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ORDIN DE ZI NR. 29 
din 22 noiembrie 1944 

 
Ostaşi ai Diviziei 3 Vânători de Munte! 
Am urmărit zi şi noapte lupta voastră de la Beiuş la Tisa şi de aici la Miskolc şi pot afirma că sunt mândru de 

vitejia voastră. Nici unul din voi n-a dezminţit faima vânătorilor de munte /…/ 
Împreună cu diviziile Corpului 33 Armată rus aţi luat parte la bătăliile pentru Beiuş, Oradea, Debreţin, Tisa, 

Miskloc, luptând într-o frăţească tovărăşie de arme cu ostaşii vânători şi artilerişti ai Corpului 33 Armată rus. 
La Beiuş aţi înfruntat cu dârzenie Diviziile 4, 8 şi 12 ungare. V-aţi bătut cu înverşunare pentru a asigura ieşirea 

pe Crişul Negru a Corpului 33 Armată. 
În strânsă colaborare cu viteaza diviziei rusă a colonelului Gorobeţ, ajutaţi de artileria Corpului 33 rus aţi aruncat 

pe inamic din zona Beiuş. 
S-a distins Grupul 6 Vânători de Munte, de sub comanda colonelului V.Cârnu, cu Batalionul 11 Vânători de 

Munte, de sub comanda maiorului Cristescu, căzut eroic în fruntea batalionului la Pocola în lupta cu tancurile maghiare; 
Batalionul 6 Vânători de Munte, de sub comanda maiorului Clăianu; Batalionul 11 Vânători de Munte, de sub comanda 
maiorului Navacovici Iosif, şi Grupul 3 Artilerie, de sub comanda colonelului Popescu Remus; din armata aliată s-a 
distins locotenent colonelul Zabalovski. 

La bătălia de la Oradea, după ce aţi atins Crişul Repede aţi alungat Divizia 76 germană şi Divizia 12 maghiară. 
La bătălia de la Oradea, după ce aţi atins Crişul Repede aţi alungat Divizia 76 germană şi divizia 12 maghiară. 
În situaţia grea când dreapta corpului de armată se repliază în luptă grea, deşi ameninţaţi cu încercuirea de 

tancurile germane, aţi rezistat cu toată dârzenia pe Criş. 
La Miersig, Ianoşda, Leş, Nojorid, Ferdinand[Livada], Oradea, aţi făcut eforturi supraomeneşti luptând cu acelaşi 

dispreţ de moarte şi aceeaşi vitejie de vânători de munte. 
S-au remarcat Batalionul 6 Vânători de Munte, de sub comanda maiorului Clăianu; Batalionul 21 Vânători de 

Munte, de sub comanda maiorului Mihuţoiu; Batalionul 22 Vânători de Munte, de sub comanda maiorului Ghiciulescu; 
Divizionul 3 Obuziere Munte, de sub comanda maiorului Gheorghiu C. Ioan; Divizionul 9 Tunuri munte, de sub comanda 
locotenent-colonelului Broşteanu, ajutat de maiorul Eraclide Ioan şi Divizionul 1 Tunuri munte, de sub comanda maiorului 
Negoescu Radu, ajutat de maiorul Popovici Aurel. 

Mereu victorioşi aţi ajuns în faţa Debreţinului în strânsă legătură cu eroicele trupe aliate de vânători din Divizia 78 
sub comanda generalului-maior Mihailov şi Divizia 337 de sub comanda colonelului Gorobeţ, asaltând pe inamic la nord. 

S-a distins Batalionul 5 Vânători de Munte, de sub comanda maiorului Pop Alexandru; Batalionul 11 Vânători de 
Munte, de sub comanda locotenent-colonelului Costin care în cooperare cu tancurile aliate au cucerit Hajduhadhaz; 
Batalionul 6 Vânători de Munte, de sub comanda maiorului Clăianu care a căzut rănit în lupte împreună cu maiorul 
Eraclide din artilerie; Batalionul 22 Vânători de Munte, de sub comanda maiorului Ghiciulescu, precum şi artileriştii 
diviziei, de sub comanda colonelului Popescu Remus. 

La trecerea Tisei, în frunte cu Grupul 3 vânători de Munte, de sub comanda colonelului Popescu R. Constantin, 
având în avangardă Batalionul de moţi „Avram Iancu”, privirea tuturor se îndreaptă cu legitimă mândrie spre voi 
reamintind glorioase fapte de arme din trecut. 

Viteji ai diviziei 3 Munte! 
Prin comportarea voastră bravă aţi înscris în istoria neamului cea mai frumoasă pagină de glorie. Ochii tuturor 

celor din patrie aţintiţi asupra voastră. Voi sunteţi mândria patriei. Acum, la bătălia pentru Miskolc, deşi istoviţi de 
marşurile istovitoare prin ploaie şi noroi, stând de cele mai multe ori în câmp, în luptă cu duşmanul aţi reuşit să fiţi la 
înălţimea celei mai viteze armate din lume, armata roşie, contribuind la cucerirea unuia dintre cele mai frumoase oraşe 
ale Ungariei, Miskloc. La terminarea acestei bătălii lupta însă nu a încetat; mai avem puţin pentru a învinge definitiv 
duşmanul. 

Mă închin cu pioşitate în faţa mormintelor eroilor căzuţi pentru mărirea şi gloria patriei. 
Celor răniţi le doresc grabnică însănătoşire, iar vouă bravi vânători care duceţi greul luptei, vă doresc victorie şi 

noroc în luptă /…/ Victoriile obţinute nu ar fi fost posibile dacă nu aş fi avut concursul comandantului secund, colonelul 
Constantinescu I. Ioan, comandanţilor de grupuri, colonelul Cârnu şi colonelul Popescu R. Constantin, comandantul 
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artileriei, colonelul Popescu Remus, statului major al diviziei de la şefii de birouri şi servicii până la şeful de stat major, 
care înfruntând orice primejdie şi neprecupeţind nici un pic de odihnă au pregătit zi şi noapte toate operaţiile ce le-am 
ordonat potrivit misiunilor primite, executând numeroase misiuni exterioare, până în linia I-a. 

Pentru detaşamentul de luptă rus nu am decât cuvinte de laudă, pentru modul cum s-a comportat în tot timpul 
acţiunilor, în special căpitanul Bereket, comandantul detaşamentului, care prin priceperea şi munca neobosită zi şi 
noapte a asigurat cea mai strânsă legătură cu Corpul 33 aliat, pe tot timpul operaţiunilor. 

Închei acest ordin de zi cu cele mai alese sentimente de gratitudine şi totodată camaraderie, menţionând 
comandamentul Corpului 33 Armată rus în frunte cu cei mai bravi comandanţi generalul Semenov, comandantul corpului, 
generalul Similov, comandantul secund, generalul Fomin, şeful de stat major, colonelul Tihomirov, comandantul artileriei 
care în tot timpul acţiunilor au arătat Diviziei 3 Munte o atenţie deosebită, o frăţească tovărăşie de arme, realizând cea 
mai strânsă colaborare atât din punct de vedere tactic, cât şi din punct de vedere sufletesc. La trecerea peste Tisa, 
locţiitorul la comanda corpului de armată general-maior Similov şi şeful de stat major generalul Fomin, ne-au arătat toată 
dragostea, solicitudinea, dându-ne tot timpul tot sprijinul pentru a duce la bun sfârşit operaţiunea atât de grea /…/ 

Toţi ostaşii, ofiţerii, subofiţerii şi trupa care s-au distins în luptă vor fi propuşi la decorare. 
Prezentul Ordin de Zi se va citi tuturor ostaşilor din subordinea diviziei. 
Dat azi la cartierul Diviziei 3 Munte, sud Miskloc-Sajopetri. 

 
Comandantul Diviziei 3 Munte 

General de divizie MOCIULSCHI LEONARD 
 

SURSA: 
Arhiva Ministerului Apărării Naţionale, 

 fond 1, dos. 330, f.29-31.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


