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Cuvânt lămuritor 
Demersul nostru vizează ideea continuităţii luptei 

armatei pentru realizarea idealului de unitate naţională a 
românilor, purtat pe diferite paliere, cu forme şi metode pliate pe 
realităţile momentului, până la împlinirea lui. Comandanţii, ca 
vârfuri de lance, cu strălucire de aur, sunt doar exponenţi ai 
luptei pentru realizarea acestui ideal. Ei au merite personale 
incontestabile că au ştiut să dea măreţie momentului, că s-au 
postat, simbolic, pe creasta valului de afirmare a demnităţii 
naţionale. Ei au fost urmaţi şi susţinuţi întotdeauna de ţăranul-
ostaş, care, la vreme de pace, era mânuitor al brăzdarului, iar la 
vreme de război iscusit cu paloş şi puşcă. În toată această vreme, 
CREDINŢA ÎN DUMNEZEU şi SPERANŢA le-a oţelit 
braţul, le-a iscusit mintea, i-a aplecat în faţa furtunilor şi i-a 
ridicat totdeauna la luptă pentru idealul sacru: UNIREA CEA 
MARE a tuturor românilor! Şi mai în toate cazurile au dat tribut 
de sânge pentru cucerirea şi menţinerea drepturilor sacre. 

Radiografia experienţei militare din marile războaie 
pentru întregire şi pentru eliberare, din secolul trecut, scoate la 
iveală virtuţi ostăşeşti şi morale remarcabile. Exemplele ating 
reverberaţiile înalte ale doinelor, care s-au revărsat în culturi de 
geniu european. Apreciem că ipostaza europeană a soldatului 
român nu este altceva decât o punere în actualitate a trecutului 
său. 

Tema luptei pentru unitate, chiar şi după 90 de ani de la 
ultima mare dovadă că românul singur este capabil să-şi croiască 
drumul, dacă-i lăsat liber să o facă, îşi are încă valabilitatea şi 
chiar necesitatea. Exponentul poporului, prezent la datorie, a fost 
Măria Sa soldatul, căruia îi închinăm aceste rânduri.  
 Ce a reprezentat ostaşul, în acest timp istoric, încercăm 
să exemplificăm prin contribuţia eroică a Diviziei 11 Infanterie la 
războiul întregirii. Deşi cu rădăcini anterioare, din războiul de 
independenţă (1877-1878), Divizia 11 Infanterie a primit botezul 
focului imediat după mobilizarea sa din 15 august 1916. 
Răsfoind dosarele colbuite de vreme ne impresionează înalta 
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datorie civică, patriotică, dăruirea, credinţa, justeţea şi 
înţelegerea cauzei pentru care flăcăii noştri au răspuns cu atâta 
entuziasm la semnalul de mobilizare şi au mărşăluit avântat spre 
crestele Carpaţilor, unde-i aşteptau fraţii. Albumele îngălbenite 
păstrează fotografia străbunicilor şi bunicilor, cu o asemănare 
izbitoare cu a soldaţilor noştri de astăzi, pe chipul cărora se poate 
vedea modestia, cumpătarea, supunerea şi îngăduinţa, răbdarea şi 
hotărârea de a apăra moştenirea în vatra rostuită de strămoşi. 
 Paginile acestei cărţi sunt doar un modest omagiu pe 
care-l datorăm tuturor ostaşilor Diviziei 11 Infanterie, de la 
soldat la general, care, pe frontul de luptă, în aplicaţii, şantierele 
economiei naţionale, poligoane, săli de specialitate şi câmpul de 
instrucţie, au făcut suprema dovadă a dragostei de ţară. S-au 
mobilizat pe meleaguri gorjene şi s-au confruntat cu duşmanul în 
celebrele bătălii de la Jiu, Argeş, Dobrogea, Mărăşeşti, Basarabia 
şi Ardeal, pe Tisa până la Budapesta. Acolo au lăsat atârnată 
opinca lor, dar nu în semn de sfidare, ci în semn de stăpânire a 
celor mai trufaşe locuri. Ostaşii noştri au pus ordine şi au înfrânt 
încercările de bolşevizare a ţinuturilor româneşti ale Basarabiei şi 
a teritoriului Ungariei, ferind astfel Europa de răspândirea 
comunismului pe întregul continent. Steagurile Diviziei 11 
Infanterie au defilat în capitale de provincii româneşti: Chişinău, 
Cernăuţi, Iaşi, Cluj. Au intrat glorios în Bucureşti şi au trecut pe 
sub Arcul de Triumf. Dorobanţii noştri au forţat Tisa şi Dunărea 
şi şi-au aliniat steagurile în Piaţa „Milenium”-ului din 
Budapesta. 
 Lor le datorăm dragostea, recunoştinţa şi respectul 
nostru. Lor le închinăm aceste rânduri. Mai mult, ne-am aplecat 
să tămâiem cu scrisul nostru crucile mormintelor de eroi, să 
înălţăm faptele acelora care nu au avut şansa să povestească 
urmaşilor grozăviile şi ororile războiului, pentru a cunoaşte 
adevărul şi a nu repeta greşelile din trecut. 
 Sperăm că aceste rânduri vor întregi informaţia 
ştiinţifică despre acele fapte şi locuri în care steagurile Divizia 11 
s-au acoperit de glorie şi strălucire. Fie ca şi înfăşurate în galeriile 
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de muzee şi înghesuite în rafturi de biblioteci cinstea, respectul şi 
onoarea să le-o acordăm printr-o stare de veghe permanentă la 
hotar.  
 Adresăm cuvenite mulţumiri tuturor autorităţilor 
bihorene care ne-au încurajat şi sprijinit demersul, precum şi 
distinşilor prieteni şi colaboratori care ne-au încredinţat spre 
tipărire mesajele lor de suflet. Apreciem că toate la un loc 
formează o frumoasă cunună de lauri pe care o aşezăm pe 
blazonul glorios al Diviziei 11 Infanterie. 
 În speranţa că măcar o parte din frumoasele noastre 
intenţii vor prinde viaţă încheiem citându-l pe generalul Şerbescu, 
comandantul Diviziei 2 Vînători, care şi-a strâns oştenii căzuţi 
pe malurile Tisei şi i-a înmormântat la Oradea, atunci când au 
inaugurat acel frumos monument cu Vultur şi a spus: 

«Monumentul este modest faţă de faptele măreţe ale 
celor ce s-au jertfit pentru patrie. Încredinţăm aceste scumpe 
relicve bisericii greco-ortodoxe din Oradea-Mare, fiind convinşi 
că şi aceste mărturii ale sacrificiului făcut cu generozitate de 
tinere vlăstare vor deveni sub oblăduirea oamenilor un loc sfânt 
al neamului unde energii noi vor căpăta cu generaţiile viitoare». 

 Ca păstrători ale sfintelor relicve gorjene considerăm că 
întregim prin acest gest opera pioasă de înălţare a monumentului 
eroilor printr-un alt „monument” umblător care, din rafturile 
bibliotecilor, să vegheze la eternitatea României Mari pentru care 
feciorii gorjeni au luptat şi s-au jertfit. Fie dar ca memoria lor să 
fie nepieritoare iar generaţiile viitoare să păstreze flacăra arzândă 
în candela de la mormintele eroilor.  
 Fie ca generaţiile viitoare să ducă mai departe şi să 
adauge, în cartea de aur a istoriei neamului, noi fapte demne de 
jertfa înaintaşilor iar spiritul de performanţă, moştenit de la cei 
care au slujit sub faldurile drapelelor de luptă, la APELUL 
SOLEMN AL PATRIEI să fie purtat pe pană de VULTUR. 

 
Drd. Constantin MOŞINCAT  

Drd. Dan POINAR 
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DIVIZIA 11: REPERE ISTORICE 
 
• La 14/15 august 1916, în baza ordinului Ministrului 

de Război 2891, a luat fiinţă Divizia 11 Infanterie, 
prin transformarea Comandamentului 1 Teritorial. 

• Elemente componente ale Diviziei 11 Infanterie s-au 
format anterior: 

- 1 iunie 1908, Batalionul de recrutare Dolj, în baza 
înaltului Decret 917; 

- 23 iunie 1913 - Regimentul 41 Infanterie, în baza 
înaltului Decret nr. 4608. Acest Regiment a mobilizat 
cartierul Diviziei 11 Infanterie şi al Brigăzii 22 
Infanterie în august 1916. 

• La încheierea mobilizării, Divizia 11 Infanterie a avut 
în organică Brigada 21 şi 22 Infanterie şi 
Regimentele: 18, 58, 41, 71 Infanterie, 21 Artilerie şi 
1 Artilerie Munte. 

• Intre 15 august 1916 şi 20 noiembrie 1916, unităţile 
Diviziei 11 Infanterie au constituit Grupul "Jiu" şi au 
dus lupte ofensive şi de apărare. 

• Între 27 noiembrie şi 17 decembrie 1916, după 
contopirea cu Divizia 10, Divizia 11 Infanterie a 
constituit rezerva Armatei 1 şi s-a retras în zona de 
concentrare din Moldova. 

• Între 2 ianuarie şi 1 august 1917, în baza ordinului 
Marelui Cartier General nr. 2539, din 18 decembrie 
1916, s-a trecut la restructurarea unităţilor diviziei în 
cantonamentele din raionul de la sud de Iaşi şi la noul 
program de instruire. 

• Între 1 august şi 18 august 1917, unităţile diviziei au 
efectuat marşuri spre zona de operaţii. 

• 18 august-17 noiembrie 1917, divizia a luat parte la a 
doua fază a bătăliei de la Mărăşeşti, la joncţiunea 
dintre Armata 1 şi 2 române. 
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• 18 noiembrie 1917-4 ianuarie 1918 participă la 
acţiunea de menţinere a ordinii împotriva bandelor de 
bolşevici. 

• 5 ianuarie - 8 ianuarie 1918 a avut loc concentrarea 
diviziei în Regiunea Tecuci, deplasarea la Iaşi şi 
îmbarcarea pentru Basarabia, cu misiunea de a 
asigura: transportul trenurilor de aprovizionare pe 
linia Bender, Socola; ordinea în Chişinău şi Bender 
pentru a-i împiedica pe răufăcători să prade populaţia 
şi veniturile ei şi a asigura retragerea spre Odessa a 
misiunii militare franceze din România. 

• 13 ianuarie 1918, ora 13,00, a început intrarea 
trupelor române în Chişinău. În fruntea primei unităţi 
colonelul Mihail Ionescu, comandantul Regimentului 
42/66 Infanterie. 

• 13 ianuarie-28 martie 1918, divizia a asigurat ordinea 
şi liniştea, a efectuat paza apropiată şi a dus lupte cu 
elemente răzleţe bolşevice. 

• 28 martie 1918, după ce a jucat hora unirii în 
Basarabia, Divizia 11, fiind demobilizată, s-a 
îmbarcat şi transportat în ţară. 

• 1 iulie 1918-1 aprilie 1921 a desfăşurat program de 
instrucţie în garnizoanele de reşedinţă, conform 
statelor de pace. 

• 18 noiembrie 1917-4 ianuarie 1918 participă la 
acţiunea de menţinere a ordinii împotriva bandelor de 
bolşevici 23-27 august 1939 divizia, cu partea activă, 
s-a concentrat în raionul Sâmbăteni, Miniş, Lipova 
pentru manevrele reale.  

• În 15 octombrie 1939, divizia s-a deplasat în zona 
Boldovineşti, Brăila, Scorţarul Vechi, Gemina, unde 
a desfăşurat o aplicaţie cu dublă partidă. 

• 1 decembrie 1940, divizia sărbătorea la Brăila ziua 
unirii Ardealului cu ţara mamă, cu o companie de 
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onoare, drapelul de luptă şi muzica Regimentului 3 
Dorobanţi, la Te-Deum. 

• 4 martie 1940, divizia trimite trupe din Batalionul de 
pionieri şi Regimentele 3 Dorobanţi şi 19 Infanterie 
pentru stăvilirea apelor revărsate. 

• 21 mai - 4 iunie 1940, s-a deplasat pe calea ferată în 
raionul Hârtoptil, Fălciu, Rânzeşti, Oancea, pentru a 
executa capete de pod la est de Prut, pentru 
acoperirea trecerilor de la Leova, Hănăsenii Noi, 
Fălciu şi Cârja. 

• 27 iunie 1940 s-a primit Înaltul Decret Dr. 2135, prin 
care se ordonă: întreaga armată de uscat, aer şi 
marină se va mobiliza. Prima zi de mobilizare începe 
la ora 24,00, în 28/29 iunie 1940. Divizia primeşte 
misiunea de a pregăti şi organiza rezistenţa pe Prut, 
între Tutova şi Dunăre. 

• 28 iunie-21 octombrie 1940 divizia şi-a retras 
capetele de pod de la est de Prut, a asigurat evacuarea 
Basarabiei şi predarea trecerilor. A trecut la apărare, 
încadrată de Divizia 1 şi 2 Infanterie, între Stănileşti 
şi Vodeni. 

• 23 iulie 1940 s-a trecut de la organizarea pe patru, la 
trei batalioane de infanterie. 

• 18 august 1940 s-a înfiinţat Centrul de instrucţie pe 
divizie în care prin rotaţie s-a instruit fiecare batalion. 

• 7 septembrie 1940, după săvârşirea serviciului 
religios, în curtea Şcolii primare din Epureni, s-a 
depus jurământul de credinţă faţă de noile autorităţi 
statale. A vorbit preotul şi comandantul diviziei, 
general de brigadă Gheorghe Zaharescu. 

• 4 - 21 octombrie 1940, cu ordinul 2169 al Corpului 1 
Armată, divizia revine în garnizoanele de pace, 
Slatina, Râmnicu-Vâlcea, Caracal. 
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• 21 noiembrie 1940 s-a transmis decretul 3798 si 
ordinul de zi nr. 25 privind demobilizarea diviziei. 

• 1 ianuarie 1941, la catedrala Ionaşcu din Slatina, s-a 
săvârşit un Te-Deum în prezenţa ofiţerilor, a 
drapelului de luptă şi a companiei de onoare din 
Regimentul 3 Dorobanţi. 

• 21-23 ianuarie 1941 s-au luat măsuri pentru 
împiedicarea mişcării legionare, au fost schimbaţi 
prefecţii: la Olt colonelul Andrei Nasta, Argeş 
colonelul Ion Zănescu, Vâlcea generalul David 
Popescu. 

• 21 iunie 1941, prin Înaltul Decret nr. 1798, s-a 
ordonat "trecerea de pe picior de pace pe picior de 
război a Diviziei 11 Infanterie". 

• 21-23 ianuarie 1941 s-au luat măsuri pentru 
împiedicarea mişcării legionare, au fost schimbaţi 
prefecţii: la Olt colonelul Andrei Nasta, Argeş 
colonelul Ion Zănescu, Vâlcea generalul David 
Popescu. 

• 17 octombrie 1941-31 august 1942, în garnizoanele 
de reşedinţă, divizia a trecut la refacere şi 
completarea programului de instrucţie. 

• 31 august-27 septembrie 1942, marş pe calea ferată. 
A trecut podul de la Kurmensk, peste râul Doneţ, 
după un marş de zece zile, executat pe timp de 
noapte. 

• La 4 octombrie 1942 a primit ordinul de operaţii nr. 
92 al Armatei a 3-a, pentru a înlocui trupele italiene 
pe front, în nopţile 6/7 şi 7/8 octombrie. 

• 8 octombrie-18 decembrie 1942 respinge puternicele 
contraatacuri ruseşti în sectorul său de apărare şi se 
repliază pe valea Krisaja. 

• 19 decembrie 1942-31 ianuarie 1943 rezistă cu greu 
atacurilor ruseşti şi se retrage, din ordinul grupului 
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Hollidt, pe râul Tchir, apoi în raioanele de staţionare 
la Krasnodonsky şi Ivanowka. 

• 3 ianuarie 1943, în baza ordinului nr. 17020, s-a 
reorganizat şi, din resturile diviziilor 7 şi 11, s-a 
format Divizia 11 Operativă. 

• Cu începere din 8 ianuarie 1943, Detaşamentul 
colonelului Negoescu, compus din elemente ale 
diviziei, s-a pus în marş spre ţară pe jos şi cale ferată 
pe direcţia Ivanovka, Volnovka, Marinskay Novo, 
Komenskoe, Milerovo, Tiraspol, Tighina, Chişinău, 
Socola, Vaslui, Piteşti, Slatina. 

• 7 aprilie 1943-13 aprilie 1944, divizia a fost în 
refacere, în garnizoanele de reşedinţă. 

• 13 aprilie 1944-14 mai 1944, divizia s-a concentrat în 
raionul de operaţii, a înlocuit Divizia 5 Cavalerie. 

• 15 mai-23 august 1944, duce lupte de apărare şi 
ofensive în capul de pod de la Iaşi, în cadrul operaţiei 
Sonia. 

• 23 august-31 august 1944, cu partea sedentară divizia 
acţionează pentru dezarmarea garnizoanei Slatina, 
cucerirea fabricii de zahăr de la Chitila şi a 
aeroportului Băneasa. Cu partea activă rupe apărarea 
de pe poziţia Traian şi se retrage spre sud, prin 
Brăila, Bucureşti, spre garnizoanele de reşedinţă. 

• 2 septembrie-6 septembrie, partea sedentară a 
Diviziei 11 Infanterie şi părţile sedentare ale 
Regimentelor 2, 3 Dorobanţi, 19 Infanterie, 21 şi 26 
Artilerie, conform ordinului Marelui Stat Major, intră 
în subordinea Armatei a 4-a şi se deplasează pe calea 
ferată, pentru a intra în operaţii în capul de pod de la 
nord de Târnava Mică, între vest Baziaş, est 
Cuştelnic. 

• 6 septembrie-6 octombrie 1944, unităţile diviziei au 
dat marea şi sângeroasa bătălie de la Oarba de Mureş. 
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Timp de 30 de zile şi nopţi, divizia a acţionat pe 
direcţia loviturii principale, a forţat şi cucerit un cap 
de pod la nord de râul Mureş.  

• 6 octombrie-12 octombrie 1944, după ce a fost 
înlocuită pentru organizare şi completare cu efective, 
a constituit rezerva Corpului 6 Armată, urmând 
progresiunea luptelor. 

• 6 octombrie-25 octombrie 1944, divizia intră în 
operaţia ofensivă pe direcţia Bonţida, Jibou, Cehul 
Silvaniei, Socond, Gerăuşa, Viile Satu Mare, sud Satu 
Mare. 

• 25 octombrie, orele 13,00, trece frontiera româno-
ungară. 

• 25 octombrie-31 octombrie 1944 luptă pentru 
eliberarea teritoriului Ungariei între frontieră şi râul 
Tisa, pe direcţia Nyiregyhaza, Szamoszeg, Nagybaka, 
Kis Varda. 

• 31 octombrie-10 noiembrie 1944, îşi schimbă direcţia 
de ofensivă, se deplasează de la Kis Varda la 
Nyiregyhaza, Tiszalök. 

• 11 noiembrie-8 decembrie 1944, unităţile diviziei în 
subordinea Corpului 6 Armată lărgesc capul de pod 
de la Tiszalok, pe direcţia Tiszatardos, Kistokay, 
Tokay, Tarczal, Szerencs. 

• 8 decembrie - 11 decembrie 1944, divizia a stat în 
rezerva Armatei a 4-a. 

• 11 decembrie-17 decembrie 1944, divizia a participat 
la luptele pentru cucerirea masivului Hegyalja, pe 
valea Hernadului, în subordinea operativă a Corpului 
54 fortificaţii sovietic, pe direcţia Homrogd, 
Szakacsi, Gagybator, frontiera cu Cehoslovacia, spre 
Turna. 
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• 18 decembrie 1944-19 decembrie 1944, în subordinea 
Corpului 50 Armată sovietic, a dat primele lupte 
pentru cucerirea localităţii Turna. 

• 19 decembrie 1944-12 ianuarie 1945, luptă în 
subordinea Corpului 2 Armată pentru respingerea 
ofensivei inamicului în raionul Turna. 

• 12 ianuarie-31 ianuarie 1945 participă la operaţia 
"Rojniava", în subordinea Corpului 6 şi 2 Armată. 

• 1 februarie-18 martie 1945 participă la luptele 
Armatei a 4-a pentru deschiderea defileului Hronului. 

• 19 martie-7 aprilie 1945 în cadrul operaţiei "Banska 
Bisiriţa", a dat lupte la Brezno, Spania Dolina, 
Ulmanka. 

• 7-12 aprilie 1945 în staţionare, în rezerva armatei, în 
raionul Fodkanova. 

• 12 aprilie-9 mai 1945, duce lupte în zona industrială 
Dubniţa, pentru cucerirea fabricilor de armament 
Skoda. 

• 9 mai-8 iunie 1945, staţionare în raionul Zubri, 
Voitehov. 

• 9 iunie-13 iulie 1945, deplasarea în ţară, prin marş pe 
4 coloane, pe itinerarul Zubri, Prostuv, Trencin, 
Miskolcz, Debreţin, Borş, Oradea. 

• 14 iulie 1945, defilare a trupelor victorioase prin 
municipiul Oradea. 

• 14 iulie-16 august 1945, marş pe itinerarul Oradea, 
Beiuş, Deva, Făgăraş şi transformarea în Centru de 
instrucţie al infanteriei iar efectivele se varsă la alte 
unităţi, divizia fiind astfel desfiinţată. 

• 2 august 1951, în conformitate cu prevederile 
ordinului nr. 00317736 al Marelui Stat Major, s-a 
înfiinţat Divizia 11 Infanterie din Divizia 2 Infanterie. 

• 15 octombrie 1951, unităţile diviziei s-au dislocat în 
noile garnizoane, astfel: la Oradea: comandamentul 
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diviziei, compania 11 cercetare, compania 11 
transmisiuni, compania 11 pionieri, bateria 11 
antitanc, plutonul 11 antiaerian, plutonul 11 chimic, 
compania 11 autotunuri, Şcoala divizionară, 
Regimentul 3 Infanterie redus; la Cluj, Regimentul 14 
Infanterie; la Zalău, Regimentul 36 Infanterie redus; 
la Şimleul Silvaniei, Regimentul 26 Artilerie redus. 

• de la 1 ianuarie 1953 a primit denumirea de Divizia 
95 Infanterie. 

• la 1 octombrie 1953, Regimentul 104 Infanterie Zalău 
a ieşit din subordinea acesteia, înlocuit fiind cu 
Regimentul 192 Infanterie, dislocat la Beiuş. 

• 28 august 1955, divizia a primit drapelul de luptă. 
• la 30 iulie 1957, a primit denumirea Divizia 95 

Mecanizată.  
• La 1 ianuarie 1959, s-a revenit la vechea denumire: 

Divizia 11 Mecanizată. 
• 4-8 iunie 1961, divizia a luat parte la o aplicaţie de 

cooperare în U.R.S.S., cu tema: „Lupta ofensivă a 
diviziei mecanizate în perioada iniţială a războiului în 
condiţiile întrebuinţării armei de nimicire în masă, 
pregătirea luptei în timp scurt, ducerea luptei ofensive 
şi ocuparea principalelor raioane în adâncime a 
teritoriului inamic”. 

• la 1 ianuarie 1963, pe lângă divizie s-au mai înfiinţat 
Casa ofiţerilor la Oradea şi Cluburi de garnizoană la 
Arad şi Beiuş, precum şi Asociaţia Sportivă Armata 
Oradea, poligoane de tragere la Cheriu, Felnac şi 
Remetea. 

• la 23 august 1964, grupuri de paradă au defilat la 
Oradea, Baia Mare şi Deva. 

• la 25 octombrie 1964, drapelul diviziei, garda de 
onoare şi muzicile militare au dat onorul la dezvelirea 
Monumentului Eroilor Români de la Carei. 
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• de la 2 noiembrie 1964, instruirea trupei s-a făcut în 
cicluri de instrucţie cu durata de opt luni fiecare.  

• anual, vara şi toamna, importante detaşamente de 
militari, încadrate cu ofiţeri şi subofiţeri şi coloane 
auto, au participat la campaniile agricole. 

• din 1966, detaşamente din unităţile diviziei au lucrat 
pe şantierele economiei naţionale la: Govora, 
Făgăraş, Porţile de Fier, Zărneşti, Aleşd, Sere Oradea, 
Lotru, Slobozia, Alumina Oradea, Arad, Râşnov, 
Târgu Mureş, Copşa Mică, Transfăgărăşan, Piteşti, 
canal Dunăre-Marea Neagră, Bucureşti-Dunăre, Casa 
Poporului etc. 

• 20 octombrie 1969, drapelul de luptă al Diviziei 11 
Mecanizate a fost decorat, prin Decretul Consiliului 
de Stat, cu ordinul Steaua Republicii Socialiste 
România clasa a III-a. 

• 20 mai-iunie 1970, importante efective participă la 
salvarea oamenilor şi bunurilor şi la combaterea 
efectelor inundaţiilor în judeţele Arad, Satu Mare, 
Alba, Hunedoara, Bihor. 

• 1 noiembrie 1972, în cadrul diviziei s-a înfiinţat 
Batalionul Şcoala de şoferi, în garnizoana Arad. 

• 20 octombrie 1974, prin hotărârea Consiliului de 
Miniştri s-a atribuit denumirea: Divizia 11 
Mecanizată "Carei". 

• 07.12 1974, s-a depus jurământul militar în toate 
unităţile diviziei. 

• 01-11.12 1974, divizia a condus aplicaţii de tactică cu 
comandamentele anexei "D" din Batalionul 83 Geniu, 
Batalionul 128 aprovizionare şi transport şi 
Regimentele 19 şi 23 Mecanizate în raionul Husasăul 
de Tinca, Ucuriş, Şoimi, Hodiş. 

• 31.12 1974, în evidenţa organizaţiilor de partid au 
existat 1.505 membri de partid, din care 697 ofiţeri 
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(84,82%), 113 maiştri militari (63,84%), 334 
subofiţeri (48,34%), 233 militari în termen şi 118 
angajaţi civili. Membri U.T.C.: 8331, din care 192 
ofiţeri, 82 maiştri militari, 181 subofiţeri, 7861 
militari în termen şi 21 civili. 

• 08-19.04 1975, o comisie a Ministerului Apărării 
Naţionale a inspectat toate unităţile diviziei. 

• 16.05 1975-05.06 1975, a demarat aplicaţia de 
mobilizare Primăvara 1975, începând cu ora 8,00, 
când s-a primit ordinul de trecere la ridicarea 
capacităţii de luptă, iar la ora 12,00 s-a trecut la 
mobilizarea diviziei. l-a ora 15,00 s-a trecut la 
mobilizarea diviziei anexă, cu executarea activităţilor 
din plan. 

• 05.06-15.06 1975, soldaţii şi gradaţii au fost lăsaţi la 
vatră, iar ofiţerii şi subofiţerii au efectuat o convocare 
de pregătire. 

• 07-10.07 1976 s-a executat convocarea de 
comandament şi metodică pe mare unitate, la care au 
participat toate grupele, urmată de o aplicaţie tactică, 
cu tema "Asigurarea tehnică şi medicală a diviziei, în 
lupta de apărare în cadrul războiului întregului 
popor". 

• 09.-14.01 1978 s-a desfăşurat aplicaţii de tactică cu 
dublă acţiune, cu trageri de luptă, la care au participat 
Regimentele 19 mecanizat, 21 tancuri, Batalionul 119 
Cercetare, Batalionul 1 din Regimentul 21 Mecanizat, 
Batalionul 83 Geniu, Batalionul 128 aprovizionare şi 
transport. 

• 01.03 1978 a început ciclul de instrucţie cu 
următoarea structură organizatorică - etapa instrucţiei 
soldatului (două luni), etapa grupei (o lună) şi etapa 
instrucţiei plutonului (două luni şi jumătate). 
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• 04-11.05. 1978 - Comisia Armatei a 3-a a efectuat 
inspecţie cu calificativ în toate unităţile diviziei. 

• 07.-10.03 1979 s-a desfăşurat convocarea de pregătire 
de comandament şi metodică a tuturor grupelor pe 
baza cerinţelor rezultate din Directiva Comandantului 
Suprem. 

• 20.03 1980, conform prevederilor Ordinului General 
nr. 3/198, ciclul de instrucţie s-a prelungit cu o lună, 
adică până la 30 martie 1980. 

• 29.05 1980 Ministrul Apărării Naţionale, general 
maior Constantin Olteanu, s-a adresat Regimentului 
19 Mecanizat prin Ordinul de zi nr. 6, cu prilejul 
împlinirii a 150 de ani de existenţă a unităţii. 

• 07-12.05 1980 a avut loc, în cadrul Daciadei, 
concursul sportiv pe Armata a 4-a, la Baia Mare. 
Lotul diviziei a ocupat locul I, fiind felicitat de 
comandantul armatei, general-locotenent Iulian 
Topliceanu. 

• 04.04 1980, s-a desfăşurat bilanţul pregătirii de luptă 
şi politice al diviziei pe ultimele trei cicluri de 
instrucţie şi s-au stabilit sarcini pentru următoarele 
două. 

• 30.06 1980, o comisie, condusă de general-locotenent 
Victor Stănculescu, a inspectat toate unităţile diviziei. 
Rezultatele obţinute au fost analizate în şedinţa de 
lucru a comandantului cu locţiitorii şi şefii de arme, 
fiind bune şi foarte bune. 

• 09.07 1980, toate unităţile au fost verificate prin 
alarmă de exerciţiu de către comisia Armatei a 4-a, 
obţinându-se calificative bune şi foarte bune. 

• 30.06 1981, comandamentul Diviziei 11 Mecanizate 
„Carei” a prezentat bilanţul ciclului de instrucţie în 
care au fost declaraţi: 4177 militari de frunte, 907 
grupe de frunte, 216 plutoane de frunte, 61 companii 
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de frunte, 5 batalioane înregimentate şi 6 unităţi de 
divizie subunităţi de frunte. La bilanţ a participat 
general-colonel Vasile Milea, Şeful Marelui Stat 
Major. 

• 13.02. 1982 - la ora 02.00, o comisie din Marele Stat 
Major, condusă de general-maior Teodor Perju, a 
alarmat comandamentul diviziei şi a apreciat cu 
calificativul foarte bine stadiul pregătirii pentru luptă. 

• 01.11 1983 a avut loc deschiderea festivă a unui nou 
ciclu de instrucţie. 

• 04.-12.01 1984 s-a executat aplicaţia tactică de 
comandament pe hartă şi în teren cu tema „Divizia 
mecanizată în apărare pe aliniamente intermediare”. 
La aplicaţie au participat comandamentul diviziei, 
Regimentele 21 Tancuri şi 23 Mecanizat, grupa ope-
rativă a gărzilor patriotice Bihor şi statul major al 
Batalionului de Securitate Oradea. 

• 28.02 1984, divizia a avut următoarea structură de 
partid şi U.T.C.: Consiliul politic 31 membri (cu 
birou de 7); activul de partid al diviziei din 100 
membri; comisia organizatorică - 20 membri şi birou 
din 5; Consiliul Educaţiei Socialiste - cu 11 membri; 
Consiliul U.T.C. cu 11 membri şi birou din 5; 5 
comitete de partid cu 55 membri şi 20 supleanţi; 47 
organizaţii de bază cu 1565 membri; 55 grupe de 
partid; 12 comitete U.T.C.; 84 organizaţii U.T.C. - cu 
3574 membri, din care 503 membri de partid; comitet 
sindical Oradea, cu II grupe şi Arad, cu 4 grupe. 
Apartenenţa politică: ofiţeri 100%, maiştri militari 
100%, subofiţeri 75%. 

• 30.05-08.06 1984, comisia Armatei a 4-a a inspectat 
toate unităţile din subordinea diviziei. Aprecierea 
generală „foarte bine”. 
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• 29.12 1988, s-a desfăşurat, în prezenţa ministrului 
Apărării Naţionale, bilanţul activităţii 
comandamentului pentru îndeplinirea Directivei 
Comandantului Suprem. 

• 01.03 1989 s-a desfăşurat antrenamentul de stat major 
cu cadrele comandamentului Diviziei 11 si Diviziei 
79 Infanterie Moto, cu temă de apărare. 

• 23.05 1989, în garnizoana Şimleul Silvaniei s-a 
desfăşurat aplicaţia tactică de comandament cu 
transmisiuni în teren, la care comandamentul Diviziei 
79 Infanterie Moto a fost încadrat cu rezervişti. 

• 11.07 1989, a avut loc examenul pentru acordarea 
calificării de clasa a II-a pentru transmisionişti. 

• 08-13.11 1989, comandamentul a condus aplicaţia 
tactică de comandament cu transmisiuni în teren cu 
participarea Regimentelor 21 Tancuri şi 19 
Mecanizat. 

• 16.12 1989, la 22,15, ministrul Apărării Naţionale, 
general- colonel Vasile Milea, ordonă ofiţerului de 
serviciu principal (căpitan Constantin Moşincat) să 
cheme în cazarmă pe comandantul diviziei. La 22,30, 
comandantul diviziei ordonă chemarea în cazărmi a 
şefilor de armă şi servicii, a comandanţilor şi 
locţiitorilor de la unităţi. 

• 17.12 1989, ora 14,00, prin telefon operativ, din 
ordinul ministrului, comandantul diviziei alarmează 
Regimentul 19 Mecanizat Arad, cu misiunea de a se 
deplasa la Timişoara. La ora 15,30, Divizia 11 
Mecanizată a primit indicativul pentru ALARMĂ DE 
LUPTĂ PARŢIALĂ, ordin transmis de locotenent-
colonel Florian Baciu, ofiţerul de serviciu principal, 
în mai puţin de 15 minute. Din acel moment şi până 
la sfârşitul lunii ianuarie 1990 s-au îndeplinit 
ordinele, armata găsindu-se în stare de război. 
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• 25.04 1990 s-a depus noul jurământ militar. 
• 1990-1994 unităţile şi-au desfăşurat programul 

pregătirii pentru luptă în noile condiţii. 
• 19.05 1994, preşedintele României s-a întâlnit cu 

cadrele din comandamentul Diviziei 11 Mecanizate 
„Carei” şi a vizitat Regimentul 21 Mecanizat 
„General Traian Moşoiu”. 

• 01.10 1994 Divizia 11 Infanterie îşi încetează 
activitatea. 

• Tradiţiile de luptă sunt continuate de Brigada 11 
Mecanizată "Carei", conform ordinului general nr. 3, 
începând cu 01.07 1994, devenind operativă de la 
01.10 1994. 

• Cu începere din 09. 11 2000, comandamentul acestei 
brigăzi s-a reorganizat pe module tip „S”. 

• Începând din 07.03 2001 s-a schimbat denumirea în 
Brigada 11 Mecanizată Teritorială 

• Pe 30 mai 2005, Brigada şi-a încetat activitatea, 
drapelul de luptă fiind dat spre păstrare la Muzeul 
Militar Naţional iar documentele vărsate la arhivele 
militare. 
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TABLOUL COMANDANŢILOR DIVIZIEI 11 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Gradul Perioada 
când a comandat 

1 2 3 4 
1.  Muică Ion General  

de brigadă 
14.08 1916-06.09 1916 

2.  Cocorăscu 
Dumitru 

General de 
Brigadă 

06.09 1916-29.11 1916 

3.  Scărişoreanu 
Constantin 

General de 
Brigadă 

29.11 1916-08.01 1917 

4.  Broşteanu 
Ernest 

General de 
Brigadă 

08.01 1917-11.05 1921 

5.  Dumitrescu 
Constantin 

General de 
Brigadă 

11.05 1921-01.04 1924 

6.  Dejoianu 
Ioan 

General de 
Brigadă 

01.04 1924-01.04 1930 

7.  Papazoglu 
Dumitru 

General de 
Brigadă 

01.04 1930-24.10 1931 

8.   Stănescu 
Vasile 

General de 
Brigadă 

24.10 1931-02.11 1931 

9.  Grozeanu 
Dumitru 

General de 
Brigadă 

02.11 1931-08.08 1934 

10.  Bucică Petre General de 
Brigadă 

08.08 1934-05.11 1934 

11.  Atanasescu 
Gheorghe 

General de 
Brigadă 

05.11 1934-24.01 1936 

12.  Argeşeanu 
Gheorghe 

General de 
Brigadă 

24.01 1936-01.04 1937 

13.  Paraschiv 
Dobre 

General de 
Brigadă 

01.04 1937-30.10 1938 

14.  Mihăilescu 
Nicolaie 

General de 
Brigadă 

01.09 1937-31.10 1938 
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15.  Aldea Aurel General de 
Brigadă 

30.11 1938-26.02 1939 

16.  Carlaonţ Ion General de 
Brigadă 

26.02 1939-01.06 1940 

17.  Ionescu 
Teodor 

General de 
Brigadă 

01.06 1940-18.08 1940 

18.  Zaharescă 
Gheorghe 

General de 
Brigadă 

06.08 1940-12.01 1941 

19.  Popescu 
David 

General de 
Brigadă 

12.01 1941-20.08 1941 

20.  Pălăgeanu 
Nicolaie 

General de 
Brigadă 

20.08 1941-10.09 1941 

21.  Teodorescu 
Iosif 

General de 
Brigadă 

10.09 1941-10.01 1942 

22.  Ioanovici 
Romulus 

General de 
Brigadă 

10.01 1942-10.02 1942 

23.  Nedelea 
Savu 

General de 
Brigadă 

10.02 1942-22.12 1942 

24.  Negoescu 
Constantin 

Colonel 01.01 1943-? 03 1943 

25.  Stănescu 
Romulus 

General de 
Brigadă 

04.01 1943-13.01 1943 

26.  Nicolescu 
Cociu 

General de 
Brigadă 

17.02 1943-11.04 1943 

27.  Rădulescu 
Edgar 

General de 
Brigadă 

13.01 1943-12.02 1945 

28.  Bădescu 
Constantin 

General de 
Brigadă 

12.02 1945-25.08 1945 

29.  Făgăraş 
Alexandru 

Locotenent 
Colonel 

02.08 1951-31.10 1953 

30.  Măstacan 
Nicolae 

Locotenent 
Colonel 

31.10 1953-04.11 1954 

31.  Dumitru D. 
Sandu 

Colonel 04.11 1954-? 1956 
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32.  Bunea 
Gheorghe 

Colonel ? 1956-19.09 1959 

33.  Cheler Paul Locotenent 
Colonel 

19.09 1959-11. 07 1960 

34.  Gheorghe 
Ion  

General 
Maior 

11.07 1960-04.02 1963 

35.  Crăciun 
Gheorghe 

General 
Maior 

04.02 1963-25.01 1968 

36.  Hortopan Ion General 
Maior 

25.01 1968-09.06 1973 

37.  Bordei Ion General 
Maior 

09.06 1973-07.04 1984 

38.  Şchiopu 
Nicolae 

General 
Maior 

08.11 1984-30.12 1989 

39.  Bordei Ion General 
Maior 

30.12 1989-26.02 1990 

40.  Lungu Mihai 
Corneliu 

General de 
Brigadă 

26.02 1990-16.11 1994 

41.  Cioară Ion1*  Colonel 05.07 1994 – 25. 11 
1995 

42.  Bartoş 
Grigore* 

Colonel 27. 12 1995 – 13.09 
1997 

43.  Ciupei Ioan* Colonel  1997 - 2001 

44.  Pop Marcel* Colonel  2001 – 30.05 2005 

 

                                                 
1 Cronică de marş, Ediţie coordonată şi prefaţată de Constantin 
Moşincat, Editura. Cogito, Oradea, 1996, p. 19-20  
* Comandanţi ai Brigăzii 11 Mecanizate “Carei” 
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DIN MESAJELE PRIMITE 
la a 90-a aniversare 

 
DOMNILOR OSTAŞI, 

 
Aniversarea, la 15 august 2006, a 90 de ani de la 

înfiinţarea Diviziei 11 Infanterie îmi oferă plăcutul prilej 
de a rememora, împreună cu Dvs., istoria uneia din cele 
mai glorioase unităţi ale Armatei Române. 

Înfiinţată la 14/ 15 august 1916, în baza ordinului 
Ministrului de Război nr. 2891, prin transformarea 
Comandamentului Teritorial, unităţile Diviziei 11 
Infanterie au constituit Grupul Jiu puternic implicat, la 
luptele ofensive şi de apărare din cursul primului război 
mondial. 

Participând activ la a doua parte a bătăliei de la 
Mărăşeşti iar apoi la asigurarea ordinii şi liniştii publice 
împotriva bandelor de bolşevici dezertori din armata 
ţaristă, la 13 ianuarie 1918 primele unităţi ale Diviziei 
intră în Chişinău, unde vor asigura ordinea până în data 
de 28 martie 1918, când, după ce au jucat hora unirii la 
Chişinău, militarii vor începe îmbarcarea în trenuri şi 
întoarcerea în garnizoanele din ţară. 

Izbucnirea celui de-al doilea război mondial duce 
la angrenarea Diviziei 11 Infanterie în luptele începute la 
22 iunie pentru eliberarea Basarabiei şi până la bătălia 
pentru Odessa, apoi participă şi la alte bătălii ale 
războiului din est. După 23 august 1944, Divizia 11 
Infanterie ia parte la luptele pentru alungarea trupelor 
fasciste din România. În ziua de 25 octombrie 1944, la 
orele 13.00, o parte din subunităţile Diviziei trec frontiera 
româno - ungară şi continuă campania din vest până la 
victoria finală din 9 mai 1945. 
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După reîntoarcerea în ţară, Divizia trece prin mai 
multe procese de reorganizare şi schimbare a 
garnizoanelor, ajungând în final să fie staţionată  în 
Garnizoana Oradea, unde îşi va desfăşura activitatea până 
la data de 1 octombrie 1994, când Divizia 11 Infanterie 
îşi încetează activitatea. 

În decursul celor 78 de ani de existenţă, Divizia 
11 Infanterie a avut în fruntea ei oameni de înaltă ţinută 
morală, bine pregătiţi, unii dintre ei, aşa cum au fost: 
ALDEA AUREL, ARGEŞEANU GHEORGHE, 
TEODORESCU IOSIF, CHELER PAUL, GHEORGHE 
ION, HORTOPAN ION, ŞCHIOPU NICOLAE, 
LUNGU MIHAI CORNELIU, ajungând în funcţii 
importante în structurile de conducere ale Armatei 
Române. 

Domnilor generali, ofiţeri, maiştri militari, 
subofiţeri în rezervă sau în retragere, foşti angajaţi ai 
acestei unităţi militare, domnilor foşti ostaşi în termen ai 
acestei unităţi, permiteţi-mi ca, la ceas de aniversare, să 
vă doresc tuturor multă sănătate, fericire şi împlinirea 
tuturor dorinţelor. 

Doresc, de asemenea, să aduc un omagiu tuturor 
celor care, luptând sub drapelul acestei glorioase unităţi, 
şi-au jertfit viaţa pe câmpurile de bătălie în luptele duse 
pentru apărarea gliei străbune, a onoarei şi cinstei de 
ostaş. 

Cu stimă, 
 

PREFECTUL JUDEŢULUI BIHOR, 
Ilie BOLOJAN 
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ONOARE ŞI PATRIE 
 

La ceas de aleasă sărbătoare pentru oştirea 
română omagiem faptele acelora care cu vârful săbiei lor 
au trasat conturul României Mari. Urcând şi coborând pe 
scara istoriei, vegheaţi de spiritul eroilor, ne îndreptăm 
gândurile pline de recunoştinţă, preţuire şi admiraţie faţă 
de faptele legendare petrecute în scurgerea a 90 de ani de 
când brava Divizie 11 Infanterie s-a avântat în războiul 
întregirii naţionale. Salutăm şi omagiem sacrificiul lor. 
Venerăm cu mândrie spiritul lor de înaltă înţelegere 
patriotică şi de angajare totală la porunca Patriei. Suntem 
mândri de numele legendare ale celor care au slujit sub 
drapelele diviziei printre care generalii Traian Moşoiu, 
Ernest Broşteanu, Gheorghe Argeşanu, Iosif Teodorescu, 
Constantin Bădescu, maior Dumitru Morjan, 
sublocotenent Nicolae Pătrăşcoiu, eroina de la Jiu, 
Ecaterina Teodoroiu, şi alţii. 
   În arcul de timp, a nouă decenii, vitejii diviziei 
ne-au fost mereu aproape. Ne-au impresionat faptele lor 
pe frontul de est şi de vest, în primul şi cel de-al doilea 
război mondial, pe unde au presărat ale lor morminte, pe 
care generaţiile următoare le-au acoperit şi le vor acoperi 
cu flori. Ne-au ocrotit şi vegheat liniştea de zi şi noapte 
aici la fruntariile periclitate ale frontierei de vest şi ne-au 
încântat copilăria cu marşuri şi cântece de vitejie. Şi-au 
desfăşurat glorioasele drapele de luptă spre încântarea 
privitorilor la frumoase parade militare. Şi s-au făcut 
toate acestea spre a omagia un trecut pe care în vâltoarea 
timpului am fost obligaţi să-l croim cu preţul a mii de 
vieţi ale tinerelor vlăstare. Tributul de sânge dat de flăcăii 
gorjeni şi bihoreni ai Diviziei 11 Infanterie ne îndeamnă 
să fim demni şi hotărâţi. Osemintele împrăştiate pe 
câmpurile de luptă sau întrunite în cimitirele bihorene – 
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aceste adevărate relicve sfinte, care fac parte din 
Panteonul Eroilor neamului românesc – ne obligă la o 
clipă de reculegere, o pioasă, eternă şi veşnică 
recunoştinţă. 
 La aleasa sărbătoare a oştirii române mesajul 
nostru este de PACE, de înţelegere şi împăcare cu istoria 
şi neamurile europene învecinate. Rememorăm trecutul 
cu speranţa de a nu repeta greşelile lui.  

Fie ca acţiunea noastră să fie călăuzită de 
îndemnul cusut pe drapelele de luptă tricolore, înfăşurate 
în galerii de muzee, în care ONOAREA şi PATRIA să ne 
fie devize supreme. În spiritul acesta, şi având modelul 
altora naţiuni europene, să construim o viaţă democratică 
prosperă alături de celelalte naţiuni. Fie ca steagul 
tricolor să fie aureolat de fapte măreţe aşa cum au fost şi 
cele ale Diviziei 11 Infanterie pe care o sărbătorim, căci 
steagul reprezintă trecutul, prezentul şi viitorul României. 

La Mulţi Ani! 
 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor 
Ec. Ştefan SEREMI 
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MESAJUL CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ  
ŞI AL VETERANILOR DE RĂZBOI, FILIALA 

"TUDOR VLADIMIRESCU", GORJ 
 
 Iată-ne azi în faţa unui eveniment editorial de 
excepţie, lansarea unei cărţi document de referinţă pentru 
cultura militară scrisă, aparţinând unui autor profund. Noi 
cei din Jiul de Sus îl considerăm un îndreptăţit Prometeu 
al spaţiului istoriei şi teoriei militare. 
 Vouă, dragi condeieri de pe meleaguri bihorene 
care, plini de entuziasm şi profesionalism, aţi depus 
suflet şi inteligenţă în tot ce aţi scris despre DIVIZA 11 
INFANTERIE PE FRONTUL ÎNTREGIRII, vouă care 
demonstraţi cu adâncă profunzime că trăiţi ca să scrieţi 
pentru a dăinui în timp, vă transmitem din suflet UN 
SALUT DE SUFLET din "Ţara lui Brâncuşi" şi a 
"Măriei" de la Gorj. 
 Lansarea acestui nou volum constituie un triumf 
pentru organizatori, dar şi o mare mulţumire sufletească 
pentru toţi participanţii: distinşi invitaţi, numeroşi 
istorici, foşti comandanţi sau ofiţeri de stat major din 
această glorioasă divizie. 
 Cel mai important şi benefic este însă adâncul 
ecou emoţional care rămâne în inimile tuturor, mesajul 
educativ şi patriotic din care toţi avem de tras 
învăţăminte. 
 Această carte-document pusă în slujba iubitorilor 
de istorie adevărată, este legământul cu viitorul, ce se 
trage dintr-un trecut glorios. Este confirmarea unui 
proces istoric sacru, prin rostul său de a da neamului şi 
vieţii oameni biruitori "BĂRBAŢI AI DATORIEI", este 
fapta românească care contribuie la propăşirea neamului 
şi slava înaintaşilor noştri. 
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 Iată argumente care ne îndreptăţesc să afirmăm că 
volumul Divizia 11 Infanterie în războiul întregirii este 
un DAR admirabil, părintesc, pe care dl. Constantin 
Moşincat îl face profesorilor de istorie şi elevilor, tuturor 
gorjenilor, din preaplinul sufletului său de istoric şi de 
român adevărat. 
 Această carte ne aduce aminte de spusele 
cărturarului de elită, George Călinescu: "Cultura este cel 
de-al doilea şi cel mai solid teritoriu al patriei." 
 Sinceră admiraţie, 
 
Consiliul Judeţean Gorj                     Preşedinte A.N.V.R 

Vicepreşedinte                                   Gl. Bg. (r) prof. 
Corneliu Popescu                              Constantin Ispas 
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ARMATA ŞI SPIRITUL MILITANT 
INTEGRATOR 

  
În ceas de sărbătoare, Ziua Adormirii Sfintei 

Fecioare Maria, în dangătele clopotelor, la acest apel 
solemn al Diviziei şi Brigăzii 11 Mecanizate, în numele 
Consiliului Judeţean Bihor doresc din tot sufletul 
întregului Corp de generali, ofiţeri, maiştri militari şi 
subofiţeri un călduros LA MULŢI ANI! 

Am luat la cunoştinţă din cele prezentate şi 
studiate despre faptele de arme ale acestei mari unităţi 
care nu a fost înfrântă niciodată în luptă, iar cei care sunt 
acum în formaţie comemorăm, în faţa drapelelor 
desfăşurate, pe cei care cu eroism şi spirit de sacrificiu au 
făcut România Mare. 

În întreg judeţul unde şi-a desfăşurat activitatea 
Divizia, sub semnul Crucii şi Spadei, în faţa 
nenumăratelor morminte care amintesc de cei care s-au 
bătut în două cumplite războaie pentru întregirea şi 
apărarea României, cu ocazia sărbătorilor ne plecăm cu 
pioşenie frunţile în faţa ostaşului cunoscut sau 
necunoscut. 

Ne găsim şi cu această ocazie lângă Steagurile pe 
care le-aţi slujit cu deosebită dragoste căci Steagurile din 
faţa noastră reprezintă casa în care ne-am născut, sunt 
trecutul şi viitorul ţării, reprezintă onoarea oştirii. Steagul 
este România! 

Locuitorii judeţului Bihor şi în mod deosebit 
orădenii nu vor uita niciodată că una din unităţile 
subordonate diviziei purta numele bravului „General 
Traian Moşoiu” care, pe 20 aprilie 1919, de Ziua Învierii, 
în sunetele cântecului „Deşteaptă-te române!” a intrat 
victorios în municipiu Oradea. 
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Constituie o deosebită onoare şi o mare bucurie 
pentru mine şi Consiliul Judeţean Bihor de a transmite 
comandanţilor şi personalului unităţilor, aflaţi în faţa 
drapelelor de luptă, sentimente sincere de gratitudine 
pentru strădania, abnegaţia şi profesionalismul dovedit 
de-a lungul anilor în procesul de formare şi instruire a 
zeci de contingente de ostaşi pentru a fi în măsură să-şi 
îndeplinească sarcinile şi misiunile de apărare a ţării. 

În acest moment, locuitorii Bihorului se bucură, 
cu toţii, de pasul mare făcut spre integrarea europeană, 
comunitate unită de aspiraţii şi valori comune. Armata 
deja împărtăşeşte aceste valori morale şi spirituale. Am 
remarcat că dumneavoastră, cei care aţi slujit sub 
drapelele de luptă ale Diviziei 11, sunteţi exemple pentru 
toţi prin acţiunile desfăşurate precum şi expresia garanţiei 
concrete că v-aţi pus şi vă veţi pune în permanenţă 
ataşamentul şi spiritul militar pentru integrarea cât mai 
rapidă şi a societăţii civile româneşti în Uniunea 
Europeană. Prezenţa dumneavoastră în judeţul Bihor prin 
activitatea pe care o desfăşuraţi ne oferă un trainic temei 
de încredere în capacitatea de a ne construi un viitor 
demn de jertfele şi eroismul trecutului marii unităţi din 
care aţi făcut parte. 

Dumneavoastră, domnilor generali, ofiţeri, maiştri 
militari şi subofiţeri, care vă găsiţi acum în formaţie, 
aveţi meritul de a aminti că armata reprezintă coloana 
vertebrală a istoriei noastre. Gândurile mele se îndreaptă 
acum - în zi solemnă de sărbătoare - către miile de cadre 
în rezervă şi retragere ale acestei mari unităţi care nu şi-
au cruţat eforturile pe timpul cât au slujit patria sub 
aceste falnice drapele pentru instruirea şi formarea unor 
caractere de oameni devotaţi neamului. 

Şi la acest moment aniversar îngăduiţi-mi să vă 
mărturisesc, atât în nume propriu cât şi al Consiliului 
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Judeţean, că suntem mândri de forţa exemplului 
dumneavoastră de slujire a PATRIEI, că suntem onoraţi 
să avem asemenea înaintaşi, modele demne de urmat, 
greu de egalat. 

Cu prilejul Apelului Solemn al Diviziei 11 şi 
unităţilor aparţinătoare în faţa drapelelor de luptă 
desfăşurate vă doresc dumneavoastră şi familiilor multă 
sănătate, prosperitate şi fericire. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor, 
Gavrilă GHILEA 
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ARMATA FACTOR DE ECHILIBRU 

Într-o epocă marcată de lipsa acută a reperelor, 
Armata Română reprezintă în continuare un factor de 
echilibru şi un etalon. Românii şi-au păstrat încrederea în 
Armată pentru că, potrivit tradiţiilor noastre, armata 
înseamnă mai mult decât forţa armelor. Divizia a 11-a 
Infanterie a demonstrat cu prisosinţă acest fapt, cucerind 
definitiv un loc etern în istoria neamului. 
 Participând la două războaie mondiale şi cinci 
campanii pentru reîntregirea şi apărarea pământului 
românesc, Divizia a 11-a şi-a dovedit din plin 
ataşamentul faţă de valorile supreme ale naţiunii şi, prin 
jertfele depuse, înaltul spirit de sacrificiu. 
 Având în vedere acest trecut memorabil suntem 
convinşi că tradiţia inaugurată de Divizia a 11-a 
Infanterie nu va fi niciodată ignorată: profesionalismul şi 
curajul militarilor români le vor asigura acestora un loc 
de frunte între armatele ţărilor democratice din lumea 
modernă. 
 

Primarul Municipiului Oradea, 

Dr. ing. Petru FILIP 
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MESAJ LA ANIVERSARE 
 

 Pentru că am avut cinstea să comand Brigada 11 
Mecanizată „CAREI” în anii 1997 – 2001, pot spune că, 
ATUNCI şi după aceea, am fost mândru de istoria ei. O 
istorie glorioasă, aureolată de fapte cu adevărat 
excepţionale. Născută în dramaticul an 1916, la intrarea 
României în Primul Război Mondial, D. 11 I. s-a distins 
ca o mare unitate luptătoare, de o remarcabilă forţă 
combativă, mai cu seamă în cele două mari conflagraţii 
mondiale ale veacului trecut. La Jiu („Grupul JIU”), 
Mărăşeşti, Chişinău, Odessa, Stalingrad, pe Frontul 
Moldovei, Oarba de Mureş, Tiszalok, Bukk, Turna, 
Ulmanka … sunt repere de istorie unde s-a trăit şi s-a 
murit pentru Patrie. Este divizia care a avut 57 de 
cavaleri ai Ordinului „MIHAI VITEAZUL” şi 5 
regimente decorate cu acelaşi înalt ordin.  
 Din anii în care a fost pe front, unde D. 11 I. a 
probat pilduitoare fapte de jertfe şi eroism, mereu se 
cuvine să-i evocăm pe bravii ei comandanţi, generalii Ion 
Muică, Dumitru Cocărăscu, Constantin Scărişoreanu şi 
Ernest Broşteanu – în războiul din 1916 – 1918, David 
Popescu, Nicolae Pălăngeanu, Iosif Teodorescu, 
Romulus Ioanovici, Savu Nedelea, Constantin Negoescu, 
Romulus Stănescu, Cociu Nicolescu, Edgar Rădulescu şi 
Constantin Bădescu – în războiul din 1941 – 1945. 
Evocându-i pe ei, ne îndreptăm gândurile spre cei toţi cei 
care au dat suprema jertfă pentru reîntregirea neamului, 
pentru independenţă şi libertate. Şi în perioada 
postbelică, din 1945 până în 1994, când D. 11 I. s-a 
transformat în Bg. 11 Mc. „CAREI”, marea unitate din 
Oradea a fost una reprezentativă a Armatei Române. 
Indiferent cum au fost vremurile, în D. 11 I. s-au format 
cadre cu o înaltă competenţă profesională, s-a făcut 
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instrucţie de calitate şi s-au obţinut rezultate bune şi 
foarte bune la toate categoriile de pregătire. De-a lungul 
anilor, la şcoala Diviziei şi Brigăzii s-au instruit temeinic 
multe contingente de militari, iar faptele lor au îmbogăţit 
mereu o impresionantă carte de vizită. Iar Brigada 11 
Mecanizată „CAREI”, până la desfiinţarea ai, în 2004, a 
continuat aceste frumoase tradiţii, în condiţiile reformei 
şi restructurărilor succesive care au marcat profund 
organismul militar după Decembrie 1989. 
 Toate acestea şi multe altele le ştiam în 1997 la 
preluarea comenzii Bg. 11 Mc. „CAREI”. Eram pe deplin 
conştient de marea mea responsabilitate. Îi ştiam, 
totodată, pe cei 41 de comandanţi, pe care îi omagiez şi 
cu acest prilej pentru contribuţia lor deosebită la 
prestigiul unei mari unităţi luptătoare, cu nume şi renume 
în Armata Română. Ei au meritul de a fi făcut operă de 
construcţie durabilă în posturile încredinţate. Pe câţiva i-
am cunoscut personal în anii din urmă – generalii Paul 
Cheler, Ion Hortopan, Ion Bordei, Nicolae Şchiopu, 
Mihai Corneliu Lungu, Ion Cioară şi colonelul Grigore 
Bartoş – personalităţi puternice şi comandanţi militari 
care au onorat D. 11 I. şi Bg. 11 Mc. „CAREI”. 
 Totodată, îi omagiez pe toţi subordonaţii mei din 
anii 1997 – 2001, cu care am lucrat bine şi cu folos, într-
o perioadă grea, complexă, de mari transformări. Înainte 
de a-i trata ca subordonaţi, îi consideram camarazi, 
prieteni, oameni valoroşi şi de mare încredere. Tuturor le 
datorez preţuire şi recunoştinţă. Tuturor le datorez 
amintiri frumoase şi de neuitat. Spiritul lor de dăruire şi 
de abnegaţie, capacitatea lor de efort şi adaptare, 
responsabilitatea şi conştiinţa lor profesională m-au 
impresionat în mod deosebit. Pot spune şi acum, când 
Bg. 11 Mc. „CAREI” înseamnă doar un capitol închis de 
istorie militară, că asemenea virtuţi ostăşeşti mă 
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impresionează la fel de mult, că le apreciez cu respect şi 
admiraţie. Facem parte din armata unui stat membru în 
NATO, o instituţie fundamentală aflată în plin proces de 
modernizare şi operaţionalizare, în care trăsăturile de 
caracter ale militarilor profesionişti sunt indispensabile. 
Ori noi, generaţia de astăzi, suntem norocoşi pentru că 
am putut învăţa de la alţii, că am avut modele în 
profesiune şi principii de viaţă călăuzitoare. Spun asta 
pentru că, în cariera militară, am avut foarte multe de 
învăţat şi de la şefi şi de la subordonaţi – şi am în vedere 
toate gradele, de la soldat la general. Cred că acest spirit 
de corp, asemenea unui liant puternic, defineşte şi va 
defini pentru multă vreme de acum înainte Armata, 
indiferent de etapele evoluţiei ei. 
 Celor care mă cunosc şi mai simt că fac parte din 
marea familie a D. 11 I. şi Bg. 11 Mc. „CAREI” le 
transmit şi cu acest prilej toate gândurile mele bune, urări 
de sănătate, fericire şi împliniri pe toate planurile. 

 Cu toată preţuirea, 
 

Comandantul  
CORPULUI 4 ARMATĂ TERITORIAL 

 „Mareşal CONSTANTIN PREZAN”  
General – maior, dr. Ioan CIUPEI 

 
   Cluj-Napoca, 15 august 2006 
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FELICITĂRI ORGANIZATORILOR ŞI 
PARTICIPANŢILOR 

 
La 90 de ani de la înfiinţarea Diviziei 11 

Infanterie avem prilejul de a rememora câteva din 
glorioasele fapte de arme ale acestei mari unităţi:  

... a primit botezul focului în aprigele lupte de la 
Jiu din toamna anului 1916;  

... şi-a arătat bărbăţia şi curajul oamenilor săi în 
încleştările pe viaţă şi pe moarte din vara anului 1917 din 
zona Mărăşeşti şi ulterior, în instaurarea ordinii în 
Basarabia devastată de bandele bolşevice;  

... începând din iunie 1941, Divizia 11 Infanterie 
a contribuit cu sângele bravilor săi ostaşi la eliberarea 
Basarabiei, a dus lupte grele spre Odessa şi apoi până la 
Cotul Donului;  

... reintrodusă în luptă pe frontul din Moldova în 
primăvara anului 1944, a continuat să lupte iniţial 
împotriva Armatei Roşii, iar ulterior alături de aceasta 
împotriva trupelor germane din Transilvania, Ungaria şi 
Cehoslovacia.  

Având la comanda sa un valoros corp de cadre şi 
o trupă bine instruită, această divizie şi-a creat prin 
faptele ostaşilor săi un loc binemeritat în armata noastră, 
fiind decorată cu numeroase ordine româneşti şi străine.  

Astăzi, la ceas aniversar, aducem omagiul nostru 
tuturor celor care au slujit ţara sub faldurile tricolore ale 
acestei mari unităţi şi ne plecăm cu pioşenie în faţa 
eroilor săi căzuţi la datorie pe câmpurile de luptă.  

 
  Directorul Muzeului Militar Naţional 

   Col. dr. Vasile POPA  
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LA 90 DE ANI 
 

Dintre cele mai înălţătoare clipe din istoria unui popor 
sunt şi acelea în care, la momentele decisive din existenţa 
acestuia, iubirea de pământul căruia îi aparţine îi insuflă starea 
de neînfricare. îi, nu puţine situaţii de acest fel au fost de-a 
lungul existenţei noastre, în spaţiul carpato-danubiano-pontic, 
când dacii şi românii, având în frunte mari căpetenii de oşti, s-
au sacrificat cauzei pentru care au luptat.  

Ceea ce s-a întâmplat după implicarea Regatului 
României în primul război mondial vine, încă odată, să 
demonstreze că dincolo de decizia politică, la sfârşitul epocii 
moderne şi debutul celei contemporane, armata, cu liderii săi, 
a fost garanţia consacrării teritoriale a României Mari.  

Divizia 11 Infanterie, creată la 15 august 1916, în 
primul an de participare a ţării noastre la cea dintâi 
conflagraţie mondială din mileniul II, este o pildă de 
necontestat din perspectiva rolului decisiv jucat în acele 
vremuri, şi, care de atunci încoace, în existenţa sa dedicată 
Patriei, s-a dovedit a fi mereu o certitudine a lumii româneşti 
ce, la rândul ei, a ştiut să o cinstească. 

Divizia 11 Infanterie, pentru că a fost şi este o pildă 
mereu vie a istoriei noastre recente, nu a putut fi marginalizată 
şi, implicit, nici eliminată din memoria colectivă a unui neam 
ce şi-a respectat întotdeauna pe toţi aceia care au făcut istorie 
în folosul naţiunii române, asigurând dreptul acesteia de a 
exista firesc, în respectul celuilalt.  

La ceas aniversar, aducem omagiul nostru Diviziei 11 
Infanterie pentru tot ceea ce au dobândit pe câmpul de luptă 
sau ca şi garant al fruntariilor României veacului al XX-lea, 
precum şi tuturor acelora care astăzi, fie ca demni descendenţi 
din acest corp de elită al armatei române, fie ca demni 
admiratori, nu acceptă ca uitarea să se aştearnă peste fapte şi 
oameni fără de care noi, cei de acum, nu am fi avut şansa 
deplinei afirmări într-o ţară europeană de sine stătătoare  

Directorul Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea 
 Prof. univ. dr. Aurel CHIRIAC 
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ÎN MEMORIA DIVIZIEI 11 
 Vreme de câteva decenii, inima Garnizoanei Oradea, a 
întregului sistem militar de pe Crişuri, a reprezentat-o 
Comandamentul Diviziei 11 Infanterie. Istoria acestei mari 
unităţi a Armatei Române s-a împletit fericit, în mare parte, cu 
cea a Centrului Militar (Comisariat) Bihor, principalul 
generator de resurse umane pentru unităţile militare din zona 
sa de responsabilitate. 
 Din păcate, cuvântul de ordine al ultimilor 90 de ani l-
a constituit „supravieţuirea”. Sensul acestei supravieţuiri nu 
este dat de lucrarea naturii, ci de opoziţia dintre tendinţa 
agresivă de transformare, restructurare, modernizare şi 
tendinţa conservatoare a organismului militar. Un fost 
comandant îmi spunea zilele trecute că această mare unitate nu 
a cunoscut gustul amar al înfrângerii în „lupta dreaptă”, pe 
„frontul întregirii” sau în cel de-al II-lea război mondial, fiind 
înfrântă de contemporani de-ai noştri şi sper, din sufletul meu 
de fiu al acestor meleaguri, că au ştiut ce fac. 
 Acum 30 de ani când am trecut prima oară pe strada 
care nu a mai putut să-şi păstreze numele legat de Armata 
Română, stradă dominată de edificiul impunător al 
„garnizoanei”, sentimentele trăite au fost dominate de 
admiraţie, mândrie şi speranţă. Rămâne doar satisfacţia că, 
această cazarmă găzduieşte două dintre cele mai importante 
instituţii de cultură ale Bihorului: Muzeul Ţării Crişurilor şi 
Biblioteca Judeţeană. 
 Jertfă pe altarul „securităţii colective”, Divizia 11 
Infanterie va dăinui, în conştiinţa comună, graţie condeiului 
unor colegi de-ai noştri printre care, la loc de frunte, se 
situează istoricul militar, lt.col.(r) Constantin Moşincat. 
 Cu deosebit respect, 

 
COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR ZONAL BIHOR  

 Căpitan comandor, 
 Ioan MOCIAR 
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ÎNVINGĂTORI NEÎNVINŞI 
 
Generalul Bădescu fost comandant al Diviziei 11 

Infanterie spunea: „Diviziei 11 Infanterie a fost marea 
unitate care n-a cunoscut, înfrângerea în fâşiile sale în 
timpul campaniilor la care a participat”. 

Acest adevăr îndemn a călăuzit starea de spirit a 
cadrelor şi în termen din această glorioasă mare unitate 
tactică. 

Momentul aniversar de astăzi 15 august 2006 cu 
greu îmi stăpânesc tremurul din glas, un tremur candenţat 
precum bătăile inimii. Aducerea aminte nu trebuie 
confundate cu actul desfiinţării Diviziei 11 Mecanizată 
„Carei” cu un necrolog, pentru că numele marii unităţi în 
care am muncit şi ne-am format nu va fi gravat numai în 
piatra amintirilor ci şi în piatra durabilă a sufletului 
nostru omenesc. 

Ca ultim comandant al Diviziei 11 Mecanizată 
„Carei” am reuşit cred – să fiu un om lipsit de 
prejudecăţi. Am avut o involuntară reţinere ca să nu spun 
repulsia, la tot ce este nedreptate, familiarism, nepotism, 
lipsa valorii, tendinţe de nesinceritate. Gândul mă poartă 
la colectivul în care am muncit, la climatul creator  şi de 
dar pentru eficienţă la răbdare, la rezistenţa, la suferinţele 
înfruntate pentru că privaţiunile, într-un fel sunt însă-şi 
emblema vieţii noastre, fac parte din profesie. Învingerea 
lor chiar cu preţul vieţii a fost pentru noi cel mai banal 
semn de bărbăţie, minima virtute. 

Nu am cerut niciodată nimic pentru noi. Pentru că 
nu existam pentru noi. Noi am fost întotdeauna în 
serviciul ţării. Şi dacă în situaţii imposibile am încercat 
să supravieţuim este numai pentru că am dorit încă o dată 
să fim folositori Patriei. 
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La vârsta tâmplelor argintii rămânem nostalgici 
tinereţii noastre, ai minunatelor clipe petrecute în cadrele 
active ale armatei române, al satisfacţiilor în muncă, a 
datoriei împlinite. Acum lupta noastră trebuie dusă pe 
doua fronturi: să ne apărăm cu îndârjire dreptul la viaţă 
dar să nu renunţăm în nici un chip la demnitatea umană, 
la o deschidere luminoasă spre celălalt. Să evităm a ne 
înscrie în aceiaşi cadenţă cu uni oameni care, - cu 
viclenie refulată în inconştient – îşi urmăresc numai 
interesele lor egoiste ascunzându-le sub un văl pudic de 
principialitate şi virtute. 

Doresc tuturor celor care au simţit onoarea şi 
demnitatea Diviziei 11 Mecanizată „Carei” împliniri, 
viaţă lungă, şi o revedere cu emoţie şi prietenie. 

Cu înaltă consideraţiune,  
Gl. D. (Rz.) Mihai Corneliu LUNGU 
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APEL SOLEMN 
 

În Ziua Adormirii Sfintei Fecioare Maria, 15 
August 2006, la orele 12,00 în dangătele clopotelor, se 
cheamă la apel simbolic, în Piaţa „1 Decembrie 1918”, 
unităţile Diviziei şi Brigăzii 11 Mecanizate (Infanterie), 
toţi rezerviştii, militarii în retragere şi veteranii de război. 

În faţa Soldatului român, avem a face mărturie 
prin prezenţă, prea-plinului inimilor noastre.  

În anul 2004, veteranii diviziilor americane, 
engleze, franceze, canadiene şi germane, s-au întâlnit 
după 60 de ani, pe plajele din Normandia, într-un gest de 
o splendidă împăcare cu trecutul dar şi de onoare. Dacă ei 
au trecut Atlanticul, şi noi vom trece Crişurile. 

Acum 90 de ani, la chemarea Ţării, prin vocea 
regelui Ferdinand Întregitorul, în dangătele clopotelor 
tuturor bisericilor, românii din Regat treceau Carpaţii, nu 
pentru vremelnice cuceriri, ci pentru a ne întregi. 

Înaltul Ordin Regal „Mergeţi pe urmele vitejilor 
lui Ştefan cel Mare şi ai lui Mihai Viteazul” a fost 
aşteptat o mie de ani, pentru ca fraţii să-şi dea mâna, să-şi 
unească inimile şi să nu se mai despartă. Însă, şi alţi fraţi 
gemeau sub jug străin, dincolo de Prut, în Basarabia. 

Divizia 11 Infanterie nu putea lipsi de la o atât de 
sfântă datorie. Ostaşul Unirii lasă coarnele plugului, ia 
arma, se încolonează sub Tricolor şi, printr-o acţiune 
energică, trece Carpaţii, ce niciodată nu au despărţit 
oropsitul nostru neam. Soarta i-a fost potrivnică. Astfel, 
Divizia 11 Infanterie, după strălucite fapte de arme la Jiu, 
va trăi drama înfrângerii Armatei Române, retragerea în 
Moldova şi refacerea. 

În primăvara anului 1917, o nouă oaste strânge 
bărbăteşte în braţe oţelul armelor şi vara, pune pumnul în 
pieptul uraganului dezlănţuit de armatele germane, 
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austro-ungare, turceşti şi bulgare, la Mărăşti, Mărăşeşti şi 
Oituz.Onor Franţei! Aliat de nădejde! 

Deşi învingător, datorită trădării fostului aliat rus, 
ce făcea revoluţie, Ostaşul Unirii se vedea umilit şi silit a 
încheia o pace trecătoare, pe care Regele Ferdinand nu a 
ratificat-o. Mai mult, concepe personal însemnele 
Ordinului Mihai Viteazul, care se va acorda bravilor 
pentru excepţionale fapte de arme. 

Fostul aliat devastează cumplit Moldova şi 
Basarabia. În acest context, de la Marea Baltică la Marea 
Neagră, singurul ostaş ce mai ţinea frontul oriental, 
Ostaşul Unirii ia măsuri energice. După ce face ordine în 
Moldova, la chemarea Sfatului Ţării, Divizia 11 trece în 
Basarabia, alături de alte mari unităţi şi eliberează 
plaiurile răzeşilor lui Ştefan cel Mare, inclusiv oraşul 
Chişinău. Când totul părea pierdut, în 27 Martie 1918, 
românii basarabeni aleargă în braţele mamei, România, 
spre a o întări sufleteşte. 

Alţi Ostaşi ai Unirii veneau din Italia, prizonieri 
fiind, având în fruntea regimentelor Sfântul nostru 
Drapel. Au plecat la război în 1914, pentru o cauză 
străină sufletului lor, cântând româneşte, pe când 
sergenţii îi suduiau ungureşte, iar ofiţerii comandau 
nemţeşte. În anul 1917, la sosirea voluntarilor ardeleni şi 
bucovineni în Iaşi, Octavian Goga, ardeleanul nostru din 
Mărginimea Sibiului, rostea: „Iar dacă cineva vă va greşi, 
să nu-l confundaţi cu Ţara. Ţara sunt eroii de la Olt, de la 
Jiu, de la porţile Făgăraşului, ce s-au bătut cu faţa spre 
Ardeal, şi dorm sub glie. Sunt fraţii ce de o mie de ani vă 
aşteaptă! La revedere la noi acasă, la revedere în 
Ardeal!” 

Ostaşul Unirii trece oceanul din America, vine 
din îndepărtatele Siberii, căci ceasul de aur al istoriei 
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noastre se auzea şi la Cernăuţi, iar dangătele catedralelor 
Ardealului îl chemau la Alba Iulia. 

La trecerea Carpaţilor, generalul Traian Moşoiu, 
în mesajul către transilvăneni, rostea: „Cu noi aducem 
Soarele Învierii şi libertate scrie pe steagurile noastre!” 
Ostaşul Unirii trece deci din nou Caraţii, dar se opreşte 
înţelept, până când românii ardeleni decid Unirea. 
Venerabilul Gheorghe Pop de Băseşti rosteşte în Alba 
Iulia: „Sloboade, Doamne, pe robul tău, căci am văzut 
mântuirea Neamului!” 

Astfel, prin credinţă, inteligenţă politică, voinţa 
poporului şi sacrificiul oastei, perla cea mai de preţ este 
aşezată în coroana României întregite. Ostaşul Unirii însă 
nu a avut răgaz. 

Norii negri ai celei mai cumplite drame a 
omenirii, l-au chemat din nou la datorie. La ordinul 
Mareşalului Ion Antonescu trece Prutul şi ajunge la Don 
şi în Caucaz. Nu din vina noastră. 

În anul 1944 se bate în Moldova şi Basarabia. 
Trădat, trece din nou Carpaţii şi ajunge în 1945 până 
aproape de celebrul Austerlitz, locul gloriei împăratului 
Napoleon.  

Aureolat, se întoarce în ţară. La apel, unul din trei 
ostaşi ai Diviziei nu mai răspunde. Ei dorm în pământul 
Europei. 

Arestat, judecat, împuşcat, ostaşul rămâne acelaşi 
român de nădejde, căci este convins că diriguitorii sunt 
trecători, dar Grădina Maicii Domnului este nemuritoare. 
Trebuia s-o spună Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea, 
ca noi să pricepem? 

Dacă pe Drapelele de Luptă ale Diviziei 11 s-ar 
înscrie numele şi locul bătăliilor în care a luptat, negreşit 
nu ar lipsi: Jiu, Mărăşeşti, Basarabia, Budapesta, Don, 
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Moldova, Oarba de Mureş, Tisa, Sena–Turna, 
Cehoslovacia. 

De aceea chemăm comandanţii în jurul 
Drapelelor în faţa cărora am îngenuncheat, le-am sărutat 
pânza tricoloră şi am jurat să fim demnă pildă pentru 
Ostaş. 

Iar Ostaşul, la chemarea Comandantului, vine în 
faţa Steagului pe care l-a slujit cu desăvârşită dragoste 
faţă de Ţară. Căci Steagul este casa în care s-a născut, 
este trecutul şi viitorul Ţării, el reprezintă onoarea 
Oastei! Steagul este România! 

Oastea a stat şi stă sub semnul Crucii şi Spadei. 
Ne plecăm cu pioşenie frunţile în faţa jertfei 

ostaşului. Memoria îndurerată şi martiră ne aminteşte că 
unul din zece români s-au jertfit în secolul trecut pe 
altarele patriei, că au fost trimişi pe drumurile pribegiei, 
alungaţi din vetrele lor, duşi la gazare (de către venetici), 
duşi în Gulag, înstrăinaţi, colectivizaţi şi batjocoriţi, că s-
a interzis credinţa iar dacă au avut curaj să rămână 
români, au plătit. 

România este ţara înconjurată de români! Nu ne 
putem noi împăca? De ce este nevoie de două ţări 
române? Jertfele Ostaşului Unirii vor rămâne fără 
finalitate? Jertfei Ostaşului i-a ridicat poporul 
monumente! Lui i-a închinat genialul Brâncuşi 
nemuritoarele opere: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, 
Coloana Fără de Sfârşit. Căci tăcere este la masa celui ce 
pleacă la război, neştiind dacă se va mai întoarce. El trece 
pe sub poartă, îmbrăţişând pe toţi ai săi şi urcă în coloana 
fără de sfârşit a eroilor. 

Divizia 11 Infanterie s-a bătut în două cumplite 
războaie pentru întregirea şi apărarea României şi s-a 
retras în muzee şi în istorie fără să tragă un foc de armă. 
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Deşi neînvinsă, a fost învinsă, ca şi românul Matei 
Corvin, doar de neamul său. 

Bubuitul tunurilor Diviziei nu poate fi şters din 
istoria Europei. Credem că tunurile trebuiesc înlocuite cu 
forţa inteligenţei, a culturii, a păcii! Din păcate, în lume 
nu este nici pace şi nici speranţa s-o trăim vreodată. 

Sunt momente în viaţa popoarelor când instinctul 
naţional trebuie să învingă. Astfel de clipe trăim astăzi. 
Noi ne vom integra în Europa cu istoria, cultura, cu 
specificul nostru naţional. Atunci când vom fi cunoscuţi, 
calităţile noastre vor fi apreciate. Cu condiţia ca noi să 
lucrăm împotriva defectelor ce le avem. 

Transmitem dragilor noştri camarazi din toate 
structurile Armatei Române gânduri alese, iar soldatului 
ce stă cu nădejde la post, certitudinea că în spatele lui 
este oastea din rezervă. 

Ne exprimăm dragostea noastră pentru toţi 
românii, oriunde se află, duşi de valurile vieţii. Precum 
eroii aşezaţi definitiv la temelia vetrei, noi toţi împreună 
putem contribui eficient la edificiul umanităţii. 

Iar când fi-vom chemaţi la cele veşnice, să se ştie 
că nu am făcut degeaba umbră Pământului, şi că am fost 
români destoinici! 

Vă aşteaptă apelul solemn la 100 de ani la care vă 
rugăm să răspundeţi „prezent!” 

 
Fost comandant al Bg.11 Mc. „CAREI” 

Col.(r) Grigore BARTOŞ 
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URMAŞI AI EROILOR GORJENI 
"Vrei viitorul a-l cunoaşte, te întoarce spre trecut"  

(Mihai Eminescu) 
 
 Cugetarea gânditorului Mihai Eminescu, al cărui 
patriotism profund şi sincer nu poate fi nicicând pus la 
îndoială ne reaminteşte permanent datoria de a nu ne uita 
istoria şi pe eroii ei îndreptăţiţi la nemurire prin jertfa 
supremă. 
 Gestul de nobleţe culturală şi patriotică al Editurii 
Tipo Impex SRL de a edita, cu prilejul împlinirii a 90 de 
ani de la intrarea României în războiul integrării 
naţionale, volumul omagial "Divizia 11 Infanterie pe 
frontul întregirii", semnat de dr. Constantin Moşincat, ne 
redă speranţa că nu ne-am pierdut reflexul recunoştinţei 
faţă de trecutul nostru istoric. 
 Ca instituţie menită să păstreze şi să valorifice 
informaţia tezaurizată în carte, ne considerăm un 
intermediar fericit între trecut şi prezent, o verigă 
indispensabilă în lanţul atâtor factori implicaţi în 
educarea patriotică a tinerei generaţii. 
 Războiul, cu toate ororile lui, nu are graniţe şi 
atunci credem că şi omagiul datorat eroilor care au readus 
onoarea şi liniştea deopotrivă în sufletele şi casele 
românilor, trebuie să aibă caracter de universalitate. 
 Orice contribuţie înscrisă pe harta recunoştinţei 
iese din geografic, trecând în istorie şi de aici în 
conştiinţa urmaşilor. Lucrarea realizată dumneavoastră 
permite contemporanilor, dar şi celor de mâine, să 
retrăiască momente de vârf ale istoriei naţionale, 
localizate şi pe teritoriul Gorjului un ţinut mustind de 
eroism şi presărat cu prea multe sacrificii. 
 Bucurându-ne că imaginea Gorjului nostru istoric 
a depăşit frontierele convenţionale, integrându-se prin 
fapte de eroism în harta naţională a jertfelor necesare, 
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aşteptăm cu nerăbdare să ţinem în mâini şi să oferim cu 
pioşenie beneficiarilor noştri o carte de suflet pentru 
sufletul urmaşilor eroilor gorjeni intraţi pentru totdeauna 
pe uşa din faţă în conştiinţa neamului. 
 

Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" Gorj, 
Director 

Alexandra ANDREI 
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DIVIZIA 11 ŞCOALĂ 
DE FORMARE A CARACTERELOR 

 
Organizarea manifestărilor aniversative la 

împlinirea a 90 de ani de la înfiinţarea marii unităţi care a 
purtat numele de Divizia 11 Mecanizată „Carei” îmi 
oferă minunatul prilej de a rememora amintiri şi fapte pe 
care le-am trăit în cei peste 15 ani cât am slujit sub 
faldurile gloriosului drapel al acesteia. 

La sosirea în comandamentul diviziei, acum 
aproape 30 de ani, informându-mă asupra situaţiei 
generale am înţeles că va trebui să fac eforturi deosebite 
pentru a onora cum se cuvine tradiţiile şi blazonul 
acesteia, mai ales că eu am activat înainte aproape 11 ani 
în cadrul diviziei de tancuri de la Târgu Mureş. 

 Fiind investit prin ordin al ministrului Apărării 
Naţionale să răspund de organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor politico-educative, am insistat ca la această 
activitate să participe toate cadrele, în primul rând 
comandanţii, având în vedere principiul unităţii de 
comandă prevăzut în regulamentele militare şi care, în 
Divizia 11 Mecanizată „Carei”, s-a aplicat cu sfinţenie. 

 Am avut prilejul să lucrez împreună cu ofiţeri cu 
o pregătire de specialitate impresionantă atât la nivelul 
comandamentului diviziei cât şi în unităţi. Îmi amintesc 
cu plăcere de colaboratorii apropiaţi: Florian Caraman, 
Eftimie Ionescu, Ion Tudorache, Alexandru Zamfirescu, 
Dumitru Bătrânu, Vasile Ursu, Nicolae Bochiş, Ioan 
Tătar, Alexandru Rus-Vid ş.a., care au pus totdeauna mai 
presus de orice datoria faţă de ţară.  

 Peste timp, rememorând episoade din munca 
educativă, mi s-a întărit convingerea că activitatea 
educativă a avut un aport deosebit la obţinerea de 
rezultate superioare în sporirea capacităţii de luptă a 
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diviziei, la formarea caracterelor tinerilor ostaşi, la 
menţinerea ordinei şi disciplinei. 

Ceea ce a caracterizat în permanenţă Divizia 11 
Mecanizată „Carei” a fost înaltul nivel al stării morale 
cultivat cu multă grijă de comandanţi şi toţi factorii de 
educaţie din unităţi. 

Consider că tăria acestei mari unităţi a stat în 
primul rând în corpul de cadre: ofiţeri, subofiţeri, maiştri 
militari şi personalul civil care, aproape fără excepţie, şi-
au îndeplinit cu devotament atribuţiunile ce le reveneau 
şi misiunile încredinţate. 

 Tocmai de aceea Divizia 11 Mecanizată „Carei” a 
constituit o pepinieră de cadre pentru funcţiile superioare 
din conducerea armatei. Acest fapt trebuie să constituie 
un motiv de mândrie pentru toţi cei care au slujit ţara în 
această divizie. 

 Toţi aceia care au muncit în domeniul educaţiei 
au contribuit la obţinerea de rezultate superioare la toate 
categoriile pregătirii de luptă, fapt atestat de calificativele 
foarte bune acordate la ultimele controale şi inspecţii 
efectuate de eşaloanele superioare ale armatei. Divizia 11 
Mecanizată „Carei” fiind considerată ca cea mai bună 
Divizie din armata României de către conducerea 
Ministerului Apărării Naţionale.  

În aceste împrejurări îmi îndrept gândurile spre toţi 
aceia care au slujit sub drapelul de luptă al Diviziei 11 
Mecanizate „Carei”, păstrându-le o frumoasă amintire şi 
doresc celor care mai sunt încă în activitate să continue 
frumoasele tradiţii de luptă şi de instruire pentru apărare. 

Tuturor, La Mulţi Ani! 
Col. (r.), Andrei SAVA 
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ONOR DIVIZIEI 11 MECANIZATĂ CAREI” 

  “Armata este celula cea mai sănătoasă a acestui  
popor şi mai ales a naţiei noastre. Ea a salvat-o 

  şi i-a dat onoarea. Armata este sinteza unui popor”. 
                                           Mareşal Ion Antonescu 

 
Sunt momente în istoria unei naţiuni sau a unui 

popor care îi marchează hotărâtor viitorul, hărăzindu-i o 
soartă mai bună sau mai puţin bună, determinată de o 
multitudine de factori interni şi externi, de interese zonale 
sau strategice, dar şi de voinţa clasei politice autohtone şi 
a formaţiunii politice aflate la putere în momentul 
decisiv. 

În asemenea momente de grea cumpănă s-a aflat 
şi România în perioada 1914 – 1920 când sorţii au fost 
deseori schimbători ajungând până a crede că  
„Dumnezeu şi-a întors faţa de la noi”,  fiind în joc însăşi 
existenţa statului român, determinând unele „minţi 
strălucite”  să i-a decizii cu efect benefic pe termen lung. 

O asemenea decizie a fost luată şi în „augustul de 
foc” al anului 1916, când s-a hotărât înfiinţarea DIVIZIEI 
11 INFANTERIE, mare unitate care în contextul istoric 
al apărării statului român s-a acoperit de glorie 
nepieritoare şi în final încheindu-şi existenţa „în 
picioare”, fără a cunoaşte înfrângerea. 

Nu voi face eu aici, istoria acestei mari unităţi şi 
nici nu voi analiza cadrul politico-militar actual care a 
dus la desfiinţarea acestei glorioase mari unităţi, lăsând 
specialiştilor şi a celor care au făcut parte din această 
structură militară să facă acest lucru. 

Este moment aniversar – 90 de ani de la 
înfiinţarea DIVIZIEI 11 MECANIZATĂ „CAREI” şi 
pentru fiecare dintre noi este emoţionantă comemorarea 
paginilor glorioase, a drumului parcurs, al etapelor 
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transformărilor la care a fost supusă, a momentelor 
importante, uneori dramatice pe care le-a trăit în aproape 
centenara sa existenţă. 

Cred că mai plină de emoţii este rememorarea 
numelor acelor cadre de comandă, ori de execuţie care şi-
au făcut un ţel în carieră lor militară de a slujii cât mai 
bine ţara şi poporul român sub faldurile tricolore ale 
Drapelului de luptă al acestei glorioase mari unităţi. 

Dar am fi nedrepţi cu noi „ trăitorii acestor vremi” 
dacă nu am îndrepta gând de pioasă şi veşnică 
recunoştinţă pentru „Măria Sa Soldatul”, care a dus greul 
care cu sângele şi sudoarea sa, de multe ori anonim, 
regăsindu-se sub un simplu număr matricol dintr-un 
registru de evidenţă, a clădit soclul pe care este astăzi 
aşezată glorioasa DIVIZIE 11 MECANIZATĂ 
„CAREI”. 

Mă bucur că am avut privilegiul, pe de o parte să 
particip la diferite activităţi specifice de pregătire în 
comun a structurilor grănicereşti din această parte a ţării 
cu unităţile DIVIZIEI 11 MECANIZATĂ „CAREI”, iar 
pe de altă parte că pot , în calitate de fost comandant al 
Şcolii Militare de Subofiţeri de Grăniceri „AVRAM 
IANCU” ORADEA, să exprim un gând de rememorare a 
bunelor legături de cooperare şi sprijin existente între 
armele din care făceam parte şi să pot acum aşterne pe 
hârtie aceste gânduri, în ceas aniversar. 

Nicicând în cariera militară , nu numai în zona de 
vest a ţării , nu m-am simţit umilit sau să-mi fi fost atinsă 
onoarea şi demnitatea militară, atunci când am participat 
la aplicaţii sau alte activităţi în comun, cu structuri ale 
DIVIZIEI 11 MECANIZATĂ „CAREI” şi temporar 
eram în subordinea acestora, fie că acţionam în teren , fie 
că erau numai aplicaţii pe hartă. 
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Ideea care mă călăuzea permanent era şi a rămas, 
că meseria noastră, meseria armelor, cere cunoştinţe 
profesionale, iubire necondiţionată, permanentă, nu 
secvenţial, nu trădare, căci aici nu este loc pentru 
„adulterii”. În această meserie nu reuşesc decât cei care 
se dăruiesc în întregime, adică acei care o iubesc din tot 
sufletul şi cu toată energia de care sunt capabili. Aşa am 
înţeles să mă pregătesc permanent şi să particip la 
activităţi comune cu unităţile DIVIZIEI 11 
MECANIZATĂ „CAREI”, atât ca executant, comandant 
de subunitate de grăniceri, cât şi ulterior în calitate de 
cadru didactic să pregătesc ofiţerii cursanţi pentru acest 
lucru şi în final în calitate de comandant al şcolii, să 
pregătesc şi să pretind acest lucru întregului efectiv din 
subordine. 

Cu satisfacţia muncii bine şi cu migală făcută am 
reuşit acest lucru. De-a lungul anilor am cunoscut foarte 
multe cadre din DIVIZIA 11 MECANIZATĂ „CAREI”, 
cu o parte am fost colegi pe diferite trepte ale devenirii 
noastre profesionale sau cu alţii am legat prietenii sincere 
de o viaţă, atunci când ne-au animat aceleaşi sentimente, 
având în acest fel posibilitatea să cunosc direct 
profesionalismul şi onestitatea corpului de comandă şi nu 
numai. Din respect pentru ei şi pentru a nu face omisiuni 
sau ierarhizări îmi voi permite să nu nominalizez aici şi 
acum pe nimeni, mai ales astăzi, când totul a devenit 
istorie. 

Doresc să exprim cu acest prilej gândul că, şi în 
aceste condiţii când unele sau foarte multe unităţi şi mari 
unităţi ale armatei române, aparţinând diferitelor genuri 
de armă, au fost desfiinţate, independent de voinţa lor, 
aceste structuri militare nu trebuie uitate, personalului 
care le-a încadrat să-i fie acordate aceleaşi onoruri, să nu 
fie trecute sub tăcere, din varii motive sau să i se aplice, 
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în mod brutal, un tratament inadecvat şi străin tradiţiei 
româneşti, inclusiv atunci când părăseşte viaţa 
pământească temporară, un tratament „importat” de peste 
ocean de către nişte politicieni care temporar sau 
întâmplător ajung în nişte funcţii decizionale. 

Valoarea corpului de comandă şi stat major al 
DIVIZIEI 11 (indiferent de numele pe care l-a purtat în 
90 de ani de existenţă), a fost probată pe câmpul de luptă, 
în activităţi pentru salvarea unor vieţi omeneşti, în 
economia naţională a statului român, dar şi în activitatea 
de educare cetăţenească şi patriotică a mii şi mii de tineri.  

În acest context al educaţiei, deseori, activităţile 
specifice de învăţământ din Şcoala Militară de Subofiţeri 
de Grăniceri „AVRAM IANCU” se împleteau cu 
activităţile specifice din cadrul DIVIZIEI 11 
MECANIZATĂ „CAREI” spre beneficiul ambelor părţi. 
Aceste activităţi vizau îndeosebi pregătirea şi ducerea 
unor acţiuni de luptă specifice pentru acoperirea 
frontierei, zădărnicirea şi limitarea pătrunderii 
„inamicului” în adâncimea teritoriului naţional, nimicirea 
celui pătruns şi apoi reorganizarea pazei frontierei de stat 
după eliberarea părţii vremelnic ocupate. Era şi normal să 
fie aşa. Acţionam în cadrul unei doctrine de apărare clare, 
fără echivoc, sub comandament şi o comandă unică - 
românească. 

Toate activităţile comune ne-au antrenat şi sudat, 
într-un cuvânt ne-au făcut „să vorbim aceeaşi limbă”. La 
ceas aniversar, îndrept un gând pios către toţi cei care au 
făurit un trecut de glorie, fapte măreţe, pe un drumul 
sinuos de 90 de ani ai acestei mari unităţi, încrustat în 
cronici şi documente, care a avut mereu ca ţintă 
performanţa izvorâtă din porunca supremă a neamului 
românesc. 
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Citându-l aici pe Adrian Păunescu, nu cred că 
greşesc cu ceva: “Dacă ne-nfruntă munţii, cu munţii ne 
vom bate,/ Pentru lumina Ţării şi pentru libertate /Aici 
ne e cuvântul, cât îl avem de spus/ Decât slujirea Ţării 
nimic nu-i mai presus./  Jurăm credinţă luptei, oricât ar 
fi de grea,/ Jurăm că pentru Ţară şi viaţă ne-o vom 
da,/Jurăm să nu ne mintă nici clipa, nici vecia,/  Trăiască 
libertatea, trăiască România!„ 

Deşi nu am făcut parte din structura DIVIZIEI 11 
MECANIZATĂ „CAREI”, de-a lungul anilor am 
urmărit, în semn de respect, cu interes evoluţia şi 
rezultatele acestei mari unităţi, de care m-am ataşat 
sufleteşte permanent şi cu sinceritate exprim regretul 
pentru sfârşitul epopeii DIVIZIEI 11 MECANIZATE 
„CAREI”, despre care se v-a vorbi în istoria militară a 
poporului român. 

ONOR GLORIOASEI DIVIZII 11 
MECANIZATĂ „CAREI”!. 

                            Colonel (r.) Vasile ANTON 
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ÎN SUFLETUL CAZĂRMII ŞI A BEIUŞULUI 
 

 Am avut onoarea să comand Regimentul 23 
Mecanizat Beiuş în timp de pace după un om de mare 
valoare, domnul general Lungu Mihai Corneliu şi după 
regretul colonel Margan Iosif. Toţi comandanţii acestui 
regiment am avut în subordine oameni harnici, soldati, 
subofiteri, maistri militari şi ofiteri, care prin munca lor 
au însufletit cazarma şi oraşul. Mă închin drapelului de 
luptă care nu a fost în luptă. Mă închin drapelului de 
pace. La mulţi ani urmaşilor Regimentului 23 Mecanizat 
şi ai Diviziei 11 Mecanizată «Carei» 
 Cu onoare şi respect, 

Col. Teodor COTUŢIU  
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LA COMANDA UNITĂŢILOR DE ELITĂ 
 

Aniversarea a 90 de ani de la înfiinţarea D.11.I. 
îmi oferă plăcutul prilej, de a-mi rememora activitatea ca 
ofiţer activ în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, 
aceasta cu atât mai mult cu cât întreaga mea carieră s-a 
desfăşurat sub faldurile drapelelor de luptă a unităţilor 
D.11 Mc., respectiv comandamentul D.11 Mc., R.21 Mc., 
B.21 Mc., B.21 I., R.23 Mc. şi B.119 Cc. Mai mult am 
avut plăcerea şi onoarea de a comanda două dintre 
unităţile acestei glorioase divizii. 

Îmi aduc aminte cum în anul 1975, am păşit ca 
proaspăt absolvent al Şcolii Militare „Nicolae Bălcescu” 
cu gradul de locotenent, cu emoţie şi oarecare timiditate 
pe porţile R.21 Mc. Tânăr, dornic de afirmare am luat 
contact cu realităţile acestei unităţi, dar şi a marii unităţi. 
Apreciez, în mod deosebit, că din primele zile de 
activitate ni s-a insuflat ideea că facem parte dintr-o 
structură militară cu vechi şi glorioase tradiţii de luptă, că 
trebuie să o iubim, respectăm şi onorăm prin faptele 
noastre. 

De fapt întreaga mea viaţă a fost legată intrinsec, 
cu cele bune şi cu cele rele de Divizia 11 Mecanizată. 
Căsătoria, copiii, prieteniile, aspiraţiile, visurile, 
împlinirile şi neîmplinirile mele au purtat amprenta 
spiritului acestei mari unităţi. De aceea acum la o vârstă a 
înţelegerii mai profunde a vieţii, pot să apreciez că 
întreaga mea evoluţie a fost indisolubil legată de cea a 
marii unităţi. Am un sentiment că pe măsură ce marea 
unitate a început să moară câte un pic şi cariera mea 
militară i-a urmat exemplul. 

Acum când sunt un membru activ al comunităţii 
locale, alături de foştii mei camarazi aniversez cu pioşenie 
această dragă sărbătoare. Divizia 11 există – chiar dacă în 
rezervă. 
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În acest moment gândurile mele se îndreaptă către 
sutele de cadre militare în rezervă şi retragere care nu şi-au 
precupeţit eforturile pe timpul cât au slujit patria sub drapel şi 
care au contribuit la instruirea şi formarea unui număr 
însemnat de contingente pentru a fi în măsură să îndeplinească 
sarcinile şi misiunile care le-au fost încredinţate. 

Am convingerea că societatea civilă din România 
apreciază cum se cuvine devotamentul pentru ţară dovedit de-a 
lungul anilor de către cei care astăzi sunt doar rezervişti din 
fosta Divizie 11 Mecanizată. 

De asemenea am convingerea, că acum când 
societatea noastră, este ruptă şi învrăjbită de cei ne-iubitori de 
ţară, noi cadrele militare în rezervă suntem un reazem moral al 
naţiei, în măsură oricând să răspundem la chemarea ei. 

Aceste momente, când intrarea României în structurile 
europene este un fapt aproape sigur, trebuie să ne îndemne la 
reflecţii privind modul în care vom coexista cu atâtea naţiuni 
şi culturi europene. Eu cred că nu oricum, ci cu demnitate şi 
onoare, fiindcă noi românii avem cu ce ne prezenta în acest 
concert. 

Acum, România este membră în NATO. La baza 
acestui succes s-a aflat şi efortul, conştiinciozitatea şi dăruirea 
cu care şi noi ostaşii ne-am făcut datoria. Cei pe care i-am 
crescut şi educat ne reprezintă cu cinste astăzi în lume. Toate 
valorile pe care le-am promovat au conferit semnificaţii 
deosebite demnităţii şi onoarei de militar. 

Acum la ceas aniversar salut cu deosebit respect pe 
toţi camarazii cărora le doresc să trăiască mulţi ani fericiţi. 

Dumnezeu să vă binecuvinteze sub deviza „PATRIE, 
ONOARE, DEMNITATE!” 

Lt. col. r. Viorel DIACONU 
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DEMNITATE, NEAM ŞI ŢARĂ 
(OMAGIU DIVIZIA 11 INFANTERIE) 

 
Demnitatea ne dă rangul şi locul între naţii. A ţine 

cont de ea e o datorie şi o obligaţie de Onoare. De la 
înălţimea ei şi a bogatei experienţe de viaţă, de trăire, 
istorie şi împlinire umană, profesionalitate şi 
responsabilitate civică şi patriotică, descoperim 
dimensiunea unică a fiecărui popor, care în parte şi în 
felul său, ar putea fi prin ceea ce are el mai sacru şi 
ilustrativ întâiul “savant al omenirii”. 

“La noi, la români, există o dreaptă măsură a 
duratei şi a judecăţii” care conferă tuturor evenimentelor 
şi personalităţilor de excepţie veşmântul curat al 
eternităţii. Neamul tău ştie din ceasuri imemoriale 
datinile primordiale ale vieţii şi ale morţii pe care le 
preschimbă când vrea, prin repetiţie şi şlefuire, în 
exemplu de morală universală. Spaţiul carpato-dunărean 
construit în ceea ce suntem astăzi după Unirea din 1859 
şi desăvârşit în 1918 prin strădanii şi înverşunate lupte pe 
căi diplomatice şi militare, timp de decenii, pentru 
întronarea României ca un nume REAL, de stat, în 
conştiinţa Europei. Un dor şi un drept firesc al unui popor 
de-a avea numele ce i se cuvine dat naţiunii sale “prin 
recunoaşterea individualităţii statului român şi a numelui 
său istoric”. S-a câştigat o epocă de stabilitate şi de 
progres în condiţii de “demnitate naţională” căpătând 
proporţii fenomenale. În noile condiţii istorice s-a 
construit, format şi salvat “identitatea naţională” în 
ansamblul ei, în direcţia făuririi şi salvării vieţii statale, 
străbătând un drum anevoios pentru ca o naţiune să fie 
liberă. Eroii naţiunii libere şi sacrificiile lor preţioase 
pentru conştiinţa noastră. Şi în spiritul frumoaselor 
tradiţii româneşti şi, în cultul adevărurilor, poveştilor şi al 
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legendelor istorice româneşti decât bunăoară drumul 
drept spre un orizont al nimănui consacrat unei 
“globalizări” în manieră “modernă” şi mai puţin 
accesibil, lipsit de satisfacerea sentimentală a 
patriotismului luminat. 

Excepţionalul tineret românesc trebuie să 
înţeleagă, în cea mai mare majoritate a sa, că e nevoie să 
fie exemplar pregătiţi atât din punct de vedere moral cât 
şi spiritual, temeinic şi de calitate, pentru a apăra atunci 
când va fi cazul, şi a consolida impecabil valorile 
materiale şi spirituale, precum şi principiile 
fundamentale, fără ocolişuri care relevă permanenţele 
incontestabile ale fiinţei naţionale. 

Lumea artistică, creatorii de artă românească, şi 
mă refer  aici în mod special a celor din domeniul meu de 
perfecţionare în artă – artele plastice şi cu predilecţie 
sculptura de for public au fost poate primii după 
cronicarii militari prezenţi chiar în “focul” 
evenimentelor, pentru a reprezenta scenele dramatice ale 
bătăliilor pline de tragedia sacrificiului suprem pentru 
salvarea demnităţii naţionale. 

Adevărul lui Decebalus per Scorillo, epopeea lui 
Pintea, explozia de mândrie naţională a lui Horea, “Horia 
Rex Daciae” - batjocoritoare la origine (scrisă de 
duşmani) a fost preluată de poporul român în accepţia sa 
reală, precedată ca şi acţiune şi importanţă de Unirea 
săvârşită de Mihai Viteazul la 1600, avându-l ca înaintaş 
în ale faptelor istorice de mare însemnătate pe unicul 
Ştefan cel Mare şi Sfânt. Oprindu-ne o clipă la cărturarul 
şi luminatul Domnitor Dimitrie Cantemir, apoi la Spiritul 
Blajului şi al Şcolii Ardelene, descălecăm în Oltenia lui 
Tudor Vladimirescu şi Apusenii lui Avram Iancu şi moţii 
săi, călăuziţi de dorul şi spiritul libertăţii dominate de 
obscuritatea Imperiului habsburgic, aici în Transilvania –
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matca organică a fiinţei româneşti, fiinţă în care nu a fost 
lăsat  în a-şi găsi elanul omul cel mai reprezentativ al 
revoluţiilor paşoptiste Nicolae Bălcescu – obligat la exil. 
Alexandru Ioan Cuza, Regele Carol I şi Majestatea Sa 
Ferdinand Întregitorul – sunt marile personalităţi care  au 
creat noile condiţii, parcă ca o îndreptăţită translare 
dinspre o oralitate cu amintiri, încă vii, spre o realitate 
organică, adevărată şi senzaţională. Cine a izbutit acest 
lucru?! Vârsta şi spiritul tânăr al unui popor care a răbdat 
secole de-a rândul umilinţa dar nu a acceptat-o niciodată. 

Numai amintindu-ţi de unde ai plecat vei putea 
avea măsura exactă a devenirii tale. Nu putem a nu vorbi 
de tragediile acestui popor, de apele învolburate şi şiroite 
de sânge, ale istoriei sale, de soarta cumplită, 
binecunoscută am zice, de jertfa atâtor iubitori de neam şi 
ţară care au deschis, bătătorit şi luminat drumul naţiunii 
spre viitor, sau marii artişti–sculptori, le-am adus omagiu 
prin operele lor monumentale consfinţindu-le justificat 
eternitatea prin simboluri marcante în bronz, marmură 
sau piatră. 

Se spune că în timpul celei mai înfloritoare 
perioade imperiale Roma avea nu mai puţin  de 60.000 de 
statui, număr care cred că depăşea suma statuilor din 
toate capitalele europene de astăzi. Trecând peste gustul 
pentru fost, rămâne pilduitoare acea frenezie a zămislirii, 
acel elan nestăvilit de a asedia redutele recunoştinţei dar 
şi  ale frumosului . 

Noi românii nu ne putem mândri cu o asemenea 
performanţă, pentru că istoria a fost  aşa cum a fost la 
noi, dar raportate la vitejiile timpurilor pe care le-am 
trăit, operele civilizaţiei româneşti preamărind 
momentele, personalităţile şi actele istorice memorabile 
sunt remarcabile. 
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Complexele monumentale, statuile închinate 
evenimentelor istorice care ne străbat istoria, elogiind 
faptele de bărbăţie şi vitejie exemplară înscrise pe răbojul 
istoriei  de către înaintaşii noştri, sunt o emoţionantă 
cinstire şi o răscolitoare evocare patriotică. 

Complexul de busturi monumentale dedicate unor 
revoluţionari paşoptişti şi unor reprezentanţi ai 
iluminismului românesc se înalţă pe Câmpia Libertăţii 
însumând 24 de busturi monumentale realizate de 
reprezentativi sculptori ai sculpturii noastre 
contemporane de for public. Complexul monumental 
arhitectural conceput ca un adevărat „Panteon al istoriei 
noastre naţionale”, însumează mari şi reprezentative 
figuri ale culturii şi istoriei moderne româneşti, precum 
Petru Maior, Gheorghe Şincai, George Bariţiu, Andrei 
Mureşianu, Simion Bărnuţiu, Alexandru Ioan Cuza, 
Avram Iancu, Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, 
Timotei Cipariu, Eftimie Murgu, Vasile Alexandri, Ion 
Heliade Rădulescu, Costache Negri, Cezar Boliac, 
Ludwig Roth, Ioan Inocenţiu Micu Klein, Aron Pumnu, 
Ion Ionescu de la Brad ş.a.m.d., lucrări realizate şi 
transpuse în bronz, busturile fiecare în parte au o înălţime 
de 1,5 metri şi sunt aşezate pe socluri de forma unei 
prisme paralelipipedice, realizate din beton placat cu 
travertin, cu o înălţime de 1,80 m, montate pe baze de 
beton de formă dreptunghiulară cu înălţime de 0,30 m, 
dispuse în semicerc. Busturile, fiecare în parte sunt 
realizate într-o manieră portretistică tradiţională realistă 
dar distingându-se fiecare bust prin particularităţile de 
expresie specifice fiecărui artist-sculptor. 

În întregul său acest ansamblu monumental este 
întregit simbolic de construcţia sculptural-arhitecturală 
„Gloria”, opera sculptorului Ion Vlasiu care a fost 
inaugurată la 14 mai 1977, reprezentând o „poartă a 
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istoriei”, străjuită de siluetele statuare zvelte şi 
impunătoare în spirit de victorie, a trei fete tinere, 
simbolizând Principatele Române surori, Transilvania, 
Moldova şi Ţara Românească. 

Silueta zvealtă şi impunătoare, în forma unui arc 
de triumf este realizată printr-o arhitectură în care 
domină construcţia printr-o linie simplă, un arc de triumf 
stilizat realizat într-o viziune modernă care încadrează 
cele trei Victorii din bronz. „Poarta istoriei neamului”, 
am spune noi, reprezentativă pentru perioada deşteptării 
naţionale a conştiinţei şi spiritului românesc din secolul 
luminilor, are înălţimea de 16 m şi este realizat din piatră. 
Cele trei victorii reprezentând Ţările Române sunt 
realizate în rond-bosse, transpuse în bronz, au formă şi 
construcţie simplificată, cu alte cuvinte un figurativ 
stilizat, având fiecare o înălţime de circa 4 m. Regăsim în 
constituţia şi construcţia lor însemnele şi simbolurile 
portului popular românesc. Împreună cu poarta cele trei 
victorii sunt aşezate pe un postament masiv la baza căruia 
este incizat următorul text „vrem să ne unim cu ţara”, 
detaliu dintr-un text ce datează încă din timpul 
desfăşurării Marii Adunări Naţionale a românilor pe 
Câmpia Libertăţii de la Blaj la 15 mai 1848. 

Ansamblul „Gloria” ridicat pe Câmpia Libertăţii 
este un monument demn de naţiunea română, în eterna 
amintire a acelor zile glorioase ale anului 1848. 

Statuia lui Mircea cel Bătrân – înălţată în incinta 
Şcolii militare de ofiţeri activi de marină, instituţie 
militară de învăţământ ce poartă numele ilustrului 
voievod, creaţie a sculptorului Marius Butunoiu. 
Monumentul eroilor din războiul pentru independenţă – 
din Ploieşti, se înalţă în Piaţa Gării de sud şi este creaţie a 
sculptorului George Vasilescu, cunoscut şi sub 
denumirea de “Monumentul Vânătorilor”, Statuia lui 
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Mircea cel Bătrân, din parcul central din Râmnicu 
Vâlcea, operă a marelui sculptor Ion Irimescu, dezvelită 
în anul 1966, sau Ansamblul monumental dedicat 
patrioţilor Maramureşului ucişi în chip bestial de 
horthyşti în ziua de 14 octombrie 1944, se înalţă maiestos 
pe o colină sub o geană de pădure, de la Moisei, operă a 
sculptorului Vida Gheza, ridicat în 1972. Monumentul 
Aviatorilor (Eroilor Aerului) din Bucureşti, creaţie a 
sculptoriţei Lidia Kotzebue şi Iosif Fekete, elementul 
dominant îl reprezintă statuia din bronz a lui Ikar, cu 
aripile întinse, gata de zbor, simbolizând rolul lui Traian 
Vuia, Aurel Vlaicu, Coandă şi alţi pionieri ai aviaţiei 
româneşti. Arcul de Triumf de pe şoseaua Kiseleff nu 
departe de Monumentul Aviatorilor, monumentul dedicat 
comemorării victoriilor repurtate de armata română în 
primul război mondial si făurirea Marii Uniri din 1918, 
construit iniţial în 1922 – şi refăcut în anii 1935-1936 
după proiectul arhitectului Petre Antonescu, conceput  
după arcul de triumf antic din cetatea eternă – Roma. Ne 
vom opri apoi la Monumentul răscoalei din 1907, realizat 
de sculptorul Naun Corcescu, inaugurat în 1972 –şi 
ridicat pe şoseaua Mihai Bravu în Bucureşti, Bustul 
generalului Carol Davila din incinta Spitalului Militar 
Central din Bucureşti – operă a genialului sculptor român 
Constantin Brâncuşi, cel ce a realizat şi Ansamblul 
sculptural-arhitectonic de la Târgu-Jiu (Coloana 
infinitului, Masa tăcerii  şi Poarta sărutului) în anul 
1937. Statuia lui Constantin Brâncoveanu, operă a 
sculptorului Oscar Han – dezvelită în anul 1939 în Piaţa 
1848 – din capitală. Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul, 
ţinând în mâna stângă, ridicată, o bardă ce-i  “ajunge la 
cer”. Ecvestra este realizare a sculptorului francez Albert 
Ernest Carrie Bellense – şi a fost dezvelită la 8 noiembrie 
1874. Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare din 
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apropierea fostei Cetăţi de scaun din Suceava şi este 
creaţia sculptorului Eftimie  Bârleanu, sau Statuia lui 
Petru Muşat aşezată în parcul din centrul localităţii 
(Suceava) – creaţie a sculptorului Paul Vasilescu. Înainte 
de-a ne opri la Monumentele omagiale ridicate în 
municipiul Oradea şi în Bihor nu putem omite 
Complexul Monumental în memoria eroilor căzuţi  din al 
II-lea război mondial – amplasat în centrul oraşului 
Carei, creaţie a sculptorului Vida Gheza – anul 1964 - , 
Monumentul Ostaşului Român – din Timişoara, operă a 
sculptorului Ion Vlad. Monumentul Independenţei de la 
Iaşi, operă a sculptoriţei Gabriela Manole Adoc ş.a. 

Bihorul şi Oradea se pot mândri cu o salbă de 
monumente închinate eroilor militari căzuţi pe aceste 
meleaguri, fie ei soldaţi de rând sau importante 
personalităţi militare precum generalul Traian Moşoiu, 
ridicat în anul 1992 – operă a sculptorului Teodor 
Zamfirescu, sau Monumentul Independenţei din Oradea, 
autor Constantin Popovici (din păcate distrus), sculptor şi 
personalitate artistică complexă. Apoi vom aminti de 
“Monumentul Ostaşului Român” – operă a sculptoriţei 
Iulia Oniţa – aşezat în Parcul 1 Decembrie din Oradea. 
Statuia ecvestră  a lui Mihai Viteazul – operă a 
sculptorului Alexandru Gheorghiţă şi a Getei Caragiu, 
monument ridicat din iniţiativa bravului general Corneliu 
Lungu, în vara anului 1995 şi amplasată în Piaţa Unirii 
din centrul oraşului Oradea, pe vechiul amplasament al 
Monumentului Ecvestru ce-l înfăţişa pe Regele 
Ferdinand Întregitorul (1923). 

Amintim de Monumentele Obelisc închinate 
eroilor căzuţi în primul şi al doilea război mondial pentru 
eliberarea oraşului Oradea, Statuia înfăţişându-l pe 
domnitorul Dimitrie Cantemir, operă a maestrului  
Irimescu; Monumentul Vânătorului de Munte de la 
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Beiuş, autor doamna sculpturii bihorene – Rodica Stanca 
Pamfil; Bustul lui Avram Iancu în Oradea sau cel ridicat 
în Salonta de subsemnatul, sunt doar câteva dintre 

monumentele semnificative, 
reprezentative şi simbolice 
realizate în saţiul bihorean şi 
orădean totodată – întru 
veşnica pomenire şi 
omagiere a jertfei de sânge, 
pentru eroismul manifestat 
de vrednicul militar român. 

Este prinosul adus de 
comunităţi, dar firesc prin 
harul divin al artistului – 
sculptor, cel care are meritul 
final în desăvârşirea unei 
opere de artă monumentală 
care are menirea de-a intra 
prin valoarea sa artistică în 
tezaurul nu numai cultural ce 
şi istoric  al neamului 
românesc.  

Demnitatea aparţine naţiunii române. 
Sculptor 

Conf. univ. dr. Cornel T. DURGHEU 
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Dragi camarazi, 
 
 Nouă decenii de viaţă, de viaţă adevărată, consumată 
la înalta intensitate a faptei care transformă fiecare clipă într-o 
picătură de veşnicie, reprezintă o vârstă de referinţă pentru 
oameni, pentru instituţii. Iar aniversarea ei este trăită cu egală 
emoţie, inclusiv într-o unitate militară care, precum Divizia 11 
Infanterie, şi-a făcut un punct de onoare din a-şi sluji, cu 
profesionalism, devotament şi credinţă, patria. 
  Nu o patrie abstractă, un contur desenat pe o hartă, ci 
o patrie vie, cu munţi şi câmpii, cu păduri şi ape, cu sate şi 
oraşe şi, mai presus de toate, cu oamenii săi. Oameni pentru 
care, ostaşi precum cei formaţi la şcoala bărbăţiei şi onoarei 
din Divizia 11 Infanterie, au prezentat nu doar chezăşia că 
viaţa şi bunurilor lor şi ale celor dragi le sunt apărate cum se 
cuvine, ci şi modelul de implicare, cu onestitate şi dăruire, în 
viaţa cetăţii. Înfiinţată la 15 august 1916 prin Înaltul Decret al 
Regelui Ferdinand, Divizia 11 Infanterie Oradea şi-a înnobilat 
stindardul prin jertfele glorioşilor săi ostaşi care, în cele mai 
mari conflagraţii ale secolului trecut, au sfinţit cu sângele lor 
curat pământul nepreţuit al gliei străbune. 
 Ca purtător, eu însumi al hainei militare, ce mi-am 
legat o parte a carierei mele de municipiul de pe Crişuri, în 
calitate de şef al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Bihor, 
nu pot să nu serbez bucuria bravilor comandanţi ai Diviziei de 
care mă leagă amintiri de neuitat. Ei mi-au fost nu doar 
parteneri întru slujirea renăscutei democraţii româneşti, ci şi 
prieteni adevăraţi. 
  Iată de ce, în acest moment de sărbătoare, simt nevoia 
de a transmite militarilor de acum ai Diviziei 11 Infanterie 
Oradea camaraderescul meu salut, felicitările cele mai calde şi 
urarea ca, urmând tradiţia înaintaşilor, să ducă mai departe şi 
mai sus bunul renume pe care şi l-a câştigat această unitate de 
elită a Armatei Române.  
La mulţi ani!  

Director general al Direcţiei Generale de Paşapoarte 
Chestor de poliţie, prof. univ. dr. Lazăr CÂRJAN 
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NOUĂ DECENII DE LA UN EVENIMENT 
MEMORABIL 

DIN ISTORIA POPORULUI NOSTRU 
 

Se împlinesc, în această vară, nouă decenii de la 
un eveniment memorabil, când România şi-a început 
propriul ei război de reîntregire naţională, pe fundalul 
primului război mondial, declanşat de marile puteri 
europene, organizate în două alianţe militare. 
Considerăm că este un demers necesar acesta, de a evoca 
împrejurările de atunci, care au determinat România să se 
angajeze în bătălia finală pentru deplină unitate naţională. 
Sentimentele şi gândurile generaţiei Marii Uniri au 
constituit elementul stimulator al acţiunii politice şi 
militare concrete, de participare la un război pentru 
eliberarea românilor de dincoace de Carpaţi de sub 
dominaţia multiseculară a Habsburgilor. Nimic nu era 
mai drept decât obţinerea libertăţii pentru toţi fiii unui 
neam, care să poată trăi într-o patrie a lor, unitară şi 
independentă. Ziua pe care o aniversăm a fost o piatră de 
temelie pentru o asemenea zidire naţională, care a rămas 
un termen de referinţă pentru generaţiile de azi şi de 
mâine. 

S-a întâmplat ca naşterea Diviziei 11 Infanterie, 
care a avut multă vreme sediul în Oradea, să se producă 
în circumstanţele istorice ale războiului întregirii 
naţionale, ea intrând în focul luptelor chiar din primele 
zile de la declanşarea ofensivei Armatei Române, în 
august 1916, şi pătrunderea ei pe teritoriul Transilvaniei 
până aproape de Sibiu. Referindu-ne, deci, la războiul 
reîntregirii naţionale, nu vom ignora nici modul exemplar 
în care s-a comportat această divizie românească în anii 
1916-1919, pentru că ea a înscris pagini de glorie şi de 
jertfe în istoria noastră militară. 
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În Consiliul de Coroană din 27 august 1916, 
convocat de regele Ferdinand I, au fost exprimate cele 
mai autorizate păreri cu privire la însemnătatea actului 
temerar al României de a intra în primul război mondial, 
atacând monarhia austro-ungară. Pline de adevăr şi 
învăţăminte sunt cuvintele rostite de primul ministru al 
ţării I.I.C. Brătianu: „Având drept ideal unitatea 
naţională, suntem datori să urmărim realizarea lui, căci 
cine ştie dacă în decursul veacurilor vom mai găsi un 
prilej atât de prielnic ca şi cel de azi.  

Iată de ce nu putem să mergem decât alături de 
aliaţi (de Antantă) şi în contra Puterilor Centrale. Fără 
îndoială, cred că din acest război vom ieşi învingători 
dar nu sunt sigur, se poate să fim şi învinşi. De aceea, 
vreau să se ştie bine şi de toţi că, chiar dacă ar fi să ieşim 
învinşi, tot cred că ţara… trebuie, în această clipă a 
evoluţiei ei istorice, să facă acest gest. În viaţa naţiunilor 
sunt afirmări de drepturi care cântăresc mai mult decât 
izbânzi trecătoare şi sunt gesturi de abdicare, de 
dezertare morală, care compromit viitorul lor pentru 
veacuri de-a rândul. Într-o atare situaţie e astăzi 
românismul. De aceea, chiar de ar fi să fim bătuţi, ori 
faptul că patru din cele mai mari puteri ale lumii au 
recunoscut temeinicia revendicărilor noastre naţionale şi 
au consfinţit, printr-un act solemn, hotarele etnice ale 
românilor, cauza românismului va face un pas înainte 
mai mare şi mai însemnat decât oricând, şi dacă nu azi, 
mâine vom culege roadele acestor jertfe şi acestor 
afirmări de drepturi”. Erau cugetări politice ale unui 
autentic lider, care exprimau starea de spirit a naţiunii în 
momentul declarării de război unei monarhii care 
stăpânea întinse teritorii româneşti. 

Cu privire la acest eveniment s-au pronunţat 
numeroşi cărturari şi oameni politici, între care şi Take 
Ionescu, care scria următoarele rânduri de o semnificaţie 
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aparte: „…ziua pe care de veacuri întregul neam românesc o 
aşteaptă pentru unirea românilor de dincolo şi a celor de 
dincoace de Carpaţi, bucuria de a îndeplini„sarcina glorioasă 
de a scăpa de sub jugul străin pe fraţii din Ardeal, din 
Maramureş, din Banat, din Ţara Crişurilor, precum şi pe cei 
din Bucovina, unde doarme veşnicul său somn Ştefan cel 
Mare; convingerea fermă că soarta a vrut să pună „în tăria 
sufletului lor şi braţului lor” sfârşitul suferinţelor unui neam 
întreg, că ei sunt cei chemaţi să îndeplinească „aspiraţiile 
seculare, pentru ca în viitor poporul român unit, la adăpost de 
sbuciumările trecutului, să-şi poată merge drumul său spre 
fericirea sa şi a omenirii”. 

Idealul unităţii naţionale a prezidat toate acţiunile 
politice şi militare ale românilor din patria liberă, care au 
pornit bătălia pentru dezrobirea fraţilor lor din imperiul 
bicefal, făcând enorme sacrificii umane (de peste 700.000 de 
vieţi) şi materiale pentru realizarea acestuia. Apreciem, deci, 
evenimentul pe care îl aniversăm ca pe unul care şi-a regăsit 
efectele în marile biruinţe din 27 martie, 28 noiembrie şi 1 
decembrie 1918, prin care s-au făcut necesarele reparaţii 
istorice, de revenire la patria mamă a unor teritorii vremelnic 
înstrăinate: „Braţul armat” al naţiunii a fost utilizat, la 
potenţial maxim, în celebrele bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi 
Oituz, dar şi pentru combaterea pericolului bolşevismului, care 
se instaurase şi la Budapesta. 

Recunoştinţa noastră se îndreaptă, în aceste clipe, faţă 
de cei care au pornit războiul pentru întregirea naţională şi au 
pierit în confruntările dramatice cu inamicul. Jertfa lor stă la 
temelia României Mari, patria de inimă şi de adevăr a tuturor 
românilor. Aducem un elogiu binemeritat înaintaşilor noştri, 
care au ştiut să-şi servească poporul, prin extraordinarele lor 
fapte de vitejie şi dăruire din care s-a înălţat edificiul statal al 
patriei unite. 

 
Prof. univ. dr. ing. Teodor MAGHIAR 
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ODIHNA DIN BIBLIOTECĂ 
 
 Am stat adesea pe platoul, acum gol şi pustiit, al 
fostei mari unităţi de infanterie modernă de la  Oradea, 
am rămas uimit şi chiar îndurerat de invazia vegetală, pe 
care o vedeam în jur şi mi-am pus întrebarea, dacă 
retragerea aceasta, şi tot ce se întâmplă în materie de artă 
şi organizare militară, este corect şi este pozitiv pentru 
siguranţa de la graniţă şi din toată societatea românească? 
 Nu am putut să-mi dau un răspuns suficient de 
lămuritor, poate nu eram eu suficient de informat şi eram 
nepregătit pentru un asemenea răspuns, poate eram prea 
legat biografic de destinul acestei unităţi militare, cu un 
drum atât de glorios în istoria modernă a românilor, de la 
Nistru şi până la Tisa, cu un rol atât de mare şi de benefic 
în istoria postbelică a Orăzii, unitate care mă adoptase ca 
ofiţer în rezervă şi mă purtase din grad în grad, de-a 
lungul convocărilor şi mobilizărilor, la care mă chemase 
timp de trei decenii. 
 Încât, trecând acum către şantierul nou, ce 
transformă cazarma în bibliotecă judeţeană, vedeam 
locurile, sălile, uşile şi geamurile la care am lucrat şi am 
dormit ca rezervist, iar acum revin la ele, pentru a le 
preface în săli şi geamuri de bibliotecă ! 
 Este acesta, desigur, un destin de progres general 
al României,  ca să transformăm o cazarmă în bibliotecă ! 
Şi prin acest pas uriaş să lărgim definiţia bibliotecii ca 
memorie stabilizată a Omenirii, care devine astfel şi 
memoria cazărmilor, care au avut un salutar rol de 
siguranţă şi  pază la graniţă.  Se pune firesc întrebarea, cu 
ce înlocuim această pază, care ne este noua sursă de 
siguranţă, cu ce înlocuim paza şi suplinim liniştea ce ne-a 
dat-o vechea organizare, din care această unitate militară 
a făcut parte? O suplinim cu noua instituţie paşnică a 
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cărţii, cu păstrarea unor martori şi a unor mărturii în 
bibliotecă, prin care să facă memorie şi amintire vie, 
despre ceea ce a fost aici mai înainte! Aşa se cuvine ! Cu 
acest gând recuperator, care îmi pare corect şi motivat, 
cred că am găsit soluţia de împăcare dintre trecut şi 
viitor, rezolvarea, prin care drumul ilustru al vechi mari 
unităţi militare, care a pornit din războiul nostru pentru 
independenţă, nu se întrerupe, ci se continua frumos la 
Oradea, în respectul înaintaşilor, acum şi în posteritate, 
printr-un simbolic cenotaf parietal şi bibliografic, de 
bibliotecă. Acesta se cuvine să fie făcut.  
 Spiritul neodihnit al soldaţilor şi ofiţerilor români, 
care se rânduiesc sub simbolul alfanumeric al U.M.01326 
îşi va găsi aşa liniştea. Şi în mod deosebit, printre ei, îşi 
va găsi liniştea  şi odihna spiritul  energic al colonelului 
Ţicudeanu,  care a fost ofiţerul cel mai bun, de la care am 
învăţat minunate principii şi exerciţii de tactică militară, 
pe hartă, la lada cu nisip şi în teren. Tuturor, fie-le efortul 
pentru Ţară recunoscut şi memoria binecuvântată în 
cartea neamului ! Fie-le dăruirea şi sacrificiul bine 
primite şi păstrate în  Bibliotecă! 

 
Conf. univ. dr. Constantin MĂLINAŞ, 

Căpitan în rezervă 
Oradea, 15 august 2006 
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…ŞI TRECEA FANFARA MILITARĂ!... 

 „Neam român din patru unghiuri  
fruntea ţi-o ridică sus,” 

               Ion Băila 
 ... dar timpul, parcă, nu vrea să treacă, imortalizat 
în acelaşi veşnic respect, aceeaşi iubire şi egală mândrie 
pentru ARMATA ROMÂNĂ!. 
 Sufletu-mi rămâne acelaşi copil emoţionat la 
trecerea armatei şi fanfarei sale, aceeaşi primăvară 
încărcată de flori de tei, copilul atent, cuminte 
ascunzându-şi freamătul, bucuria de a privi uniformele 
elegante,ce impun respect şi admiraţie, pasul cadenţat de 
defilare al ostaşilor cântând puternic, bărbăteşte, 
cântecele ostăşeşti şi nu numai: Imnul Naţional, „Imnul 
eroilor”, „Treceţi batalioane române Carpaţii”, „Pui de 
lei”, etc. 
 Mă revăd copil, adolescent, tânăr, pe strada 
Armatei Române, cu unităţile militare de o parte şi alta 
ordonat aliniate; priveam şi privesc cu etern respect haina 
militară, obiceiurile cazone, viaţa plină de freamăt şi 
tumult, agitată şi totuşi calmă, echilibrată parcă egală, 
înşelând ochiul superficial al civilului, armata şi militarii 
au făcut şi fac mereu parte din cotidianul meu. 
 Iar Dumnezeu, zâmbind, înţelegând dragostea 
mea pentru armată „m-a aşezat” cu domiciliul lângă UM 
01326- Batalionul de infanterie „general Traian Moşoiu” 
răsfăţându-mă cu prietenii şi cunoştinţe legate, de-a 
lungul timpului de care mă simt mândru şi onorat, de 
generalii: Bârloiu Viorel; Bordei Ioan; Gheorghiu Dorin; 
Lungu Mihai Corneliu; Cioară Ion; Ciupei Ioan; Todor 
Gheorghe; de ofiţerii superiori: Curta Marin; Grigore 
Vasile; Sava Andrei; Tătar Ioan; Ţepelea Ioan; Moşincat 
Constantin; Poinar Dan Nicolae; Schinteie Vasile; Sima 
Ioacim; Diaconu Viorel, şi mulţi alţii; de subofiţerii, 
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maiştrii militari, angajaţii civili, de soldaţi şi de fapt cred 
că aş putea să enumăr întreaga ordine de bătaie. 
 Emoţiile şi bucuriile copilăriei s-au extins de-a 
lungul vieţii devenind mai profunde, formându-mi un 
caracter aproape militar (ordine, disciplină, punctualitate, 
respectarea cuvântului dat) iar ca ofiţer în rezervă, 
desăvârşindu-mi această formaţie. Participările la diferite 
activităţi militare, atât ca ofiţer în rezervă cât mai ales - şi 
îmi place să mă repet - ca prieten al acestor oameni 
deosebiţi mi-a umplut inima şi sufletul de mândrie şi 
bucurie. 
 Revăd momentele emoţionante ale depunerii 
Jurământului Militar, depunerile de coroane cu ocazia 
Zilei Armatei, Zilei Eroilor, Ziua Imnului etc, rigoarea şi 
disciplina ostaşilor parcă mereu aud sunetele fanfarei 
militare cu ritmurile ei cadenţate insuflând  MÂNDRIA 
de a fi OM, MILITAR, ROMÂN. 
 Şi toate se leagă. Strada Armatei Române plină de 
unităţi militare străjuită de castanii albi curaţi şi înşiruiţi 
ca nişte ostaşi la defilare, casa mea învecinată cu aceasta, 
Muzeul Militar - cu ale sale scări maiestoase care duc 
spre împărăţia militară - străjuită de drapelele de luptă - 
icoane sfinte ale militarilor, trofee vii, ale numeroaselor 
bătălii purtate şi câştigate, în Ţară şi nu numai, cu galeria 
încărcată cu tablouri, fresce, arme, uniforme şi obiecte de 
uz militar, respirând istorie - prezenţă.  
 Şi parcă sfinţind eternul românesc - Biserica 
militară cu hramul „Sfântul Gheorghe” desăvârşeşte 
rotundul zonei militare având în centrul său maiestoasa 
clădire a Diviziei 11 Infanterie. 
 Deşi mic, acest lăcaş de suflet şi credinţă, 
bijuterie a meşterilor maramureşeni, slujit cu dragoste de 
dăruitul cu har a lui Dumnezeu, preot stravofor Mircea 
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Ioniţă, menţine ca un arc peste timp legătura Oştirii cu 
Împărăţia lui Dumnezeu. 
 Şi locul meu de muncă, liceul teoretic „Aurel 
Lazăr”- aflat în acelaşi areal militar - îşi datorează 
fiinţarea şi  existenţa tot mărinimiei sufletului 
ostăşesc,care la cumpăna anilor 1989/1990 şi-a înţeles 
menirea istorică, oferind spaţiul recent „cucerit”, pentru 
un lăcaş de cultură şi instrucţie al generaţiei prezente şi al 
celor viitoare. 
 Ca director şi dascăl al liceului, am fost nu numai 
de acord cu înfiinţarea filialei liceale a Organizaţiei 
„Cultul Eroilor” ci şi fericit de a transmite astfel 
generaţiei actuale şi celei viitoare sentimentul datoriei, de 
a perpetua cinstirea memoriei înaintaşilor care s-au jertfit 
pentru păstrarea integrităţii, independenţei şi suveranităţii 
României. 
 Pentru toate şi pentru toţi cei ce au luptat sub 
faldurile drapelului de luptă al Diviziei 11 Infanterie  
             Domnilor,  
                                     Am onoarea să vă salut! 

                            Slt. r. prof. drd. Ioan – Vasile MICU  
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GÂNDURI DE ADMIRAŢIE, STIMĂ, 
PREŢUIRE ŞI ÎNCREDERE 

 
 Îmi face o deosebită plăcere să evidenţiez, la 
această sărbătoare a împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea 
Diviziei 11 Infanterie Oradea, că între militarii actualului 
Inspectorat Pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al 
Judeţului Bihor şi militarii din Divizia 11 şi unităţile 
subordonate a existat o permanentă cooperare şi 
colaborare, precum şi relaţii de prietenie şi respect. 
 Odată cu trecerea anilor, evenimentele trăite 
devin istorie, mai veche sau mai nouă şi cum timpul 
estompează amintirile aducând uitarea, mi-am propus să 
consemnez câteva fapte legate de colaborarea şi 
cooperarea dintre cele două mari unităţi militare din 
Oradea. 
 Rememorând acum, după mai multe decenii, 
momentele cele mai importante din această zonă, pentru 
a afirma că relaţiile de prietenie, cooperare, colaborare şi 
respect reciproc au existat între cele două structuri 
militare încă de la înfiinţarea lor. Istoria ne demonstrează 
că militarii din cele două mari unităţi au trecut prin 
momente grele şi momente fericite alături şi au căutat să 
se ajute reciproc. 
 Suntem mândri de faptele de arme săvârşite de 
ostaşii Diviziei 11 Infanterie, scrise cu sânge şi sudoare 
pe un traseu ce depăşeşte 4000 km, în al doilea război 
mondial. A fost divizia care n-a cunoscut înfrângerea, a 
fost Marea Unitate care n-a pierdut nici o bătălie în 
sectoarele ce i-au fost afectate. 
 Un moment greu prin care au trecut cele două 
Mari Unităţi au fost catastrofalele inundaţii din lunile 
mai-iunie 1970, unde militarii din cele două structuri au 
participat împreună la înlăturarea efectelor inundaţiilor, 
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aprovizionarea cu apă şi hrană şi ulterior la lichidarea 
urmărilor inundaţiilor. Atunci, aceste uniforme purtate cu 
bărbăţie de tineri entuziaşti, bărbaţi încercaţi au fost 
elogiate de populaţie. 
 Participarea pompierilor militari la desfăşurarea 
evenimentelor din decembrie 1989 s-a manifestat şi în 
privinţa cooperării cu unităţile M.Ap.N. din zonă, 
respectiv Divizia 11 Infanterie şi putem spune că, aceasta 
a condus la eliminarea suspiciunii şi neîncrederii 
existente la un moment dat între forţele aparţinătoare 
ministerelor Apărării respectiv de Interne. 
 …şi un caz singular, dar sugestiv, este necesar 
pentru a sublinia că, alături de competenţa şi 
înţelepciunea celor investiţi atunci cu puterea deciziei, un 
factor important ce a contribuit la diminuarea „tensiunilor 
induse” l-a reprezentat respectul sincer şi prietenia 
statornică, pe plan local ori pe băncile Şcolii sau 
Academiei Militare, între ofiţerii de diferite arme. Şi un 
asemenea caz a fost prilejuit de prezenţa şefului de stat 
major al Diviziei Oradea din acele momente, maiorul de 
atunci Grigore Bartoş, la omologul său în funcţie de la 
Grupul de Pompieri şi coleg de Academie, căpitanul de 
atunci Nicodim Oltean, vizită ce a condus la eliminarea 
crispării şi temerilor care mai planau încă în acele zile, pe 
chipurile multora. 
 Şi în perioada dinainte de decembrie 1989, cât şi 
după, respectiv luna iunie 2005, când Divizia 11 
Mecanizată “Carei” s-a transformat în brigadă, între cele 
două Mari Unităţi s-au manifestat fapte de cooperare şi 
sprijin în programul de pregătire pentru luptă, precum şi 
la îndeplinirea misiunilor. 
 Merită să evidenţiem aici sprijinul acordat de 
unităţile din structurile Diviziei 11 pompierilor militari la 
îndeplinirea misiunilor lor. 
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 Menţionez câteva dintre aceste misiuni: 
• Participarea a 100 militari în termen de la 

fosta unitate militară din Beiuş sub comanda şefului de 
stat major al Companiei de Pompieri Ştei la stingerea 
unui puternic incendiu la fondul forestier din zona Vîrtop 
– Arieşeni, august 1988; 

• Sprijinul acordat pompierilor militari de fosta 
unitate militară din Beiuş la deblocarea drumului de 
acces spre Stâna de Vale, la incendiul produs la Cabana 
Iadolina din ianuarie 1981, precum şi la înlăturarea 
urmărilor incendiului; 

• Sprijinirea forţelor de intervenţie ale 
Pompierilor militari la stingerea unor incendii izbucnite 
la fermele agricole şi la lanurile de cereale din zonele 
Diosig, Tinca şi altele; 

Buna conlucrare şi colaborare între comenzile 
celor 2 mari unităţi, precum şi între structurile 
subordonate acestora s-a materializat şi prin alte forme şi 
activităţi dintre care enumăr: 

• Participarea unor ofiţeri M.Ap.N. la convocări 
de pregătire în unitatea de pompieri şi prezentarea unor 
teme cu caracter militar; 

• Organizarea unor simpozioane cu diverse 
ocazii la care au fost invitaţi să participe cadre şi ostaşi 
din unitatea de pompieri; 

• Participarea periodică a ofiţerilor din comanda 
unităţii de pompieri la şedinţele de analiză a stării şi 
practicii disciplinare organizate la Garnizoana Oradea; 

• Instructaje desfăşurate de ofiţerii din comanda 
Diviziei în poligoanele de tragere cu militarii din 
subunităţile de pompieri cu ocazia tragerilor; 

• Controale şi acţiuni executate de ofiţeri de 
pompieri în unităţile subordonate Diviziei privind 
prevenirea şi stingerea incendiilor;  
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• Consultaţii acordate precum şi instructaje 
efectuate cu personalul din respectivele unităţi cu 
neregulile constatate; 

• Sprijinul acordat unităţilor militare de către 
pompieri în întocmirea planurilor de cooperare, precum 
şi executarea unor exerciţii practice de intervenţie; 

• Sprijinul acordat de către ofiţeri din comanda 
diviziei unor ofiţeri din Marea Unitate de Pompieri la 
întocmirea unor lucrări de licenţă, cu caracter militar şi 
exemplele ar putea continua. 

La ceas de sărbătoare aş vrea să transmit mesajul 
meu de prietenie şi admiraţie şi al întregului personal din 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „CRIŞANA” al 
judeţului Bihor, întregului efectiv de cadre, angajaţi pe 
bază de contract şi militari în termen care au activat în 
structurile Diviziei 11 Mecanizate “Carei” şi celor care se 
găsesc în activitate în alte structuri numai rezultate 
remarcabile, să aibă parte numai de activităţi benefice, în 
aşa fel încât să rămână aceeaşi oameni de încredere, de 
nădejde, preţuiţi de întreaga populaţie iar celor care se 
află în rezervă – retragere, multă sănătate şi prosperitate. 

LA MULŢI ANI ! 
 

Inspector Şef 
Colonel, Nicodim OLTEAN 
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ÎN INIMILE VA DĂINUI PESTE VEACURI 
 

Am comandat Centrul 79 Intendenţă Depozit în 
perioada 1994 – 2000. A fost perioada cu cele mai mari 
realizari si impliniri din cariera mea militara de 33 ani. 
Chiar dacă, începand cu 1994 Brigada 79 Infanterie Moto 
nu mai făcea parte organic din Divizia 11 Mecanizată 
“CAREI“ fiind în subordinea Armatei a 4-a 
TRANSILVANIA, iar mai apoi a Corpului 7 Armată 
«General. Nicolae Sova», moralmente simţeam că 
aparţinem acestei Mari Unităţi care nu a cunoscut 
niciodată înfrângerea. 

Corpul de cadre al brigăzii era foarte bine pregătit 
profesional, fapt dovedit de rezultatele de excepţie 
obţinute de-a lungul anilor la aplicaţiile organizate şi 
conduse de eşaloanele superioare. Responsabilitatea, 
darzenia, tenacitatea, calitatea lucrului bine facut, 
organizarea minuţioasă a activităţilor, dorinţa de a fi între 
primii sunt caracteristicile oamenilor pe care i–am 
comandat timp de 6 ani. Aceste deprinderi şi calităţi au 
fost dobândite şi perfecţionate în cadrul marelui colectiv 
al Diviziei 11 Mecanizate «Carei». 

Acum, la ceas aniversar, deşi D 11 Mc. a fost 
ştearsa din controalele Armatei României, ca urmare a 
aşa-zisului “proces de restructurare“ le doresc tuturor 
celor care au făcut parte din această Mare Unitate de 
elită, indiferent de poziţia în care se găsesc – active sau 
în rezervă – cele mai bune gânduri, sănătate, fericire şi 
noroc. În pofida faptului că D. 11 Mc. nu mai face parte 
din cadrul organizatoric de pace al armatei, ea va trăi 
veşnic în inimile noastre şi va dăinui peste veacuri pentru 
ca ceea ce este peren şi etern nu poate fi nici uitat şi nici 
restructurat. 

Col. (r.) Dorel PETRILA 
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MESAJUL JANDARMILOR BIHORENI  
 
 Judeţul Bihor, datorită poziţiei sale la graniţa de 
vest a ţării, a beneficiat din totdeauna de importante forţe 
de apărare, unităţi si mari unităţi ale M.Ap.N. şi M.I. 
Apreciez deosebit de mult iniţiativa autorului prezentei 
lucrări de a scrie istoricul Diviziei 11 Mc, de la a cărei 
infiinţare se împlinesc 90 de ani,mare unitate a armatei 
romăne ce a avut un rol deosebit în zonă, participînd la 
toate evenimentele importante din aceasta perioadă. 
 Forţele de jandarmi locale, încă de la infiinţarea 
lor, au beneficiat de o bună colaborare şi cooperare cu 
unitaţile M.Ap.N. din Bihor, participînd împreună la 
numeroase misiuni, aplicaţii, acţiuni de înlăturare a 
efectelor unor calamităţi naturale, festivităţi de 
comemorare a unor evenimente, activităţi sportive, e.t.c. . 
Nu uitam că insăşi înfiinţarea primei companii de 
jandarmi în Oradea s-a datorat şi unităţilor M.Ap.N. din 
anii respectivi, care au contribuit cu efective militare la 
înfiinţarea subunităţii de jandarmi (peste 800 militari), iar 
deplasarea companiei de jandarmi Oradea Mare de la 
Cluj spre garnizoana Oradea s-a executat în subordinea 
Diviziei a 6-a infanterie concomitent cu operaţiunile 
desfăşurate de aceasta, subunitatea de jandarmi 
îndeplinind misiuni specifice de pază a liniilor ferate, a 
legăturilor telegrafice şi telefonice, a lucrărilor de artă, 
e.t.c2.  
 Se cunoşte faptul că in urma apariţiei Legii 
Jandarmeriei Rurale din 24 martie 1929 ( v. art. 64) a luat 
fiinţă Jandarmeria Armatei, adică pe lîngă fiecare Corp 
                                                 
2 Arhivele Naţionale Române, fond Inspectorate Teritoriale de 
jandarmi, dos. nr.1/1919-1947 (Ordin nr.1462 din 19 aprilie 1919). 
Istoricul Regimentului 7 Jandarmi, f. 4. 
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de Armată şi Corpul Vînătorilor de Munte au fost creeate 
batalioane de jandarmi ce aparţineau direct de corpul de 
armată respectiv, subordonat Ministerului de Război. De 
asemenea, jandarmii au participat la Manevrele Regale, 
luînd fiinţă servicii pretorale şi unităţi de poliţie, 
jandarmii avînd un dublu rol: desfăşurare activitate 
contrainformativă şi executare pază în zona manevrelor. 
 În situaţii de război, subunităţile de jandarmi 
subordonate armatei, concomitent cu îndeplinirea 
misiunilor specifice cînd situaţia impunea, luptau 
împreună cu unitaţile armatei pentru zădărnicirea 
acţiunilor inamicului. 
 O misiune grea şi periculoasă revenea jandarmilor 
la terminarea ostilităţilor, pentru asanarea terenului 
(ridicarea morţilor, a răniţilor, îngroparea animalelor 
decedate, strîngerea armelor, prinderea răufăcătorilor, a 
dezertorilor, a spionilor, e.t.c. ). Amintesc faptul că 
jandarmii au participat la dezarmarea trupelor germane. 
 Începutul anului 1949 a adus cu sine desfiinţarea 
Jandarmeriei şi transformarea acesteia în trupe de 
securitate (Decretul nr. 25 din 23 ianuarie 1949). Astfel şi 
în Bihor a fost înfiiţat Batalionul 5 Securitate cu sediul la 
Oradea, ulterior fiind înfiiţate şi alte formaţiuni de 
securitate (centre de instrucţie la Oradea şi Marghita), 
subordonate Brigăzii 3 Securitate Cluj. 
 Încă de la înfiinţare, batalionul de securitate 
Oradea a cooperat foarte bine cu marea unitate şi unităţile 
subordonate, periodic participînd la aplicaţii şi misiuni 
executate de aceasta, inclusiv prinderea unor infractori şi 
dezertori, cît şi la inundaţiile din 1970, 1975 şi 1976. 
 Pe timpul evenimentelor din decembrie 1989, 
între Divizia Mecanizată Oradea, unităţile subordonate 
acesteia şi Batalionul de Securitate Oradea a avut loc o 
comunicare şi cooperare permanentă, colaborare şi 



 82 

respect reciproc între cadrele acestor forţe, fapt ce a dus 
la rezultate foarte bune în misiuni, eliminarea 
evenimentelor negative, în Oradea nefiind probleme 
deosebite soldate cu decese sau răniţi din rîndul 
militarilor sau populaţiei civile cum s-a întîmplat în alte 
localităţi din ţară. 
 După 1990 relaţiile bune dintre Jandarmeria nou 
înfiinţată şi unităţile M.Ap.N. din Oradea au continuat s-
au dezvoltat, în prezent existînd un climat de prietenie şi 
respect reciproc între cadrele tuturor unităţîlor M.Ap N. 
şi Jandarmi. 
 La aniversarea a 90 de ani de la înfiinţare 
glorioasei Divizii 11 Infasnterie pe meleaguri gorjeni îmi 
îndrept, cu dragoste şi admiraţie, gândul spre urmaşii 
acestora şi le doresc spor la muncă şi performanţe în 
noibila misiune de apărare a României. 

La Mulţi Ani !  
Col.(r.) Ion POBIRCI 
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DIVIZIA DIN CERURI 
„Neamul este etern, prin Cultul Eroilor” 

Nicolae Iorga 

 Poporului român i-a fost dat să se plămădească şi 
să vieţuiască timp de milenii în acest spaţiu mirific din 
jurul fortăreţei Carpaţilor, având ca brâu Dunărea, Tisa, 
Nistrul şi Marea Neagră, spaţiu împodobit de bunul 
Dumnezeu cu frumuseţi neasemuite şi bogăţii de tot felul. 
Acest dar generos al naturii a fost folosit cu pricepere şi 
migală de truditorii acestui neam zămislit în acest colţ de 
lume încă din timpuri imemoriale, transformându-l într-
un teritoriu de fericire şi bunăstare, stârnind invidia şi 
mai ales lăcomia duşmanilor. Din această cauză, neamul 
nostru românesc a fost nevoit, deseori, să pună mâna pe 
arme, să se apere, plătind un greu şi scump tribut 
libertăţii. 
 Şi de fiecare dată am biruit. Mulţi însă dintre ai 
noştri au rămas prin munţi, pe dealuri ori pe câmpii, fără 
cruce sau candelă, fără un hârb cu tămâie şi o lumânare 
aprinsă. Răzleţite peste tot locul, mormintele multora 
dintre cei care s-au jertfit pe altarul patriei noastre n-au 
fost încununate cu flori, decât de darnica natură – când 
macii, viorelele şi brânduşele au înflorit. Acoperite de 
iarbă şi umbra codrilor, multe morminte au fost plânse 
doar de freamătul brazilor şi stejarilor, de murmurul 
izvoarelor sau cântecele păsărilor.  
 Or, eroii neamului sunt întocmai stelelor. Ei 
rămân în amintirea noastră, prin strălucirea pe care au 
dat-o neamului românesc, binelui ţării. Ei trebuie să 
rămână în istoria neamului ca stele nepieritoare. Jertfa lor 
să ne fie totdeauna călăuză pentru viitor. De aceea, avem 
datoria sfântă de a nu-i uita pe cei care au făcut suprema 
jertfă pentru România. 
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Eroii - înainte de ceea ce sunt: întemeietorii 
libertăţilor şi drepturilor noastre, întruchiparea virtuţilor 
ostăşeşti (curaj, tenacitate, spirit de sacrificiu) – au fost 
oameni ca toţi ceilalţi. Totuşi, ei au virtuţi care îi disting 
de semenii lor prin depăşirea stării de frică faţă de moarte 
şi printr-o superbă dăruire dusă până la sacrificiul de 
sine, săvârşind fapte demne de lauda şi recunoştinţa 
contemporanilor lor, precum şi a posterităţii. Ei sunt toţi 
acei care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în spatele 
frontului inamicului, pe străzile sau în clădirile 
localităţilor, sau în locurile de tortură şi exterminare. Ei 
au acceptat voit şi ferm să-şi dea viaţa pentru nobila 
cauză de a fi participanţi de excepţie la făurirea istoriei 
neamului românesc. Cauza comună a eroilor, de la cei 
din timpul geto-dacilor şi romanilor şi până la cei din 
Revoluţia din Decembrie 1989 a fost independenţa şi 
libertatea naţională, unitatea statală, suveranitatea şi 
neatârnarea, liniştea conaţionalilor, asigurarea unei vieţi 
decente şi demne. 

În rândurile Eroilor Neamului se numără cu 
onoare şi militarii – de la ostaş la general – ce au luptat 
sub glorioasele drapele de luptă ale Diviziei 11 
Infanterie. Şi nu au fost puţini. Patru mii patru sute 
treizeci şi trei. Divizia din ceruri şi-a cerut primele jertfe 
în luptele primului război mondial din Valea Jiului, apoi 
în Basarabia şi la Mărăşeşti, şi-a îngroşat rândurile în cea 
de-a doua conflagraţie mondială de la Odessa la cotul 
Donului şi apoi de la Oarba de Mureş până în masivul 
Tatra. Există între ei nume care au devenit legende ale 
neamului românesc. Credem însă că aici trebuie pomeniţi 
in corpore, aşa cum au şi luptat, făcând ca această mare 
unitate să fie “divizia care nu a cunoscut înfrângerea” şi 
„n-a pierdut nici o bătălie în sectoarele ce i-au fost 
încredinţate“. Generalul Constantin Bădescu, comandant 
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al Diviziei 11 Infanterie, consemna într-un ordin de zi: 
“Eroii acestei Divizii sunt numeroşi. Cimitirele semănate 
pe un spaţiu imens sunt o mărturie elocventă a unui trecut 
glorios. Ele vor vorbi poate mai mult decât se va mai 
vorbi de trecutul acestei Mari Unităţi. Ele vor menţine 
prietenia prietenilor şi spaima duşmanilor încă sute de ani 
iar celor ce au supravieţuit le va aminti unitatea din care 
au făcut parte în timpul grelelor dar glorioaselor lupte ale 
Diviziei 11 Infanterie“. 

Pildele lor de eroism au fost nenumărate. În urmă 
cu puţin timp am vizitat partea de nord-est a Ungariei. 
Invariabil, de câte ori am timp şi mi se iveşte ocazia, 
paşii mă poartă spre monumentele şi mormintele ostaşilor 
români căzuţi pe aceste meleaguri. A fost să dau peste 
însemnele Diviziei 11 Infanterie. De aceea aş dori să 
reamintesc, în puţine cuvinte, una dintre luptele purtate 
de ostaşii acestei divizii pe acele meleaguri. 
 În toamna anului 1944, în zona localităţii 
Tiszalők şi în cotul Tisei de la Tokaj şi Tiszatardos, au 
acţionat trupele Armatei 4 române. Încleştările cele mai 
aprige, la care au participat cu succes Diviziile 3 şi 11 
Infanterie, au avut loc în capul de pod de la Tiszalők, la 
Csobaj şi Tiszatardos, unde inamicul îşi concentrase 13 
batalioane de infanterie, 15 baterii de artilerie şi de 
aruncătoare de mine, precum şi numeroase tancuri. În 
perioada 9 – 15 noiembrie 1944, ostaşii români au atacat 
continuu inamicul, reuşind să zdrobească rând pe rând 
principalele puncte de rezistenţă ale acestuia.  
 Luptele au continuat, în noaptea de 21 spre 22 
noiembrie 1944 trupele hitleristo-hortyste au început să 
se retragă, lăsând la contact doar elemente de siguranţă, 
astfel încât Divizia 11 Infanterie a trecut la urmărire. 
Pentru acţiunile încununate de succes care au avut ca 
rezultat eliberarea, printre altele, a oraşului Tokaj, 
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Divizia 11 Infanterie a fost citată prin ordin de zi pe 
întreaga armată. “Ostaşii acestei Divizii au atacat vijelios, 
au înfrânt rezistenţa inamicului, au respins cu dârzenie 
contraatacurile acestuia şi au cucerit până în seara zilei de 
22 noiembrie 1944 localităţile Kistokaj, Tokaj, Tarczal, 
împreună cu puternica înălţime Tokaj, care stăpâneşte 
întreaga vale a Tisei superioare. Pentru spiritul înalt de 
sacrificiu, pentru vitejia arătată de ostaşi […], precum şi 
pentru strălucitele virtuţi ostăşeşti, Divizia 11 Infanterie 
şi bravele sale regimente 2 şi 3 dorobanţi, 19 infanterie şi 
21 artilerie se citează prin ordin de zi pe armată“. 
 Întru slava eroilor români căzuţi aici pe câmpul 
de luptă, pe malul Tisei s-a înălţat un însemn memorial a 
cărui placă de marmură albă fixată pe faţadă adevereşte: 
“Aţi fost fii unui alt popor şi aţi murit pentru noi. Voi ne-
aţi ajutat să obţinem libertatea. Amintirea voastră va trăi 
în veci“. Sub acest monument ridicat în cimitirul 
localităţii îşi dorm somnul de veci 38 de fii ai poporului 
român, 38 de eroi ai Armatei Române. 

O floare de primăvară depusă la baza 
monumentului, un gând pios şi o rugăciune pentru 
sufletele eroilor Diviziei 11 Infanterie a fost tot ce am 
putut face la acel ceas. Dar suntem convinşi că deşi 
mărunt, gestul nostru s-a împletit în coloana recunoştinţei 
fără sfârşit pe care sufletele Eroilor urcă spre locul lor din 
ceruri. Şi mai ştim, aşa cum a spus un mare Ostaş al 
Neamului Românesc, că „un popor care nu-şi respectă 
trecutul şi datina creştină, un popor care îşi pierde 
credinţa, un popor care nu cultivă iubirea faţă de moşii şi 
strămoşii săi, este un popor condamnat”. 

Eroii Diviziei 11 Infanterie pot să îşi doarmă 
liniştiţi somnul de veci. Ei şi-au făcut datoria faţă de 
Patrie iar urmaşii lor nu i-au uitat şi le cinstesc cu 
pioşenie memoria. Divizia 11 Infanterie, transformată 
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mai apoi în brigadă, a fost nu numai o şcoală a bărbăţiei 
ostăşeşti dar şi o şcoală a patriotismului adevărat, fără 
stridenţe. Nu a existat sărbătoare a neamului românesc la 
care cadrele şi militarii acestei mari unităţi, indiferent de 
garnizoana de dislocare, să nu participe în cadrul unor 
manifestări de înaltă ţinută civică şi culturală, dar şi de 
vibrant mesaj patriotic. Eroii au fost şi sunt cinstiţi şi 
pomeniţi de fiecare dată.  

Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” a găsit, atât 
în perioada interbelică cât şi după reînfiinţare, la această 
mare Unitate sprijin şi înţelegere în activităţile sale. 
Pentru aceasta le mulţumim. 

La 90 de ani de la ordinul telegrafic nr. 2891 al 
marelui Stat Major din 14 august 1916, ce avea să 
consfinţească înfiinţarea Diviziei 11 Infanterie, membrii 
Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” aduc un pios 
omagiu tuturor eroilor acestei Mari Unităţi, tuturor celor 
care astăzi nu mai sunt printre noi şi au plecat alături de 
Eroi să completeze Divizia din ceruri. Un salut 
camaraderesc adresăm tuturor celor care au slujit patria şi 
Neamul Românesc sub faldurile glorioaselor Drapele de 
Luptă ale Diviziei 11 Infanterie şi ale unităţilor care au 
continuat tradiţiile de luptă ale acesteia, odată cu 
îndemnul de a păstra nestinsă flacăra iubirii de Neam şi 
Ţară, de a-şi păstra verticalitatea şi onoarea indiferent de 
vicisitudinile vremurilor pe care le trăim. 

Glorie eternă Eroilor Diviziei 11 Infanterie! 
 

Vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” 
Preşedintele Filialei Bihor  

al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” 
Lt. col.(r), ing. drd. Dan N. POINAR 
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LA CEAS DE SĂRBĂTOARE CÂTEVA GÂNDURI 
DESPRE OŞTIREA ŢĂRII MELE 

 
Istoria, cartea de căpătâi a fiecărei naţiuni, cum o 

definea marele revoluţionar Nicolae Bălcescu, a ocupat 
întotdeauna un loc aparte în gândirea, acţiunile şi faptele 
poporului român. Cercetarea evoluţiei multimilenare a 
neamului nostru, a reliefat faptul că de la strămoşii noştri 
cei mai îndepărtaţi şi până în zilele noastre, întregul 
teritoriu locuit de ei a fost un teritoriu pe care s-a 
construit şi creat civilizaţia moştenită de noi., cei de 
astăzi, dar şi teritoriul pe care s-au desfăşurat sângeroase 
şi crâncene bătălii pentru apărarea fiinţei lui naţionale şi a 
valorilor create, împotriva a numeroşi invadatori, care 
râvneau la bogăţiile solului şi subsolului, la frumuseţile 
acestui teritoriu binecuvântat de Dumnezeu. 

Existenţa noastră, din zilele noastre, dovedeşte că 
pulberile stepelor şi vicisitudinile abătute asupra 
neamului nostru, suferinţele de inimaginat îndurate de el 
n-au putut să îngenuncheze poporul român, ei, 
dimpotrivă, i-au oţelit şi i-au călit voinţa şi dârzenia, i-au 
sporit dragostea de ţară, i-au întărit hotărârea de a nu 
ceda, în faţa nici unei greutăţi, de a nu pregeta în faţa nici 
unei jertfe pentru apărarea gliei sale. Ne stau mărturie 
rezistenţa opusă de neînfricaţii Dromichaites, Burebista şi 
Decebal în faţa cotropirilor, de vitejii voivozi precum 
Menumorut, Gelu, Glad, Litovoi în faţa expansiunii unor 
puternice forţe ale timpului, marile bătălii purtate de 
renumiţii domnitori precum Mircea cel Bătrân, Vlad 
Ţepeş, Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare, Petru 
Rareş, Ioan Voda cel Viteaz, Mihai Viteazul în timpul 
cărora ţările române s-au apărat pe sine,constituind, în 
acelaşi timp, şi o pavăză înaintată a continentului 
european în faţa puhoiului otoman, salvagardând, astfel, 
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atât propria independenţă, cât şi cuceririle civilizaţiei 
europene, grav ameninţate de tăvălugul nimicitor al 
oştirilor otomane şi nu numai. 

Victoriile obţinute de oştirile ţărilor româneşti pe 
câmpurile de bătălie, diplomaţia voivozilor şi 
domnitorilor români au impus respect din partea celor 
mari şi puternici, care au reconfirmat puterea suverană a 
domnitorilor români, dreptul ţărilor române de a se 
cârmui după propriile legi şi întocmiri. O expresie 
deosebit de elocventă a acestor realităţi o constituie 
vechile tratate, denumite capitulaţii, încheiate cu poarta 
otomană, în a căror conţinut glăsuieşte tăria de acţiune a 
poporului român, clarviziunea sa politică, evaluarea 
corectă a situaţiei internaţionale a timpului. 

Poporul român a fost întotdeauna un popor 
paşnic, iubitor de libertate şi înţelegere paşnică cu 
popoarele cu care a venit în contact. Dar împrejurările 
istorice vitrege, pericolele ce planau asupra lui, l-au silit 
însă să-şi întrerupă îndeletnicirile lui paşnice şi să-şi 
apere cu armele vatra strămoşească, avutul său, familia, 
creaţiile şi înfăptuirile sale, fiinţa naţională, credinţele şi 
obiceiurilor lui străbune în faţa oştirilor invadatoare, câtă 
frunză şi iarbă” care s-au vânturat de-a lungul veacurilor 
pe plaiurile noastre, nimicind totul în calea lor. Dar, la fel 
ca Meşterul Manole, strămoşii noştri au reclădit totul, 
realizând şi mai mult. Astfel, ca un simbol al dreptului 
istoric de a trăi liber şi independent în vatra lui 
strămoşească, poporul român a reuşit să înfăptuiască sub 
domnia voivodului erou Mihai Viteazul „actul cel mai 
strălucit al evului mediu românesc, unirea politică a 
ţărilor române între hotarele ce cuprindeau cea mai 
mare parte a teritoriului vechii Dacii”. 

Trebuie să spunem celor care afirmă în zilele 
noastre că istoria noastră naţională a fost falsificată, 
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referindu-se în special la continuitatea strămoşilor noştri 
în vatra lor strămoşească, la formarea naţiunii române, a 
statului naţional unitar român, la conştiinţa naţională a 
marilor voivozi români, la marile bătălii purtate de 
strămoşii noştri şi conduse de ei pentru apărarea gliei 
străbune şi fiinţei naţionale a neamului nostru purtate 
împotriva pulberilor pământului, că poate pe ici pe acolo 
am mai uitat un adevăr, că n-am avut curajul să-l spunem 
în totalitatea lui. Dar, orice metode aţi folosi, nu veţi 
putea, nici măcar umbri adevărul că noi românii încă mai 
dăinuim aici unde a fost cândva „Dacia Felix”, că 
naţiunea română s-a format şi că există, că are aceiaşi 
limbă, credinţă şi obiceiuri, că numărăm în prezent 
câteva zeci de milioane. Nu puteţi şterge, cu vorbe 
meşteşugite, că luptele seculare purtate de poporul român 
şi-au găsit materializarea în punerea bazelor statului 
naţional modern român în anul 1859, că desăvârşirea lui 
s-a finalizat în anul 1918, că obţinerea independenţei 
(1877) şi constituirea României Mari (1919-1920) s-a 
sfinţit prin sângele vărsat pe câmpul de luptă de către 
componenţii Armatelor Române, de bravii fii ai acestui 
popor, care au pus mai presus de orice Ţara şi 
independenţa ei . Şi nu putem uita de sângele vărsat de 
oştenii români în crâncenele bătălii purtate în anii 1941-
1944, care au permis reconstituirea României Mari, ale 
cărui hotare au fost ciuntite de marile puteri ale anului 
1940.  

An de an sărbătorim Armata Română, alcătuită 
din cei mai bravi fii ai poporului român. Ca urmare 
putem afirma că trăsătura fundamentală a Armatei 
Române o constituie faptul că ea s-a născut şi s-a 
dezvoltat ca instituţie exclusiv în slujba apărării fiinţei 
poporului român, a munci lui paşnice şi creatoare şi a 
patriei sale. Cercetând cu atenţie istoria neamului nostru, 
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tragem concluzia că în lanţul nesfârşit al războaielor de 
apărare s-au cimentat legăturile indisolubile dintre 
poporul român, armata şi biserica lui, că în jurul acestei 
axe s-a constituit aceea forţă extraordinară pe care n-a 
putut s-o distrugă nici o putere a timpului: imperiul 
roman, imperiul otoman, imperiul rusesc, imperiul 
austro-ungar şi de ce n-am zice, imperiul german. De 
asemenea, este necesar a sublinia că o armată mică ca 
număr de oşteni şi mai slab înarmată, nu putea ieşi 
biruitoare în confruntările cu marile imperii ale timpului, 
dacă n-ar fi avut alături întreaga suflare a unui popor 
dornic de libertate. 

N-am talentul de a zugrăvi cele afirmate mai sus 
în propoziţii şi fraze deosebite. De aceea vă propun să ne 
reamintim tabloul grandios şi plin de mişcare realizat şi 
transmis nouă  nu de un cronicar, istoric ori de către un 
trimis special pe câmpul de luptă, ci de către marele poet 
naţional Mihai Eminescu în evocarea „Bătăliei de la 
Rovine” din poemul „Scrisoarea a III-a”, în care pune în 
valoare vitejia ostaşilor români şi legăturile lor cu 
poporul român, popor care intră în scenă, părăsind 
desişul codrilor, pavăza lui naturală din totdeauna. 
Acesta, avântându-se în luptă, împrăştie moarte şi 
distrugere în oştile cotropitorilor: 

„Călăreţii împlu câmpul şi roiesc după un semn 
Şi în caii lor sălbateci bat cu scările de lemn, 
Pe copite iau în fugă faţa întregului pământ,  
Lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind în vânt,  
Şi ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindini, 
Orizontul întunecându-l, vin săgeţi de pretutindeni, 
Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie 
Urlă câmpul şi de tropot şi de strigăt de bătaie”. 
………………………………………………. 
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Ritmul bătăliei creşte din ce în ce în amploarea lui, 
până la finalul luptei, care arată înfrângerea deplină a 
oştirii lui Baiazid, formată din peste 100.000 ostaşi. 
„Peste-un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată,/Acea 
grindin-oţelită înspre Dunăre o mână/Iar în urma lor se-
ntinde falnic Armia română” 

Cu o rară măiestrie, marele bard Mihai Eminescu 
întregeşte această largă compoziţie a primei părţi din 
poemul său, plină de mişcare şi de tunet, evocând clipele 
de după crâncena bătălie. Tabloul care ni se înfăţisează 
este cel al unei linişti pătrunsă de o sfântă măreţie, ca o 
apoteoză a victoriei Oştirii româneşti: Soarele apune pe 
câmpul de bătălie,învăluind munţii „cu un nimb de 
biruinţă”. Apar stelele, care izvorăsc parcă „din 
veacuri…una câte una”, care împrăştie „linişte şi somn” 
binecuvântat. 

Pe fundalul acestui decor mirific, unul dintre fiii 
domnitorului marelui voievod şi domn Mircea cel Bătrân 
stă lângă cortul său şi „scrie o carte” soţiei sale, rămasă 
acasă, „de la Argeş mai departe”„De din vale de Rovine 
Grăim, Doamnă, către Tine, /Nu din gură, ci din 
carte,/Că ne eşti aşa departe…Oastea mea cu flamurile,/ 
Codru şi cu ramurile,.. 

Asemenea pagini de un tulburător lirism şi 
tragism despre oştirea română şi oştenii ei, cu puţin efort 
fizic, vom găsi şi în cronicile şi documentele referitoare 
la marile bătălii şi victorii ale oştirilor şi oştenilor lui 
Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul dar şi al Armatelor 
Române în luptele purtate în primul război mondial şi 
cele pentru eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi 
Ţinutului Herţa din vara anului 1941. Astfel, cu ani în 
urmă, pe când lucram ca arhivist, cercetător şi director la 
Direcţiunea judeţului Bihor a Arhivelor Naţionale am 
ajuns să cercetez o mică parte din documentele 
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componente ale Biroului Statistic Militar din cadrul 
Prefecturi judeţului Bihor, create în perioada 1939-1944. 
Între documentele aflate în acest micuţ, dar deosebit de 
important, fond arhivistic, se afla şi scrisoarea unui ostaş 
român, fost învăţător de ţară, trimisă părinţilor lui, dar 
reţinută de cenzura militară pentru faptul că în ea se 
găseau şi informaţii, care în conformitate cu legislaţia 
timpului intrau în categoria „Strict secret”. Redau din 
amintire, câteva date, care atunci m-au impresionat în 
mod deosebit. Menţionez că scrisoarea era datată cam pe 
la sfârşitul lunii iulie a anului 1941: 

„…Am eliberat Basarabia, străvechi pământ 
românesc aflat sub ocupaţia rusească. Este o zi de după-
amiază; caldă de vară. Pe şesul unde mă găsesc se află, 
precum spicele de grâu culcate de furtună la pământ, 
fraţii mei din Divizia…, care au căzut la datorie pentru 
binele României noastre. A fost un mare prăpăd. Noi ne-
am aflat între două sate, care acum sunt nişte mormane 
fumegânde. Locuitorii au fost alături de noi, cărându-ne 
apă, merinde şi muniţiuni… Mulţi nu mai sunt în viaţă, 
au căzut îmbrăţişaţi cu noi pentru vecie…”3  

În altă scrisoare, a unei femei dintr-o comună 
bihoreană, a cărui bărbat, ca mulţi alţii, fusese încorporat 
într-o unitate militară maghiară, scria soţului ei aflat şi el 
pe front: „Şi a venit prăpădul, de credeam că-i sfârşitul 
lumii”. Şi a crescut valea, care a inundat toate culturile 
iar vântul ne-a stricat casa. Acum a mai venit şi seceta 
aceasta, care a ars tot ce a mai rămas. Şi ce ştim face! 
Nu vii Acasă? Că nu mai ştim să facem nimic. Nu mai am 
ce da la prunci şi la vite de mâncare. Preotul nostru 
ortodox a fost bătut şi alungat din comună. Îl avem doar 
pe Dumnezeul nostru. Mulţi oameni din sat sunt duşi în 
                                                 
3 Documentele au fost luate de la instituţia noastră de către organele 
timpului. N-au mai fost restituite niciodată. 
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Ungaria la lucru, la minele de la Şolgotarian….Se 
zvoneşte prin sat că vine Armata română. Se ascund 
oamenii prin păduri până ce va veni. Vin-o acasă că 
murim de foame…”4 

Întotdeauna s-a ştiut că, la necaz, un popor a avut 
cea mai mare încredere în Biserică şi Armată. Se găsesc 
numeroase documente, care oferă informaţii la aceste 
legături. Dar de data aceasta, pentru a întări cele afirmate 
mai sus, mă voi folosi de o informaţie din zilele noastre. 
În oraşul nostru, Oradea, trăieşte un fost ofiţer activ al 
oştirii române cantonată aici la graniţa de vest a 
României, Lt. col. dr. Constantin Moşincat. În teza sa de 
doctorat intitulată „Politica de apărare a vestului 
României (1930-1940)” s-a ocupat de studierea vestitei 
linie de fortificaţii „Carol II”. De remarcat este faptul că, 
în urma unor cercetări amănunţite, autorul mai sus 
menţionat, a constatat existenţa, de fapt, a doua linii de 
fortificaţii: cazematele construite de armată şi aşa-zisele 
„fortificaţii spirituale”, realizate de Biserica Ortodoxă 
Română prin lanţul de biserici zidite de-a lungul graniţei 
de vest, care au fortificat minţile şi sufletele românilor, 
au întărit conştiinţa naţională şi dragostea de neam şi 
ţară, simţământul patriotic al românilor. Se cunoaşte 
faptul că linia de fortificaţii, construită din beton şi oţel, a 
fost nimicită, dar graniţa spirituală construită de biserici 
şi popor n-a putut fi nimicită de autorităţile de ocupaţie. 

Rezistenţa opusă de către populaţia românească 
împotriva măsurilor luate de ocupanţi, legăturile trainice 
cimentate între popor şi biserica sa, au fost mereu în 
atenţia autorităţilor de ocupaţie. Rezistenţa, atitudinile, 
manifestările şi speranţele românilor într-o eliberare 
apropiată au constituit în permanenţă „obiectul” 
dosarelor speciale ale parchetelor militare şi civile şi din 
                                                 
4 Idem 
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Oradea şi judeţul Bihor, dosare aşa-zise „Antistatale”, un 
gen de cauze de „Les Majestate”. De asemenea, în 
perioada ocupaţiei din anii 1940-1944, autorităţile 
maghiare au urmărit, arestat şi cercetat cu precădere pe 
foştii ofiţeri ai Armatei Române, rămaşi sub ocupaţie, 
pentru stoarcerea de informaţii. În cazurile când bătăile şi 
schingiurile nu dădeau rezultatele scontate, se recurgea la 
vechile metode medievale, la tragerea pe roată a celor 
interogaţi, numită în limbajul poliţienesc al timpului 
„Ciga ungurească”. N-au scăpat de asemenea tratamente 
nici preoţii români, care erau dezbrăcaţi, bătuţi şi apoi 
„împinşi” dincolo de graniţa cu Ungaria. În cazul 
poporului de rând, a ţăranilor din satele bihorene, 
metodele erau „mai blânde”. Aceştia pentru că 
aparţineau de biserica ortodoxă şi erau „valahi”, erau 
„puşi la jug” ca să tragă brazde pe câmp. Un ofiţer 
german, membru al Comisiei aliate de supraveghere a 
aplicării aşa-zisului Arbitraj de la Viena, nimerindu-se la 
locul unui asemenea supliciu, s-a oprit, s-a dezbrăcat de 
tunică şi s-a înjugat în locul unui valah. După numeroase 
încercări de urnire a plugului în brazdă, eforturile i-au 
fost zadarnice. S-a desjugat, s-a îmbrăcat şi a declarat că 
dacă ar fi nevoit să suporte asemenea umilinţă, ar folosi 
pistolul din dotare, ucigând pe cei vinovaţi de luarea 
unor asemenea măsuri şi apoi s-ar sinucide. 

Lecturând documentele timpului rămâi 
impresionat de speranţele puse în Armata Română de 
toate categoriile populaţiei (români, evrei, slovaci ş.a) 
aflate sub ocupaţia ungurească. 

Astăzi, când suferinţele îndurate au trecut în 
amintire, constatăm că legăturile dintre popor, biserică şi 
armată nu s-au estompat. Şi astăzi cei năcăjiţi îşi pun 
speranţele în armata, care a fost desfiinţată şi în biserica 
naţională a neamului românesc, supusă şi ea la diverse 
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vexaţiuni şi întinăciuni. De aceea, cei care frecventează 
biserica, măcar la sfintele slujbe de Duminică, le tresaltă 
sufletele şi le vibrează inimile când aud că în rugăciunile 
lor, preoţii, continuând tradiţiile neamului românesc din 
cele mai îndepărtate timpuri, se roagă şi pentru Oştirea 
Ţării Româneşti: „Şi încă ne rugăm pentru bine 
credinciosul popor român de pretutindeni, pentru 
cârmuitorii ţării noastre, pentru mai marii oraşelor şi 
satelor şi pentru iubitoarea de Hristos oaste” şi mai 
adăugăm noi din sfintele cărţi „pentru toţi cei căzuţi în 
lagăre şi închisori, pentru cei căzuţi pe câmpurile de 
bătălie fără un mormânt şi fără o cruce la căpătâi, 
pentru cei a căror nume s-au pierdut în negurile vremii, 
dar prezenţi mereu în gândurile şi rugăciunile noastre”. 

În toamna acestui an aniversez şi eu 52 de ani de 
legături permanente cu oştirea ţării mele. Mai întâi în anii 
de studenţie, ca elev militar participam la pregătirile 
ostăşeşti din cadrul Catedrei speciale de pregătire militară 
(1954-1958) din cadrul Universităţii „Victor Babeş” din 
Cluj-Napoca, pe care am absolvit-o cu gradul de 
sublocotenent. Apoi ca ofiţer (sublocotenent, locotenent, 
locotenent major şi căpitan) în evidenţele C.M.J. Bihor 
(1958-2006), cu specialitatea 57. Din acele vremuri şi 
până târziu, în anii 1997, la cererea comenduirei de 
garnizoană, alături de alţi intelectuali din oraşul Oradea şi 
judeţul Bihor, am vizitat numeroase unităţi şi subunităţi 
militare situate pe teritoriul judeţului Bihor, Satu Mare şi 
Maramureş, am participat la diverse simpozioane şi 
sesiuni ştiinţifice în care au fost prezentate şi dezbătute 
pagini din momentele fundamentale ale istoriei 
multimilenare a poporului român. 

Toamna târziu şi în iernile geroase, când oştenii 
Armatei Române de la graniţa de vest a României se 
întorceau obosiţi de la munca de pe şantierele României 
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sau de la muncile agricole, la solicitarea comenzi Diviziei 
11 Infanterie „Carei” în anumite după amiezi, la sala de 
studiu a Arhivelor Statului Bihor se făceau, de asemenea, 
cunoscute pagini din istoria noastră naţională, probate cu 
documente originale. Foarte mulţi dintre participanţi nu 
văzuseră niciodată cum arată un document original 
(manuscris, cronică, pergament cu numeroase sigilii 
atârnate ş. a.). Îmi amintesc că într-una din zile 
prezentând câteva din aceste valori ale Fondului 
Arhivistic Naţional (cronici, pergamente, fascicule 
referitoare la voivozi şi cneji români din Bihor ş. a.), unii 
dintre participanţi au declarat că n-au ştiut că în Bihor se 
găsesc asemenea valori, că au crezut, când auzeau despre 
ele, că sunt „laude” ale celor care doreau să se ştie că şi 
noi avem documente referitoare la istoria românilor din 
Transilvania în general şi celor din Ţara Bihariei în 
special. Apoi s-au aplicat spre ele, le-au mângâiat cu 
privirile umezite, şi le-au sărutat ca pe icoanele şi cărţile 
sfinte. 

Peste ani, într-o perioadă când era ameninţată 
integritatea şi siguranţa arhivelor bihorene, un ofiţer al 
Oştirii Române din Bihor, participant la una dintre 
întâlnirile noastre, s-a prezentat la biroul meu din Cetate 
şi mi-a cerut să solicit sprijinul comenzi Diviziei 11 
Mecanizate „Carei” din Oradea, având în vedere că 
„situaţia este prea caldă”!. Fără să stau pe gânduri, 
însoţiţi de acest ofiţer, m-am deplasat la comandamentul 
Diviziei din Oradea, informându-l despre situaţia în care 
se găseau Arhivele bihorene. Ofiţerul, care ne-a însoţit, a 
confirmat cele spuse de mine raportându-i şi alte multe 
date pe care eu nu aveam de unde să le cunosc. 

Imediat, în cel mult o oră, clădirea instituţiei mele 
şi tezaurul documentar adăpostit în aceasta, au fost luate 
sub pavăza Armatei Orădene. Îmi amintesc, dintre cei 
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mulţi, doar numele a doi ofiţeri: General-maior Nicolae 
Titus Şchiopu, comandantul Diviziei şi Lt. col. Ioan Cuc, 
comandantul dispozitivului de apărare şi ocrotire a unor 
valori ale neamului românesc.  

Acestora şi la mulţi alţii, acum la sărbătorirea a 
90 de ani de la înfiinţarea Diviziei 11 Mecanizate 
„Carei”, tuturor celor care au slujit în această Unitate 
Militară, vii sau trecuţi în lumea umbrelor, le transmit 
gânduri curate şi îl rog pe Bunul Dumnezeu să le dea 
binecuvântarea Lui. 

Al Dumneavoastră iubitor de neam şi ţară şi 
slujitor devotat, 

Căpitan în rezervă al Armatei Române  
Prof. Ioan Aurel POPOVICI 
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URĂRI DE SĂNĂTATE 
 

 Existenţa Diviziei 11 Mecanizate a fost benefică 
pentru meleagurile bihorene, pregătind mii de tineri 
pentru viaţă. În acelaşi timp a fost locul unde cei mai 
mulţi dintre specialiştii Spitalului Clinic Militar Oradea 
şi-au început cariera militară şi medicală în unităţile şi 
formaţiunile acestei prestigioase unităţi de elită a armatei 
române. Îmi amintesc de regretatul general NICOLAE 
ŞCHIOPU, (comandantul marii unităţi, în decembrie 
1989), datorită căruia revoluţia în Bihor a fost de 
„catifea”, fără victime, om cu o largă cultură şi aleasă 
omenie. Prin grija sa a fost restructurat sistemului 
medical militar din Armata Română, care a permis 
existenţa şi continuarea activităţii instituţiei noastre, 
pentru a acorda în continuare asistenţă medicală în 
beneficiul cadrelor din Ministerul Apărării Naţionale, 
active şi în rezervă şi a familiilor acestora şi pentru cei 
peste 15.000 de veterani de război arondaţi spitalului 
militar orădean. 
 Vremurile s-au schimbat, războiul rece a devenit 
istorie, şi astăzi mai mult ca oricând se adevereşte 
aforismul că-i mai sănătos „să realizezi mai mult cu 
mintea decât cu braţul”. Şi iată cum locul militarilor din 
cazărmi a fost luat de studenţii Universităţii din Oradea, 
iar clădirea fostului comandament al diviziei va adăpostii 
colecţiile de artă, de tradiţie şi cultură populară bihoreană 
şi de istorie locală a Muzeului „Ţării Crişurilor”  
 Omagiu şi recunoştinţă celor care au activat sub 
faldurile acestei unităţi de elită a Armatei Române. 
Tuturor sănătate! 

COMANDANTULSPITALULUI CLINIC MILITAR 
 DE URGENŢĂ „Avram Iancu” ORADEA 

  Col. Dr. Gheorghe-Ioan SCRIDON 
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15 august 2006, moment deosebit de important, în 
viaţa celor care am slujit sub drapelul tricolor, 
aniversarea a 90 de ani de la înfiinţarea D.11 I. îmi 
creează un sentiment de patriotism, de stimă şi respect 
pentru eroii neamului care s-au jertfit pentru România, 
pentru o viaţă mai bună, mai dreaptă. 

Însa istoria nu înseamnă numai eroii care au 
trecut în neant, istoria înseamnă şi cei care suntem în 
viaţă. Aduc cu acest prilej onorul, tuturor soldaţilor şi 
gradaţilor, subofiţerilor, maiştrilor militari şi ofiţerilor 
care au activat în R.21 Mc. - purtător al tradiţiilor de 
lupta ale R. 3 Dorobanţi "Olt", unitate care în 
compunerea D.11 I. nu a cunoscut înfrângerea. 

Orădenii trebuie să cunoască faptul că liniştea lor, 
în momentele grele, a fost asigurată de înţelepciunea 
celor care au condus unităţile militare în perioada 1989-
2004, cu mari sacrificii din partea cadrelor şi familiilor 
lor şi sub ameninţarea neexecutării unor ordine 
superioare. 

Şi noi am dorit şi dorim o schimbare reală a vieţii 
politice, economice, administrative, a standardelor de 
viaţă, nu numai declarativ. Este momentul ca cei care ne 
conduc să se gândească că nu se poate merge înainte în 
blocul NATO şi în UE cu o armată slab echipată şi 
dotata, slab hrănită şi instruită, şi foarte prost plătită. 

Minciuna şi ipocrizia politică şi administrativă 
trebuie să dispară din existenţa armatei - garantă a 
statului de drept, a Constituţiei, a drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti. 

Armata are nevoie de principii doctrinare noi, de 
o lege a apărării naţionale consistentă şi pertinentă, în 
primul rând ca rezultat al integrării în NATO, ea trebuie 
să-şi găsească rolul şi locul ei firesc în politica interna şi 
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externă, sarcinile pe care le are şi funcţiile pe care trebuie 
sa le îndeplinească. 

Sub nici o forma să nu fie utilizată ca element de 
coercitie împotriva poporului ci doar atunci când pot fi 
afectate instituţiile statului de drept. 

Consider absolut necesar ca în noile condiţii de 
securitate europeană a pericolelor potenţiale interne şi 
externe, România să-şi reconsidere şi să-şi restructureze 
forţele şi mijloacele de luptă pentru toate categoriile de 
forţe armate atât la pace cât şi la război. Să nu se 
minimalizeze pregătirea şi dotarea rezervelor cu resurse 
umane şi materiale. 

Domnilor politicieni şi guvernanţi, vă rog să 
asiguraţi armatei o viaţă echilibrată şi decentă , cel puţin 
prin aplicarea spiritului legilor în vigoare prin 
generalizarea lor şi nu prin truncherea acestora 
(abrogarea unor articole aprobate prin lege de parlament), 
atât pentru cadrele active cât şi pentru cele în rezervă. 

Faceţi ceea ce trebuie, ca armata română să nu 
mai fie umilită în faţa altor armate aliate! Nu o merităm! 

Tuturor camarazilor le prezint salutul meu 
ostasesc! 

Fost, prim-loctiitor şi şef de stat major al R.21 Mc.  
Col. (r), Aurel TAMAŞ 
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APEL SOLEMN 
adresat celor care, cu sufletul si trupul, au stat alaturi de 
Batalionul 128 Logistic. La ceas de răstrişte, atunci când 
Marea Unitate Mamă, pe numele ei nemuritor Divizia 11 
Infanterie, Divizia 11 Mecanizată «Carei» sau Brigada 11 
Mecanizată, a scris file memorabile în istoria armatei 
române, unitatea de logistică din compunerea acesteia, a 
răspuns mereu PREZENT. Luând diferite forme de 
organizare, de-a lungul timpului, această unitate a avut 
mereu ca prim obiectiv asigurarea logistică a celor care s-
au jertfit pe câmpurile de bătălie ale Europei, în marea 
familie a D 11 Mc. Apoi, parcă obosită de drumurile 
bătute, şi-a găsit găzduire în primitoarea Ţară a 
Crişurilor, pentru a veghea, de aici, de la fruntarii asupra 
liniştii şi păcii poporului român, căruia i-a fost veşnic 
credincioasă. 
 Batalionul 128 Aprovizionare şi Transport (B 128 
Log, sau Cp 128 Log.), indiferent de forma de 
organizare, unitatea de logistică a D 11 MC. şi apoi a Bg 
11 Mc., a adunat la sânul ei personal civil, soldaţi, 
gradaţi, subofiţeri, maiştrii militari şi ofiţeri, care de-a 
lungul existenţei acestei unităţi au avut un singur scop: 
să-şi servească poporul şi patria, aşa cum jurământul 
militar le-a cerut-o.  
 La ceas de Solemn Apel, la chemarea 
comandanţilor noştrii, aşa cum totdeauna am făcut-o, vă 
chem acum, dragi camarazi să fiţi alături de cei ce aduc 
omagiu celui care a fost, este şi va fi OSTAŞUL 
ROMÂN, în cadrul festivităţii de celebrare a 90 de ani de 
la înfiinţarea Diviziei 11 Infanterie!  

 
fost comandant al Cp. 128 Log. 

Maior (r.) Valer TONCEAN 
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PARTENERI ÎN GARNIZOANA ORADEA 
 
Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război din 

Bihor s-a înfiinţat graţie amplului proces de renaştere 
naţională, a deschiderilor inaugurate de victoria revoluţiei 
din decembrie 1989. A.N.V.R. Bihor s-a născut ca o 
componentă nouă a societăţii civile, profund democratică 
şi nediscriminatorie. A.N. V.R. Bihor s-a constituit ca un 
eveniment cu conotaţie istorică, reînnodând tradiţia 
instituită în anul 1902 de primul suveran al României, 
regele Carol I care a dat primul Decret Regal de înfiinţare 
a Asociaţiei Veteranilor de Război, şi astfel s-a pus în 
circuit public şi în con ştiinţa naţională onoratul titlu de 
VETERAN DE RĂZBOI. 

La înfiinţare A.N.V.R. Bihor au existat un număr 
de 22.000 veterani de război - în mare parte foşti luptători 
ai glorioasei Divizii 11 Infanterie. Pe timpul celor 16 ani 
a existenţei sale A.N.V.R. Bihor a avut o colaborare 
armonioasă, de sprijin şi ajutor reciproc, cu conducerea 
Diviziei 11 Mecanizată ”Carei” materializată în acţiuni 
concrete fapt recunoscut, de altfel, de comandantul 
Brigăzii 11 Infanterie Moto "Carei" care a acordat 
Diploma de Excelenţă asociaţiei noastre pentru 
profesionalism, pasiune, dârzenie şi devotament în 
servirea intereselor ţării şi ale Armatei Române. 

Conducerea A.N.V.R. Bihor şi preşedintele ei col. 
(r.) Ioachim SIMA a participat la şedinţa solemnă de 
aniversare a 125 ani de existenţă a Batalionului 21 
Infanterie "General Traian Moşoiu". În cuvântul adresat 
participanţilor la eveniment am omagiat existenţa şi am 
felicitat militarii pentru performanţele obţinute în 
procesul de pregătire pentru luptă. Am considerat că 
Batalionul 21 Infanterie „general Traian Moşoiu”, a fost 
o unitate fruntaşe, care făcea cinste Armatei Române. În 
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lunga sa existenţă a creat autentice valori morale şi 
militare. 

A.N.V.R. Bihor a participat activ în cadrul 
garnizoanei la toate manifestările organizate de 
comandamentul Diviziei şi al Brigăzii, a depus coroane 
de flori la monumentele închinate eroilor cu prilejul 
zilelor de 9 Mai, Ziua Armatei, Ziua Naţională a 
României. Prin membrii săi A.N.V.R. Bihor a fost 
prezentă în şcoli, în colaborare cu Asociaţia Cultul 
Eroilor precum şi la manifestările ştiinţifice şi culturale 
organizate la Cercul Militar şi Muzeul Militar. Împreună 
cu conducerea garnizoanei am ridicat monumente în mai 
multe localităţi din Bihor. 

Autoritatea morală, prestigiul asociaţiei s-a 
manifestat şi în cadrul unor şedinţe festive organizate 
pentru acordarea diplomei de onoare a asociaţiei 
următorilor comandanţi din garnizoana Oradea: general 
(r) Mihai Cornel Lungu, general (r) Ioan Cioară, general 
Ioan Ciupei. Diplomele reprezintă recunoaşterea, 
respectul şi cinstea pe care veteranii de război le-o 
acordăm pentru modul în care s-au implicat în rezolvarea 
problemele complexe cu care ne confruntăm. 
Nominalizarea acestora ca membrii de onoare ai 
A.N.V.R. Bihor ne onorează şi suntem mândrii că vă 
avem în mijlocul nostru. Prin cuvinte alese, pline de 
consideraţie şi respect, cei nominalizaţi au mulţumit şi au 
asigurat conducerea asociaţiei că şi în viitor vor păstra 
aceleaşi sentimente pentru veteranii de război, segment 
aparte al societăţii româneşti şi bihorene, autentică forţă 
morală în România. 

Este de asemeni semnificativ mesajul generalului 
Ioan CIUPEI, comandantul Brigăzii 11 Infanterie Moto 
„Carei” din care citez : "LA MULŢI ANI EROI 
BIHORENI. Vă rog să-mi permiteţi ca în numele 
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personalului militar şi civil din brigadă să vă adresez 
sincere şi respectuoase urări de sănătate şi prosperitate. 
Noi generaţia de astăzi apreciem că jertfele pe care 
veteranii de război le-au făcut pentru patrie şi poporul 
român sunt imense. Am izbutit să ne păstrăm fiinţa, 
limba şi portul şi istoria va evidenţia EROISMUL Dvs. 
ca pe un cult al jertfei". 

Veteranii de război din Bihor şi ţară, reprezintă 
încă imaginile vii ale celui de al doilea război mondial, 
tezaurul uman viu al armatei române, sunt aceia care 
pentru apărarea Patriei Române şi-au oferit bunul cel mai 
de preţ VIAŢA. 

Acum când sufletele lor domină văzduhul 
românesc, să lăsăm să ne cadă o lacrimă de curăţenie 
morală pentru cinstirea faptelor lor, să omagiem cu 
respect şi mândrie drumul de luptă victorios al Diviziei 
11 Infanterie care pe parcursul celui de-al doilea război 
mondial nu a cunoscut înfrângerea. 

GLORIE şi recunoştinţă veşnică drumului de 
luptă al Diviziei 11, unitate de frunte în cadrul armatei 
române. Nădăjduim că vom fi şi în continuare parteneri 
onorabili în frumoasa noastră garnizoană Oradea care ne-
a adoptat ca pe proprii ei fii. Celor care astăzi continuă 
aceste frumoase şi glorioase tradiţii La mulţi Ani! 

Preşedintele A.N.V.R. Bihor 
Col. r. Ioachim SIMA 
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RELATII  TELEFON:
 Grig ore BARTOS: : Viorel DIACONU:

Valer TONCEAN: : Gratia n POPOVICI: 
0724 909767  0744 690979

0743 067760 0788 489597

PROGRAMUL MANIFESTÃRILOR
DIN 15 AUGUST 2006

8.00-9.00 - 

9.00 -10.00 
VERNISAREA EXPOZITIEI: “

-Depuneri de coroane de flori pentru eroii D.11 I.
10.00 - 11.30  

CIMITIRUL MUNICIPAL
Procesiune si tã mâierea mormintelor eroilor 

MUZEUL MILITAR ORADEA
-

SALA DE CONFERINTE A PREFECTURII
- Primirea invitatilor
- Cuvânt de întâmpinare din partea orga nizatorilor
- Prof. univ. dr. Viorel FAUR, Evocarea  eroismului a rmatei româ ne
din primul rãzboi mondial. 
Prezentarea cãrtilor:  “Divizia  11 Infa nteria pe frontul întregirii”, 
autor Constantin Mosincat; “Sub drapelul Diviziei 11”
- Vizionarea filmului documentar “Gloria  Diviziei 11”, a utori
 Dan Poinar, Marius Bidilean

DIVIZIA 11 SUB SEMNUL 
CRUCII COM EMORATIVE A RÃZBOIULUI 1916-1919”

12.00 - 12.05 - DANGÃTE DE CLOPOTE ÎN MEMORIA 
ROMÂNILOR CÃZUTI PE CÂMPURILE DE BÃTÃLIE

12.05 - 14.00 -  Piata 1 DECEMBRIE 1918 - STATUIA OSTASULUI ROMÂN
 - APELUL SOLEMN AL UNITÃTILOR DIVIZIEI SI BRIGÃZII 11
-  Gl. D. R. Mihai Corneliu LUNGU, Alocutiune la 90 de ani de la înfiintarea D. 11 I.
- Col. r. Grigore BARTOS, Lt. col. r. drd. Constantin MOSINCAT, Apelul solemn al 
dra pelelor  de luptã ale unitãtilor diviziei din perioada 1916-2005 
- TE-DEUM pentru eroii diviziei  si ai neamului românesc cãzuti pe câmpurile 
de onoare pentru apãrarea României
-  Moment de  reculegere 
- MESAJE OFICIALE
- DEFILAREA DRAPELELOR DE LUPTÃ SI A GÃRZII DE ONOARE 
14.30 -  Amintiri din vremea ostãsiei

Români !
“Însufletiti de datoria sfântã ce ni se impune,
hotãrâti sã înfruntãm cu bãrbãtie toate jertfele 

legate de un  crâncen rãzboi,
pornim la luptã cu avântul puternic al unui popor,

care are credintã neclintitã în menirea lui.
Ne vor rãsplãti glorioasele roade ale izbândei !”

Ferdinand I

Editura 
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