de mari boieri moldoveni, graţie inteligenţei şi patriotismului 
dovedit, a ocupat încă din tinereţe dregătorii

importante în Obşteasca Adunare a Moldovei, instituită 
prin Regulamentele Organice. În 1826 era hatman al Moldovei, 
pentru ca din 1842 să ocupe funcţia de secretar de stat, 
echivalentă la acea vreme cu aceea de ministru în departamentul de 
externe, iar din 1943, ministru de finanţe.

Anul revoluţionar 1848, cu toate frământările lui, cu toate 
străduinţele tinerimii progresiste, dornică de înnoiri, îl prinde în vârtejul 
său şi pe tânărul Ghica, ocazie cu care va cunoaşte pe mulţi dintre cei cu 
care, mai târziu, va colabora la transformarea din temelii a societăţii 
româneşti: M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, Alexandru I. Cuza, Costache 
Negri ş.a.

Cinstit şi patriot, el prezenta mari disponibilităţi pentru 
realizarea unor reforme liberale de fond, chiar împotriva voinţei marii 
boierimi conservatoare, dorind cu ardoare să înlăture toate piedicile din 
drumul spre progres şi modernizare a Moldovei.

C. A. Rosetti spunea despre el: „Era un om pe care toţi care l-au 
cunoscut ar fi trebuit să-l iubească pentru că era tot ce-i trebuia ţării pe 
tronul ei: bine crescut, plin de sentiment, de onestitate şi de religie, 
incapabil de a-şi atribui lucrul altuia, incapabil de a-şi însuşi meritele 
altuia pentru creşterea sa”.

După înfrângerea revoluţiei române de la 1848-1849, prin 
intervenţia militară a marilor Imperii Otoman,Ţarist şi Habsburgic, 
Grigore Alexandru Ghica este chemat din exil, unde fuseseră refugiaţi mai 
toţi conducătorii

Revoluţiei Paşoptiste, şi numit, în baza Convenţiei ruso-turce de 
la Balta Liman, la 22 iunie 1849, domn al Moldovei.

Among all the patriot voivodes and rulers, who 
wrote their names in the gratitude book of the nation for ever 
Grigore Alexandru Ghica, the person who, for good reasons 
may be considered the founder of The Romanian Gendarmerie, 
has an honorable place. 

Our great precursor was born in the year 1804, to an 
important noble family, with high royal Moldavian 
reverberation. After he graduated abroad, as almost all 
Moldavian boyars' sons, thanks to his brightness and 
patriotism, he embraced, while still young, high offices in the 
Moldavian Public Reunion, founded by the Organic 
Regulations. 

In the year 1826 he was a Moldavian hetman, and, beginning 
with the year 1842, he was state secretary, equivalent, at that time, to 
minister in the Foreign Office, and, at the beginning of the year 1843, he 
was appointed finance minister. 

The revolutionary year of 1848, with all its convulsions, the 
endearours of progressive youth, wishful of innovations, caught young 
Ghica in his whise, and, on this occasion, he met several of the people with 
whom, later, he collaborated for the transformation of the Romanian 
society: M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, Al. I. Cuza, Costache Negri etc. 

Honest and patriot, he had the power to achieve an important 
liberal reform, even against the wish of the great conservatory gentry, 
wishing to remove all the obstacles on the modernization and progress way 
of Moldavia. 

C. A. Rosetti said about him: „He was a man who had to be loved 
by all the people who knew him because he represented what the country 
needed: well mannered, full of sentiment, honesty and faith, unable to 
appropriate other person's belongings, unable to take other person credits 
for his promotion”. 

After the defeat of the Romanian revolution in 1848-1849, by 
the military interventions of the great Otoman, Russian and Habsburg 
Empires, Grigore Alexandru Ghica was called from banishment, where 
there had taken refuge almost all the commanders of the 1848 Revolution, 
and appointed ruler of Moldavia, according to the Russian-Turkish 
Convention of Balta Liman, on the 22nd of June, 1849.

GRIGORE ALEXANDRU GHICA
ÎNTEMEIETORUL JANDARMERIEI ROMÂNE
FOUNDER OF ROMANIAN GENDARMERIE
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Vasile Alecsandri scrie cu acest prilej: „Graţie acelui Dumnezeu 
binevoitor, avem pe tronul ţării un domn patriot, generos, liberal, cu 
sufl et blând şi frumos, ca şi faţa”. Om al reformelor, Ghica, venit în 
ţară, după ce între 1846-1849 stătuse în străinătate, avea o singură 
dorinţă: „să aşeze Moldova în rândul neamurilor Europei”.

Iubitor de ţară, bun gospodar şi adept înflăcărat al unirii 
principatelor, domnul Moldovei, în perioada scurtă de 7 ani cât s-a aflat 
pe tron, a adoptat o serie de măsuri pentru propăşirea Moldovei pe calea 
progresului şi a unifi cării cu Muntenia. 

Astfel, a reorganizat învăţământul, unele din instituţiile 
statului, printre care oştirea, aşezându-le pe baze moderne. În 
întreprinderile sale a avut de înfruntat în interior, opoziţia 
conservatoare, iar din exterior, pretenţiile acaparatoare ale marilor 
Imperii: Ţarist, Habsburgic şi Otoman.

Printre cele mai semnificative reforme ale domnitorului, se înscrie 
şi adoptarea Legii din 3 aprilie 1850, prin care se prevedea transformarea 
vechii structuri de ordine publică, a „Corpului slujitorilor”, într-una nouă 
care urma să devină un organ mult mai efi cient al forţei publice, Corpul 
Jandarmeriei. „Legiuirea pentru reformarea corpului slujitorilor în 
jandarmi”, publicată sub formă de „Ofis Domnesc”, a marcat momentul 
întemeierii Jandarmeriei Române. Prin ea s-a dat statut juridic 
Jandarmeriei, i s-au fixat misiunile şi principiile de organizare şi 
funcţionare..

Prin acelaşi Ofis a fost creat, în cadrul Corpului de Jandarmi, 
primul regiment de jandarmi din istoria principatelor române.

La 25 aprilie 1850, au fost elaborate Instrucţiunile obsteşti 
pentru slujba Jandarmeriei în Principatul Moldovei, prin care, 
aplicându-se prescripţiunile Legii din 3 aprilie şi ale Ofisului Domnesc, se 
preciza că Jandarmeria este o structură militară destinată pentru 
a”priveghea siguranţa publică, ţinerea bunei orânduieli şi aducerea la 
îndeplinire a legilor”.

La 1856, Sultanul îl înlocuieşte pe Grigore Alexandru Ghica de pe 
tronul Moldovei cu o locotenenţă domnească, alcătuită din oameni fideli 
Porţii Otomane şi potrivnici Unirii Principatelor.

Mâhnit şi bolnav, domnul părăseşte ţara şi se stabileşte la Mee, în 
Franţa, unde se stinge din viaţă un an mai târziu, în 1857. Figura 
luminoasă a lui Grigore Alexandru Ghica a rămas până astăzi, mereu vie 
în memoria românilor pentru Jandarmeria Română, el fiind socotit 
„părinte spiritual şi ocrotitor”.

Vasile Alecsandri wrote, on this occasion: „Thank God, we have 
now a liberal, generous, patriot ruler, with a gentle and beautiful soul, 
like his face”. A reform man, Ghica came back to the country, after his 
staying abroad between the years 18461849, and had a single wish: „to 
place Moldavia among the European states”. 

Lover of the country, good householder and a warm supporter of 
the principalities' union, the Moldavian ruler, in the short period of seven 
years when he had the country throne, adopted a series of measures for the 
Moldavia's growth, on its way to progress and the union with Wallachia. 

Thus, he reorganized education, and some of the state 
institutions, the army among them, and set them all on a modern basis. In 
his tentatives he had to face the local conservatory opposition and the 
accumulator demands of the great empires: Otoman, Russian and 
Habsburg from abroad.

Among the most important reforms of the ruler, was the 
enactment of the Law from the third of April, 1850, by this being 
anticipated the transformation of the old structure of public order, of 
„The Servers' Body”, into a new one which had to become a more efficient 
organ of the public force, The Gendarmerie Body. 

The Law for the transformation of the servers' body in 
gendarmes, published as a „Princely ordinance”, marked the moment of 
the Romanian Gendarmerie foundation. By this, the Gendarmerie 
received legal status, established its missions and principles of 
organization and functioning. 

By the same document, writhing the Gendarmes Body, the first 
gendarmes' regiment of the Romanian princedoms' history was created. 
On the 25th of April, 1850, the Public Directives for the Gendarmerie in 
the Moldavia Princedom were elaborated, and by this, applying the 
provisions of the Law from the third of April and of the princely 
document, it was said the Gendarmerie was a military structure for 
„watching the public security, maintaining  good order and enforcing the 
law”.. 

In 1856, the Sultan replaced Grigore Alexandru Ghica from the 
Moldavian throne with a princely lieutenantcy formed by devoted men to 
the Otoman Gate and against the principalities' union. 

Sad and ill, the ruler left the country and established in Mee, 
France, where, after one year, in 1857. The bright face of Grigore 
Alexandru Ghica will be kept forever in the Romanians' minds and the 
Romanian Gendarmerie considers him „its spiritual and protective 
father”.
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„Muzeele sunt cea mai desãvârşitã expresie a 
culturii unei ţãri, cele mai eficace focare de 
întreţinere a iubirii de patrie ...

Chiar înfrãţirea între neamuri poate fi 
înlesnitã prin muzee.”

Al. Tzigara - Samurcaş

„The museums are the perfect expression of 
country's culture, the most efficient support points of 
country love.

Even the fraternity among nations can be 
facilitated through museums.”

Al. Tzigara - Samurcaş
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Memorialul cuprinde 3 plăci de marmură, având încrustate numele eroilor 
Jandarmeriei Române din cel de-al doilea Război Balcanic (1913), Primul Război 
Mondial (1916-1919), cel de-al Doilea Război Mondial (1941-1945), Revoluţia 
Română din Decembrie 1989, până în zilele noastre.

La loc central se află primul monument ridicat la aeroportul Bucureşti-
Otopeni, în memoria martirilor jandarmi căzuţi la datorie în ziua de 23.12.1989.

Romanian Gendarmerie heroes of the second Balkan war (1913), the First 
World War (1916-1919), the Second World War (1941-1945), the Romanian 
revolution of 1989, to this day. 

Of prime importance is first monument built at the Otopeni Airport, 
Bucharest, evokes the gendarmes' martyrs who fell on duty on the 23rd of December, 
1989.
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Cu toate că Jandarmeria Română are o istorie de aproape şaisprezece decenii, preocupările pe linia înfi inţării unui muzeu propriu, sunt de dată 
mult mai recentă.

În deceniul al VII-lea al sec.XX au fost realizate la nivelul Ministerului de Interne, 10 camere ale tradiţiilor de luptă în unităţi, precursoare ale 
Muzeului Jandarmeriei Române de mai târziu, consacrate cinstirii faptelor de arme ale ofiţerilor, subofiţerilor şi militarilor în termen ai Armei noastre, 
care şi-au făcut exemplar datoria faţă de ţară, uneori cu sacrificiul suprem.

În anul 2000 s-a înfiinţat Muzeul Jandarmeriei Române, situat în incinta Comandamentului Naţional al Jandarmeriei. El este structurat pe 
un memorial, trei săli de expunere şi un hol de onoare.

Amenajată într-un spaţiu de 230 mp, expoziţia de bază cuprinde peste 500 de obiecte, uniforme de epocă, ordine şi medalii, tehnică de 
transmisiuni, geniu, logistică şi un număr important de documente originale sau în copie, toate facilitând o reconstituire succintă a istoriei Armei şi a 
faptelor de eroism ale jandarmilor, din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre.

Although the Romanian Gendarmerie has a history of almost 16 decades, the preoccupation for founding its own museum is more recent. In the 
thseventh decade of the 20  century, 10 rooms of fight tradition in units, precursors of the future Romanian Gendarmerie museum were set up, at the 

Ministry of the Interior level, rooms dedicated to the glorification of the heroic facts of the officers, NCOs and conscripts of our Force, who exemplary 
accomplished their duties to the country, sometimes with the supreme sacrifice. In the year of 2000, the Museum of the Romanian Gendarmerie was 
founded, inside the National Commandment of Gendarmerie. It is composed of a memorial, three armory expositions and an honor hall. The museum is 
installed in a 230 square meter space, the main exhibition contains over 520 objects, epoch uniforms, orders and medals, communications technique, 
engineer corps, logistics and an important number of original or copied documents, all of them facilitating a concise restructuring of the Force history and 
of the gendarmes heroism acts, from the beginning to the present day.
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Sala nr. 1 cuprinde etapele evoluţiei Jandarmeriei Române de la 1850 până la 
participarea la Războiul de Independenţă.

Un spaţiu corespunzător este consacrat corpurilor militare pentru menţinerea 
ordinii interne (călăraşi şi arnăuţi), precursoare ale Jandarmeriei Române.

Momentul care a marcat întemeierea Jandarmeriei Române este 3 aprilie 1850, 
când, printr-un Ofis Domnesc, domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica a 
aprobat hotărârea Divanului obştesc, semnând “Legiuirea pentru reformarea corpului 
slujitorilor în jandarmi”.

Prin această lege s-a dat statut juridic Jandarmeriei şı s-au stabilit principiile de 
organizare şi funcţionare.

Chamber number 1 covers the evolution periods of the Romanian Gendarmerie 
since 1850 until to participation in the Independence War. 

An adequate space is dedicated to the military corps of the internal order 
maintenance (cavalrymen and mercenaries), precursors of the Romanian Gendarmerie. 

The moment which represents the Romanian Gendarmerie foundation is the 
third of April, 1850, when, by a Princely Act, the Moldavian ruler, Grigore Alexandru 
Ghica approved the decision of Public Divan by signing the “Law for transforming the 
servers' body in gendarmes”. 

By this law, the Romanian Gendarmerie got a legal status and its principles of 
organization and activity were established.
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The major transformation of the states institutions, especially of the military ones, 
as well as, of the Gendarmerie was the creation of ruler Alexandru Ioan Cuza, the person 
who unified the two principalities Moldavia and Wallachia. 

After the unification through special laws of the armies of both principalities and 
Romanian Gendarmerie armies, these institutions went through an ample process of 
modernization and reorganization, compatible with the European context. 

Besides the personnel employment and training, a special place was reserved to the 
equipment and endowment with the most modern ammunition and materials for that period.

Reformarea din temelii a instituţiilor statului, a celor militare în 
special, deci şi a Jandarmeriei, a fost opera domnitorului Unirii celor două 
principate, Moldova şi Muntenia, Alexandru Ioan Cuza.

După unificarea, prin legi speciale, a armatei celor două 
principate şi a Jandarmeriei Române, aceste instituţii au fost supuse unui 
amplu proces de restructurare şi modernizare, compatibil cu contextul 
european.

Pe lângă încadrarea şi instruirea personalului, un loc aparte a fost 
rezervat echipării şi dotării cu armament şi mijloace materiale, dintre cele 
mai perfecţionate în acea epocă.
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În noaptea de 11/12 februarie 1866, domnitorul Al.I.Cuza este silit să abdice, 
în locul său fi ind adus pe tronul ţării, la 10 mai acelaşi an, prinţul Carol I, care şi-a adus 
o contribuţie importantă la cucerirea Independenţei de Stat a României.

Sub comanda directă a prinţului Carol I, Jandarmeria a participat nemijlocit la 
campania armatei române în războiul ruso-turc din 1877-1878, pentru consacrarea 
independenţei de stat.

De asemenea, jandarmii executau şi misiuni specifi ce, cum ar fi: paza prinţului 
Carol I şi a Comandamentului de la Poradim, asigurarea pazei unor demnitari şi 
comandanţi pe timpul deplasării acestora şi escortatea convoaielor de prizonieri.

On the night of 11/12 of February, the ruler Alexandru Ioan Cuza was obliged 
to abdicate. Prince Carol I was appointed ruler, on the 10th of May, same year, and he 
contributed to the winning of Romania State Independence. 

Under the direct command of Carol I, the Gendarmerie directly participated at 
the Romanian army mission in the Turkish-Russian war of 1877-1878, for the 
recognition of the state independence. 

Also, the gendarmes executed specific missions, such as: guarding of Carol I 
and the commandment of Podarium, guarding dignitaries and commanders during their 
trips and escorting prisoners' convoys.
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Un moment important se produce în anul 1893, când, prin Legea de 
organizare şi funcţionare a Jandarmeriei Rurale şi prin Regulamentul de 
aplicare a acesteia, se extind atribuţiile Jandarmeriei pe întreg teritoriul 
ţării, prin înfi inţarea posturilor de jandarmi în fi ecare comună.

An important moment occurred in the year of 1893, when, by the 
Rural Gendarmerie Law of organizing and activity, and by the Regulation 
of its application, the Gendarmerie attributions were extended all over the 
country, by the foundation of position of gendarmes in every village.






16

Cea de-a doua sală a expoziţiei, realizată după principiile moderne ale 
muzeografiei militare, cuprinde momentele şi evenimentele cele mai semnificative din 
istoria Jandarmeriei Române, din anul 1913 până la Revoluţia din Decembrie 1989.

În timpul Războiului de Întregire din 1916-1919, sub sceptrul regelui 
Ferdinand, zis şi Unificatorul, jandarmii au participat la toate acţiunile militare 
prilejuite de intrarea noastră în primul război mondial, ajungând, împreună cu armata 
română, până la Budapesta, în ultima campanie din 1919. Astfel, atât în campania din 
1916, cât şi în 1917-1918, subunităţile de jandarmi au asigurat poliţia frontului, paza 
şi apărarea punctelor de comandă, deplasarea coloanelor militare, poliţia în spatele 
frontului, serviciul pretoral, evacuarea autorităţilor şi a populaţiei civile, paza la 
lucrările de artă şi alte obiective, misiuni de care s-au achitat uneori cu sacrifi ciul vieţii, 
înscriind pagini nepieritoare de eroism în analele Armei.

The second exhibit chamber, set according to the modern principles of 
military museography, presents the most important moments and events of the 
Romanian Gendarmerie history, since 1913 till the Revolution of December 1989. 

During the Integration War of 1916-1919, under king Ferdinand, called 
the Unifi er, the gendarmes participated in all military actions occasioned by our 
participation in the First World War, reaching Budapest, together with the 
Romanian army, in the last campaign of 1919. So, in the campaign of 1916, as well 
as in 1917-1918, the ensured the front police, the guarding and defence of command 
points, the movement of military convoys, the police behind the front, the pretrial 
service, evacuation of the authorities and civil population, the guarding of works of 
art and other objectives, missions which, sometimes, they fulfilled by even sacrificing 
their lives, writing immortal heroism pages in the Force's records. 






17

Odată cu intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial 
(1941-1945), “Războiul de Reîntregire”, cum îl numesc istoricii, trupele de 
jandarmi s-au confruntat din nou cu misiuni specifi ce dintre cele mai grele, 
atât pe front, cât şi în zonele interioare sau în spatele frontului, pentru 
asigurarea stabilităţii interne.

When Romania participated for the fi rst time to the Second World 
War (1941-1945), the Reunification War, as it was called by the 
historians, the gendarmes troops  were confronted again with specific and 
most difficult missions, on the front, as well as inside the country or behind 
the front to ensure the internal stability.
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De o atenţie deosebitã se bucurã piesele originale de 
armament alb şi de foc, tehnicã de geniu şi de transmisiuni din 
dotarea trupelor şi a cadrelor, precum şi panourile care prezintã pe 
unii dintre marii eroi sau comandanţi ai Jandarmeriei.

A special attention has been granted to the original pieces 
of edged and fire arms, engineering and transmission technique in 
the endowment of troops and personnel, as well as the panel which 
represents one of the greatest heroes or commanders of the 
Gendarmerie.
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În mijlocul sălii se găsesc vitrine cu donaţii ale unor 
veterani de război din cadrul Asociaţiei Veteranilor de 
Război din Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative

In the middle of the chamber there are  shown cases with 
donations by war  veterans belonging of the War Veterans 
Association of the Ministry of the Interior and Administrative 
Reform.
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Un moment de tristă amintire se produce în anul 1949, când guvernul de 
largă concentrare democratică dr. Petru Groza desfi inţează Jandarmeria, locul 
acesteia fi ind luat de trupele de securitate, după modelul sovietic, care, în mare, 
aveau aceleaşi misiuni, în plus asigurau paza şi apărarea demnitarilor comunişti.

A sad moment was in the year of 1949, when the democratic Government 
Petru Groza dissolved the Gendarmerie, its place being taken by the security 
troops, following the Russian model, which by and large, had the same tasks, and 
moreover, ensured the guarding and  protection  communist dignitaries.
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Sala nr. 3 consacră ample spaţii evenimentelor din decembrie 1989 şi 
evoluţiei Jandarmeriei Române pe noi baze, în cadrul procesului de 
reaşezare a societăţii româneşti pe principiile democraţiei şi ale statului de 
drept, până în prezent.

Moment de cotitură în istoria noastră naţională, anul 1989, când, 
prin jertfă, societatea românească reintră pe făgaşul ei tradiţional de 
dezvoltare democratică, rămâne de neşters în memoria ostaşilor jandarmi. 
La loc de cinste sunt prezentaţi eroii jandarmi care, la Otopeni sau în alte 
locuri din capitală şi din ţară, şi-au jertfi t viaţa pentru înlăturarea 
regimului totalitar comunist şi pentru triumful democraţiei.

Chamber number three provides large spaces for the events of 
December 1989 and for the Romanian Gendarmerie evolution on new bases, 
in the framework of the process of putting back the Romanian society on 
democratic and rule of law principles, to the presents.

Very important moment in our national history, the year 1989, 
when, by sacrifice, the Romanian society reenters its traditional way of 
democratic development, stays alive for ever in gendarmes heroes minds. A 
special place is dedicated to the gendarmes' heroes who, at Otopeni or in 
other places of Bucharest or country, laid down their life for the removal of 
the communist totalitarian regime and for the democracy triumph.
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Cerinţele apărării legilor şi siguranţei naţionale, dar şi a cetăţeanului, au 
impus ca pe o necesitate, renaşterea Jandarmeriei Naţionale, mai întâi ca trupe de 
pază,

apoi ca trupe de jandarmi, sub comanda eminentului general-erou Ion 
Bunoaica, ce-şi găseşte locul de onoare în muzeul nostru şi a cărui viaţă, 
închinatã Armei, a fost curmatã într-un accident de elicopter, la 1 septembrie 
1995.

The requirements of the protection of the national security, the law and the 
citizens, enforced as a necessity, the renaissance of the national Gendarmerie, first as 
guarding troops, and, then as gendarmes troops, commanded by the eminent hero general 
Ion Bunoaica, who finds a place of honour in our museum and whose life, dedicated to 
the Force, was brought to an end in a helicopter accident on the first of September, 1995.
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Un spaţiu de prestigiu s-a acordat etapelor parcurse în ultimii ani, 
pe calea pregătirii, educării, instruirii şi dotării Armei la nivelul cerinţelor 
moderne, impuse de integrarea Jandarmeriei Române în rândul instituţiilor 
europene de profi l.

A prestigious space was given to the last years period, in training, 
education, initiation and endowment of the Force according modern 
requirements, imposed by the Romanian Gendarmerie integration among the  
European profile institutions.
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Dezvoltarea în ceea ce priveşte pregătirea, instruirea şi dotarea Jandarmeriei 
Române la nivelul standardelor actuale sunt prezentate prin documente originale, 
fotografii şi alte exponate legate de semnarea Declaraţiei comune de primire a 
Jandarmeriei Române şi acceptarea, întâi ca observator, apoi, din 31 octombrie 2002, ca 
membru cu drepturi depline, în prestigioasa asociaţie F.I.E.P. (Asociaţia Poliţiilor şi 
Jandarmeriilor Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar)

The development regarding the Romanian 
Gendarmerie training, initiation and endowment at present 
standards level are presented by original documents, photos 
and other exhibits related with signing of the Common 
Declaration for Romanian Gendarmerie Admission and the 
acceptance, firstly as an observant, then, beginning with 
October 31, 2002, as a full member of the prestigious 
association, F.I.E.P. (The Association of European and 
Mediterranean Police and Gendarmerie Forces with 
Military Status).
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Holul de onoare este rezervat prezentării unor fotografii, obiecte şi 
documente, care ilustrează participarea unor subunităţi de jandarmi în 
misiuni de menţinere a păcii în Kosovo.

The Honor Hall is reserved to presenting photos, objects and 
documents which illustrate the participation of gendarmes units on 
peacekeeping  mission in Kosovo.
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Benefi ciind de un număr impresionant de atenţii simbolice din 
partea unor instituţii similare, muzeul cuprinde: armament, 
echipament, tehnică de luptă, dar mai ales piese de uniformă, plachete şi 
alte obiecte, toate fiind mărturia bunelor relaţii de colaborare.

Benefiting from an important number of symbolic presents from 
similar institutions, the museum was able to set up this exhibition with: 
armament, equipment, fight devices, but especially, uniform pieces, 
plaguettes and other objects, all  being  the  evidence  of  good  
collaboration  relations.

Muzeul Jandarmeriei Române se afl ă la dispoziţia tuturor celor 
interesaţi de Arma noastră. Pe lângă vizitarea expoziţiei, el oferă, mai 
ales tinerilor jandarmi, prilejul de a cunoaşte trecutul Armei, în spiritul 
tradiţiilor eroice ale înaintaşilor.

 Muzeul Jandarmeriei Române a fost vizitat de un număr 
impresionant de jandarmi, elevi, studenţi, precum şi numeroase 
personalităţi politice şi ştiinţifi ce, din ţară şi de peste hotare.

Cartea de onoare a muzeului stă mărturie aprecierilor deosebite, 
la adresa semnificaţiei şi importanţei instituţiei.

El este deschis oricărei colaborări, dar mai ales achiziţionării de 
noi piese de patrimoniu, care pot îmbunătăţi expoziţia şi pot completa 
imaginea Jandarmeriei Române în societate.

The Romanian Gendarmerie Museum stays at the disposal of all 
those who are interested in our Force. Besides the exhibition visit, it offers, 
especially for the young gendarmes, the occasion of knowing the Force's 
past, in the spirit of the heroic traditions of the precursors. 

Along its existence, the Romanian Gendarmerie museum was 
visited by an impressive number of officers, NCOs, conscripts, pupils, 
students, as well as by a lot of scientific and political personalities, 
Romanian or foreign.

The Book of Honour of the museum is evidence of their 
appreciations addressed to the significance and importance of the 
institution.

The museum is open to any collaboration, but especially to 
purchasing new patrimony pieces, which can improve the exhibition and 
can outline the Romanian Gendarmerie image in society.
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Monumentul Eroului Jandarm

 Participarea Jandarmeriei Române la ultima conflagraţie mondială şi jertfa 
ostaşilor jandarmi pentru apărarea Capitalei, în zilele tulburi ale sfârşitului de august 
1944, a fost dintre cele mai semnificative. Aşezat într-un loc public, la intersecţia 
comunicaţiei Bucureşti-Ploieşti cu strada Jandarmeriei, monumentul, pe a cărui placă 
de marmură stă scris „GLORIE NEPIERITOARE EROILOR JANDARMERIEI 
ROMÂNE CĂZUŢI LA DATORIE ÎN SLUJBA LEGII ŞI A ŢĂRII”, a fost 
construit între 01 iulie şi 26 august 1994, fiind dezvelit în cadrul unui amplu 
ceremonial, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi 
locale, societăţii civile şi un numeros public, la 1 septembrie acelaşi an, de Ziua 
Jandarmeriei Rurale.

Ulterior, acesta a fost mutat la intrarea în incinta Detaşamentului de 
Cavalerie „Felix Ţopescu”. Această nouă locaţie amplasată pe vechile aliniamente de 
luptă ale jandarmilor din memorabila vară a anului 1944, permite „Eroului Jandarm” 
să-şi reia veghea în amintirea celor dispăruţi, dar şi pentru liniştea prezentului şi a 
viitorului nostru.

INSPECTORATUL GENERAL
AL JANDARMERIEI ROMÂNE

THE GENERAL INSPECTORATE
OF THE ROMANIAN GENDARMERIE

The Monument of the Gendarme Hero

 The Romanian Gendarmerie participation in the last global conflagration 
and the gendarmes sacrifice for the defence of the capital city, in the cloudy days of the 
end of August 1944, was very important. The monument is located in a public place, 
at the intersection of Bucharest-Ploieşti and the Gendarmerie Street and reades on its 
marble plate: “GLORY TO THE ROMANIAN GENDARMERIE HEROES, 
WHO DIED SERVING THE LAW AND THE COUNTRY”. The monument was 
built in the period 01.07.1994-26.08.1994 and was uncovered with a big ceremony, in 
the presence of representatives of local and central public authorities, civil society and 
audience, on the first of September, 1994, at the Rural Gendarmerie Anniversary.

Afterwards, the monument was moved at the entrance of “Felix Ţopescu” 
Cavalry Detachment. This new location is on the old fight alignment of gendarmes of 
the 1944 memorably summer, and it permits “The Hero Gendarme” to continue the 
watch in the memory of those killed, but, also, for the tranquility of our present and 
future.
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Edificiu funerar ridicat în memoria 
sublocotenentului (p.m.) LAZĂR NICOLAE 

 Monumentul evocă fapta sublocotenentului jandarm căzut la datorie, apărând 
sediul Guvernului României, la data de 25.09.1991. Pe placa de pe edificiu este 
inscripţionat „Aici odihneşte sublocotenent de jandarmi post-mortem LAZĂR I. 
NICOLAE, căzut la datorie pentru apărarea Guvernului României în ziua de 25 
sept.1991”. A fost construit în data de 29.09.1992 şi se aflã în comuna Horea.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN ALBA

ALBA COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Funerary edifice built to evoke the memory of 
first lieutenant LAZĂR NICOLAE (p.m.) 

 The monument evokes the deed of the first lieutenant of gendarmerie while, 
defending the Romanian Government building, on the 25th of September 1991. On the 
edifice memorial plate it is written “Here lies first lieutenant of Gendarmerie LAZĂR I. 
NICOLAE, killed in the line of duty while defending the Romanian Government 
building, on the 25th of September, 1991.” The edifice was built on 29.09.1992 and it is 
located in Horea.
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 Monument ridicat în memoria domnitorului 
GRIGORE ALEXANDRU GHICA 

 Monumentul a fost dezvelit în anul 2000, cu ocazia aniversării a 150 de 
ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române, de către cadrele unităţii. Pe piedestal 
sunt fi xate două plăci pe care se află inscripţiile: „Grigore Alexandru Ghica, 1804-
1857” şi „Ctitorul Jandarmeriei Române, domnitorul Ţării Româneşti a Moldovei 
între anii 1849-1856“. La 3 aprilie 1850 a promulgat „Legiuirea pentru reformarea 
corpului slujitorilor în jandarmi”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN ARAD

ARAD COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

A monument built to evoke Ruler 
GRIGORE ALEXANDRU GHICA 

 The monument was unveiled in 2000, by the unit personnel, on the occasion 
of 150 the aniversary of the Romanian Gendarmerie existence. On the pedestal are 
two plates: „GrigoreAlexandru Ghica, 1804-1857” and „Founder of Romanian 
Gendarmerie, Ruler of the Romanian Country and Moldavia during 1848-1856". On 
the 3rd of April, 1850 he approved the "Law for the reform of the servers' body into 
gendarmes".
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Troiţă ridicată în cinstea eroilor neamului 

 Troiţa a fost dezvelită în anul 2000, în cinstea eroilor neamului, cu ocazia Zilei 
Naţionale a României, de către cadrele unităţii. Troiţa reprezintă o cruce sculptată în lemn şi 
este amplasată pe un soclu din beton, placat cu granit, iniţiatorul acesteia fiind comandantul 
unităţii de atunci.   Partea de sculptură din lemn a fost executată de către doi soldaţi 
maramureşeni şi un maistru militar, iar soclul de beton, de către ofiţerul cu administrarea 
patrimoniului din   unitate. 

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN ARAD

ARAD COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

The triptych built in the memory of the country heroes 

 The triptych was uncovered in the year of 2000 by the unit personnel, to evoke the 
country heroes, on the occasion of Romania's National Day. The triptych represents a wood 
sculptured cross and it is located on a concrete socle, collared with granite, its initiator being 
the unit commander at that time. The wooden sculpture part, was built by two soldiers from 
Maramureş and the concrete socle, by the officer responsible for the management of unit 
patrimony.
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Monument ridicat în memoria 
sublocotenentului (p.m.) MINDIRIGIU CRISTIAN şi a 

sublocotenentului (p.m.) URSACHI CODRIN - CONSTANTIN, 

 morţi la datorie în urma unui accident rutier, la data de 23.10.2000. 
Monumentul a fost ridicat în anul 2001, la iniţiativa cadrelor din Comandamentul de 
Jandarmi Teritorial Bacău.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN BACĂU

BACĂU COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Monument built to evoke the (p.m.) first lieutenant MINDRIGIU CRISTIAN 
and the (p.m.) first lieutenant URSACHI CODRIN-CONSTANTIN, 

 killed in the line of duty in a car crash, on the 23rd of October, 2000. The 
monument was built in 2001, at the initiative of Bacău Territorial Gendarmerie 
Headquarter members.
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Basorelief din bronz, ridicat în memoria colonelului (p.m.)
POPOVICI GHEORGHE, decedat în Revoluţia din 1989 

 Monumentul a fost ridicat şi dezvelit la data de 22.12.1995 şi se află 
amplasat în localitatea Dărmăneşti, jud.Bacău. Pe monument este inscripţionat textul 
„Căzut la datorie în Revoluţia română din decembrie 1989”. 

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN BACĂU

BACĂU COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Bronze bas relief, built to evoke the (p.m.) 
colonel POPOVICI GHEORGHE, killed in the 1989 Revolution. 

 The monument was built and unveiled on the 22nd of December, 1995, and it is 
located in Dărmăneşti, Bacău district. On the monument it is written: ''Killed in the line of 
duty in the Romanian Revolution of December 1989”. 
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Edificiu funerar ridicat în memoria maiorului VURUCLAŞ PETRU 

 Se află amplasat în cimitirul municipal “Rulikowski” din Municipiul Oradea. 
Pe placa comemorativă este inscripţionat textul: “Aici odihneşte întru vecie maior 
Vuruclaş Petru, fost comandant al Şcoalei de Jandarmi Oradea. Mort la 14 aprilie 
1928, în vârstă de 47 ani. Odihnească - se în pace”. 

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN BIHOR

BIHOR COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Funerary edifice built to evoke major VURUCLAŞ PETRU 

 It is located in the municipal cemetery „Rulikowski” in Oradea. On the 
memorial stone it is written: „Major Vuruclaş Petru, former commander of the Oradea 
Gendarmerie School, lies here for eternity. Deceased on the 14th of April, 1928, he was 
47 years old.  May he rest in peace!”
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Troiţă “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” 

 A fost ridicată în anul 2005 şi sfinţită la 08.11.2005, cu ocazia sărbătoririi 
patronilor spirituali ai Jandarmeriei Române, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.“ 
Reprezintă simbolul creştinătăţii şi jertfa mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. 
Lucrarea a fost executată de meşteri populari din zona montană Valea Borodului, comuna 
Borod, judeţul Bihor. 

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN BACĂU

BACĂU COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

The triptych “Saints Archangels Michael and Gabriel” 

 It was built in the year 2005 and consecrated on the 8th of November, 2005, on 
the occasion of the Romanian Gendarmerie spiritual patrons celebration, ''Saints 
Archangels Michael and Gabriel''. The triptych represents the Christendom symbol and our 
saviour's sacrifice, our Lord Jesus Christ. The work was built by popular artisans from 
Valea Borodului mountain area, Borod village.
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Bustul domnitorului GRIGORE ALEXANDRU GHICA, 
întemeietorul Jandarmeriei Române

 A fost dezvelit cu prilejul  „Zilei Jandarmeriei” la 3 aprilie 2005.
 Bustul a fost construit prin contribuţia personalului unităţii şi se află 
amplasat pe holul din Comandamentul unităţii.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN BOTOŞANI

BOTOŞANI COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Bust of Ruler GRIGORE ALEXANDRU GHICA, 
founder of the Romanian Gendarmerie

 It was unveiled at the anniversary of the Romanian Gendarmerie, on the 
third of April, 2005.
 The bust was built by the contribution of he unit personnel and it is located in 
the hall of the Unit HQ.
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Troiţă “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”

 A fost sfinţită la 21 mai 2000, cu prilejul aniversării „Sfinţilor Împăraţi Constantin şi 
Elena”, fiind închinată Domnului Iisus Hristos.  
 Troiţa are valoare morală pentru personalul unităţii, „Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena” fiind reprezentaţi în icoane alături de “Sfânta Cruce”, ca semn de smerenie şi plecare 
faţă de poruncile lui Dumnezeu, de răbdare şi statornicie la picioarele Crucii.
 Troiţa a fost înălţată prin contribuţia personalului şi este amplasată în părculeţul din 
curtea unităţii.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN BOTOŞANI

BOTOŞANI COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

The triptych „Saints Emperors Constantin and Helen”

st It was consecrated on the 21  of May, 2000, on the occasion of the anniversary of 
Saints Emperors Constantin and Helen and is dedicated to Our Lord Jesus Christ.
 The triptych has a moral value for the unit's personnel, Saint Constantin and St.Helen 
being represented in icons next to the Holly Cross, as sign of fearfulness and compliance to God's 
commandments as a sign of patience and permanence. The triptych was built by the personnel 
contribution and i tis located in he little park of the unit yard.
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Mormânt ridicat în memoria eroului jandarm
sublocotenent (p.m.) SAMOILĂ VIOREL

 A fost inaugurat la 30.03.2000, în parohia din comuna Racoviţeni şi iniţiat de 
către părinţii soldatului decedat.
 Pe monumentul funerar este inscripţionat următorul text: „Samoilă Vasile 
Viorel, 20.02.1970 - 23.12.1989. Sublocotenent (p.m.) căzut în Revoluţie, la Otopeni; Tu 
cel ce te-ai stins în zori / Fie ca lumina sufletului tău / Să nu se stingă niciodată”, iar în 
spatele acestuia, pe o placă din marmură albă este inscripţionat: „Sublocotenent 
SAMOILĂ VIOREL, erou martir al Revoluţiei, Decembrie 1989, noi părinţii te vom 
plânge cu mare durere în suflet”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN BUZĂU

BUZĂU COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

A grave built to evoke the gendarmerie hero (p.m.)

first lieutenant SAMOILĂ VIOREL

th It was inaugurated on the 30  of March, 2000, in the Church of Racoviţeni 

Township and was initiated by the parents of the deceased soldier.
 On the funerary monument it is written: „Samoilă Vasile Viorel, 20.02.1970-
23.12.1989. First lieutenant (p.m.), killed in the line of duty in the Revolution, at 
Otopeni; You, who disappeared at the daylight/ May the light of your soul/ Never 
disappear”. And behind, on a plate of white marble, it is written: „First lieutenant 
SAMOILĂ VIOREL, martyr hero of the Revolution, December 1989, we, your parents 
will morn you with heavy souls”. the memory of the disappeared persons, but, also, for the 
calm of our present and future.
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Monument funerar ridicat în memoria căpitanului BALABAN GHEORGHE,

 decedat în Revoluţia din 1989, în timp ce se afla în misiune pe platoul din 

faţa Prefecturii Municipiului Brăila.

 Pe monument sunt inscripţionate următoarele versuri:
 „Când paşii tăi te poartă / Rătăcitori prin acest loc / Privirea ţi-o îndreaptă / 
Spre acest mormânt fără noroc / Şi lasă încet din ochi să cadă / O lacrimă pe-al meu 
mormânt / O lacrimă, o rază caldă / Venită după acest pământ / Căci doar se desfăcuse 
/ Florile vieţii cu avânt / Şi atunci moartea nemiloasă / Le-a închis în acest mormânt”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN BRĂILA

BRĂILA COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Funerary monument built to evoke Captain BALABAN GHEORGHE,

 killed during the 1989 Revolution, in the line of duty, in front of the Brăila 

Prefecture.

 On the monument it is written: „When your steps lead you here/ Your look is 

straight on this unlucky grave/ And let a tear go down slowly on my grave/ A tear, and 

a warm gleam/ Which came from this ground/ Because the life flowers have just 

unclosed soaring/ And then, the inhumane death closed them in this grave.”
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Monument ridicat în memoria eroilor jandarmi

buzoieni căzuţi în cele Două Războaie Mondiale şi în Revoluţia din Decembrie 1989

 A fost dezvelit la 07.01.2005.

 Pe placa din marmură albă stă scris: „Eroilor jandarmi buzoieni: 

plt.maj.PASCU GRIGORE, 1916; plt. maj. VLAD PETRE, 1916, serg. PREDA 

CHIRIŢĂ, 1916; serg. NECULAI TUDORIE, 1941; lt. MUREŞEŢEANU EMIL, 

1943; slt. p.m. SAMOILĂ VASILE VIOREL, 1989; slt. p.m. PĂTULEA 

CĂTĂLIN, 1989. Recunoştinţă veşnică”.
 A fost proiectat şi executat de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN BUZĂU

BUZĂU COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Monument built to evoke the gendarmes' heroes from Buzău, 

killed in both World Wars and in December 1989 Revolution

th  It was unveiled on the 7 of January, 2005.

 On the white marble plate it is written: „To the gendarme heroes from Buzău: 

sgt. first class PASCU GHEORGHE, 1916; sgt. first class VLAD PETRE, 1916; sgt. 

PREDA CHIRIŢĂ, 1916; sgt. NECULAI TUDORIE, 1941; lieutenant 

MUREŞEŢEANU EMIL, 1943; first lieutenant p.m. SAMOILĂ VASILE 

VIOREL, 1989; first lieutenant p.m. PĂTULEA CĂTĂLIN, 1989. We will be 

forever grateful!”
 It was designed and built  by the County Gendarmerie Inspectorate of Buzău.
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Monument ridicat în memoria eroilor căzuţi la

datorie în Revoluţia din Decembrie 1989

 Pe monumentul central este inscripţionat textul:

 „1989, Eroilor Revoluţiei. Veşnică pomenire. PĂTULEA CĂTĂLIN (1970-

1989), MOCANU ŞTEFAN (1969-1989), TĂTĂRANU MARIA (1937-1989)”.

 A fost  dezvelit la 30.03.2000.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN BUZĂU

BUZĂU COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Monument built to evoke the heroes

of the Revolution of December 1989.

 On the central monument it is written „1989, to the Revolution heroes. We will 

remember you forever. PĂTULEA CĂTĂLIN(1970-1989), MOCANU ŞTEFAN 

(1969-1989), TĂTĂRANU MARIA ( 1937-1989)”.
th It was unveiled on the 30  of March, 2000.
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Mormânt dedicat eroului jandarm sublocotenent

(p.m.) PĂTULEA CĂTĂLIN

 Pe placă este inscripţionat textul: “Căzând ostaş la datorie / Am dovedit-o cu 

mândrie / Tată, mamă şi-al meu frate / Acum sunteţi în libertate / Lăsându-vă 

îndureraţi / Îngenunchiaţi  şi-nlăcrimaţi / Nu plângeţi! Să nu m-aşteptaţi!

 Veşnic îndureraţi părinţii, prof.Ionel şi înv.Ionica Pătulea”.

 A fost  inaugurat la 30.03.2000.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN BUZĂU

BUZĂU COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Grave of the hero gendarme, first lieutenant (p.m.)

PĂTULEA CĂTĂLIN

 On the plate it is written: „ Killed in the line of duty/ I proudly proved/ 

Father, mother and my brother/ Now you are free/ Letting you in pain/ Kneled and 

weeping/ Don't you cry! Don't wait for me!

 Mourning for ever, parents, teacher Ionel and schoolmistress Ionica 

Pătulea”.
th It was inaugurated on the 30  of March, 2000.






43

Monument ridicat în memoria sublocotenentului (p.m.) LAZĂR  I. NICOLAE,

 căzut la datorie în faţa Guvernului României, în timpul mişcărilor de protest ale 

minerilor din Valea Jiului.

 Monumentul se află amplasat în faţa intrării în unitate şia fost ridicat la 

iniţiativa personalului acesteia.

BRIGADA SPECIALĂ DE INTERVENŢIE
A JANDARMERIEI

GENDARMERIE SPECIAL BRIGADE
OF INTERVENTION

Monument built to evoke (p.m.) first lieutenant LAZĂR I. NICOLAE,

 killed in the line of duty  in front of the Romanian Government, during the 

protest movements of the miners of Valea Jiului.

 The monument is located in front of the unit entrance and it was built by its 

personnel.
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Monument ridicat în memoria eroilor jandarmi din Câmpina

 Pe placă este inscripţionat următorul text: „Revoluţia Română din 

Decembrie 1989 a învins! Veşnică recunoştinţă vouă, eroi ai neamului românesc, 

familiilor voastre. Lt. maj. p.m. născut 1964 POPESCU FLORIN, şofer n. 1932 

BUCŞE DUMITRU, şofer n. 1935 ONCIOIU PETRE, lt.col. p.m., n. 1945 

OPRESCU ADRIAN”.

 Monumentul a fost dezvelit la 23.12.1990, cu prilejul comemorării unui 

an de la tragicul eveniment petrecut la Aeroportul Otopeni, la 23.12.1989.

 Se află amplasat în incinta unităţii.

CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII
CADRELOR PENTRU COMUNICAŢII, INFORMATICĂ

ŞI LOGISTICĂ JANDARMI, CÂMPINA

THE PERFECTIONMENT GENDARMES CENTRE
FOR PERSONNEL TRAINING COMMUNICATIONS, IT

AND LOGISTICS, CÂMPINA

Monument built to evoke the gendarmes' heroes from Câmpina

 On the plate it is written: „The Romanian Revolution from December 

1989 is victorious! Eternal gratitude to you, Romanian heroes and to your 

families. Lt. Maj. p.m. born in 1964 POPESCU FLORIN, driver born in 1932, 

BUCŞE DUMITRU, driver, born in 1935, ONCIOIU PETRE, lieutenant 

colonel, born in 1945, OPRESCU ADRIAN”.
rd The monument was unveiled on the 23  of December, 1990, on the 

stoccasion of the 1  commemoration of the tragic event which took place at the 
rdOtopeni Airport, on the 23  of December, 1989.

 It is located inside the unit.
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Monumentul eroului jandarm sublocotenent (p.m.) ONCIOIU PETRE

 A fost ridicat în decembrie 1990, cu prilejul comemorării unui an de la 

Revoluţia Română din Decembrie 1989, la iniţiativa Consiliului Frontului Salvării 

Naţionale.

 Se află amplasat în Cimitirul Eroilor din Municipiul Câmpina.

The monument of the gendarme hero (p.m.) first lieutenant ONCIOIU PETRE

st It was built in December 1990, on the occasion of the 1  commemoration of the 

Romanian Revolution place in December 1989, from the initiative of The Council of 

National Salvation Front.

 It is located in The Heroes Cemetery in Câmpina.

CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII
CADRELOR PENTRU COMUNICAŢII, INFORMATICĂ

ŞI LOGISTICĂ JANDARMI, CÂMPINA

THE PERFECTIONMENT GENDARMES CENTRE
FOR PERSONNEL TRAINING COMMUNICATIONS, IT

AND LOGISTICS, CÂMPINA
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Monumentul eroului jandarm sublocotenent post-mortem BUCŞE EMIL

 A fost ridicat în decembrie 1990 în memoria tânărului care a murit în 

tragicele evenimente de la Aeroportul Otopeni din 23.12.1989, la iniţiativa 

Consiliului Frontului Salvării Naţionale.

 Se află amplasat în Cimitirul de Vest al Comunei Brebu, judeţul Prahova.

The gendarme hero monument for the (p.m.) first lieutenant BUCŞE EMIL

 It was built in December 1990 to evoke the young man who died in the 
rdtragic events at the Otopeni Airport, on the 23  of December, 1989, at the 

initiative of The Council of National Rescuing Front.

 It is located in the West Cemetery in Brebu, Prahova County.

CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII
CADRELOR PENTRU COMUNICAŢII, INFORMATICĂ

ŞI LOGISTICĂ JANDARMI, CÂMPINA

THE PERFECTIONMENT GENDARMES CENTRE
FOR PERSONNEL TRAINING COMMUNICATIONS, IT

AND LOGISTICS, CÂMPINA
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Monumentul eroului jandarm CONSTANTIN TĂBAN

 A fost executat de către un meşter pietrar din Caransebeş, comandat şi plătit 
prin contribuţia cadrelor din Legiunea de Jandarmi Severin, în anul 1938.
 Pe obelisc sunt o cruce şi următorul text: „TĂBAN CONSTANTIN - 1896-
1923. Ucis în luptă de către bandiţi în ziua de 5 octombrie 1923. Ridicată de ofiţerii şi 
reangajaţii Legiunei Severin şi cu ajutorul oamenilor de bine din judeţiu, modest omagiu 
şi recunoştinţă camaradului şef de post Tăban Constantin, mort la datorie; Găsit, înălţat 
şi sfinţit prin grija urmaşilor jandarmi din Caraş Severin la anul 2001, aprilie 03, în 
cazarma Reşiţa.
 Glorie veşnică eroilor neamului românesc”.
 Este amplasat la intrarea în Comandamentul Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Caraş Severin.

Monument of the gendarme hero CONSTANTIN TĂBAN

 It was built by a stone master from Caransebeş, ordered and paid by the 
personnel of the Gendarmes Legion of Severin, in 1938.
 On the obelisk there are a cross and the following text: „ TĂBAN 

thCONSTANTIN- 1896-1923. He was killed in the fight against bandits on the 5  of 
October, 1923. The monument was built by the officers and the employees of the Legion 
from Severin, with the help of the people of the county, a modest homage and gratitude to 
the head of station Tăban Constantin, killed in the line of duty; found, built and 

rdconsecrated by care of gendarmes in Caraş Severin, in the year of 2001, the 3  of April, in 
Reşiţa. Eternal gratitude to Romanian heroes”.
 It is located at the entrance of the HQ of Caraş Severin County Gendarmerie 
Inspectorate.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN CARAŞ SEVERIN

CARAŞ SEVERIN COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Monumentul primului eroului jandarm din Banat, NICOLAE MARCU,
mort la datorie la data de 14 iunie 1919

 A fost refăcut prin contribuţia întregului efectiv al unităţii şi dezvelit la data de 
01.09.1993. Pe placa comemorativă stă scris: „Această cruce s-a ridicat în amintirea eroului 
jandarm şi reposatului în Domnul NICOLAE MARCU, carele în zilele de mărire ale 
neamului românesc a căzut în lupta avută în acest loc cu o ceată de tâlhari în 1/14 junie 
1919. Îndureraţi îţi zugrăvim ţie copilul Ardealului cuvintele poetului: “Avea şi el ca alţii 
idei de fericire şi raza asta frumoasă şi lui-i surîdea dar eată fără veste că furul o ochire
îi face moartea neagră şi stinsă a lui stea”.
 Monumentul este amplasat la 1 km sud de Reşiţa, spre Doman.

The monument of the first gendarme hero from Banat, NICOLAE MARCU,
thKilled in line of duty on the 14  of June, 1919

 It was rebuilt by the contribution of all the unit personnel and uncovered on the 
first of September, 1993.On the memory plate it is written: „This cross was built to evoke 
the gendarme NICOLAE MARCU, who, in the glorious days of Romania, was killes by a 
band of bandits, here on the 1/14 of June 1919. Grieving, we write for you, child of Ardeal, 
the words of the poet: He had ideas of happiness, as others, and this beautiful glance of 
hope was smiling down on him, but all of a sudden a glimpse will bring the dark upon his 
soul".
 The monument is located one kilometer south, from Reşiţa, at Doman.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN CARAŞ SEVERIN

CARAŞ SEVERIN COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Mormânt ridicat în memoria sublocotenentului (p.m.) BUTA VASILE,

 decedat în timpul evenimentelor din decembrie 1989, de la Aeroportul Otopeni. A 
fost ridicat în 1990 şi se află amplasat în comuna Moldoveneşti, judeţul Cluj.
 Pe monument stau scrise următoarele versuri: „Mă iartă mamă dacă dorm sub 
cruce/ Şi visu-mi odihnesc de-acum pe armă,/ Azi aşi fi vrut colinde a-ţi aduce,/ Dar ţara, 
mamă, este în alarmă. Tu spune-i tată, mamei să nu plângă,/ Să fie mândră că am fost 
bărbat:/ Eu sunt al patriei, şi-n partea stângă/ Aud mereu cum clopotele bat .../ Nu am 
putut să stau deoparte, iată; / Dac-o făceam n-aş mai fi fost Român/ Şi în pământ să ştii 
iubite tată/ Sunt tot Român şi tot aşa rămân/ Şi fiţi, vă rog, puternici, cum vă ştiu/ Căci nu e 
timp de parastas,/ Chiar dac-am încetat să mai fiu viu,/
Ea, inima, tot vie mi-a rămas.”

Grave built to evoke (p.m.) first lieutenant BUTA VASILE,
 
 killed in the line of duty in December 1989, in the Otopeni Airport. The monument 
was built in 1990 and it is located in Moldoveneşti, Cluj.
 On the monument it is written ”Please, forgive me Mom if I sleep under the cross/ 
and I rest my dream on the weapon, from now on/ I wanted to sing carols for you now/ But 
our country is on alert. You, Dad, tell Mom not to cry/ She has to be proud I was a man: I am 
a son of our country, and on my left/ I listen how the bells toll.../ I couldn't stay away, and 
look; / If I had done this I wouldn't have been a Romanian anymore/ And under the ground, 
Dad/ I am and will be a Romanian/ And, please, be strong, as I know you/ Because you have 
no time for requiem/ Evilled in the line oen if I am not alive anymore/My heart, is still alive.”

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN CARAŞ SEVERIN

CARAŞSEVERIN COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Mormânt ridicat în memoria sublocotenentului (p.m.) GOG RADU,

 decedat în timpul evenimentelor din decembrie 1989, de la Aeroportul 

Otopeni.

 A fost ridicat în 1990 şi se află amplasat în cimitirul “Turda Nouă”, 

localitatea Turda. “Aici odihneşte în Domnul soldatul Gog Radu, căzut la datorie în 

lupta pentru victoria revoluţiei poporului român. Născ.22 iulie 1970. Dec.29  decembrie 

1989 dormi în pace suflet bun”

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN CLUJ

CLUJ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

A grave build to evoke the (p.m.) first lieutenant GOG RADU,

 killed in the events of December 1989, in the Otopeni Airport. 

 It was built in 1990 and it is located in the cemetery “ Turda Nouă” in Turda. 

„Soldier Gog Radu lies here killed in the line of duty in the fight for the victory of the 
nd thRomanian people's revolution. He was born on the 22  of July, 1970. He died on the 29  

of December, 1989 sleep in peace, good soul.”
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Mormânt ridicat în memoria sublocotenentului

(p.m.) MATEŞ PETRU DORIN,

 decedat în timpul evenimentelor din decembrie 1989, de la Aeroportul Otopeni.

 A fost ridicat în 1990 şi se află amplasat în cimitirul central din localitatea 

Câmpia Turzii. "Aici odihneşte sublocotenent Mateş Petru Dorin, N.1971  D.1989.

 Dormi în pace".

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN ARAD

ARAD COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Grave built to evoke (p.m.)

first lieutenant MATEŞ PETRU DORIN,

 

 killed in the events of December 1989, in the Otopeni Airport. The monument 

was built in 1990 and it is located in the central cemetery in Câmpia Turzii. "First 

lieutenant Mateş Petru Dorin, born in 1971 and dead in 1989.

 Sleep in peace!"
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Troiţă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“

 A fost inaugurată cu ocazia sărbătoririi „Intrarea Domnului în Ierusalim“ şi 

sfinţită la 01.04.2007.

 La această festivitate au participat cadrele unităţii împreună cu familiile, 

cadre în rezervă şi retragere, precum şi invitaţi din cadrul Mitropoliei Vadului, 

Feleacului şi Clujului.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN CLUJ

CLUJ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

The triptych with titular saints “Saint Archangels Michael and Gabriel”

 It was inaugurated on the occasion of the holy day “God's entrance in 

Ierusalim” and consecrated on the first of April, 2007.

 At this celebration the unit personnel participated together with the 

families, the retired personnel, as well as the guests of Metropolitan Church of Vadul, 

Feleacul and Cluj.
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Monumentul Eroilor Jandarmi

 Este ridicat în memoria a doi subofiţeri jandarmi căzuţi la datorie în luna 

septembrie 1921, în timp ce urmăreau un infractor periculos de naţionalitate maghiară. 

Regimentul 8 Jandarmi Braşov, cu sprijinul prefectului de atunci, dr. R. Răucă, a 

construit un monument care a fost dezvelit la 2 octombire 1927 şi care a fost distrus în 

octombrie 1940, după Dictatul de la Viena. Monumentul actual este identic cu cel distrus 

şi reprezintă o cruce din marmură albă, aşezată pe un soclu. Pe aceasta este montată o 

placă din marmură neagră, cu următoarea inscripţie: „În memoria eroilor jandarmi, 

plutonier TATU IOAN şi sergent instructor GRIDEANU IOAN căzuţi la datorie pe 

altarul patriei în anul 1921. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”
 Se află în comuna Aita Mare, jud.Covasna.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN COVASNA

COVASNA COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

The Gendarmes Heroes Monument

 It was built to evoke two NCOs gendarmes who were in September 1921, while 
they were chasing two dangerous Hungarian criminals. The 8 Gendarmes Regiment of 
Braşov, helped by the prefect, dr. R. Răucă, built a monument which was uncovered on the 
second of October, 1927 and was destroyed in October 1940, after the Dictate of Vienna. 
The present monument is identical to the one which was destroyed and it represents a 
white marble cross, fixed on a socle.
A black marble cross is embedded on it, with the following inscription: „In the memory of 
gendarmes heroes, staff sergeant TATU IOAN and sergeant instructor GRIDEANU 
IOAN who killed in the line of duty in 1921. May God rest them in peace!”
 It is located in Aiţa Mare, Covasna county.
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Monument funerar al eroului jandarm STROE NAPOLEON,

 decedat în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.

 A fost dezvelit în 1990 şi se află amplasat în Cimitirul Central, din oraşul 

Constanţa, în zona rezervată Eroilor Neamului.

 Pe monument sunt inscripţionate următoarele texte: „Stroe Napoleon, 

12.V.1971-24.XII.1989 - sublocotenent post-mortem” şi „Ca o floare m-am născut / Ca 

o floare am crescut / Nu am avut zile multe / Rog  pe toţi să nu mă uite”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN CONSTANŢA

CONSTANŢA COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Funerary monument of the gendarme hero STROE NAPOLEON,

 deceased in the Revolution of December 1989.

 It was uncovered in 1990 and it is located in the Central Cemetery, Constanţa, 

in the area reserved to the Country Heroes. 

 On the monument it is written: „Stroe Napoleon, 12.05.1971-24.12.1989- 

post mortem first lieutenant” and „As a flower I was born/ As a flower I grew up/ I had 

not many days/ I ask everybody not to forget me.”
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Monument ridicat în memoria eroului jandarm NEGULICI VALERIU MARIAN

 A căzut la datorie în timpul evenimentelor de la Aeroportul Otopeni, în dimineaţa 

zilei de 23.12.1989. A fost realizat de arhitectul Urziceanu Ion şi dezvelit la 28.08.1993, 

cu prilejul aniversării Zilei Jandarmeriei Rurale (01 septembrie).

 Pe monument se află inscripţionat: „Patriei noastre spuneţi-i adevărul: am fost 

acolo unde trebuia să fim. Erou jandarm  slt. NEGULICI VALERIU MARIAN, 

23.XII.1971”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN DĂMBOVIŢA

DĂMBOVIŢA COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Monument built to evoke the gendarme hero NEGULICI VALERIU MARIAN.

 He was killed in the line of duty in the events from the Otopeni Airport, on the 
rdmorning of the 23  of December, 1989. It was designed by architect Urziceanu Ion and 

thuncovered on the 28  of August, 1993, on the occasion of Rural Gendarmerie Anniversary 

(the first of September).

 On the monument it is written: „Tell our country the truth: We were where we 

had to be. Gendarme hero first lieutenant NEGULICI VALERIU MARIAN, 

23.12.1971”.
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Monument ridicat în memoria sublocotenentului (p.m.) RADU AUREL

 A căzut la datorie în timpul evenimentelor de la Aeroportul Otopeni, în data de 

23.12.1989. Monumentul se află amplasat în localitatea Ghizdăveşti şi a fost construit 

de personalul unităţii, prin contribuţii băneşti benevole ale personalului unităţii.

 Pe placa comemorativă stă scris: „Veşnică recunoştinţă, tinere erou al 

neamului românesc, căzut la daorie în 23 decembrie 1989 la Aeroportul Otopeni”.

 Un monument identic a fost ridicat la Palilula, în memoria sublocotenentului 

post-mortem UNGUREANU NICOLAE, căzut la datorie în timpul evenimentelor de 

la Aeroportul Otopeni, în data de 23.12.1989.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN DOLJ

DOLJ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Monument built to evoke (p.m.) first lieutenant RADU AUREL

 He was killed in the line of duty in the events from the Otopeni Airport, on the 
rd23  of December, 1989. The monument is located in Ghizdăveşti and it was built by the 

unit personnel

through voluntary contributions.

 On the memory plate it is written: „Eternal gratitude, young hero of Romania, 
rdwas killed in the line of duty on the 23  of December, 1989, at the Otopeni Airport”.

 An identical monument was built in Palilula, in the memory of post mortem 

first lieutenant UNGUREANU NICOLAE, was killed in the line of duty in the 
rdevents fromthe Otopeni Airport, on 23  of December, 1989. 
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Monument ridicat în memoria sublocotenenţilor post-mortem

STAMATE LAURENŢIU IONEL şi ANTEMIR GH. CRISTIAN

 Monumentul a  fost ridicat în anul 2001 şi se află amplasat pe şoseaua 

Alexandriei.

 Stamate Laurenţiu Ionel a murit împuşcat într-o misiune de descoperire şi 

reţinere a unui militar în termen, care a fugit dintr-o unitate militară cu armament. 

Antemir Gh. Cristian a murit într-un accident de elicopter, pe timpul realizării unui film.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN BOTOŞANI

BOTOŞANI COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Monument built to evoke the post mortem first lieutenants

STAMATE LAURENŢIU IONEL and ANTEMIR GH. CRISTIAN

 It was built in 2001 and it is located on Alexandria Street.

 Stamate Laurenţiu Ionel was shot during the mission finding and detaining of 

one conscript  who got away from a military unit with armament. Antemir Gh. Cristian 

died in a helicopter accident, during a movie taking.
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Monument ridicat în memoria sublocotenenţilor (p.m.)

BRÂNDUŞA MARIAN şi CRISTIAN IONIŢĂ

 Monumentul a  fost ridicat în anul 2000 şi se află amplasat în Cazarma Băneasa.

 Brânduşa Marian a murit în anul 1999, într-un tragic accident de paraşutism, la 

Timişoara.

 Cristian Ioniţă a murit într-un exerciţiu demonstrativ, “Alpin 2000”, cauza 

accidentului fiind vremiea nefavorabilă.

DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

GENERAL DIRECTORATE 
OF GENDARMERIE BUCHAREST

Monument built for evoking the (p.m.) first lieutenant

BRÂNDUŞA MARIAN and CRISTIAN IONIŢĂ

 It was built in the year 2000 and it is located in Băneasa HQ. 

 Brânduşa Marian died in 1999, in a tragic parachute accident at Timişoara.

 Cristian Ioniţă died in a demonstrative exercise, „Alpin 2000”, due to vile 

weather.
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Ansamblul monumental GRIGORE ALEXANDRU GHICA

 A fost dezvelit la 03.04.2001, cu ocazia Zilei Jandameriei Române şi a avansării 

primei promoţii de subofiţeri (2000-2001) a şcolii. Tot atunci, elevii şi cadrele şcolii au 

sărbătorit revenirea la vechea locaţie, după 55 de ani.

 Monumentul a fost construit la iniţiativa comenzii şi a personalului şcolii.

GRIGORE ALEXANDRU GHICA monument

 It was uncovered on the third of April, 2001, on the occasion of the Romanian 

Gendarmerie Anniversary and the promotion of the first NCOs school (2000-2001). On the 

same day, the pupils and the school personnel celebrated the return to the old location, after 

55 years.

 The monument was built at the initiative of the school command and personnel.

ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI
DRĂGĂŞANI „GRIGORE ALEXANDRU GHICA“

„GRIGORE ALEXANDRU GHICA“
GENDARMERIE NCOs SCHOOL OF DRĂGĂŞANI
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Monument aniversar “50 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române”

 Este închinat tinerilor elevi subofiţeri căzuţi în luptele din Bucureşti, ce au 

avut loc în Parcul Cişmigiu şi la Băneasa, în primele zile după lovitura de stat de la 23 

august 1944.

 Monumentul a fost dezvelit în august 1994, cu ocazia împlinirii a 50 de ani 

de la luptele de eliberare a Capitalei.

 Pe latura din faţă a monumentului este însemnul heraldic al şcolii şi 

inscripţia „Eroii nu mor niciodată” şi este fixată pe o placă de marmură albă pe care 

scrie: „Jandarmi ce-aţi căzut pentru ţară / Viteji ai credinţei soldaţi, / Oriunde-n 

morminte / Vă fie ţărâna uşoară”.

Anniversary monument „ 50 years from the Romanian Gendarmerie foundation”

 It was built for the young NCOs killed in the fights to Bucharest, which took 

place in the Cişmigiu Park and in Băneasa, in the first days after the coup d'etat on the 
rd23  of August, 1944. The monument was uncovered in August 1994, on the occasion 

thof the 50  anniversary of the town's liberation fights.

 On the front side of the monument it is the school armorial sign and the 

inscription “Heroes never die” and it is fixed on a white marble plate, where it is 

written: “Gendarmes who died for the country/ Brave soldiers of Romania/ 

Everywhere in the graves/ Rest in peace!”.

ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI
DRĂGĂŞANI „GRIGORE ALEXANDRU GHICA“

„GRIGORE ALEXANDRU GHICA“
GENDARMERIE NCOs SCHOOL OF DRĂGĂŞANI
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Monument ridicat în memoria elevilor Şcolii de Subofiţeri Jandarmi „Grigore 
Alexandru Ghica” Drăgăşani, căzuţi la datorie în luptele pentru eliberarea Capitalei 

din august 1944

 Monumentul a  fost dezvelit la 21 august 2004 cu ocazia împlinirii a 60 de ani 
de la luptele de eliberare a Capitalei, unde au participat şi s-au jertfit elevi şi cadre 
militare din Şcoala de Subofiţeri Jandarmi Drăgăşani, care au dat adevărate pilde de 
eroism şi dragoste de ţară, scriind cu litere de sânge glorioase pagini în cartea de istorie a 
neamului, prin participarea plină de neasemuit curaj, la luptele din august 1944 din 
parcul Cişmigiu, Gara de Nord, Băneasa şi de pe înălţimile de lângă crematoriul 
“Cenuşa”.
 Pe monument sunt inscripţionate cuvintele: „În memoria elevilor Şcolii de 
Subofiţeri Jandarmi Drăgăşani, căzuţi la datorie în luptele pentru apărarea Capitalei 
din august 1944”.

ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI
DRĂGĂŞANI „GRIGORE ALEXANDRU GHICA“

„GRIGORE ALEXANDRU GHICA“
GENDARMERIE NCOs SCHOOL OF DRĂGĂŞANI

Monument built in the memory of the pupils of Gendarmes NCOs School “Grigore 
Alexandru Ghica”- Drăgăşani, killed in the line of duty in the fights for the town 

liberation in August 1944

st th It was uncovered on the 21  of August, 2004, on the occasion of the 60  
anniversary of  the fights of the town liberation in, where pupils and military personnel 
of Gendarmes NCOs School “Grigore Alexandru Ghica”- Drăgăşani participated and 
died, examples of heroism and country love, writing glorious pages in the Romanian 
history book in blood, by the courageous participation in the fights of the Cişmigiu park, 
North Railway Station, Băneasa and near the „Ashes” crematory, in August 1944.
 On the monument it is written: „In the memory of the pupils of NCOs 
Gendarmes School “Grigore Alexandru Ghica”- Drăgăşani, killed in the line of duty in 
the fights for the town liberation in August 1944”.
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Placă comemorativă dezvelită în memoria eroului

sublocotenent (p.m.) LAZĂR NICOLAE,

 care s-a jertfit în mineriada din septembrie 1991.

 Pe placă se află inscripţionat următorul text: „În această subunitate s-a 

instruit eroul Jandarmeriei Române, sublocotenent (p.m.) LAZĂR NICOLAE 

căzut la datorie  pentru apărarea Guvernului României, septembrie 1991”

CENTRUL DE PERFECŢIONARE A
CADRELOR JANDARMI FĂLTICENI

FĂLTICENI TRAINING CENTER

Memorial plate uncovered in the memory of the 

(p.m.) first lieutenant hero LAZĂR NICOLAE,

 who died in the miners movements, 1991.

 On the plate it is written: „In this unit the Romanian Gendarmerie hero, 

first lieutenant   (p.m.) LAZĂR NICOLAE was trained and was killed in the line 

of duty during the defence of the Romanian Government, in September 1991”.
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Monumentul Eroilor Jandarmi

 Monumentul este realizat în memoria eroilor plutonier GHEORGHE 

ŞOTROCAN, contingentul 1911 şi sergent RADU MITITELU, contingentul 1920, 

căzuţi la datorie în executarea serviciului militar în data de 7 februarie 1917, respectiv 12 

august 1922.

 Monumentul a fost ridicat în vara anului 1922, cu prilejul aniversării   a jumătate 

de deceniu de la victoria trupelor române la Mărăşeşti, iar iniţiativa aparţine Legiunii de 

Jandarmi Covurlui. Pe basorelief este inscripţionat: “În amintirea eroilor jandarmi căzuţi în 

timpul serviciului. 1916-1921”.

He monument of Gendarmes Heroes

 It was built to evoke staff sergeant hero GHEORGHE ŞOTROCAN, contingent 

1911 and sergeant RADU MITITELU, contingent 1920, killed in the line of duty on the 
th th7  of February, 1917 and  on the 12  of August, 1922, respectively.

 The monument was built in the summer of 1922, on the occasion of half a decade 

from the victory of the Romanian troops at Mărăşeşti, at the initiative of the Covurlui 

Gendarmerie Legion. On the bas relief it is written: „In the memory of the gendarmes killed 

in the line of duty. 1916-1921”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN GALAŢI

 GALAŢI COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Placă comemorativă dezvelită în anul 1999, cu ocazia Zilei Jandarmeriei,

 realizată dintr-o stâncă de marmură, şlefuită pe o singură parte şi pe care se 

găseşte scris: “Pentru cei căzuţi la datorie”, alături de însemnul de armă al 

Jandarmeriei Române.

 A fost realizată la un atelier local şi este amplasată pe platoul catargelor 

unde sunt ridicate drapelele.

CENTRUL DE PERFECŢONARE A PREGĂTIRII
CADRELOR JANDARMI GHEORGHIENI

GHEORGHIENI TRAINING CENTER

Memorial plate uncovered in the year 1999, on the occasion

of the Gendarmerie Anniversary,

 made of a marble stone, polished on one side and where it is written: „For 

those who were killed  in the line of duty” , near the Romanian Gendarmerie insignia.

 It was built at a local workshop and it is located in the place where the flags 

are hoisted.
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Edificiu memorial al eroului jandarm sublocotenent (p.m.) BĂRBOI DUMITRU

 A fost ridicat în data de 09.08.1994.
 Pe acest edificiu stă scris: „Patriei noastre spuneţi-i adevărul - am fost acolo unde 
trebuia să fim”. Se află amplasat în satul Vlăduleni, comuna Bâlteni, judeţul Gorj. A fost 
executat de personalul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Gorj.
 Monumente identice se găsesc în satul Stoina, comuna Stoina şi în Târgu Jiu, 
bulevardul Ecaterina Teodoriu, judeţul Gorj, ridicate în memoria eroilor jandarmi 
sublocotenent (p.m.) FOTA IOAN şi sublocotenent (p.m.) MERIŞESCU VALENTIN.
 Toţi aceştia au căzut la datorie în ziua de 23 decembrie 1989 la Aeroportul 
Otopeni.

Memorial edifice to the gendarme hero first lieutenant (p.m.) BĂRBOI DUMITRU.

th It was built on the 9  of August, 1994. 
 On the edifice it is written:  „Tell our country the truth, we were where we had to 
be”.
It is located in Vlăduleni, Gorj. It was made by the personnel of Gorj County Gendarmerie 
Inspectorate.
 Identical monuments are in Stoina and Târgu Jiu, Ecaterina Teodoroiu street, 
Gorj county, built to evoke the gendarmes heroes first lieutenant (p.m.) FOTA IOAN and 
first lieutenant (p.m.) MERIŞESCU VALENTIN.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN GORJ

GORJ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Edificiu memorial al eroului sublocotenent
(p.m.) MARCHIŞ GEORGE RĂZVAN

 Edificiul a fost ridicat în anul 2001 cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române şi poartă 
inscripţia „Comandamentul de Jandarmi Judeţean Gorj în amintirea eroului jandarm. În 
amintirea eroului jandarm sublocotenent post-mortem MARCHIŞ GEORGE RĂZVAN căzut 
la datorie în seara zilei de 10.11.2000, pe timpul îndeplinirii misiunii de asigurare a ordinii şi 
liniştii publice în discoteca VOX”.
 Un alt monument ridicat în memoria acestuia se află pe strada Calea Bucureşti nr.9 bis 
din oraşul Târgu Jiu, judeţul Gorj, edificiul purtând următoarea inscripţie: “Patriei noastre 
spuneţi-i adevărul - am fost acolo unde trebuia să fiu. Jandarm erou MARCHIŞ GEORGE 
RĂZVAN 21.01.1978-13.11.2000”.

Memorial edifice to the hero first lieutenant
(p.m.) MARCHIŞ GEORGE RĂZVAN

 It was built in 2001 on the occasion of the Romanian Gendarmerie Anniversary.
 On the edifice it is written „Gorj County Gendarmerie Commandment in the memory of 
gendarme hero. In the memory of gendarme hero (p.m.) first lieutenant MARCHIŞ GEORGE 

thRĂZVAN killed in the line of duty on the evening of the 10  of November, 2000 during the 
mission of preserving public order in VOX club”. It is located on Unirea street, in Târgu Jiu, Gorj, 
and it was built by the personnel of Gorj County Gendarmerie Inspectorate.
 Another monument built to evoke the same gendarme is located on Bucharest street, in 
Târgu Jiu, Gorj. It is written on it:  „Tell our country the truth: I was there where I had to be. 
Hero gendarme MARCHIŞ GEORGE RĂZVAN 21.01.1978- 13.11.2000.”

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN GORJ

GORJ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Obelisc închinat cadrelor Ministerului Administraţiei şi Internelor

care şi-au pierdut viaţa în tragicul accident aviatic din 01 septembrie 1995

 Printre cei decedaţi s-au aflat general de divizie (p.m.)

 ION BUNOAICA şi general de brigadă (p.m.) MIHAI ALEXE.

 Monumentul a fost ridicat în anul 1996 şi dezvelit la comemorarea unui an de la 

tragedia de langă localitatea Mogoşeşti.

 Se află amplasat în centrul localităţii Mogoşeşti, judeţul Iaşi.

Obelisk dedicated to the personnel of the Ministry of the Interior and Administrative 

Reform, who died in the tragic air accident, on the first of September, 1995.

 Among the deceased persons, there were general of division (p.m.) 

 ION BUNOAICA and (p.m.) brigadier general MIHAI ALEXE. 
st The monument was built in 1996 and uncovered on the 1  commemoration of the 

Mogoşeşti tragedy. 

 It is located in the centre of Mogoşeşti, Iaşi.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN IAŞI

IAŞI COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Troiţă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

 A fost ridicată în anul 2006 şi dezvelită la 8 noiembrie 2006, cu ocazia sărbătoririi 

patronilor spirituali ai Jandarmeriei Române, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil".

 Troiţa simbolizează apropierea faţă de Dumnezeu şi reprezintă un loc de închinăciune 

al oamenilor ce trec pe lângă cruce.

 A fost realizată de un sculptor din cadrul Mănăstirii Golia din Iaşi şi se află amplasată 

în curtea unităţii.

The triptych “Saint Archangels Michael and Gabriel”

th It was built in the year 2006 and uncovered on the 8  of November, 2006, on the 

occasion of the celebration of the spiritual patrons of the Romanian Gendarmerie, Saint 

Archangels Michael and Gabriel.

 The triptych symbolizes the closeness to God and represents a praying place  for the 

people who pass near the cross.

 It was made by a sculptor of Golia Monastery, Iaşi and it is located in the unit yard.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN IAŞI

IAŞI COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Monument ridicat în memoria militarilor 
decedaţi în timpul executării misiunilor, astfel: 

- căpitan (p.m.) BALABAN FILOFTE GHEORGHE, decedat la 23.12.1989 apărând 
Primăria din Brăila; 
- sergent TUDOR VALENTIN, care în data de 13/14.12.2004, în timp ce executa 
misiunea de patrulare, a fost victima unui accident de circulaţie; 
- sublocotenent (p.m.) CIULIANU GHEORGHE GEORGE, care, în data de 
23.05.2005 a decedat în urma unui accident, în timp ce executa o misiune de pază şi 
protecţie a unui transport de valori.
 Troiţa a fost ridicată în anul 2002 şi se află amplasată în incinta unităţii. 

Monument built in the memory of the soldiers 
killed inaction:

rd       - (p.m.) captain BALABAN FILOFTE GHEORGHE, killed on the 23  of 
December, 1989, defending Brăila Town hall;
       -  sergeant TUDOR VALENTIN, who, on 13/14.12.2004, while he was executing 
the patrol mission, was the victim of a traffic accident;

rd       -  (p.m.) first lieutenant CIULIANU GHEORGHE GEORGE, who, on the 23  of 
May, 2005, was killed while he was executing a mission of guard and protection of goods 
transport.
 The monument was built in 2002 and it is located inside the unit.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN IALOMIŢA

IALOMIŢA COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Monumentul Eroilor Jandarmi de la Otopeni

 A fost ridicat la 1 decembrie 1997.

 El are în componenţă un „platou al liniştii şi smereniei” pentru reculegere, 

străjuit de o „masă a tăcerii”. Continuă cu „platoul vieţii”, platou care simbolizează 

tinereţea şi dorinţa de viaţă a celor căzuţi atât de devreme şi uniţi tragic în acelaşi 

destin, reprezentat de piesa principală a monumentului, o coloană frântă abrupt.

 Pe marmura monumentului sunt încrustate cuvintele: „Patriei noastre 

spuneţi-i că am fost acolo unde trebuia să fim”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN ILFOV

ILFOV COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

The gendarmes' Heroes Monument from Otopeni

 It was built on the first of December, 1997.

 It is made up of a „plate of silence and fearfulness” for introspection, guarded 

by a „table of silence”. It continues with the „life plate”, plate which symbolizes the 

youth and the desire to live of those killed so early and tragically united in the same 

destiny, represented by the principal piece of the Monument, a column abruptly broken.

 On the monument marble it is written: „Tell our country we were there where 

we had to be”.
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Troiţă ridicată în memoria eroilor jandarmi

 A fost sfinţită la 1 mai 2004. Iniţiatorii acestei troiţe au fost cadrele militare ale 

unităţii,

iar autorul a fost sculptorul popular Craşciuc Gheorghe.

CENTRUL DE PERFECŢIONARE A
PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI LUGOJ

LUGOJ TRAINING CENTER

The triptych built to evoke the gendarmes' heroes

 It was consecrated on the first of May, 2004. The initiators of this triptych were 

the military unit personnel, and the author was the sculptor Craşciuc Gheorghe.
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Monument funerar dedicat eroului jandarm

sublocotenent (p.m.)  HORIA DANIEL,

 căzut la datorie în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989 la Aeroportul 

Otopeni.

 A fost construit în anul 1990 la iniţiativa familiei eroului şi a Primăriei din 

Baia Sprie. Se află amplasat în centrul oraşului Baia Sprie.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN MARAMUREŞ

MARAMUREŞ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Funerary monument dedicated to the gendarme hero

(p.m.) first lieutenant HORIA DANIEL,

 who was killed in the line of duty in the Revolution of December 1989, at the 

Otopeni Airport.

 It was built in 1990 at the initiative of the hero's family and of Baia Sprie 

Town hall.  It is located in Baia Sprie center.
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Monument ridicat în memoria sublocotenentului

(p.m.) GEORGE MARCHIŞ,

 căzut în timpul executării unei misiuni de patrulare. A fost ridicat în anul 2000 

de către familia eroului, cu sprijinul personalului unităţii
şi se află amplasat în cimitirul  „La nuci”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN MARAMUREŞ

MARAMUREŞ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Monument built to evoke (p.m.)

first lieutenant GEORGE MARCHIŞ,

 who died during the execution of a patrol mission. It was built in 2000 by the 
hero's family, supported by the unit personnel and it is located in the „La nuci” cemetery.
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Troiţă ridicată cu prilejul Zilei Armatei Române, în anul 1990

 A fost construită la iniţiativa conducerii unităţii de tancuri 1300 (destinată 

Jandarmeriei), de către artistul popular Radu Remeş.
 Este amplasată la intrarea principală a sediului unităţii.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN MARAMUREŞ

MARAMUREŞ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

The triptych built for the Romanian Army Anniversary, in the year of 1990

 It was built at the initiative of the Commanding Officers of the tanks unit 

1300 (intended for Gendarmerie) by the popular artist Radu Remeş.

 It is located at the principal entrance of the unit.
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Troiţă ridicată în memoria celor patru militari ucişi în timpul efectuării serviciului de 

gardă la Arhivele Statului din Baia Mare (sergent (p.m.) SAV VASILE, sergent (p.m.) 

ROMONŢI FLORIN, sergent (p.m.) PRIPON GABRIEL,

sergent (p.m.) MUREŞAN CRISTIAN), în data de 14 septembrie 2003

 Troiţa a fost sfinţită la 3 aprilie 2005, cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române.
 Pe piatra comemorativă din faţa troiţei stă scris: „Au trecut în veşnicie la data de: 
14/15 septembrie 2003. Dumnezeu să-i odihnească”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN MARAMUREŞ

MARAMUREŞ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

A triptych built to evoke the four military killed in the line of duty at the Archives of 

Baia Mare (p.m.) sergeant SAV VASILE, (p.m.) sergeant ROMONŢI FLORIN, (p.m.) 

sergeant PRIPON GABRIEL, (p.m.) sergeant MUREŞAN CRISTIAN),
thon  the14  of September, 2003

 The triptych was consecrated on the third of April, 2005, on the occasion of

the Romanian Gendarmerie Anniversary.

 On the commemorative plate, located in front of the triptych is written: “They 

passed away on 14/15 of September, 2003. May God rest them in peace!”.
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Monumentul domnitorului Moldovei, GRIGORE ALEXANDRU GHICA

 A fost ridicat şi dezvelit în luna aprilie 2001, cu ocazia aniversării a 151 de ani 

de existenţă a Jandarmeriei Române şi a 10 ani de la înfiinţarea Comandamentului 

Teritorial de Jandarmi Mureş. Se află amplasat în partea dreaptă a accesului în unitate.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN MUREŞ

MUREŞ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

The monument of the Moldavian ruler, GRIGORE ALEXANDRU GHICA

st It was built and uncovered in April 2001, on the occassion of the 151  
thanniversary of Romanian Gendarmerie's existence and the 10  anniversary of the 

foundation of the Mureş Gendarmerie Territorial Commandment. It is located to the 

right of the unit entrance.
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Monument comemorativ general de divizie

(p.m.) ION BUNOAICA

 A fost ridicat pentru cinstirea memoriei sale, considerat întemeietorul 

Jandarmeriei Române de după 1989, fiind şi cel căruia i se datorează, în mare măsură, 

înfiinţarea acestei unităţi.

Monumentul a fost dezvelit la 3 aprilie 2006, cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN MUREŞ

MUREŞ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Memorial monument of the (p.m.) division general ION BUNOAICA

 It was built to evoke his memory, as he is considered to be the founder of the 

Romanian Gendarmerie after 1989, the unit owes its setting-up to him. The monument was 

uncovered on the third of April, 2006, on the Romanian Gendarmerie Anniversary.
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Monumentul eroilor jandarmi din localitatea Viişoara

 A fost dezvelit şi sfinţit la 28.11.1998.

 Pe placa comemorativă este înscris: „Aici au căzut la 2 februarie 1919 

jandarmii VASILE STROIA şi IOAN MOLDOVAN, făcându-şi datoria faţă de 

neam şi ţară”.

 Se află amplasat în centrul localităţii Viişoara, judeţul Mureş.

Monument of the gendarmes' heroes from Viişoara

 It was uncovered and consecrated on 28.11.1998.

 On the memory plate it is written: „Here died, on the second of February, 

1919, the gendarmes VASILE STROIA and IOAN MOLDOVAN, while doing their 

duty for their country and people”.

 It is located in the center of Viişoara, Mureş.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN MUREŞ

MUREŞ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Monument ridicat în amintirea jandarmului sergent instructor

DINU ION şi strejerilor lui R. ION PUŢOI şi DUMITRU ENE DUDĂU

 Pe placa comemorativă stă scris: „În amintirea jandarmului instructor DINU ION şi 

strejerilor lui R. ION PUŢOI şi DUMITRU ENE DUDĂU, morţi în noaptea de 18-19 ianuarie 

1920, apărând averea concetăţenilor lor din comuna Crăciuneii de Jos”.

 Monumentul  se află amplasat în faţa primăriei Radomireşti, judeţul Olt.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN OLT

OLT COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Monument built in the memory of the gendarme sergeant instructor

DINU ION and his warden R. ION PUŢOI and DUMITRU ENE DUDĂU

 On the memory plate it is written: “In the memory of the gendarme instructor DINU ION 

and his warden R. ION PUŢOI and DUMITRU ENE DUDĂU, killed on the night of 18/19 of 

January, 1920, while defending the asset of the Crăciuneii de Jos citizens.”

 The monument is located in front of the Radomireşti Townhall, Olt.
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Monument ridicat în memoria sublocotenent (p.m.) MORARIU CĂLIN
şi sublocotenent (p.m.) COTFAS MARINEL,şi sublocotenent (p.m.) COTFAS 

MARINEL,

 care au căzut la datorie în timpul evenimentelor din decembrie 1989.

 Pe monument sunt scrise numele eroilor şi îndemnul „Spuneţi urmaşilor 

adevărul!”.  A fost dezvelit la 01.09.1994.

CENTRUL DE PERFECŢIONARE A
PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI ORĂŞTIE

ORĂŞTIE TRAINING CENTER

Monument built in the memory of (p.m.) first liutenant MORARIU CĂLIN

and (p.m.) first liutenant COTFAS MARINEL,

 who was killed in line of duty in the events of December 1989.

 On the monument there are written the heroes' names and the urge „Tell the 

truth to your descendents!” It was uncovered on the first of September, 1994.
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Mormântul eroului jandarm sublocotenent (p.m.) MORARIU CĂTĂLIN,

 căzut la datorie în zorii zilei de 23.12.1989.

 Mormântul este amplasat în partea de sud - vest a cimitirului ortodox din municipiul 

Orăştie, Judeţul Hunedoara.

CENTRUL DE PERFECŢIONARE A
PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI ORĂŞTIE

ORĂŞTIE TRAINING CENTER

The grave of the (p.m.) first lieutenant gendarme hero MORARIU CĂTĂLIN,

rd who was killed in the line of duty on the 23  of December, 1989, in the morning. 

 The grave is located in the south - west part of the orthodox cemetery in Orăştie, 

Hunedoara.
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Troiţă cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, aflată în centrul civic al 

Municipiului Orăştie

 A fost ridicată la 05.06.1990, în memoria eroilor martiri căzuţi în decembrie 1989: 

sublocotenent (p.m.) MORARIU CĂLIN şi studentul MUNTEAN OVIDIU, de către 

Asociaţia Revoluţionarilor din Decembrie 1989 - filiala Orăştie.

 Pe placa comemorativă este inscripţionat: “Studentul anul III MUNTEAN 

NICOLAE-OVIDIU, slt. p.m. MORARIU CĂLIN-GABRIEL. Numele lor vor înnobila 

peste timp “Revoluţia  Română” - 17-22 decembrie 1989. Glorie eroilor României libere”.

CENTRUL DE PERFECŢIONARE A
PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI ORĂŞTIE

ORĂŞTIE TRAINING CENTER

The triptych with titular saints “Saint Archangels Michael and Gabriel”,  located in the 

civic center of Orăştie

 It was built on the fifth of June, 1990, by the Revolutionists Association of December 

1989- Orăştie to evoke the martyr heroes who were killed in the line of duty in December 1989; 

(p.m.) first lieutenant MORARIU CĂLIN and the student MUNTEAN OVIDIU.

 On the commemorative plate it is written: “The third year student MUNTEAN 

NICOLAE-OVIDIU, p.m. first lieutenant MORARIU CĂLIN-GABRIEL. Their names 

will ennoble in time “The Romanian Revolution”-17-22 of December, 1989. Glory to the heroes 

of Independent Romania”.
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Troiţă ridicată în memoria ostaşilor români căzuţi la datorie

în al doilea război mondial

 A fost sfinţită în anul 1991 şi se află amplasată în Cimitirul Ortodox Orăştie.

 Lucrarea a fost executată din lemn de stejar şi aşezată pe un soclu de beton. În 

anul 2006 troiţa din lemn a fost înlocuită cu alta din metal.

CENTRUL DE PERFECŢIONARE A
PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI ORĂŞTIE

ORĂŞTIE TRAINING CENTER

Triptych built to evoke the Romanian soldiers who were killed in action in the

Second World War

 It was consecrated in the year 1991 and it is located in the Ortodox Cemetry of 

Orăştie.

 The triptych was made of oak and was placed on a concrete socle. In the year 

2006, the oak triptych was replaced by a metal one.
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Troiţă cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

 A fost dezvelită la 08.11.2004 şi se află amplasată la intrarea în curtea unităţii.

 Troiţa are înscris următorul text: „Înălţată prin contribuţia jandarmilor sălăjeni pentru 

sfinţirea acestui loc şi aducerea aminte de cele sfinte. Cel care are poruncile mele şi le păzeşte, acela 

este care mă iubeşte - Ioan 14:21. 08.11.2004”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN SĂLAJ

SĂLAJ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

The triptych “Saints Archangels Michael and Gabriel”

th It was uncovered on the 8  of November, 2004 and it is located at the unit entrance. 

 On the triptych it is written: „It was built by the contribution of Sălaj Gendarmerie for  

the consecration of this place and to the memory of the divine. The person who has my 

commandments and keeps them, that one is the one who loves me  Ioan 14:21. 08.11.2004”.






85

Troiţă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

 A fost dezvelită la 15.08.2006.

Troiţa reprezintă o cruce cu faţă dublă, este închinată jandarmilor montani şi tuturor celor 

care iubesc şi preţuiesc muntele.

 Se află amplasată pe strada Drumul Cotei 1400 nr.6 din oraşul Sinaia, la intrarea 

în incinta unităţii.

The triptych “Saint Archangels Michael and Gabriel”

th It was uncovered on the 15  of August, 2006,  on the occasion of the anniversary 

of the Assumption of the Virgin. The triptych represents a cross with a double part, it is 

dedicated to the mountain gendarmes and to those who love and admire the mountain.

 It is located at no. 6, Elevation Street 1400 Sinaia, at the unit entrance.

CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII 
CADRELOR JANDARMI MONTAN SINAIA

SINAIA MOUNTAIN TRAINING CENTER
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Monumentul Eroilor

 Ansamblu arhitectural reprezentând eroii căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial.

 A fost dezvelit la 9 mai 1959.

 Pe monument stă scris: „În memoria eroilor căzuţi pentru eliberarea gliei strămoşeşti, 

pentru apărarea independenţei şi suveranităţii României”.

The heroes' monument

 An architectural system representing the heroes of the Second World War. 

 It was uncovered on the 9th of May, 1959. 

 On the monument it is written: “In the memory of the heroes killed for the motherland 

liberation, for the defence of Romania's independence and sovereignty.”

CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII 
CADRELOR JANDARMI TĂŞNAD

TĂŞNAD MOUNTAIN TRAINING CENTER
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Monument ridicat în memoria eroului jandarm gl.d.(p.m.) ION BUNOAICA

 A fost ridicat şi dezvelit în anul 1996 în centrul comunei natale, Slobozia Mândra, la 

aniversarea a 103 ani de la promulgarea primei legi a Jandarmeriei Rurale.

 La ceremonialul dezvelirii monumentului au participat comanda Jandarmeriei 

Române, comanda C.J.T. Craiova, comandanţii C.J.J. din marile unităţi, parlamentari, precum şi 

reprezentanţi ai administraţiei de stat şi ai clerului.

 Pe placa comemorativă este scris: „General de divizie post-mortem doctor (post mortem) 

BUNOAICA ION, comandant al Trupelor de Jandarmi 1990-1995, născut în comuna Slobozia 

Mândra la 22 iulie 1948, căzut la datorie la 1 septembrie 1995”.

Monument built to evoke the gendarme hero general division

(p.m.) ION BUNOAICA

 It was built and uncovered in the year 1996 in the center of his native village, Slobozia 
rdMândra, on the 103  anniversary the promulgation of the Rural Gendarmerie first regulation. 

 At the ceremony the Romanian Gendarmerie Commandament, Craiova Gendarmerie 

Commandament, the big unit's commanders, parliamentaries, as well as representatives of the 

state and clergy participated. 

 On the memory plate it is written: „Ph. D. Division general (post mortem) 

BUNOAICA IOAN, commander of gendarmes' troops 1990-1995, born in Slobozia Mândra on 
ndthe 22  of July, 1948, killed in the line of duty on the first of September, 1995.”

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN TELEORMAN

TELEORMAN COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Monument ridicat în memoria sublocotenentului

(p.m.) STEMATE MIHĂIŢĂ,

 căzut la datorie la 3 ianuarie 1990, apărând dispozitivul de la Televiziunea Română.

 A fost dezvelit la 07.01.1991 în centrul comunei natale, Troianu, monumentul fiind 

intitulat “PLÂNGĂTOAREA”.

Monument built in the memory of (p.m.)

first lieutenant STEMATE MIHĂIŢĂ,

 killed in the line of duty on the third of January, 1990, defending the Romanian 

Television military site.
th It was uncovered on the 7  of January, 1991, in the center of Troianu, his native 

village. The monument's name is „The Weeper”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN TELEORMAN

TELEORMAN COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Monument ridicat în memoria sublocotenentului

(p.m.) COSTACHE IONEL,

 decedat în seara zilei de 23 decembrie 1989, apărând obiectivul de la Ambasada 

Iranului.

A fost dezvelit la 31.01.2005 în centrul satului natal Burdeni, comuna Balaci, judeţul 

Teleorman.

Monument built in the memory of the (p.m.)

first lieutenant COSTACHE IONEL,

rd killed on the 23  of December, 1989, in the evening,

 while defending the IRAN Embassy. It was uncovered on the 31.01.2005 in Burdeni 

center, Teleorman.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN TELEORMAN

TELEORMAN COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Monument dedicat eroilor jandarmi

VASILE STROIAŞI şi JOAN MOLDOVAN,

 care şi-au sacrificat viaţa în anul 1919, în localitatea Viişoara.

 Pe monument este inscripţionat: „Aici au căzut la 02.02.1919 jandarmi VASILE 

STROIAŞI şi JOAN MOLDOVAN, făcându-şi datoria faţă de Ţară şi Neam”.

 A fost ridicat prin contribuţia bănească a personalului unităţii şi se află în comuna 

Viişoara.

GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ
TÂRGU MUREŞ

TÂRGU MUREŞ GENDARMERIE
MOBILE GROUP

Monument dedicated to the gendarmes heroes

VASILE STROIAŞI and JOAN MOLDOVAN,

 who sacrificed their lives in 1919, in Viişoara. 

 On the monument it is written: „The gendarmes VASILE STROIAŞI and JOAN 

MOLDOVAN were killed in the line of duty here, on the second of February, 1919, 

accomplishing their tasks for the country and the citizens”.

 It was uncovered through the assistance of the unit personnel and it is located in 

Viişoara.
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Bustul generalului de divizie (p.m.) ION BUNOAICA

 A fost ridicat în anul 1996 şi se află situat în interiorul unităţii.

 Pe placa comemorativă stă scris: „General locotenent (p.m.) ION BUNOAICA; N.22.07.1948 - 

D.01.09.1995”.

The bust of the post mortem division general ION BUNOAICA

 It was built in the year 1996 and it is located inside the unit. 

 On the memory plate it is written: „Lieutenant general (p.m.) ION BUNOAICA; born 

22.07.1948 - dead 01.09.1995”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN TIMIŞ

TIMIŞ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Bustul domnitorului GRIGORE ALEXANDRU GHICA

 A fost ridicat în anul 1997 şi se află amplasat alături de intrarea principală în unitate.

 Pe monument este inscripţionat următorul text: „Grigore Alexandru Ghica, 1804-1857; ctitorul 

Jandarmeriei Române; domnitor al Moldovei, între anii 1849-1856; la 3 aprilie 1850 a 

promulgat “Legiuirea pentru reformarea corpului slujitorilor în jandarmi”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN TIMIŞ

TIMIŞ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

The bust of the ruler „GRIGORE ALEXANDRU GHICA”

 It was built in the year 1997 and it is located next to the principal entrance of the unit.

 On the monument it is written: „Grigore Alexandru Ghica, 1804-1857; the Romanian 

Gendarmerie founder; ruler of Moldavia, in the period 1849-1856; on the third of April 1850, he 

promulgated „The Law for the reform of the servers' body into gendarmes”.
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Mormântul eroilor jandarmi BUTUC ILIE şi RADU IOAN

 Monumentul funerar a fost ridicat în anul 1997 şi se află amplasat în localitatea 

Seceani, judeţul Timiş.

 Pe placa comemorativă este scris: „Butuc Ilie, serg.maj. dec.1944; Radu Ioan, elev cap. 

dec.1944; căzuţi pe câmpul de luptă pentru eliberarea patriei în războiul antifascist”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN TIMIŞ

TIMIŞ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

The grave of gendarmes' heroes BUTUC ILIE and RADU IOAN

 The funerary monument was built in 1997 and is located in Seceani, Timiş.

 On the memory plate it is written: “Butuc Ilie, junior staff sergeant, deceased in 1944; 

Radu Ioan, pupil, deceased in 1944; killed in the line of duty, on the battle field for the 

country liberation, during the antifascist war”.
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Două plăci comemorative

 reprezentând omagiul adus elevilor jandarmi căzuţi pe câmpul de luptă în al doilea război 

mondial, respectiv aniversarea a 60 de ani de la ultima promoţie de jandarmi voluntari.

Au fost dezvelite în anul 2003 şi se află amplasate la intrarea în unitate.

GRUPAREA DE JANDARMI
MOBILĂ TIMIŞOARA

 TIMIŞOARA  MOBILE GENDARMERIE
GROUP

Two memorial plates

 representing the homage to the gendarmes' heroes killed on the battle field during the 
thSecond World War, and the 60  anniversary of the last voluntary gendarme class respectively. They 

were uncovered in the year 2003 and they are located at the unit entrance.
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Troiţă cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

 A fost sfinţită la 23 aprilie 2001, în prezenţa cadrelor militare ale unităţii, precum şi a 

unor personalităţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării, a 

veteranilor de război,a primarului oraşului, a Mitropolitului Banatului şi a unui sobor 

de preoţi.

GRUPAREA DE JANDARMI
MOBILĂ TIMIŞOARA

 TIMIŞOARA  MOBILE GENDARMERIE
GROUP

The triptych “Saint Archangels Michael and Gabriel”

rd It was consecrated on the 23  of April, 2001, in the presence of the unit military 

personnel, as well as of personalities of the Ministry of the Interior and Administrative 

Reform, the Defence Ministry, war veterans, the town mayor, the Metropolitan Bishop 

of Banat and a synod of clerics.
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Placă comemorativă

 construită pentru eternizarea locaţiei în care a funcţionat Regimentul de 
Jandarmi Pedeştri.
 A fost dezvelită la 9 mai 2005 din iniţiativa Asociaţiei Veteranilor de Război 
din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi a Inspectoratului General al Jandarmeriei 
şi se află amplasată pe exteriorul clădirii Direcţiei Generale Management Logistic şi 
Administrativ a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
 Pe placă stă scris: „În acest edificiu a funcţionat până în anul 1949 Regimentul 
de Jandarmi Pedeştri, unitate emblematică a Jandarmeriei Române. Placa a fost 
dezvelită la 9 mai 2005, la 60 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial”.

UNITATEA SPECIALĂ 78
JANDARMI BUCUREŞTI

GENDARMERIE 78 SPECIAL UNIT
OF BUCHAREST

Memorial plate

 built for the eternity of the location where the Pedestrian Gendarme Regiment 
functioned.
It was uncovered on the ninth of May, 2005, at the initiative of the War Veterans 
Association of the Ministry of the Interior and Administrative Reform and of the 
Gendarmerie General Inspectorate and it is located on the exterior of the Administrative 
and Logistic Management General Directorate building of the Ministry of the Interior 
and Administrative Reform.
 On the plate it is written: “Inside this edifice the Pedestrians Gendarmerie 
Regiment functioned, emblematic unit of the Romanian Gendarmerie, until 1949. The 
plate was uncovered on the ninth of May, 2005, 60 years after the end of the second 
World War.”
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Monument ridicat în memoria generalului maior ION PATRAŞ,

 căzut la datorie în timpul evenimentelor din decembrie 1989, la Aeroportul 

Otopeni.

 A fost dezvelit la 22 decembrie 1994 şi se află amplasat în parcul central din 

Municipiul Huşi.

 Cele două plăci de marmură sunt unite în partea superioară de o cruce.

 Pe una din laturi se află un medalion cu chipul generalului, iar pe cealaltă latură 

este inscripţionat textul: „În memoria g-ral maior Ion Patraş, căzut la datorie în Revoluţia 

Română - 1989”.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN VASLUI

VASLUI COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

Monument built to evoke the general major ION PATRAŞ,

 killed in the line of duty during the events of December 1989, at the Otopeni 

airport. 
nd It was uncovered on the 22  of December, 1994 and it is located in the central 

park of Huşi. 

 The two marble plates are connected by a cross. 

 On one of the sides there is a medallion with the general's face and on the other 

side it is written: „In the memory of general major Ion Patraş, killed in the line of duty in 

the Romanian Revolution  1989”.
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Bustul domnuitorului GRIGORE ALEXANDRU GHICA

 A fost dezvelit la 3 aprilie 2001, cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române.

 Bustul este aşezat pe un postament placat cu marmură pe care este inscripţionat: 

„Grigore Alexandru Ghica, 1849-1856. Întemeietorul Jandarmeriei Române, 03.04.1850”.

 Se află în incinta unităţii.

Bust of Ruler GRIGORE ALEXANDRU GHICA

 It was uncovered on the third of April, 2001, on the occasion of the Romanian 

Gendarmerie Anniversary. 

 The bust is placed on a socle, plated with marble, where it is written: „Grigore 

Alexandru Ghica, 1849-1856. Founder of Romanian Gendarmerie, 03.04.1850”.

 It is placed inside the unit.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN VÂLCEA

VÂLCEA COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

 Pe amplasamentul existent, în anul 1999, a fost construită o biserică din lemn 
în stil maramureşean, care în anul 2002 a ars din temelii, fapt ce a produs mare durere în 
sufletele jandarmilor. Această încercare în credinţă a făcut să se hotărască construirea 
unui nou lăcaş de rugăciune, astfel punându-se bazele bisericii actuale care este 
construită prin contribuţia tuturor jandarmilor.
 Construcţia actualei biserici a fost finalizată în anul 2005, iar la 27.08.2006 a 
fost sfinţită de Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortoxe Române.
 Patronii spirituali ai bisercii sunt „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, 
ocrotitorii Jandarmeriei Române. Motivaţia alegerii lor este a atributelor pe care le au 
aceştia în iconomia mântuirii, dreptatea şi bunătatea. Biserica se află amplasată în 
curtea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

“Saint Archangels Michael and Gabriel” Church 

 On the present premises, in the year 1999, a wooden church in Maramureş style 
was built, and, in the year 2002 it, burnt, bringing great grief to the gendarmes. This trial 
of their faith made them to have a new house of prayer, and so, the bases of the present 
church were put and a new church was built with the contribution of all the gendarmes. 

th The building of the new church was finalized in the year 2005, and on the 27  of 
August, 2006 it, was consecrated by Teoctist, Patriarch of the Romanian Orthodox 
Church.
` The spiritual patrons of the church are Saint Archangels Michael and Gabriel, 
guardian angels of the Romanian Gendarmerie. The motivation of their choice lies with 
the attributes which they have in redemption, Justice and Kindness. The church is placed 
inside the General Inspectorate of the Romanian Gendarmerie.

INSPECTORATUL GENERAL
AL JANDARMERIEI ROMÂNE

GENERAL INSPECTORATE OF
ROMANIAN GENDARMERIE
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Biserica “Sfânta Treime”

 A fost construită în perioada 2000-2007, la iniţiativa colectivului de cadre din 

unitate,

de către Grup Proiectare Bacău.

 Se află în incinta Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău.

„Holly Trinity” Church

 It was built in the period 2000-2007, at the initiative of the unit personnel, by 

Design Group Bacău.

 It is placed inside the Bacău County Gendarmerie Inspectorate.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN BACĂU

BACĂU COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Biserică cu hramul „Înălţarea Domnului”

 Se află la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Braşov, ridicată prin 

contribuţia benevolă a cadrelor unităţii şi sfinţită la 03.04.2006. Patronii spirituali ai 

acestei biserici sunt

„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“. Pictura bisericii a fost realizată de către un grup 

de pictori de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus.

The church with the titular saint „God's Ascension”

 It is placed inside the Braşov County Gendarmerie Inspectorate, built by the 

personnel contribution and consecrated on the third of April, 2006. The spiritual patrons 

of this church are "Saint Archangels Michael and Gabriel". The painting of the church 

was realised by a group of painters of Sâmbăta de Sus Monastery.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN BRAŞOV

BRAŞOV COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Capelă cu hramul “Sfântul Ioan”

 A fost sfinţită în luna ianuarie 2001, în prezenţa oficialităţilor locale şi a 

reprezentanţilor Episcopiei Buzău.

 Capela este amenajată în două încăperi care comunică între ele, reprezentând 

Naosul şi Altarul.

 Iniţiatorii acesteia au fost comanda şi cadrele militare ale unităţii, sprijiniţi de 

preot profesor dr.Milea Mihail, preot paroh la Catedrala “Sfântul Sava” din Municipiul 

Buzău.

Chapel with titular saint „Saint John”

 It was consecrated in the year  2001 in January, in the presence of the local 

authorities and of the representatives of Buzău Bishopric. 

 The chapel is installed in two rooms which communicate between them, 

representing the Aisle and the Altar. 

 Its initiators were the commander and military personnel of the unit, supported 

by cleric-teacher doctor Milea Mihail, curate at the „Saint Sava” Cathedral of Buzău.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN BUZĂU

BUZĂU COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Biserică închinată „Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil”

 A fost zidită între anii 2001-2002, ca ofrandă adusă lui Dumnezeu de către 

credincioşii ostaşi jandarmi şi pictată cu multă râvnă şi dăruire de către pictoriţa Rita 

Aldea, în anul 2002.

 Sfinţirea locului s-a făcut la 3 aprilie 2001, piatra fundamentală pentru 

înălţarea acestui lăcaş de rugăciune fiind aşezată la sediul unităţii.

 Biserica a fost sfinţită la 8 noiembrie 2002, de către Prea Sfinţia Sa Episcopul 

Caransebeşului, însoţit de un sobor de preoţi.

Church dedicated to “Saint Archangels Michael and Gabriel”

 It was built between the years 2001-2002, as an offering to God from all 

gendarmes church-goers and it was devotedly painted by Rita Aldea, in the year 2002. 

 The place consecration was made on the third of April, 2001, the foundation 

stone for this house of prayer being placed inside the unit.

 The church was consecrated on the eighth of November, 2002, by the 

Caransebeş Bishop, together with a synod of clerics.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN CARAŞ SEVERIN

CARAŞ SEVERIN COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Biserică cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

 A fost sfinţită la 23 aprilie 2001, de Hramul Sfintei Biserici, de către 

Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi.

 La sfinţirea bisericii au participat, alături de jandarmi, reprezentanţi ai 

autorităţii locale,

parlamentari şi alţi invitaţi. Este amplasată în cadrul Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Dolj. A fost realizată prin contribuţiile personalului din unitate, precum şi a 

unor persoane fizice şi juridice din Craiova.

Church with titular saint “Great Martyr George”

rd It was consecrated on the 23  of April, 2001, the day of the titular saint of the 

church, by Craiova Archbishop and Oltenia Metropolitan Bishop, together with a synod 

of clerics.

 At the church consecration, representatives of local authority, 

parliamentarians and other guests, together with the gendarmes participated. It is 

placed inside the Dolj County Gendarmerie Inspectorate. It was erected with the unit 

personnel contribution, as well as with the  contribution of several legal and natural 

entifies in Craiova.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN DOLJ

DOLJ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

 Pe amplasamentul existent, în anul 1999, a fost construită o biserică din 

lemn în stil maramureşean, care în anul 2002 a ars din temelii, fapt ce a produs mare 

durere în sufletele jandarmilor. Această încercare în credinţă a făcut să se hotărască 

construirea unui nou lăcaş de rugăciune, astfel punându-se bazele bisericii actuale 

care este construită prin contribuţia tuturor jandarmilor. Construcţia actualei biserici 

a fost finalizată în anul 2005, iar la 27.08.2006 a fost sfinţită de Prea Fericitul 

Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortoxe Române. Patronii spirituali ai bisercii 

sunt „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil", ocrotitorii Jandarmeriei Române. 

Motivaţia alegerii lor este a atributelor pe care le au aceştia în iconomia mântuirii, 

dreptatea şi bunătatea. Biserica se află amplasată în curtea Inspectoratului General 

al Jandarmeriei Române.

“Saint Archangels Michael and Gabriel” Church 

 On the present premises, in the year 1999, a wooden church in Maramureş 

style was built, and, in the year 2002 it, burnt, bringing great grief to the gendarmes. 

This trial of their faith made them to have a new house of prayer, and so, the bases of 

the present church were put and a new church was built with the contribution of all 

the gendarmes. The building of the new church was finalized in the year 2005, and on 
ththe 27  of August, 2006 it, was consecrated by Teoctist, Patriarch of the Romanian 

Orthodox Church. The spiritual patrons of the church are Saint Archangels Michael 

and Gabriel, guardian angels of the Romanian Gendarmerie. The motivation of their 

choice lies with the attributes which they have in redemption, Justice and Kindness. 

The church is placed inside the General Inspectorate of the Romanian Gendarmerie.

ŞCOALA DE SUBOFIŢERI JANDARMI
„GRIGORE ALEXANDRU GHICA“ DRĂGĂŞANI

„GRIGORE ALEXANDRU GHICA“
MILITARY SCHOOL FOR NCOs IN DRĂGĂŞANI
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Biserică cu hramul  „Sfinţii Mari Mucenici Gheorghe şi Mina”

 A fost sfinţită la 21 mai 2001, cu ocazia sărbătoririi „Sfinţilor Împăraţi Constantin 

şi Elena”.

 Iniţiatorii lăcaşului de rugăciune au fost comanda şi cadrele militare ale unităţii. 

Este amplasat în incinta acesteia.

Church with titular saint “Saint Great Martyrs George and Mina”

st It was consecrated on the 21  of May, 2001, on the occasion of the celebration of 

“Saint Emperors Constantin and Helen”. The church initiators were the commander 

and the military personnel of the unit. It is placed inside the unit.

CENTRUL DE PERFECŢIONARE
A PREGĂTIRII CADRELOR FĂLTICENI

FĂLTICENI TRAINING CENTER
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Capelă cu hramul  „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

 A fost ridicată la 8 noiembrie 2004 şi sfinţită de către preotul unităţii.

 Reprezintă un lăcaş de cult pentru oficierea serviciului religios şi se află 

amplasată în incinta unităţii.

Chapel with titular saint “Saint Archangels Michael and Gabriel”

 It was built on the eighth of November, 2004 and consecrated by the unit cleric. 

It represents a house of prayer for the officiation of religious service and it is 

placed inside the unit.

CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII
CADRELOR LUGOJ

LUGOJ TRAINING CENTER



Capela militară cu hramul  „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

 A fost sfinţită la 18 februarie 2005 şi amenajată cu scopul de a se oficia slujbele 

religioase şi a se prezenta cateheze la întreg personalul unităţii, pentru pregătirea 

morală şi spirituală a acestora.

 Patronii spirituali ai capelei au fost atribuiţi cu ocazia sfinţirii de către Episcopul 

Iustin Sigheteanul, în prezenţa oficialităţilor judeţene locale şi a şefilor de instituţii 

militare din judeţ.

The military chapel with titular saint “Saint Archangels Michael and Gabriel”

th  It was consecrated on the 18 of February, 2005 and arranged for the officiation of 

religious service and the training of all the unit personnel, for spiritual and ethical 

preparation. 

 The spiritual patrons of the chapel were assigned on the occasion of its consecration by 

bishop Iustin Sigheteanul, in the presence of local county authorities and of the chiefs of 

the military institution of the county.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN MARAMUREŞ

MARAMUREŞ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Capelă cu hramul  „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

 A fost amenajată în anul 2006 cu sprijinul cadrelor unităţii, precum şi cu cel al 

Mănăstirii Dragomirna.

Chapel with titular saint “Saint Archangels Michael and Gabriel”

 It was erected in the year 2006, with the support of the unit personnel,  as well as 

that of the Dragomirna Monastery.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN SUCEAVA

SUCEAVA COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE

110








111




112



Bustul domnitorului ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT (1457-1504)

 A fost un bun strateg şi conducător de oşti, iar dispunerea bustului în faţa lăcaşului de cult al 

unităţii este în deplin acord cu aşezarea domnitorului de către biserică în rândul sfinţilor.

The bust of ruler STEPHEN THE GREAT  (1457-1504)

 He was a good strategist and army commander, and the placement of the bust in front of the 

unit is in full agreement with the placing of the ruler among saints.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDE}EAN BAC|U

BAC|U  COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Busturi şi statui amplasate în incinta
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Braşov

Au fost realizate de către un grup de militari cu termen redus în anul 1983, la 
iniţiativa comandantului unităţii, pentru valorificarea tradiţiilor istorice în 
procesul instructiv-educativ. 
Acestea reprezintă domnitori şi personalităţi marcante pentru istoria 
naţională.

Burebista (70-44 i.e.n.) - rege geto-dac. Remarcabil strateg militar, organizator 
şi diplomat. Întemeietor al statului centralizat al geto-dacilor. După moartea 
sa, statul geto-dac s-a dezmembrat.

Decebal (84-106 e.n.) - rege geto-dac. În timpul domniei sale, statul geto-dac a 
atins apogeul dezvoltării economice şi politice. În urma celor două războaie 
(101-102 şi 105-106) este înfrânt, iar în cele din urmă se sinucide, pentru a 
evita umilinţa captivităţii.

Marcus Ulpius Traianus (98-117 e.n.) - primul împărat de origine neitalică. A 
organizat campanii împotriva Daciei (101-102 şi 105-106), pe care o 
transformă, în cea mai mare parte, în provincie romană. Adept al unei politici 
de expansiune, imperiul roman va atinge, în timpul domniei lui, cea mai mare 
extindere teritorială.

Herodot (c.484-425 î.Hr.) - istoric grec. Călătoreşte mult, ajunge chiar pe 
teritoriul locuit de traci şi sciţi, iar datele pe care le adună sunt folosite în 
lucrarea sa, intitulată “Historia”. Lucrarea marchează începuturile ştiinţifice 
ale disciplinei.

Mircea cel Bătrîn (1386-1418) - comandant de oşti şi domn al Ţării Româneşti. 

Busts and statues placed inside the 
Braşov County Gendarmerie Inspectorate

They were realized by a group of conscripts in the year 1983, at the initiative of 
the unit commander, to improvie the history traditions in the educational 
process. They represent rulers and important personalities for our national 
history

Burebista (70-44 B.C.)  Geta-Dacian ruler. Remarcable military strategist, 
organizer and diplomat. Founder of the Geta-Dacian centralized state. After 
his death, the Geta-Dacian state was dismanked.

Decebal (84-106 A.D.)  Geta-Dacian ruler. During his regency, the Geta-
Dacian state arrived to the height of its political and economical development. 
After the two wars (101-102 and 105-106),  he was defeated, and he killed 
himself to avoid the captivity humiliation. 

Marcus Ulpius Traianus (98-117 A.D.)  first non Italic ruler. He organized 
campaigns against Dacia (101-102 and 105-106), which transformed, the 
biggest part of it, in a Roman province. The Roman Empire, cohort of an 
expansion policy, became, during his regency, the biggest teritorial expansion.

Herodot (c.484-425 B.C.)  Greek historian. He travelled a lot, reaching even the 
Thracian and Scythian teritory, and using the information he got in „Historia” 
opera. The publication meant the scientific beginning of the discipline.

Mircea cel Batrîn (1386-1418)  army commander and ruler of the Wallachia. 
Between the years 1384-1397, the regency was interupted by Vlad 
Uzurpatorul. He strengthened citadels of  the Danube and reorganized 
Severin. He conquered the powerful Ottoman army commanded by Baiazid, at 
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Alexandru cel Bun (1403-1432) - domn al Moldovei. A consolidat statul pe 
plan intern şi extern, extinzându-i graniţele până la Nistru şi Marea Neagră. 
I-a ajutat pe polonezi şi lituanieni în luptele cu Cavalerii Teutoni (1400 şi 
1422) şi a respins primul atac turcesc împotriva Moldovei (1420).

Iancu de Hunedoara (1441-1456) - ban al Severinului, voievod al 
Transilvaniei (1441), iar din 1446 devine regent al Ungariei. A urmărit o 
apropiere a celor trei ţări române pentru a lupta împreună împotriva turcilor.

Vlad Ţepeş (1448, 1456-1462, 1476) - domn al Ţării Româneşti. A fost fiul lui 
Vlad Dracul şi a dus o politică de întărire a ţării şi de independenţă. În 1459 
refuză să plătească tribut turcilor. În 1461 atacă cetăţile turceşti de la Dunăre 
şi eliberează Giurgiul. Silit să se refugieze în Transilvania, a fost închis (14 ani) 
de Matei Corvin, apoi a revenit pentru scurtă vreme la domnie.

Ştefan cel Mare (1457-1504) - domn al Moldovei. Ocupă tronul cu ajutorul lui 
Vlad Ţepeş. „Atlet al creştinătăţii”, el luptă pe plan extern cu turcii şi tătarii, 
iar pe plan intern întăreşte cetăţile, consolidează şi organizează oştirea, 
construieşte biserici, sprijină activitatea de scriere a cărţilor religioase şi a 
cronicilor.

Mihai Viteazul - domn al Ţării Româneşti (1593-1601), al Transilvaniei 
(1599-1600) şi al Moldovei (1600). Strateg priceput, în 1594 începe luptele cu 
Imperiul Otoman. După un şir de bătălii victorioase, între care cea de la 
Călugăreni (1595), organizează campanii antiotomane la sud de Dunăre. 
Uneşte pentru  prima oară cele trei Ţări Române.

Alexandru cel Bun (1403-1432)  ruler of Moldavia. He consolidated the 
state from the interior and exterior point of view, widened its boarders to 

Nistru and the Black Sea. He helped the Lithuanians and Poles in the battle 
with the Teutons (1400 and 1422) and rejected the first Turkish attack 

against Moldavia (1420).

Iancu de Hunedoara (1441-1456)  ban of Severin, voivode of Transylvania 
(1441), and, beginning with 1446 he became regent of Hungary. He intended a 
union of all the three Romanian countries to fight together against the Turks.

Vlad the Impaler (1448, 1456-1462, 1476)  ruler of Wallachia. He was the son 
of Vlad the Devil and he fought for a state consolidation policy and 
independence. In the year 1459 he refused to pay tribute to Turkey. In the year 
1461 he attacked the Turkish citadels of the Danube and liberated Giurgiu. He 
had to withdraw to Transylvania, he wasim prisoned by Matei Corvin (14 
years), then he came back as a ruler for a short period of time.

Ştefan cel Mare (1457-1504)  ruler of Moldavia. He was appointed as a ruler 
helped by Vlad Ţepeş. “Athelete of christendom”, he fought with Turks and 
Tartars, and internally he strengthened the citadels, consolidated and 
organized the army, built churches, supported the activity of writing religious 
books and chronicles.

Mihai the Brave  ruler of Wallachia (1593-1601), of Transylvania (1599-1600) 
and Moldavia (1600). Capable strategist, in the year of 1594 he began the 
battles against the Ottoman Empire. After some glorious battles, among them 
the one of Călugăreni (1595), he organized campaigns against the Ottomans, to 
the south of the Danube. He unified the three Romanian countries for the first 
time.







BUREBISTA (70-44 î. Hr.) DECEBAL (84-106 d. Hr.) MARCUS ULPIUS
TRAIANUS (98-117 d. Hr.)

HERODOT
(c. 484-425 î. Hr.)
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MIRCEA CEL BĂTRÂN
(1386-1418)

ALEXANDRU CEL BUN
 (1403-1432)

IANCU DE HUNEDOARA
 (1441-1456)

VLAD ŢEPEŞ
(1448, 1456-1462, 1476)







ŞTEFAN CEL MARE
(1457-1504)

MIHAI VITEZUL
(1593-1601)
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Monument general ION DRAGALINA (1860-1916)

 Bust ridicat de Consiliul Popular al oraşului Bumbeşti-Jiu.

 Generalul Ion Dragalina a fost rănit în luptele din defileul Jiului în anul 1916. A fost 

transportat la spitalul din Târgu-Jiu, apoi la Craiova şi Bucureşti, unde s-a stins, fără să 

poată vedea împlinit visul pentru care a luptat - România Mare.

Monument to evoke general ION DRAGALINA (1860-1916)

 Bust built by the People's Council of Bumbeşti-Jiu.

 General Ion Dragalina was wounded in the battles from Jiu Defile, 1916. He was carried 

to the hospital of Târgu Jiu, then to Craiova and Bucharest, where he died, without seeing 

accomplished the dream he fought for  the Great Romania.

CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII
CADRELOR JANDARMI BUMBEŞTI-JIU

BUMBEŞTI-JIU TRAINING CENTER







Bust ŞTEFAN CEL MARE

 A fost dezvelit la 23 august 1978.

 Pe monument este inscripţionat: Ştefan cel Mare (1457-1504). „Moldova n-a fost a 

strămoşilor mei. N-a fost a mea şi nu e a voastră, ci a urmaşilor voştri ş-a urmaşilor 

urmaşilor voştri în veacul vecilor”.

 Bustul se află amplasat pe aleea din faţa comandamentului unităţii.

Bust of ŞTEFAN CEL MARE

rd It was uncovered on the 23  of August, 1978.

 Ştefan cel Mare (1457-1504). „Moldavia did not belong to my ancestors. It did not 

belong to me and does not belong to you, but it belongs to your descendants and to 

the 

descendants of your descendants, for ever” and ever.

 The  bust is placed on the alley, in front of the unit commandment.

119

CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII
CADRELOR JANDARMI FĂLTICENI

FĂLTICENI TRAINING CENTER







Busturile regelui DECEBAL şi al  împăratului TRAIAN

 Au fost realizate cu ocazia inaugurării noului sediu al unităţii, în anul 1980.

 Iniţiatorul a fost comandantul unităţii din acea perioadă.

 Busturile sunt aşezate în faţa intrării principale.

The busts of king DECEBAL and of emperor TRAIAN

 They were realized on the occasion of the inauguration of the new unit headquarters, 

in the year 1980.

 The initiator was the unit commander in that period.

 The busts are placed in front of the main entrance.

CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII
CADRELOR JANDARMI GHEORGHIENI

GHEORGHIENI TRAINING CENTER
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Bustul domnitorului VASILE LUPU (1634-1653)

 A fost ridicat în anul 1999 şi dezvelit după primirea de către Batalionul 189 Grăniceri 

Iaşi a numelui VASILE LUPU.

 Domnitorul Vasile Lupu a avut o contribuţie importantă la modernizarea trupelor 

regulate, din care făceau parte şi grănicerii.

 Se află amplasat în curtea comună a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi şi a

sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi.

The bust of ruler VASILE LUPU (1634-1653)

 It was built in the year 1999 and it was uncovered after the Battalion 189 Rangers Iaşi 

received . The ruler's name, VASILE LUPU.

 The ruler Vasile Lupu had a very important contribution to the modernization of the 

regular troops, which also comprised the rangers.

 It is placed in the common yard of Iaşi County Gendarmerie Inspectorate and Iaşi 

Boarder Police.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN IAŞI

IAŞI COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Bustul haiducului PINTEA VITEAZUL (1660-1703)

 A luptat pentru drepturile ţăranilor iobagi din acest ţinut.

 Se află amplasat la intrarea în sediul unităţii.

 Din punct de vedere artistic, monumentul este înscris în Patrimoniul Naţional.

The bust of the outlaw PINTEA VITEAZUL (1660-1703)

 He fought for the rights of the bondmen of this area.

 It is placed at the unit entrance.

 From the artistical point of view, the monument is registered in the National Patrimony.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN MARAMUREŞ

MARAMUREŞ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Statuia domnitorului Moldovei, ALEXANDRU CEL BUN (1400-1432)

 Statuia a fost realizată în perioada 1982-1983 de către un fost lucrător din Ministerul de 

Interne, la iniţiativa directorului filialei judeţene Neamţ a Arhivelor Statutului.

The statue of the Moldavian ruler, ALEXANDRU CEL BUN (1400-1432)

 The statue was erected in the period 1982-1983 by an ex employee of the Ministry of the 

Interior, at the initiative of the chief of Neamţ Archives.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN NEAMŢ

NEAMŢ COUNTY GENDARMERIE
INSPECTORATE
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Bustul domnitorului MIHAI VITEAZUL,

patronul spiritual al şcolii (1593-1601)

 Monumentul a fost realizat în anul 2002 şi a fost dezvelit la 12 noiembrie.

The bust of the ruler MIHAI VITEAZUL,

the spiritual patron of the school (1593-1601)

th The monument was built in the year 2002 and it was uncovered on the 12  of November.

ŞCOALA DE APLICAŢIE PENTRU OFIŢERI
„MIHAI VITEZUL“ BUCUREŞTI

THE APPLICATION SCHOOL FOR OFFICERS
„MIHAI VITEAZUL“ BUCHAREST
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