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Eroi bihoreni și Jertfa lor 
Col. r. dr. Constantin MOȘINCAT1 
Col. r. ing. Dan Nicolae POINAR2 

„Noi suntem creștini și considerăm că Centenarul  
e un prilej să ne gândim la străbunicii care s-au jertfit, 

care s-au sacrificat pentru această extraordinară idee de unire”. 
 

Bunicii, străbunicii şi unchii mei, asemenea înaintaşilor noștri, au luptat pentru Independenţa României la 1877-
1878, în Primul şi Al Doilea Război Mondial. Un străbunic a murit în războiul întregirii naționale, pe aliniamentul 
Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, un unchi a murit în Alsacia ca prizonier de război, un frate al mamei a căzut la Cotul Donului, 
tata a fost obligat la muncă forțată din ordinul lui Horthy, iar alt neam a căzut la Oarba de Mureş, în Ardeal, bunicul pe 
linie paternă a muncit pentru armata cezaro-crăiască, iar socrul, a căzut prizonier în Tatra, și a stat prizonier la ruşi, în 
carierele de piatră din Urali, trei ani; bunicul pe linie maternă a luptat în Est, până la Cotul Donului şi în Vest, până în 
Munţii Tatra. Și din acest motiv slujesc cu credinţă şi devotament o cauză nobilă - Cultul Eroilor. Tot din acest motiv mă 
consider îndreptăţit să cer socoteală tuturor acelora care săvârşesc fărădelegi, neprețuind locurile sacre, locurile de 
odihnă ale eroilor şi martirilor neamului românesc şi tot ceea ce este închinat memoriei lor. Cimitirele şi mormintele 
eroilor de pe teritoriul României sunt locuri sacre puse sub protecţia legilor statului român, și legi internaționale care 
spun următoarele: 

Cimitirele, mormintele şi operele comemorative de război româneşti (edificiile, monumentele de artă, plăcile şi 
altarele comemorative, troiţele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcţii ori lucrări realizate în memoria eroilor şi 
martirilor), precum şi cele străine situate pe teritoriul României sunt considerate aşezăminte social-culturale, fiind 
supuse regimului juridic stabilit prin Legea 379/2003, cu privire la regimul mormintelor şi operelor comemorative de 
război, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 700/7 octombrie 2003. 

În sensul acestei legi, mormintele de război sunt locuri de înhumare a persoanelor care au decedat în timpul şi 
din cauza conflictelor armate ca urmare a îndeplinirii unui serviciu comandat sau voluntar în interesul statului ai căror 
cetăţeni au fost, precum şi alte locuri în care se păstrează rămăşiţele pământeşti ale acestora. 

La Oradea, singurul cimitir cu o astfel de destinaţie este Cimitirul Municipal, obiectiv care cuprinde patru 
edificii: Monumentul ”Vulturul” al Eroilor de la Tisa, Parcela Eroilor Români căzuți în al doilea război mondial, parcela cu 

                                                           
1 Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regia Maria”- Filiala Bihor, membru 
2 Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regia Maria”- Filiala Bihor, Președinte executiv 
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mormintele și Obeliscul Eroilor Sovietici şi Monumentul Eroilor Maghiari. Aceste obiective aparţin domeniului public şi 
se află în administrarea Primăriei Municipiului Oradea, dar sub protecţia legilor statului român. Primăria Oradea, prin 
administrația Cimitirului se ocupă de întreţinerea şi paza acestuia, fără însă a avea dreptul să modifice structura sau 
destinaţia lor, fără acordul instituţiilor abilitate. 

În ultimii ani, la Oradea, Legea nr. 379 din 2003, ca şi cele anterioare a fost uneori neglijată, ca să ne exprimăm 
cu eleganță. Din acest motiv ANCE – Filiala Oradea a cerut, prin conducerea sa, și a solicitat restaurarea celor trei 
monumente, inclusiv a „Vulturului” și a însemnelor situate în partea superioară a obeliscurilor. Trebuie ştiut că 
„Vulturul” simbolizează dinastia Basarabilor, nucleul în jurul căruia a fost organizată - Ţara Românească, provincie ce a 
jucat rolul hotărâtor în destinul istoric al întregirii României Mari. De asemenea, vulturul este simbolul regalităţii 
românești, al latinităţii şi pasărea de prim rang în heraldică, el întruchipând curajul, hotărârea, zborul spre marile 
înălţimi, puterea, grandoarea. Vitejia ”vulturilor” români ce s-au avântat în 1919 spre Budapesta3. Reamintim faptul că 
cele două principate române au fost atâtea veacuri despărţite din cauza concepţiei de stat, după care ele erau 
considerate ca moşia Principelui, a şefului statului. Când Ştefan cel Mare a ajuns victorios la Bucureşti, nu s-a gândit să 
confişte Capitala şi Muntenia cu totul, ci a respectat dreptul de proprietate al familiei Basarabilor, aşezând pe tronul din 
Bucureşti un membru din acea familie, pe care-l credea devotat. S-a mulţumit prin urmare să aducă Muntenia în sfera 
politicii sale fără a se gândi să o anexeze. Numai după schimbarea concepţiei că ţara este proprietatea Principelui şi cu 
înrădăcinarea ideilor de suveranitate a poporului din veacul al 19-lea îşi face loc ideea unirii printre fiii naţiunii din toate 
zările locuite de români. Călduroasele opintiri ale Românilor sunt ajutate de la jumătatea veacului trecut de împrejurări 
favorabile, ivite în urma războiului Crimeii, cari cereau crearea unei bariere contra Rusiei la gurile Dunării. Dacă poporul 
român n-ar fi existat, el ar fi trebuit să fie inventat, căci necesităţile politicii europene cereau un piedestal contra Rusiei 
la Dunărea de jos. Astfel năzuinţele partizanilor unirii au concordat cu năzuinţele lui Napoleon III de a crea un stat la 
gurile Dunării, care să fie o stavilă contra expansiunii teritoriale a colosului moscovit peste Dunăre. Nu la fel s-a 
întâmplat cu ardelenii a căror revendicări erau musai numai filtrate de grofii unguri și apoi suplica nu avea nici un efect. 
Și asta pentru că tuturor le era teamă de ei. 

De asemenea, Cultul Eroilor a solicitat și s-a aprobat amenajarea, în anul centenarului, a unui adevărat Panteon 
al Eroilor, marcat distinct, modern, și semnalizat corespunzător. Din fericire, solicitările noastre au fost tratate 
întotdeauna cu solicitudine, din partea Consiliul Local probabil și pentru faptul că cei care au făcut (şi fac) parte sunt și 
foşti ofiţeri ai armatei române, activi sau rezerviști, oameni cu o educaţie şi o instruire specială în acest domeniu, care 
totodată, susţin punerea în practică a măsurilor cerute de către noi. Din Consiliul Local au făcut parte și cei care au 
reorganizat parcela eroilor din primul război mondial și amintesc pe fostul primar Gheorghe Groza și pe prof. univ. dr. 
Viorel Faur, cetățean de onoare al Municipiului Oradea. Sub ochii şi cu stăruinţa acestora, din respect faţă de Eroii 
Neamului, faţă de legile ţării, continuă îngrijirea spaţiului sacru în care odihnesc fraţii, părinţii, bunicii şi străbunicii 
noştri căzuţi pe câmpurile de luptă pentru libertatea noastră. Aceste acțiuni au devenit la Oradea o obişnuinţă. Aşa se 
explică faptul că, începând din anul 1990 cu implicarea responsabilă a factorilor de decizie, sau la ordinul, edililor 
Municipiului Oradea s-a trecut la ridicarea unui simbol în Cimitirului Municipal dedicat Eroilor Maghiari. Obiectivul a 
fost amenajat pentru cetăţeni ai orașului care au statutul de eroi sau de martiri ai neamului lor, conform cu prevederile 
Legii 379/2003, cu privire la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război. 

De remarcat este faptul că, deși monumentul este pios și onorabil, nici consilierii locali, județeni, viceprimari 
sau președinți de consiliu Județean Bihor, (de naționalitate maghiară) nu onorează ceremonialurile militare-religioase 
organizate de ziua eroilor, și la acel monument!. Regretabil este și faptul că presa locală, deși sesizată cu această gravă 
deficiență nu reacționează. Reacția pe care o așteptăm este una firească, europeană, ca împreună să ne rugăm pentru 
eroii care s-au jertfit, fiecare după legea lui, pentru libertatea noastră. Statistic, în perimetrul protejat al parcelei Eroilor 

                                                           
3 Despre semnificația heraldică vezi: Constantin Moșincat, Puterea credinței, Editura Tipo MC, Oradea, 2001 



 

3

Cetatea Cavalerilor Nr.6 (10)/ IUNIE  2021

din cimitirul Municipal se află: 65 eroi români, din care 43 identificați nominal și eroi necunoscuți căzuți și aduși de la 
Tisa, străjuiți de monumentul Vulturul, precum monumente ale eroilor din al doilea război mondial și Eroi sovietici4.  

Parcela Eroilor, pe care ne-o dorim un ”Panteon al Eroilor” ca răsplată morală a faptele eroice ştiute și săvârșite 
de aceștia, este conform cu Legea 379/2003, cu privire la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război. Cei 
care vor lua această decizie, arată respectul cuvenit faţă de Eroii. Cei 4 orădeni Eroi căzuți la datorie în Decembrie 1989, 
care îşi dorm somnul de veci în cimitirul Municipal Oradea, iar ceilalți, căzuți recent pe fronturile din Afganistan, sunt 
înhumați în alte localităţi din județ, fără să beneficieze de ceremoniile şi onorurile militare cuvenite, de Ziua Eroilor deși 
pe modestele lor cruci sunt trecuți ca și adevăraţi eroi. 

Foarte mulţi locuitori ai Municipiului Oradea, din categorii sociale şi de vârste diferite, urmaşi de eroi, veterani 
şi urmaşi de veterani de război, ni se alătură căci inițiativa noastă nu este altceva decât o prelungire a dorinței lor de a 
arăta respect față de cei care se odihnesc veșnic în Parcela Eroilor – din cimitirul Municipal Oradea. 

Tot mai des ei ne întreabă: De Ziua Eroilor, Armata României, Jandarmeria Română, Pompierii, oficialităţile 
județului Bihor, ale Municipiului Oradea, pe cine comemorează şi cui dau, de fapt, onorul? Celor care au murit pentru 
ţară, și sunt înhumați în Cimitirul Municipal, în Parcela Eroilor al căror merit îl vom preamări!, sau își văd nestingheriți 
de agenda lor politică? Și pentru a aduce la cunoștința publică fapte ale eroilor pe care-i evocăm recurgem la memoria 
documentelor. 

„Acum, când Patria noastră Mare, liberă şi mândră cum au visat-o strămoşii noştri, s-a desăvârşit în marginile idealului 
naţional, se cade să ne gândim cu pietate la toţi acei care şi-au dat viaţa pentru gloria ei. Sunt fără nume vitejii şi martirii căzuţi în văile 
munţilor, în largul câmpurilor de luptă şi în lagărele de robie ale străinătăţii, departe de căminurile lor, unde mamele şi copiii lor îi 
plâng, fără să le ştie locul mormântului. Cultul lor, al morţilor glorioşi, e o datorie de seamă a celor ce supravieţuiesc din generaţia de 
sacrificiu a României Mari” 5.   

 MIRON CRISTEA,  Mitropolit Primat al României Mari 
 
Revenind la evenimentele din Oradea, menţionăm că pe 26 Martie 1920, generalul C. Şerbescu trimitea, 

Vicariatului episcopal ortodox de Oradea Mare, adresa nr. 13070 prin care invita ca să participe - alături de 
arhimandritul Iustin, confesorul diviziei, cu toţi preoţii militari, - la oficierea parastasului în „memoria eroilor căzuţi în 
luptele de pe Tisa în anul 1919, şi în amintirea cărora Divizia 2 Vânători le-a ridicat un monument, la mormintele lor din 
cimitirul Oradea-Mare”6. Solemnitatea parastasului s-a oficiat pe 4 aprilie 1920, în biserica catedrală, şi a fost urmat de 
procesiune la mormintele eroilor din cimitirul municipal. La ceremonialul religios şi militar au luat parte toţi ofiţerii 
superiori şi inferiori din Garnizoană, câte o delegaţie de 12 oameni, corp de trupă, din fiecare unitate a Diviziei 2 
Vânători de toate gradele. Compania de onoare şi gorniştii, cu drapelul de luptă, a fost asigurată de Regimentul 2 
Vânători, iar muzica de Regimentul 85 Infanterie. Generalii au fost flancaţi de ofiţerii superiori şi inferiori, dispuşi pe 
front de câte 8, iar autorităţile locale au fost reprezentate de prefectul de Bihor, primarul oraşului, preşedintele 
Tribunalului şi alţii. În ordine au fost dispuse compania de onoare cu gorniştii, delegaţiile corpurilor, Şcolile, poporul etc. 
După oficierea tristagionalului la morminte, acestea au fost sfinţite de arhimandritul Iustinian, iar cuvântările au fost 
rostite de generalul Şerbescu şi maiorul Vârtejanu, din partea armatei şi de Roman R. Ciorogariu, din partea vicariatului 
ortodox. Pe adresă de invitaţie Roman R. Ciorogariu adnota: „ce frumos plănuit şi ce măreţ realizat”7. 

După celebrarea firescului gest de camaraderie, săvârşit de personalul diviziei, cu largul concurs al bisericii şi al 
oficialităţilor locale, generalul Şerbescu, a doua zi, adresa vicarului Roman Ciorogariu mulţumiri sufleteşti, în numele 
ofiţerilor şi a trupei, şi recunoştinţa pentru participarea la „pioasa şi patriotica serbare cu ocazia procesiunii şi 

                                                           
4 Pentru informații și detalii vezi: Constantin Moșincat, 1919 – Campania pentru dezrobirea Bihorului, Căzuți la datorie pentru 
România Mare, și Bătălia pentru Oradea, în Jertfa de sânge a Bihorului, Editura Arca, Oradea, 2008, p. 57-103 
5Muzeul Militar Naţional, fond „Cultul Eroilor”, dos. 143, f.7 
6 Arhivele Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, fond Documente, Act nr.13070/ 26 Martie 1920 
7 Ibidem 
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inaugurării modestului monument ridicat în memoria eroilor căzuţi pentru întregirea neamului pe Tisa, aduşi şi 
îngropaţi în cimitirul din Oradea-Mare”8.  

Autorităţile au fost impresionate de gestul militarilor de a-şi omagia camarazii care şi-au făcut suprema datorie 
faţă de ţară, prin eternizarea în bronzul statuii a zborului lor avântat asemenea vulturului care-i reprezintă. Militarii au 
fost sensibilizaţi şi mai mult de mesajul cald şi plin de simţăminte patriotice pe care părintele vicar le-a adresat la 
mormintele celor căzuţi, cuvinte care au fost ca un „balsam înviorător pentru acei ce au fericita ocazie să le asculte, 
precum şi au adus consolaţie Dumnezeiască în sufletele celor ce au pierdut aceste fiinţe scumpe inimii lor”9. Generalul 
Şerbescu şi şeful său de stat major, rugau să li se încredinţeze o copie după înălţătoarea cuvântare spre a fi publicată 
împreună cu darea de seamă asupra inaugurării monumentului. Cercetările noastre nu au descoperit încă acel 
document. 

Evenimentul era considerat cu totul deosebit pentru militari chiar dacă monumentul era unul modest faţă de 
faptele măreţe ale celor ce s-au jertfit pentru patrie. Adresându-se Chiriarhului bihorean, comandantul Diviziei 2 
Vânători generalul Şerbescu încredinţa lui şi bisericii greco-ortodoxe din Oradea-Mare acele „scumpe relicve, 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”10. 

Pe 17 aprilie 1920 comandantul Diviziei 2 Vânători, generalul Şerbescu trimitea adresa cu nr. 568, către Vicarul 
Episcopiei Greco – Ortodoxe Roman Ciorogariu, prin care-i prezenta planul modestului Cimitir, unde se odihneau 
corpurile neînsufleţite, ale eroilor morţi pe Tisa, pentru întregirea neamului. Generalul preciza că fiecare mormânt avea 
pe cruce şi numele eroului înhumat în el, iar pe mormintele eroilor anonimi, al căror nume nu s-a putut afla, cu toată 
oboseala ce şi-au dat organele acestei divizii, s-a pus titlul bine meritat Un erou Român. 

Episcopul Roman R. Ciorogariu trimitea pe 18 aprilie /1 mai 1920, Oficiului parohial de la parohia centrală din 
Oradea Mare tabloul nominal al eroilor căzuţi în luptele de la Tisa, din anul 1919, pentru întregirea neamului şi 
înmormântaţi în cimitirul Rulikovski. 

Preasfântul părinte considera că “aceste morminte de eroi sunt morminte sfinte ale neamului românesc şi nouă 
ne revine urmarea de a fi îngrijitorii lor. Din cultul eroilor, fiind viu la aceste morminte, se vor inspira viitoarele generaţii 
chemate să apere moştenirea acestor eroi. Numele eroilor cuprinşi în şablon (listă – n.n.) să fie introduse în cronica 
parohiei împreună cu istoria intrării armatei române în Oradea Mare. Mai departe să se facă o pomenire a eroilor 
înmormântaţi în cimitirul Rulikovski şi cimitirul Olosigului, ca la lunea morţilor (numită Paştele morţilor) să se servească, 
în tot văzul, pomenirea lor, ca a morţilor naţiunii” 11. 

Peste ani, aflăm din documente, că parcela eroilor a fost îngrădită, de alte morminte, conform deciziei comisiei 
compusă din reprezentanţii tuturor cultelor, ai Municipiului Oradea şi Garnizoanei şi în plus o porţiune destinată pentru 
procesiuni şi slujbe religioase pentru eroi12. Pe 16 mai 1929, episcopul Roman R. Ciorogariu scria comandantului 
Diviziei 17 Infanterie din Oradea despre situaţia mormintelor din parcela eroilor, în care cu timpul s-au şters inscripţiile 
de pe cruci. Nevoia de refacere şi de delimitare a mormintelor eroilor de alte morminte – civile şi militare – era 
motivată de procesiunile care se fac anul de ziua morţilor (după duminica Tomii) şi de ziua eroilor. În înţelegere cu 
comandamentul militar s-a fixat un loc pe care să se ridice o capelă înaintea monumentului. Episcopul relatează şi  

                                                           
8 Idem, Act nr. 233/5.04 1920 
9 Ibidem. Pentru temă vezi şi Neculae Moghior, Eroi uitaţi - propuneri pentru o eventuală temă de cercetare, în Cetatea Bihariei, 
2005, nr. 2, p. 21-25. 
10 Ibidem 
11 Idem, Act nr. 381/ 21 aprilie/4 mai 1920 
12 Idem, Act nr. 2041/22 iulie 1929; Act nr. 17699/9 septembrie 1929. Parcela avea în proiectul planului iniţial 14 rânduri x 5 şiruri 
(pe faţă), din care 7 nu aveau eroi înmormântaţi şi 12 rânduri a 5 şire de locuri rezervate eroilor care se vor aduce de la Tisa. Planul 
era semnat de comandantul D. 2 V., generalul C. Şerbescu, de medicul lt.col. Şt. Georgescu, confesorul diviziei, arhimandritul Iustin 
şi de şeful biroului adjutantură, cpt. Stavrache. 
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faptul că o „bună parte dintre ofiţeri, în frunte cu colonelul Târnoveanu, au fost înmormântaţi de mine”13, 
după cum acei dintre răniţi care au murit ulterior au fost înmormântaţi în cimitirul Olosig. Mai târziu au fost 
înmormântaţi toţi cei răposaţi în spitale. Obligat de misiunea sa duhovnicească de a se îngriji de mucenicii României 
Mari, vrednicul vlădică al Oradiei făcea propunerea ca „locul de odihnă a celor cuprinşi în tabloul anexat să se declare 
morminte de eroi. În faţa lor, pe locul rămas încă neocupat de alţi morţi, alături de monument, să se ridice un paraclis 
în care să ardă veşnic candela cultului eroilor şi să se facă slujbe de pomenire(subl. ns.). Mai deodată e necesar pe 
temeiul şablonului nominal să fie reconscrise crucile şi împrejmuiţi eroii ca astfel să se păstreze memoria lor. Preotul 
militar ortodox din garnizoană să aibă nemijlocita lor supraveghere şi serviciul de pomelnic la aceste morminte de eroi, 
pentru a le da caracter militar de sine înţeles sub îndrumările episcopului ortodox de Oradea”14. Tot aşa se propunea 
să se procedeze şi cu mormintele din cimitirul Olosig, rămânând ca şi troiţa de lemn ridicată acolo să fie tot la fel în grija 
preotului militar de garnizoană şi a episcopului locului. Mormintele să fie îngrădite şi îngrijite, pentru ca „în acest chip a 
celor adormiţi în serviciul patriei” 15 să li se dea onorul cuvenit, de a săvârşi actul de pietate faţă de eroii neamului.  
Lista înaintată de generalul C. Şerbescu cuprindea următoarele nume: 

 

 

 

                                                           
13 Idem, Act nr.1453/ 16 mai 1929 
14 Ibidem, f. 2 
15 Ibidem, f. 3  

Sub. Lt. Anghelescu 
Dumitru R. 17 I. 29.VIII.1919  

Soldat  Ioan Sava R. 86 
I. 

Sub. Lt. Proroc 
R. 91 I. 1919 

Sub. Locot. Danil Sand 
R. 91 I. 1919 

Colonel Târnoveanu 
Victor Bg. 2 I.1919 

Gheorghe Moldov. 
Armurier R. 2 V. 1919 

Bercea D.tru. R. 
101 I. 1919 

Sub. Locot. Popescu 
Nicolae R. 3 V. 1. V.1919. 

Locot. Poţincu 
Nicolae R. 2 V. 

Serg. Stănescu Const. 
Dep. Subz. 26.1.1920. 

Sub. Locot. 
Stănescu Ioan R. 1 Dolj 

Căpitan Chirănescu 
R.3.V. 01.01.1919 

Cszenzoran Mihaly Sub. Locot. Stoica 
Nicolai R. 11 I. 

Alexe Constantin 
1919 

 

Un Erou Român 1919 Crişan Ştefan 1919 Vasile Alexandru 
1919 

 

Un Erou Român 1919 Un Erou Român  Un Erou Român 
1919 

Un Erou Român  

Un Erou Român 1919 Tomescu Gh. 
11.VI.1919 

Un Erou Român 
1919 

Stegaru Iancu 1919 

Un Erou Român  Radu Vasile R. 2 V. 
3.VI.1919 

Nosta Mihail 
1919 

Andronie Stan 1919 

Beicu Ioan Sold. 
R.6.V.  6.VI.1919 

Ruşinoiu Petrache R. 9. 
V. 1.VI.1919 

Un Erou Român Grozea Mocanu 

Locot. Copcea 
Vladimir R. 24 I. 24.V.1919. 

Soltana Nicolae R. 3 V. 
27.V. 1919 

Un Erou Român Giurcan Vasile  

Un Erou Român Serg. Cuconom Nicolai  Un Erou Român Un Erou Român 
Un Erou Român Sold. Blejan Petru 

27.V.1919 
Un Erou Român Chicet Ioan R.4 Vânăt. 

Csulyan Ianoş Capor 
Jandar. 13.V.1919. 

Sold. Vânător Papaiu 
Mitache 27.V.1919 

Un Erou Român Un Erou Român 

Tănăsescu Gh. Sg. R. 
11. Siret 

Medic Sub. Lt. Teodoru 
Anton R. 10 V. 24.V.1919 

Capor. Postelnicu 
Nicolae R.10. I. 
19.VI.1919 

Un Erou Român 

Un Plutonier R.92 I. Un Caporal R. 4 Vânăt. 
1919 

Sg. Groza Vasile 
R. 4.V.1919 

Trei ostaşi eroi 1919 

Doi ostaşi eroi 1919 Sold. Iohan Thiesse R. 
89 I. 4.VI.1919 

Sg.Popa Vasile 
R.28/30 Ob. 

Un Plutonier R.4. 
Vânători 1919 

Un Erou Român R. 10 
Putna 
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Din arhivele militare, statistica şi lista nominală a românilor bihoreni care au plecat pe front în primul război 
mondial şi nu s-au mai întors16. Pe comune situaţia lor se prezintă astfel: Sălard – 43, Niuved – 8, Spinuş – 16, Gurbeşti 
şi Selişte – 8, Nădar – 8, Vaida – 11, Şuşturogi – 6, Şişterea – 36, Cetariu – 25, Iacohodin – 25, Sărmaş – 6, Parhida – 24, 
Ciuleşti – 5, Tilechihaz – 13, Sântimreu – 19, Tămăşeu – 25, Brusturi – 26, Păuleşti – 9, Picleu – 34, Burzuc – 16, Chioag – 
8, Ciuhoiu – 4, Sarcău – 3, Almaş – 5, Sârbi – 9, Fegernic – 11, Cherechiu – 37, Târguşor – 50, Olosig – 34, Cubulcut – 26, 
Sânmiclăuş – 9, Cadea – 27, Diosig – 98, Coli – 5, Cadea Mică – 10, Cadea Mare – 7, Ciocaia – 51, Săcuieni – 42, Şimian – 
30, Galoşpetreu – 21, Otomani – 8, Văşand – 25, Sălacea – 80, Tărcaia – 29, Adoni – 7, Pişcolt – 34, Cheuiz – 16, Şilindru 
– 18, Cheşeriu – 18, Valea lui Mihai – 63, Roit – 16, Sânicolaul Român – 42, Ateaş – 10, Marţihaz – 6, Inand – 12, Cefa – 
29, Bicaci – 13, Gepiu – 14, Crestur – 15, Sânlazăr – 13, Chiraleu – 18, Chişlaz – 18, Cuzap – 18, Varviz – 8, Borumblaca – 
11, Vărzar – 20, Socek Fordulău – 5, Fonicica – 15, Abramul Inferior - 13, Balc – 22, Almaş – 50, Săldăbagiu – 15, Sărsig – 
13, Pocluşe – 22, Tăuteu – 52, Petreu – 15, Hâncheşti – 5, Chiribiş – 8, Satul Barbă – 15, Margine – 11, Abramul de Sus – 
20, Ciutelec – 8, Spurcani – 11, Bogeiu – 6, Marghita – 72, Albiş – 20, Ghetea – 9, Cheţ – 21, Derna – 3, Tria – 15, 
Săcălăsău – 6, Dernişoara – 13, Suplac – 36, Suig – 10, Mişca – 16, Buduslău – 22, Cohan – 10, Dijir – 8, Iteu – 13, Ghida 
– 7, Budoi – 25, Popeşti – 23, Voivozi – 14, Huta – 18, Cordău – 25, Apateu – 14, Ciheiu – 27, Seleuş – 44, Nojorid – 23, 
Chişirid – 9, Episcopia – 64, Săldăbagiu – 19, Sânmartin – 2, Uileac – 7, Rontău – 7, Betfia – 8, Haieu – 10, Tileagd – 42, 
Giriş – 34, Pustanilac – 33, Bălaie – 20, Săbolciu – 20, Puşloca – 18, Husasău – 34, Ineu – 39, Botean – 21, Biharia – 43, 
Tărian – 36, Sântion – 24, Cheresig – 19, Santăul Mare – 6, Toboliu – 10, Palota – 10, Sântandrei – 21, Cauaceu – 5, Chier 
– 10, Felcher – 20, Alparea – 24, Fughiu – 21, Oşorhei – 57, Hidişelu de Jos – 12, Şumugiu – 23, Mierlău – 16, Hidişelu de 
Sus – 6, Păuşa – 14, Leş – 15, Tilecuş – 18, Sărand – 33, Chijic – 34, Borşea – 25, Săcădat – 44, Paleu – 15, Borş – 16, 
Aleşd – 19, Vad – 48, Peşlaş – 64, Tinăud – 15, Butan – 9, Josani – 9, Gălăşani – 5, Dobricioneşti – 21, Bratca – 32, 
Ortiteag – 20, Cacuciul Mare – 14, Cacuciul Mic – 11, Bulz – 33, Damiş – 19, Bălnaca – 45, Beznea – 45, Valea Mare – 10, 
Valea Neagră – 14, Fechetău – 42, Bucea – 14, Borod – 25, Corniţel – 9, Borozel – 5, Cetea – 6, Topa de Criş – 6, Gheghie 
– 6, Groşi – 17, Auşeu – 7, Luncşoara – 26, Măgeşti – 4, Călăţea – 24, Aştileu – 12, Chistag – 12, Peşterea – 19, Subpiatră 
– 10, Hotar – 18, Ţeţche – 6, Fâşca – 21, Vârciorog – 11, Surduc – 15, Şerghiş – 17, Ţigăneşti – 10, Telechiu – 9, Urvind – 
13, Cuieşd – 19, Lugaşul de Jos – 16, Ceica – 10, Miclolazuri – 14, Cârpeşti Mari – 6, Topa de Jos – 8, Hidişelu Nou – 11, 
Crănceşti – 16, Topa de Sus – 20, Topeşti – 8, Duşeşti – 14, Ceica – 21, Ceişoara – 15, Corbeşti – 27, Cărpeşti Mici – 16, 
Dobreşti – 41, Luncasprie – 31, Copăcel – 9, Sântelec – 6, Tăşad – 17, Spinuş – 17, Pomezău – 17, Sitani – 15, Vălani 
Pomi - 20, Câmpani – 16, Vărăşeni – 9, Sâmboşag – 12, Rătăreşti – 5, Forosig – 11, Ogeşti – 3, Copăceni – 6, Valea Mare 
– 10, Dumbrăviţa Mică – 12, Hodiş – 15, Supoaia – 17, Dumbrăvani - 3, Măgura – 8, Valea Neagră de Sus – 14, Chişcău – 
23, Valea Neagră de Jos – 7, Broaşte – 4, Brădet – 15, Rieni – 18, Ghighişeni – 29, Şteiu – 10, Petrileni – 20, Sudrigiu – 
16, Petroasa – 24, Gurani – 25, Cociuba de Sus - 5, Gepiş – 15, Fonău – 6, Husasău – 25, Oşand – 29, Suplac – 22, Ginta – 
23, Căpâlna – 15, Căuaşd – 7, Gurbediu – 21, Tinca – 31, Râpa – 14, Tăut – 24, Batăr – 20, Ianoşda – 35, Archişi – 14, 
Borzăşti – 13, Cărand – 26, Groş – 32, Nermigi – 9, Sâc – 15, Şiad – 2, Coroiu – 1, Cişlaca – 6, Rogoz de Beliu – 1, Craiva – 
11, Urvişu de Beliu – 5, Botfei – 7, Hoşmaşiu – 8, Agriş – 10, Stoineşti – 6, Pocluşa – 2, Secaciu – 5, Ciontahaza – 4, 
Hodişel – 10, Ţipar – 56, Vărşand – 50, Adea – 70, Ciuter – 21, Pilul Mare – 13, Erdeiş – 25, Siclău – 36, Nădab – 26, 
Socodor – 78, Zerindul Mare – 22, Jermata Neagră – 29, Otlaca – 71, Mizieş – 14, Negru – 5, Gebiş – 5, Drăgăneşti – 8, 
Ţigăneşti – 11, Belejeni – 4, Ferice – 41, Bunteşti – 10, Poeni de Jos – 22, Seleşti – 18, Poeni de Sus – 44, Săud – 10, 
Răbăgani – 6, Hidiş – 4, Coşdeni – 4, Albeşti – 4, Selişte de Pom – 1, Săucani – 12, Borz – 4, Prisaca – 4, Forău – 10, 
Vălani – 3, Uileac – 10, Beiuş – 11, Tărcaia – 12, Totoreni – 4, Miersig – 8, Tărcăiţa – 5, Sânmartin de Beiuş – 14, Pocola – 
7, Feneriş – 25, Petrani – 7, Căbeşti – 24, Josani Curbeşti – 25, Meziad – 34, Cresuia – 13, Nimăieşti – 14, Burda – 8, 
Bicuşele – 6, Pociovelişte – 11, Curăţele – 13, Finiş – 4, Fiziş – 4, Ivăniş – 5, Şuncuiuş – 4, Remetea – 18, Drăgoteni – 35, 
Pietroasa – 16, Delani – 13, Dumbrăviţa de Codru – 17, Urviş – 8, Roşia – 34, Şoimi – 2, Sânmiculaş – 2, Urşad – 4, 
Comăneşti – 3, Ciumeghiu – 27, Ghiorac – 23, Boiu – 19, Homorog – 28, Tulca – 28, Tămaşda – 28, Cărand – 8, Cărănzel 
– 5, Salonta Mare – 116, Şimandul de Sus – 42. 
                                                           
16 A.M.R., fond 1696 - Cercul de Recrutare Bihor, dos. 27/1923, p. fn. Pentru detalii vezi: Constantin Moşincat, Dan Poinar, 
Statistica oamenilor, pe comune, plecaţi în război de la 15 iulie 1914 (pe orice front) şi cari nu s-au mai întors, în Pietre de hotar, 
vol. IV, Ed. Tipo MC, Oradea, 1994, p. 9-23. Vezi şi Neculae Moghior, Eroi uitaţi-propuneri pentru o eventuală temă de cercetare, 
în Cetatea Bihariei, 2004, nr. 4. 
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Tributul de sânge al românilor, în războiul întregirii, îl completăm cu aceia care au fost identificaţi de noi în 
registrele morţilor, răniţilor şi dispăruţilor, depistaţi în fondurile unor mari unităţi şi a unităţilor din subordine care au 
luptat pentru eliberarea Bihorului. Cu siguranţă că ei merită mai mult decât un simplu pomelnic. Fie dar ca măcar 
numele lor să fie pomenite, după tradiţie la apelul solemn al unităţilor. 

Față de această stare de fapt ne întrebăm, la care orădenii aşteaptă răspuns, când șirul elevilor orădeni nu se va 
termina la pelerinajul mormintelor de ziua Eroilor, la Paștele Blajinilor, sau de Ziua morților, după tradiție, de dimineața 
până seara, când dascălii îi vor învăța să acorde respect străbunilor?. Pentru a completa lista celor pomeniți în biserici, 
cu rostirea numelor, din neam în neam, mai adăugăm statistic 4205 români bihoreni căzuți pentru PATRIE, pe toate 
fronturile, în războiul întregirii naționale (1914-1919), 796 morți în temnițe, în pribegie, în spitale, în urma bolilor 
cauzate de război, precum și a celor 2778 dispăruți. Oare vom avea un loc în PANTEONUL EROILOR pentru o proiecție 
modernă în videool a numelor tuturor acestor EROI? Credeți că un Memorial pentru EROI ar fi prea mult?, ori 
dimpotrivă o operă pioasă și necesară, măcar pentru a ști cine suntem?, și ce fapte au săvârșit străbunii noștri!. 

Deoarece între 1940-1944, teritoriul în care unele instituţii culturale româneşti funcţionau intrase sub 
jurisdicţia Dictatului de la Viena acestea s-au evacuat, odată cu unităţile militare17. Teroarea cruntă a ocupanţilor 
unguri se încadra într-un program, care trebuia să urmeze îndemnul tânărului levente, Dücsa Csaba, eroul cărţii (Fără 
îndurare), patologiei lui ca profesie de credinţă: „voi ucide pe orice valah, care se va găsi în calea mea…Noaptea vom 
incendia satele valahe… vom otrăvi fântânile şi atunci nu va mai fi în Transilvania numai o singură naţionalitate, cea 
maghiară, naţia mea”. Cu o forţă militară de ocupaţie strivitoare, de 300.000 de oameni, în afară de poliţie, jandarmerie 
şi altor formaţiuni paramilitare, Ungaria horthistă îşi dădea acum, iarăşi, arama pe faţă. Judeţul Bihor şi-a pierdut partea 
sa de nord-est. Dimensiunile raptului teritorial au fost surprinse într-un prim bilanţ realizat de Prefectura Bihor-Beiuş 
imediat după strămutarea ei de la Oradea, dar cele mai exacte date se regăsesc în statistica întocmită, la 18 februarie 
1941, de către profesorul Constantin Martinovici de la catedra de Economie rurală a Facultăţii de Agronomie Cluj-
Timişoara. Plasa Aleşd a pierdut 39 de localităţi, plasa Centrală 33, Marghita 44, Salonta 10, Săcuieni 11, Sălard 29, 
Tileagd 17, la care se adăugau oraşele Salonta şi Oradea. În total, intraseră în componenţa Ungariei 185 de localităţi, în 
care trăiau 322.331 locuitori18. 

Rănit şi el, până la o puternică sângerare, oraşul Oradea, trăia împreună cu populaţia din teritoriul ocupat, 
aceeaşi odisee transformată în cei patru ani în calvar, având, deci, toate motivele să şi aştepte, cu înfrigurare 
mântuitoare, pe bravi ostaşi români şi sovietici, aşa cum a ştiut să o facă şi la 20 aprilie 1919, când a făcut, cea mai 
frumoasă şi emoţionată primire generalului Traian Moşoiu şi trupelor de sub comanda sa19. La revenirea în garnizoana 
Oradea instituţiile de stat și cele culturale militare: Cercului Militar Oradea, Cercului de Recrutare Teritorial Bihor, 
Cabana Militară Vulturul de la Stâna de Vale şi-au reluat activitatea20. 

Pentru restabilirea ordinei anterioare a fost necesară a luptă aprigă şi de durată între 1940-1945, timp în care 
Bihorul a fost sfârtecat în două între România şi Ungaria. Descleştarea fulgerătoare a armatei noastre de cea germană şi 
curăţirea rapidă a ţării de trupele germane într-un timp record, de 8 zile, a uşurat forţelor sovietice marşul în siguranţă, 
prin teritoriul nostru, spre Ungaria şi Bulgaria, după cum se arăta într-o sinteză a Marelui Stat Major Român. Acoperirea 
pe cont propriu a frontierei noastre de vest şi de sud, contra atacurilor locale, a asigurat, timp de trei săptămâni, 
concentrarea unităţilor sovietice la vest de Carpaţi, spre Ungaria. Frontul maxim, în acoperirea frontierelor, ţinut de 
trupele române în prima decadă a lunii septembrie 1944 a fost de 1.400 km, dintre care 520 de mare luptă. Angajarea 
spre centrul şi estul Transilvaniei a unor importante forţe germano-maghiare le-a sustras de la apărarea Carpaţilor 
Orientali. 
                                                           
17 Pentru detalii vezi Constantin Moşincat, Augustin Ţărău, Evacuarea judeţelor din Nord-Vestului Transilvaniei (1940) şi 
consecinţele acesteia asupra judeţului Bihor, Editura Tipo MC, Oradea 2005 
18 AN-DJBh, fond Prefectura jud. Bihor-Actele Subprefectului, dos. nr. 3959/1941, f. 1-4 
19 Colonel (r) Gheorghe Tudor – Bihoreanu, Lt.colonel (r) Constantin Moşincat, Ing.ec. Ioan Tulvan, General Traian Moşoiu 
Arhanghel al bătăliei pentru Ardeal, Editura Tipo MC,  Oradea, 2002 
20 A.M.R., fond 1989, dos. 118, p. 26 
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Au fost nimicite sau capturate, în întregime, efectivele germane din interiorul României şi în acelaşi timp, s-a 
cooperat cu trupele sovietice, în multe sectoare, pentru distrugerea forţelor germane și ungare operative sau de la 
etape, aflate în retragere din Moldova, Basarabia şi Transilvania. Astfel, în această fază au fost capturaţi 58.330 
prizonieri. În fine, s-a asigurat zona petroliferă, importantul centru industrial şi nod de comunicaţii Braşov, portul 
Constanţa şi navigaţia pe Dunăre. Toate realizările din această fază constituie un exemplu unic în evoluţia politico-
militară a României şi în istoria războaielor”21. 

Dacă actul de la 23 august 1944, care a marcat trecerea României de partea Naţiunilor Unite, a fost recăpătat în 
conştiinţa poporului român ca „un act de suveranitate şi demnitate naţională”22, Bătălia pentru Oradea are un statut şi 
o semnificaţie ce-i conferă un loc aparte în cadrul celui de-al doilea mare război: de reîntregire naţională, după 
prăbuşirea României Mari în 1940, desfăşurat în anii 1941-1945. Prin acest act se urmărea reinstaurarea puterii 
româneşti în partea de nord-vest şi vest a României, uzurpată de Ungaria la 30 august 1940, lichidarea sinistrei linii de 
demarcaţie ce tăia carnea vie a Bihorului, despărţind samavolnic timp de patru ani fraţii de aceleaşi sânge şi neam, 
familii şi rude numeroase. 

Bătălia pentru Oradea se prezintă ochiului, ce ar voi să îmbrăţişeze un întreg, oarecum fragmentată, în anumite 
momente, din pricina situaţiei specifice şi a raportului de forţe dintre adversari. E însă numai o aparenţă pentru că 
începând din septembrie 1944 aici, în Crişana, toate drumurile duceau, pentru unităţile Armatei române, la Oradea, 
până şi cel ce avea ca traiect de la Debreţin spre acest oraş, deoarece căderea urbei de pe Crişul Repede însemna 
pentru inamic un adevărat dezastru. Cu privirea spre Oradea înaintau marile noastre unităţi - şi apoi cele sovietice, cu 
misiunea expresă de a zdrobi în timp cât  mai scurt inamicul şi a elibera oraşul de sub ocupaţia ungară. Ea n-a avut 
fluenţa dorită din cauză că, inamicul, ţinând seama de importanţa strategică a acestui bastion al apărării sale, a făcut 
mari eforturi şi sacrificii executând numeroase şi puternice riposte ofensive sub formă de contraatacuri. Ca urmare, în 
dinamica ei, bătălia a avut fluxuri şi refluxuri, care a pus probleme grele comandamentului român. Au fost cazuri, de 
pildă, în care unele localităţi au trecut din mână în mână în aceiaşi zi, iar altele le-au fost eliberate de două sau de trei 
ori, pe căile de acces spre Oradea, după ce la 27 septembrie trupele noastre intraseră în oraş. Bătălia a început prin 
acţiunile ofensive desfăşurate de unităţile Diviziei 3 Munte pe căile de acces spre Oradea. Pornind de pe aliniamentul 
Fânațe, Briheni (20 km sud Beiuş), vânătorii de munte au dezvoltat ofensiva pe valea Crişului Negru, rupând – din  
mişcare sau după o pregătire în timp scurt – aliniamentele succesive de apărare organizate de unităţile horthiste. După 
ce la 22 septembrie au eliberat oraşul Beiuş, trupele noastre au trecut la urmărirea inamicului, cucerind prin lupte 
înverşunate numeroase localităţi (Drăgăneşti, Petid, Cefa etc.). La Miersig, la Păuşa şi la Leş, trecând graniţa impusă prin 
Dictatul de la Viena, vânătorii de munte au scos bornele şi le-am călcat în picioare. „În seara zilei de 27 septembrie 
unităţile Diviziei 3 Munte au ajuns pe Crişul Repede, la vest de Oradea, pe aliniamentul Sântandrei, Toboliu, Roit, unde 
au trecut la apărare, deoarece vecinii din dreapta şi din stânga rămăseseră mult în urmă”23. 

Complexitatea situaţiei operativ strategice a determinat ca Oradea să nu fie eliberată în cursul unei bătălii 
pornite de pe linia de demarcaţie, ci a trebuit să mai aştepte o lună, timp în care o parte din forţele ce vor participa la 
acest act măreţ vor reuşi să respingă ofensiva ungaro-germană declanşată la 13 septembrie 1944 în Crişana, în cursul 
căreia inamicul superior numeric şi tehnic, a obligat Divizia 3 Munte, de pildă, să aplice manevra în retragere pe o 
adâncime de aproape 100 km., deci dincolo de Beiuş, după care să parcurgă prin lupte ofensive aceeaşi distanţă până la 
Oradea. Aceiaşi situaţie s-a creat şi pe Crişul Alb. Grav a fost faptul că după ce am ajuns din nou la Oradea marile 
noastre unităţi şi cele sovietice au fost silite de duşman, care a executat, în ziua de 28 septembrie, o contralovitură cu o 
grupare de aproximativ 5 divizii dintre care una blindată, să se retragă dar pe o adâncime de ordinul a 10 – 15 km., 
unde a fost oprit definitiv. În mod concret, oraşul a trebuit să mai aştepte încă 30 de zile până să fie eliberat, cu urmări 
dintre cele mai tragice pentru populaţia românească care a mai rămas aici în cei patru ani de ocupaţie. Aşteptarea a 
                                                           
21 Arh. M.Ap.N., fond M.St.M., Dosar Nr.732/1, f.129-148 
22 Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei, 1941-1945, coordonator general de corp de armată (r) Vasile Bărboi, general de divizie (r) 
Gheorghe Ioniţă, colonel dr. Alexandru Duţă, Bucureşti, 1998, p.23 
23 Ion T. Socol, Lupta pentru localităţi, Bucureşti, 1976, p.60-61 



 

9

Cetatea Cavalerilor Nr.6 (10)/ IUNIE  2021

fost motivată şi de necesitatea aducerii în zonă de noi mari unităţi române şi sovietice pentru a schimba sau cel puţin a 
echilibra raportul de forţe, care era iniţial net în favoarea duşmanului, inclusiv tancuri sovietice, deoarece ale noastre 
erau în Podişul Ardealului şi luptau în zona Oarba de Mureş, iar apoi au participat la bătălia Clujului care a fost eliberat 
la 11 octombrie 194424.  

Inevitabil eliberarea Orăzii, la 12 octombrie 1944, a fost o continuare firească a actului istoric de la 23 august 
1944, deoarece însăşi raţiunea întoarcerii de front şi răsturnarea de alianţă avea ca obiectiv fundamental reîntregirea 
Ardealului de Nord în cadrul României. De aceea, privită cu niţel spirit de observaţie de pe Biharea, bătălia pentru 
Oradea ne apare ca o componentă organică a ansamblului de acţiuni de luptă desfăşurate de trupele române, iniţial 
singure, apoi în strânsă cooperare operativă cu mari unităţi sovietice din Frontul 2 Ucrainean, în scopul eliberării 
întregului teritoriu românesc cedat Ungariei prin verdictul de la Viena, din 30 august 1940, zi de doliu naţional25. 

Analiza situaţiei din zona de referinţă a pus în atenţia faptul că numai cu forţele existente în luptă cu inamicul 
Oradea nu poate fi eliberată şi nici intrândul pe care îl reprezintă frontul în acel moment. De aceea, cele două 
comandamente român şi sovietic, au executat o largă manevră de forţe din adâncime. Astfel, dacă în prima decadă a 
lunii septembrie 1944, pe Valea Crişului Negru era numai Divizia 3 Munte, în jurul datelor de 15/16 au debuşat din 
Apuseni în capul de pod menţinut de Vânătorii de Munte două mari unităţi sovietice şi divizia „Tudor Vladimirescu”, 
aduse de la sud de Târgu Mureş. Ele au urmat, iniţial Divizia 3 Munte care cu spirit ofensiv, ce i-a uimit pe ruşi, a eliberat 
Beiuşul în ziua de 22 septembrie 1944, după care a continuat ofensiva spre Oradea, eliberând un număr mare de 
localităţi. La 25 septembrie a intrat în luptă şi Divizia „Tudor Vladimirescu”, la stânga Diviziei 337 Infanterie sovietică, 
prinzând contur o puternică forţă combativă pentru asaltul oraşului de pe Crişul Repede. 

La 30 septembrie Divizia „Tudor Vladimirescu” a trecut la apărare, pe aliniamentul şanţului antitanc de la vest 
de Apateu, Chişirid, pădurea vest Şauaieu, iar Divizia 3 Munte pe aliniamentul Sititelec, Ianoşda, realizând un front 
compact, greu de penetrat, mai ales că reuşiseră să închege şi un sistem de foc bine articulat, inclusiv antitanc, cu 
concursul celor două regimente de artilerie sovietice, care erau o mană cerească. 

Între 1 şi 4 octombrie unităţile Diviziei 3 Munte şi „Tudor Vladimirescu” au respins numeroase atacuri executate 
de trupele hitleriste şi au întreprins acţiuni ofensive care le-au permis să cucerească o parte din terenul pierdut, iar 
între 6 şi 10 octombrie au continuat să ducă acţiuni cu caracter local marcate îndeosebi printr-o vie activitate de 
cercetare. Inimile şi privirile tuturor erau aţintite, însă cu ardoare războinică spre Oradea26. 

Deoarece acţiunile de luptă s-au desfăşurat dinspre sud spre nord inamicul a pregătit apărarea pe căile de acces 
spre oraş, organizând aliniamente succesive, îndeosebi pe localităţi şi păduri, singurele obiective care puteau fi 
transformate în puncte tari. Ultima şi cea mai puternică poziţie de apărare a fost amenajată pe aliniamentul Rontău, 
Chişirid, Leş, Sînicolaul Român, situate la o distanţă de 6-8 km sud de Oradea. În adâncime, pe localităţile Nojorid şi 
Livada de Bihor, inamicul dispunea de lucrări genistice insulare, pe care se aflau rezerve de valoare redusă27. 

În după amiaza zilei de 9 octombrie 1944, cele două divizii române au primit ordinul de luptă, din care rezulta 
că Corpul 33 sovietic urma să treacă la ofensivă pe direcţia Oradea, pentru a pune stăpânire pe oraş, după care, 
dezvoltând ofensiva spre nord, să facă joncţiunea cu trupe ale grupării mobile a frontului, dirijate spre sud-est, pe 

                                                           
24 Colonel Gheorghe Tudor, Atacă tancurile, Bucureşti, 1966. Despre dramatismul luptelor vezi: Viorel Faur, Mărturii documentare 
inedite despre realităţile din Bihor (23-31 august 1944), în „Pietre de hotar”, vol.1, ediţie prefaţată şi îngrijită de locotenent-colonel 
Constantin Moşincat, Oradea, 1998, p.162-164 
24Gheorghe Tudor, Operaţiile desfăşurate de Armata română pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei de sub jugul fascist în 
perioada septembrie-octombrie 1944 şi importanţa lor operativ-strategică, în „Curs de Istoria Artei Militare. Participarea Armatei 
române la războiul antihitlerist, redactori: colonel Ion Lupşa, colonel Gheorghe Tudor, Bucureşti, 1966, p.35-199 
25 Gheorghe Tudor, op.cit., p.151-154 
26 Ion T. Socol, Lupta pentru localităţi, Bucureşti, 1976, p.70 
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direcţia Biharea, pentru a încercui gruparea de contra-lovitură germano-maghiară, care încerca să-şi deschidă drum 
spre vest. 

În cadrul acestei acţiuni, Divizia „Tudor Vladimirescu” trebuia să treacă la ofensivă pe direcţia Leş, Oradea cu 
misiunea de a rupe apărarea inamicului din contact, a elibera partea de vest a oraşului Oradea şi a ieşi în final în raionul 
Săldăbagiul de Munte, iar Divizia 3 Munte, întărită cu două regimente artilerie antitanc sovietice, trebuia să treacă la 
ofensivă pe direcţia Berechiu, Sîntandrei cu misiunea de a nimici inamicul dintre calea ferată Arad, Oradea şi Crişul 
Repede. 

În zilele de 9 şi 10 octombrie comandanţii şi statele-majore ale celor două divizii au făcut pregătirile necesare în 
vederea trecerii la ofensivă. În faţa celor două divizii române se găseau Divizia 76 infanterie hitleristă şi câte aproximativ 
un batalion din Diviziile 12 şi  4 infanterie horthyste. Aceste trupe realizau un front continuu,  apărarea lor bazându-se 
în special pe puternicele puncte de rezistenţă organizate pe localităţile Nojorid, Leş, Roit şi în raioanele  cotei 112 (2,5 
km est Roit) şi gării Leş. Apărarea inamicului avea un  caracter liniar, în adâncime dispunând de lucrări genistice insulare 
la nord de Nojorid şi în raionul cotei 124, lucrări. ocupate de rezerve în valoare de aproximativ două batalioane.”28 

Asaltul asupra Orăzii s-a declanşat, ca o rapsodie de toamnă, în dimineaţa zilei de 11 octombrie 1944, când 
forţele grupării mobile a Frontului 2 Ucrainean au ajuns în raionul Biharea în măsură să acţioneze spre Oradea. În 
dimineaţa acelei zile, la orele 7,40, după o pregătire de artilerie de 20 minute, care a neutralizat rezistenţele inamice de 
la Nojorid şi Leş, Divizia „Tudor Vladimirescu” a pornit la atac având în primul eşalon două regimente de infanterie 
sprijinite de câte un divizion de artilerie, Regimentul 1 Infanterie care fusese trecut la dreapta diviziei a atacat spre 
colţul de sud al satului Nojorid şi până la orele 16.00 a reuşit să pătrundă la vest de şosea şi să taie legătura între 
unităţile inamice de la Nojorid şi cele de la Leş. Regimentul 2 Infanterie şi-a îndreptat, atacul spre Leş reuşind să 
pătrundă cu parte din forţe în interiorul satului, să respingă contraatacurile germano-fasciste şi să înceapă curăţirea 
localităţii. Acţiunea Regimentului 2 Infanterie la Leş a fost ajutată de dreapta Diviziei 3 Munte care a învăluit satul pe la 
vest. Regimentul 3 Infanterie aflat la Păuşa în eşalonul doi, a ajuns în acest timp la 400 m sud-est Nojorid. La orele 18, 
divizia a primit ordin să se oprească, şi să consolideze aliniamentul atins.  

În cursul nopţii de 11/12 octombrie, Diviziile Tudor Vladimirescu şi 3 Munte au primit următorul ordin de la 
corpul de armată "Gruparea mobilă a Frontului 2 Ucrainean a ajuns la nord, la marginea oraşului Oradea Mare şi, în  
cooperare cu tancurile duce lupte pentru cucerirea oraşului. Ordon: veţi trece la ofensivă hotărâtă pentru cucerirea 
oraşului Oradea Mare.  A doua zi, Divizia „Tudor Vladimirescu” a reluat atacul cu Regimentele 1 şi 3 Infanterie. 
Regimentul 2 infanterie a rămas în eşalonul doi pentru a lichida rezistenţa inamică din satul Leş. Până la orele 8, 
regimentele din primul eşalon au ocupat satul Nojorid, după care au trecut la urmărirea inamicului spre nord. 

Seara după ce înfrânsese rezistenţele succesive opuse de inamic, divizia a pătruns în Oradea dinspre sud-vest şi 
în cooperare cu Divizia 337 Infanterie sovietică a curăţit oraşul şi a ajuns cu Regimentele 1 şi 3 Infanterie pe marginea 
de nord, iar cu Regimentul 2 Infanterie pe marginea de sud a localităţii. 

Divizia 3 Munte a continuat atacul cu dreapta pe direcţia gara Leş, Sîntandrei şi cu stânga pe direcţia Roit, 
Toboliul. Grupul 6 Vânători Munte în cooperare cu Regimentul 2 Infanterie din Divizia „Tudor Vladimirescu” a cucerit 
gara Leş, după care trecând la urmărire, a ajuns până seara pe Crişul Repede, ocupând localitatea Sîntandrei. La vest, 
Grupul 3 Vânători Munte, care fusese oprit de rezistenţe puternice la Ferma Tămăşeu, a reuşit să le respingă şi să ocupe 
localitatea Toboliu.  

În seara zilei, dreapta Corpului 33 Armată a stabilit joncţiunea la nord de Oradea cu unităţile Corpului 4 
Cavalerie de Gardă din gruparea mobilă a frontului. Astfel, manevra concepută de comandamentul frontului pentru 
încercuirea forţelor inamice de la vest de Oradea a fost terminată cu succes. Pe frontul interior al încercuirii se găseau: 
                                                           
28 Gheorghe Tudor, Luptele din raionul Oradea, p.152 
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forţele principale ale grupării mobile a frontului, pe aliniamentul nord-est Kaba, Derecske, Bereto Ujfalu, sud Biharea: 
marile unităţi a Corpului 33 Armată pe Crişul Repede, între Oradea şi Toboliu; Armata 6 tancuri între Komadi, nord 
Csökmö; Corpul de cavalerie român şi Divizia 8 Cavalerie sovietică pe aliniamentul nord Szeghalom, vest Bakonyszeg, 
Nagy Bajom şi Corpul 49 Armată între Bihar Udvary, est Püspök Ladany. Frontul exterior al încercuirii era asigurat către 
est şi nord de către gruparea mobilă care avea parte din forţe pe aliniamentul est Biharia şi Pocsay, nord Henczida şi 
Sărand, nord-est Hajdu – Szoboszlo sud-est Nadudvar. 

Rolul principal în executarea acestei manevre a revenit grupării mobile a frontului, care în decurs de trei zile a 
pătruns peste 75 km în spatele inamicului, deschizându-şi drumul prin lupte grele, într-un teren desfundat de ploi şi 
lipsit de comunicaţii practicabile. 

În noapte de 12/13 octombrie, trupele sovietice şi române de pe frontul de vest Oradea au trecut la lichidarea 
inamicului încercuit. Diviziile „Tudor Vladimirescu” şi 3 Munte au primit ordin să-şi schimbe direcţia de înaintare către 
vest, spre Tărian, să forţeze Crişul Repede şi să continue ofensiva spre Girişul de Criş, Berek Böszörmeny pentru a 
ajunge în seara următoare pe şoseaua Mezö Szasz, Kereszegapatti, şi a strânge dinspre est, cercul în jurul grupării 
inamice. În aceiaşi noapte, forţele inamice bătute în raionul Oradea şi-au reconstituit apărarea pe aliniamentul vest 
Tărian, Cheresig, nord Körösszakal, Homorg şi Komadi. 

Luptele pentru eliberarea Municipiului Oradea, încadrate în operaţia Debreţin, au cunoscut o intensitate şi un 
dramatism aparte. Despre atmosfera acelor timpuri ne sunt mărturie relatările documentelor emise de unităţile 
militare, autorităţile administrative şi ecleziastice din Bihor. Pentru a ne crea o imagine cât mai clară asupra amplului 
efort depus de unităţile militare româneşti ce au acţionat în Bihor între 13 septembrie şi 12 octombrie 1944, am 
recomanda jurnalul de operaţii al Diviziei „Tudor Vladimirescu” şi Divizia 3 Munte, ordinele de zi ale acestor unităţi şi 
documente ale Legiunii de Jandarmi din zona de operaţii. Astfel de documente au fost folosite şi reproduse cu bună 
credinţă şi bună ştiinţă şi de alţi autori29 în mod selectiv pentru detalierea operaţiilor militare. Autorii Istoria oraşului 
Oradea30, amintesc, doar în treacăt, dispozitivul de luptă ce a premers ziua de 12 octombrie 1944, de parcă ar fi fost o 
paradă militară, şi concluzionează sec: „eliberarea oraşului Oradea s-a făcut deci, de către trupele române şi sovietice 
din mişcare. Desfăşurarea rapidă a acţiunilor de luptă a făcut ca trupele ungaro-germane să nu dispună de timpul 
necesar pentru reorganizarea apărării masive a oraşului. Acest lucru a favorizat trupele române şi sovietice, care n-au 
întâlnit în felul acesta rezistenţe prea mari în interiorul oraşului31. Cu siguranţă că lectura documentelor de arhivă le-ar 
întregii imaginea despre acele crâncene încleştări. Căci numai cercetarea conţinutului acelor documente permite 
evaluarea corectă a situaţiei şi desprinderea unor interesante și corecte concluzii despre: dinamismul organizatoric într-
o perioadă confuză pe frontul de luptă; eficienţa coordonării acţiunilor unităţilor de acoperire cu acţiunile unităţilor 
româno-sovietice aflate în  ofensiva din interior; contribuţia factorilor militari şi a populaţiei la eliberarea Bihorului; 
entuziasmul ostaşilor, ca şi al populaţiei, care a determinat mobilizarea energiilor ceea ce a substituit o parte din 
lipsurile de dotare. Mulţi ostaşi din diviziile 3 Munte, Tudor Vladimirescu şi 337 infanterie sovietică se odihnesc în 
cimitirul eroilor români şi străini din oraşul Oradea Mare. 

În tabloul de mai jos completăm documentarul cu numele tuturor ostaşilor căzuţi în bătălia pentru Oradea, 
înmormântaţi în cimitirul municipal şi pe teritoriul judeţului Bihor 1557 eroi, din care 482 români, 410 ruși, 219 germani 
și 446 unguri32. Guvernul Petru Groza, guvern impus de forţa tancurilor sovietice, a continuat aceeaşi politică adoptând 

                                                           
29 Remarcabile sunt studiile publicate de, Viorel Faur, Valeriu A.Giuran, Documente şi memorii privind luptele pentru eliberarea 
Banatului şi Crişanei (august-octombrie 1944) II, în Crisia, XI, Oradea, 1981, p.259-319; Viorel Faur, Sprijinul acordat de locuitorii 
Bihorului ostaşilor români eliberatori (septembrie-octombrie 1944), în Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război Filiala Bihor, 
Serviciul Credincios, vol.1; Antonio Faur, Manifestări ale spiritului revizionist în judeţele din nord-vestul României (1944-1945. 
Studiu şi documente, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2003 
30 Istoria oraşului Oradea, coordonatori Liviu Borcea şi Gh. Gorun, Edituro Cognito, Oradea, 1995, p.402-405 
31 Ibidem, p.404 
32 Elena Zârnă, Cimitirele eroilor din judeţul Bihor în contextul începuturilor ocupaţiei sovietice, în Pietre de hotar, vol.5, Editura 
Tipo MC, Oradea 2005 



 

12

Cetatea Cavalerilor Nr.6 (10)/ IUNIE  2021

un ansamblu de măsuri în vederea consolidării sale şi a paralizării opoziţiei, toate astea pentru a compensa lipsa de 
sprijin în ţară. Cele mai importante au fost schimbările radicale în administraţia locală efectuate de Ministerul de 
Interne, minister cheie condus de comunişti. Astfel, la conducerea prefecturilor au fost puşi comunişti, iar în fiecare 
judeţ au fost constituite consilii dominate de comunişti, care prin puterile sporite primite controlau practic 
administraţia locală. Însărcinate cu coordonarea politică în teritoriu, aceste consilii se ocupau de ,,toate problemele la 
ordinea zilei”, precum ordinea publică, reconstrucţia economică, reforma administrativă, ,,democratizarea aparatului 
de stat” şi foarte important: aveau responsabilitatea mobilizării populaţiei locale în sprijinul acestor politici. 

Noua structură administrativă avea ca principal obiectiv să submineze structura politică şi economică existentă, 
până atunci, ca un mijloc de a netezi terenul pentru instituirea unei noi ordini.33 Desigur, orice analiză a procesului de 
bolşevizare (sovietizare comunistă) a societăţii româneşti ar fi lipsită de obiectivitate dacă nu s-ar lua ,,în considerare şi 
dimensiunea internă a fenomenului: ţară a multor inegalităţi sociale, România reprezenta un teren prielnic pentru 
răspândirea unei ideologii radicale care promitea ştergerea deosebirilor dintre clase şi venirea epocii de aur. Abili 
manipulatori, comuniştii s-au dovedit nişte maeştri ai promisiunilor”, cu atât mai mult cu cât erau conştienţi că nu-i 
costă nimic.34 

Desigur, după patru ani cumpliţi de război, când nimic pe lumea asta nu era mai dorită ca pacea, trebuie să 
înţelegem şi să admitem că sentimentul schimbării era prezent în toată lumea. Căci după orice cataclism de anvergura 
celui de-al doilea război mondial, plutea un neclar, dar puternic sentiment al schimbării. Acesta a fost contextul în care 
cu o săptămână înaintea primei aniversări a zilei de 23 august 1944, Comandamentul 6 Teritorial a înaintat cu 
nr.556/17.08.1945 către Cercul Teritorial Bihor ordinul Marelui Stat Major nr.544735/1945: „Rugându-vă să binevoiţi a 
lua măsuri de executare prin Şefii Birourilor Culturale care vor verifica pe teritoriu judeţului dacă se găsesc monumente, 
troiţe, altare, etc. care au inscripţii cu un anumit înţeles nepotrivit; acolo unde se găsesc asemenea inscripţii vor fi 
modificate sau şterse după situaţie, de acord cu autorităţile locale şi reprezentanţii locali ai Societăţii ,,Cultul Eroilor”. 

Rezultatul executării ordinului nr. 544735/1945 al M. St. M. urma a se raporta până la 1 octombrie 1945. De 
asemeni Cercurile Teritoriale erau rugate a face investigaţii pentru a stabili unde sunt morminte de eroi pe teritoriul 
judeţului. Însă ordinul nu se putea executa fără a se cunoaşte situaţia cimitirelor şi a mormintelor35, cu atât mai mult 
cu cât judeţul Bihor şi în mod deosebit Oradea s-au numărat printre principalele zone de dislocare a Armatei Roşii în 
România. Cu alte cuvinte ştergerea însemnelor trecutului trebuia executată cât mai repede pentru a nu stârni mânia 
ocupantului36. Bineînţeles, această misiune nu-i putea reveni decât Serviciului de Educaţie şi Propagandă, cu alte 
cuvinte, activiştilor politici, vârfuri de lance ale sovietizării armatei române. Raportul de executare şi tabelele nominale 
cu eroii căzuţi (români şi sovietici), precum şi o schiţă sau fotografie a cimitirelor respective de pe raza fiecărui judeţ 
trebuiau trimise serviciului de propagandă şi educaţie. Mai jos prezentăm situaţia statistică cu mormintele ostaşilor 
căzuţi, aflaţi pe teritoriul judeţului Bihor, pe Plase şi comune, după cum au fost consemnate într-o cercetare de Elena 
Zârnă. 

Dintre cei care au participat la bătălia pentru Oradea în cimitirul din Oradea, în două parcele speciale, au fost 
înhumaţi 220 eroi români şi 346 de militari sovietici, de diferite grade. Pe obeliscul înălţat în centrul parcelei destinată 
eroilor români este gravat în marmură următorul text: „Glorie eternă ostaşilor români căzuţi pentru eliberarea patriei 
de sub jugul cotropitorilor fascişti”. Iată lista completă a celor înhumaţi: mr. Irofte Grigorie, sg. Manea Anton, sg. 
Lăzăreanu Ilie, sold. Gheorghe Ştefan,  sold. Miron D-tru,  sold. Botez Alex., frt. Goga Ştefan, sold. Andreşan C-tin, slt. 
Stoia C-tin, Plt. Maj. Călin Ioan, cpt. Garosescu Vasile, slt. Popovici Stere, sg. Cristea Teodor, sg. Manta Petru, sg. Gavrilă 
Ghe., cpt. Boigeteanu C-tin, cpt. Ignat Tănase, plt. Maj. Filip Ghe., lt. Stanciu C-tin, lt. Olteanu Birta, sold. Miron N., sold.  

                                                           
33 Keith Hitchins, România (1866-1947), Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p.549-550 
34 Vlad Georgescu, op.cit., p.251 
35 Ibidem, f. 3 ş.u. 
36 Constantin Hlihor, Armata Roşie în România. Adversar. Aliat. Ocupant. 1940-1948, vol. I, Editura Academiei de Înalte Studii 
Militare, Bucureşti, 1996, p. 46 
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Ipoci GHe., sold. Rata C-tin, sold. Cata D-tru, frt. Jucan, cap. Vasipor Ştefan, cap. Mara Teodor, cap. Bazhirilu Florea, cap. 
Asmaralda Vasile, cap. Daniescun., sold. Kitsch V., sold. Bara Ghe.,  sold. Chicortaş Iosif,  sold. Sabîu Nastasie, sold.  
Militaru Ladislau, sold. Popescu ghe. Gheorghe, sold. Cociuba Eugen, sold. Berbec Ghe.,  sold. Merişan Ghe., sold. 
Vlăscianu V., sold. Bugau Petru, sold. Morgan N., sold. Undaş Istrate, sold. Şerbescu Andrei, sold. Morgaran Teodor, 
sold. Bălan Iuliu, sold. Bulea Ioan, sold. Junciu Tripa, sold. Filip Vasile, sold. Comani Adalbert, sold. Necunoscut, sold. 
Necunoscut, sold. Necunoscut, sold. Necunoscut, sold. Trif Aurel, sold. Călin Aurel,  sold. Casap C-tin, sold. Ciupe 
Cribotil, sold. Toma C-tin, sold. Gofencu N., sold. Bodică Florian, sold. Călin,  sold. Popescu V., sold. Hadanu Ioan, sold. 
Bălescu D-tru, sold. Necunoscut, sold. Manea Panait, sold. Necunoscut,  sold. Vrilija Ion, sold.Necunoscut, sold. Bonsei 
Ioan, sold. Necunoscut, sold. Mureşan Petru, sold. Ambaril Sulita, sold. Patu Nicolae, sold.Soare Stan, sold. Necunoscut, 
sold. Miga Petru, sold. Necunoscut, sold.Constantin Gheorghe, sold.Necunoscut, sold. Dancea Vasile, sold. Necunoscut, 
sold. Mihalcea Iuliu, sold. Necunoscut, sold. Pană David, sold. Necunoscut, sold. Radu Ioan, sold. Necunoscut, sold. 
Pănescu Gheorghe, sold. Necunoscut, sold. Cleava Ioan, sold.  Necunoscut, sold. Moise Dumitru, sold. Sas Pavel, sold. 
Necunoscut, sold. Naste Gheorghe, sold. Necunoscut, sold. Mescean Mihai, sold. Necunoscut, sold. Stan Mihai, sold. 
Necunoscut, sold. Baliceanu Ioan, sold. Necunoscut, sold. Cian Gheorghe, sold. Necunoscut, sold. Petru Marin, sold. 
Necunoscut, sold. Matescu Mihai, sold. Necunoscut, sold. Cioran Iordan, sold. Necunoscut, sold. Augin Stoica, sold. 
Necunoscut, sold. Pop Teodor, sold. Necunoscut, sold. Constantin Gheorghe, sold. Necunoscut, sold. Bălan Vasile, sold. 
Necunoscut, sold. Teberel Ioan, sold. Pani Gheorghe,  sold. Necunoscut, sold. Gros Nicolae, sold. Necunoscut, sold. Ivan 
Dragomir, sold. Necunoscut, sold. Bugan Nicolae, sold. Necunoscut, sold. Necunoscut, sold. Necunoscut, sold. 
Necunoscut, sold. Necunoscut, sold. Necunoscut, sold. Necunoscut, Pintilie Petru, sold. Nicunt Gheorghe, sold. Brad 
Gheorghe, sold. Bîrlea Ioan, sold. Necunoscut, sold.Hareaş Gheorghe, sold. Botoş Ioan, sold. Tipescu Constantin, sold. 
Măliescu Mircea, sold. Stănilă Romulus, sold. Rusu Gheorghe, sold. Pop Teodor, sold. Lupu Andrei, sold. Hotca Petru, 
sold.  Ilie Teodor, sold. Bărbulean sold. Chirulescu Vasile, sold. Cristea Ioan, sold. Necunoscut,  sold.  Necunoscu, sold. 
Necunoscut, sold. Necunoscut, sold. Curnea Alexandru,  sold. Crăciun I. sold. Pop Şiroş,  sold.  Năstase Gheorghe, sold.  

Corbu Gheorghe, sold.  Ozamescu Victor, sold. Cistescu 
Cristea, sold. Cornei Nicolea, sold. Turlea Emeric, sold.  Pop 
Alexandru, sold. Tîrlea Teodor, sold. Mogoşan Ilie, sold. Bălescu 
Ştefan, sold. Chiş Dumitru, slt. Ghiorpegs Ştefan, sold.  

Delarianu Ioan, sold. Eftimie I.,sold. Vasiliu Constantin, 
sold. Pop Traian, sold. Deliu G., sg. Varodi Vasile, sg. Unita 
Nistor, sg. Siminescu N., sg. Stancia I., sg. Chirilă Ioan, sg. 
Pistalin Ilie, cap. Ghinea Alexandru, cap. Bănică N., cap. Trifu 
Gheorghe, cap. Rusu Gheorghe, cpt. Carp Madachi, sg. Vasole 
N., cap. Tănase I., cap. Vartiele Ansitele, mr. Petrescu Florea, 
cap. Neamţu Moise, sg. Doroben Ioan, sg. Toteanu Dumitru, mr. 
Vagner Marin, lt. Hajanu V. frt. Vladurescu Dumitru, frt. Doagu 
V., mr. Bucureanciu Nicodin, sg. Bura Ioan, sold. Chica 
Alexandru, sold. Cucu Dumitru, sg. Balu Constantin, sg. Pintie 
Gheorghe, lt. col. Petre Gheorghe.  

Parcela destinată eroilor sovietici are în centru un 
obelisc pe care este inscripţionat în marmură următorul text: 
”Glorie eternă ostaşilor sovietici căzuţi în luptele pentru 
eliberarea şi independenţa Uniunii Sovietice. Slavă eroicei 
armate sovietice care a eliberat România de sub jugul 
cotropitorilor fascişti”, în aceasta sunt îngropați 
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Aflându-ne într-o postură puţin fastă, aceea de a face numai apelul solemn al drapelelor care au fluturat 
permanent sau vremelnic prin părţile Bihorului, cum a fost şi cazul Diviziei 11 Infanterie (Mecanizată), ori a Brigăzii 11 
Mecanizate „Carei”, cum s-au numit, considerăm că ne facem o datorie de onoare din a-i socoti PREZENŢI, pe toţi aceia 
a căror nume le înscriem în această carte în semn de preţuire, respect, recunoştinţă şi profund respect şi dăm un 

ostăşesc ONOR37!  

Memoria documentelor impresionează, iar 
informațiile și mai tare răscolesc sentimente. Eroii noștii 
generează aceste stări. Reproducem o informație 
despre eroi români morți în lagărul de prizonieri din 
Alsacia, după un plan făcut de groparul care i-a înhumat 
la Hirson. Ce slujbă, ce onoruri, care respect? Atunci, 
dacă nu s-a putut din pricini de război, astăzi în stare de 
libertate datorăm. Statistica, din 1919, ne arată că pe 
teritoriul Franței (și Lorena), Belgiei și Germaniei nemții 
au internat și apoi îngropat: în Alsacia, în 21 de 
localități, 765 de români, în Lorena, în 14 cimitire 617 
prizonieri români, pe teritoriul Germaniei de vest, în 11 

localități 306 români și în Belgia la Mons 8 militari38, iar informațiile sunt departe de a fi complete. Identificarea 
acestora s-a făcut prin travaliul serios depus de adjutantul șef Anghel Zaharia, care avea să se confrunte cu dificultăți 
privitoare la obținerea actelor de deces pentru cei înhumați de către nemți. 

Nepăsarea față de cei care și-au dat viața pentru țară este nu doar rușinoasa, ci și dureroasa peste măsură. 
Timp de aproape 100 de ani, obrocul uitării și al nepăsării s-a așezat peste soarta a 7652 de militari români, care și-au 
dat sfarșitul în lagărele de prizonieri din Pomerania. Ar fi trebuit să rămână veșnic în memoria neamului din care se trag 
și pentru care plecasera la lupta. Nu s-a întamplat așa. N-au avut parte de onoruri postume. Dar nici măcar de o 
lumânare aprinsă la căpătâiul mormântului?.  

Despre lagărul prizonierilor români de la Tuchel, contraamiralul N. Gracoski39, în darea sa de seamă cu privire 
la îndeplinirea misiunii de organizare a serviciului de ajutor al prizonierilor români, menționa cifra de 17-18.000 
prizonieri internați, în condiții absolut groaznice, din care 215 au fost din Divizia 11 Infanterie, căzuți în bătălia de la Jiu. 
Despre soarta celor 292 prizonieri români, din Divizia 11 Infanterie, morți în lagărul din Ungaria, de la Ostffyasszonyfa, 
nu s-a interesat mai nimeni. Lista lor evident că o completăm cu cei morți în lagărele din Alsacia și Lorena. Remarcabilul 
istoric militar francez Jean Nouzille, în cercetarea intreprinsă privitor la soarta prizonierilor români deținuți pe 
”câmpurile de prizonieri” de pe teritoriul Franței, ne-a lăsat o remarcabilă lucrare (Calvarul prizonierilor de război 
români în Alsacia și Lorena 1917-1918) ce răscolește drama celor ce n-au avut șansa să moară eroic pe câmpul de luptă 
ci să suporte batkocura dușmanului. Realitatea surprinsă de istoricul francez precum rezultă și din declarațiile 
martorilor supraviețuitori ne permit să reconstituim tabloul sinistru al captivității în care secerătorii de vieți erau: 
foametea, frigul, maltratările, munca epuizantă, lipsa îngrijirii și a medicamentelor, presiunea psihologică generată de 
tăierea oricărei legături cu cei dragi, moartea și barbaria comandanților de lagăre. Ne bizuim această succintă privire 
asupra prizonierilor răsfoind și memoriile supraviețuitorilor norocoși ce s-au repatriat. 

Nu un român și-a amintit de ei, ci eminentul cercetător polonez prof. dr. Zbigniew Karpus, directorul Institutului 
de relații internaționale din cadrul Universității Nicolaus Copernic din Torun. Prezent, la Suceava, la seminarul organizat 

                                                           
37 Col. r. dr. Constantin Moșincat, Marșul spre marea unire. Războiul românilor ardeleni. Campania 1916 a Diviziei 11 Infanterie, 
Editura Tipo MC, Oradea 2018  
38 AMR, fond 5456, dos. 31, f.31 
39 Ibidem, vol. 2, p.10, 17  
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de Uniunea Polonezilor din România sub genericul "Mai aproape unii de alții", profesorul Karpus a dat deoparte colbul 
așternut peste această pagină uitată de istorie a noastră. 

Prizonieri în infern titra, pe bună dreptate, cercetătorul Zbigniew Karpus atitudinea cu totul incalificabilă a 
autorităților române față de cei care primise ordinul fără de întoarcere al PATRIEI!, nefericiții prizonieri căzuți pe toate 
văile și trecătorile Carpaților, pe valea Jiului în crâncena și disproporționata confruntare cu forțele germane și austro-
ungare, din toamna anului 1916. De lagărele de concentrare în care au fost deportați prizonierii români și cei din statele 
Antantei, de către armatele germane, intrate după 1920 în componenta statului polonez, până atunci sub stăpânire 
prusacă, s-a ocupat cercetarea bravului profesor. Lagarul de prizonieri nr. 7 de la Tuchola (1914-1921), din rezultatele 
investigațiilor rezultă că, imediat după intrarea Ro germană, în jur de 20.000-25.000 au fost transportați în zona 
Pomerania-Gdansk. Nemții au amenajat patru lagăre de concentrare: la Gdansk, Brodnica, Tuchola si Czerk. În cel din 
Gdansk, amplasat intr-un cartier situat în apropierea canalului portuar, prizonierii locuiau în vapoare ancorate la mal și 
în barăci (foto).  

Există mărturii că soldații români ajunși acolo au fost tratați de nemți în mod bestial, fiind considerați 
"trădători". De altfel de acest tratament s-au ”bucurat” și în lagărele din vestul Germaniei. La tratamentul inuman s-au 

mai adăugat și condițiile de toamnă și iarnă grea, inclusiv faptul că militarii nu aveau posibilitatea de a primi pachete cu 
hrană din partea familiilor și nici tratamentul convenit de cele 44 state semnatare în 1902, a convenției de la 
Copenhaga nu se aplicau și nici Crucea Roșie nu avea acces. La toate s-a adăugat și slaba preocupare a autorităților 
române față de proprii prizonieri. Exista documente, ce pot fi studiate în arhivele amintite mai sus, care evocă faptul că, 
în 1917, în lagărul respectiv au murit 2471 de români. Redam, în extras lista nominală a 215 prizonierii români care au 
făcut parte din Divizia 11 Infanterie, și care și-au găsit sfârșitul în 1917. În general, în întreaga zona a Pomeraniei au 
murit 7651 de soldați și un ofițer român . 

Pentru ca tabloul să se apropie de realitate mai facem mențiuea că în lagărul din Ostffyasszonyfa, din Ungaria, 
au murit 292 soldați români EROI, prizonieri din toamna anului 1916, din Divizia 11 Infanterie  mâniei în război, de 
partea Antantei, din cei aproape 43.000 de militari români luați prizonieri de armata  

PRIZONIERI ROMÂNI, DIN DIVIZIA 11 INFANTERIE (1916) 

MORȚI ÎN LAGĂRUL DE LA TUCHEL (TUCHOLA)– 1917 

Nr. 

crt. Nr.ord. Numele și prenumele grad unitatea vârsta 
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1.  41 Alexe Bazavenescu serg. R. 71 I. 41 de ani 

2.  57 Andrei Simileanu sold. R. 41 I. 44 de ani 

3.  93 Avram Coina sold. R. 41 I. 41 de ani 

4.  142 Bobina George sold. R. 18 I. 31 de ani 

5.  197 Catrina Dumitru sold. R. 18 I. 40 de ani 

6.  218 Cintege Ion sold. R. 71 I. 37 de ani 

7.  223 Ciofar Zamfir sold. R. 71 I. 33 de ani 

8.  236 Coluşi Antoniu sold. R. 18 I. 36 de ani 

9.  246 Concilea Alexandru sold. R. 58 I. 32 de ani 

10.  259 Constantin Bivolaru sold. R. 58 I. 42 de ani 

11.  263 Constantin Bosoncea sold. R. 58 I.   

12.  268 Constantin Bumada sold. R. 18 I. 29 de ani 

13.  274 Constantin Cazaru sold. R. 18 I. 26 de ani 

14.  276 Constantin Chiriac subof. R. 18 I. 22 de ani 

15.  278 Constantin Ciobanu sold. R. 58 I. 36 de ani 

16.  282 Constantin Cololoi sold. R. 18 I. 39 de ani 

17.  299 Constantin Gâscă sold. R. 58 I. 34 de ani 

18.  311 Constantin Gogolaiu sold. R. 71 I. 33 de ani 

19.  318 Constantin Lata subofiţer R. 18 I. 42 de ani 

20.  329 Constantin Minică sold. R. 41 I. 34 de ani 

21.  330 Constantin Morescu sold. R. 18 I. 28 de ani 

22.  336 Constantin Neamţu sold. R. 18 I. 42 de ani 

23.  343 Constantin Pachion sold. R. 58 I. 35 de ani 

24.  348 Constantin Popescu sold. R. 58 I. 38 de ani 

25.  349 Constantin Porojoană sold. R. 68 I. 38 de ani 

26.  358 Constantin Simionescu sold. R. 58 I. 42 de ani 

27.  363 Constantin Tărcureanu sold. R. 41 I. 33 de ani 

28.  364 Constantin Toader sold. R. 41 I. 31 de ani 
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29.  366 Constantin Trandafir sold. R. 18 I. 25 de ani 

30.  369 Constantin Vulturu sold. R. 71 I. 36 de ani 

31.  395 Costin Puric sold. R. 58 I. 30 de ani 

32.  438 Dincă Geambaşu sold. R. 41 I. 38 de ani 

33.  480 Dumitru Anghel sold. R. 41 I. 37 de ani 

34.  484 Dumitru Armejoiu sold. R. 18 I. 32 de ani 

35.  489 Dumitru Boiangiu sold. R. 18 I. 28 de ani 

36.  493 Dumitru Brejeru sold. R. 18 I. 36 de ani 

37.  496 Dumitru Butoiu sold. R. 18 I. 26 de ani 

38.  504 Dumitru Denache sold. R. 41 I. 33 de ani 

39.  514 Dumitru Filipescu sold. R. 18 I. 40 de ani 

40.  517 Dumitru Franca sold. R. 71 I. 33 de ani 

41.  520 Dumitru Giură sold. R. 58 I. 38 de ani 

42.  522 Dumitru Iancu sold. R. 41 I. 40 de ani 

43.  529 Dumitru Joneaşcu sold. R. 18 I. 30 de ani 

44.  538 Dumitru Mărgăreaţă subofiţer R. 71 I. 34 de ani 

45.  539 Dumitru Marică sold. R. 18 I. 27 de ani 

46.  542 Dumitru Mitrea sold. R. 18 I. 38 de ani 

47.  547 Dumitru Negrea sold. R. 58 I. 30 de ani 

48.  552 Dumitru Nicu sold. R. 58 I. 33 de ani 

49.  556 Dumitru Panduru sold. R. 41 I. 34 de ani 

50.  557 Dumitru Petică sold. R. 71 I. 37 de ani 

51.  562 Dumitru Popescu sold. R. 58 I. 32 de ani 

52.  563 Dumitru Popescu sold. R.71 I. 23 de ani 

53.  567 Dumitru Salomon sold. R. 18 I. 42 de ani 

54.  573 Dumitru Sendroiu sold. R.18 I. 25 de ani 

55.  577 Dumitru Spahiu sold. R. 18 I. 26 de ani 

56.  580 Dumitru Surla sold. R. 18 I. 30 de ani 
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57.  591 Dumitru Văpoaia sold. R: 58 I.   

58.  594 Dumitru Viţiaşu sold. R. 41 I. 30 de ani 

59.  605 Emanoil Eremia subofiţer R. 58 I. 26 de ani 

60.  628 Erou necunoscut   R. 18 I.   

61.  666 Feliş C-tin sold. R. 71 I. 33 de ani 

62.  673 Filip Ioan sold. R. 58 I. 27 de ani 

63.  685 Florea Duda sold. R. 71 I. 34 de ani 

64.  692 Florea Măriuca subofiţer R. 71 I. 34 de ani 

65.  696 Florea Şerban sold. R. 71 I. 28 de ani 

66.  718 Garan C-tin sold. R. 18 I. 27 de ani 

67.  741 Gheorghe Aranghel sold. R. 71 I. 30 de ani 

68.  742 Gheorghe Baican sold. R. 58 I. 35 de ani 

69.  758 Gheorghe Burlan sold. R. 58 I. 28 de ani 

70.  773 Gheorghe Contraş sold. R. 58 I. 35 de ani 

71.  800 Gheorghe Gaiţă sold. R. 58 I. 39 de ani 

72.  801 Gheorghe Galaţi sold. R. 18 I. 42 de ani 

73.  802 Gheorghe Găureanu sold. R. 18 I. 36 de ani 

74.  812 Gheorghe Grigorescu sold. R. 18 I. 40 de ani 

75.  854 Gheorghe Olariu subofiţer R. 18 I. 26 de ani 

76.  858 Gheorghe Oprea sold. R. 71 I. 26 de ani 

77.  869 Gheorghe Popa sold. R. 71 I. 35 de ani 

78.  894 Gheorghe Stânele sold. R. 41 I.   

79.  903 Gheorghe Tonulescu sold. R. 18 I. 22 de ani 

80.  906 Gheorghe Truda sold. R. 41 I. 36 de ani 

81.  913 Gheorghe Vanjuc sold. R. 18 I. 31 de ani 

82.  934 Greşu Ion sold. R. 18 I. 38 de ani 

83.  939 Grigore Drăgulescu sold. R. 18 I. 37 de ani 

84.  953 Grigore Rotaru sold. R. 18 I. 27 de ani 
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85.  959 Grigore Stoparu sold. R. 18 I. 41 de ani 

86.  977 Herţu Gavrilă sold. R. 18 I. 26 de ani 

87.  989 Iancu Marin sold. R. 71 I. 32 de ani 

88.  1007 Ilie Berceanu serg. R. 41 I. 34 de ani 

89.  1019 Ilie Furu sold. R. 58 I. 29 de ani 

90.  1020 Ilie Gaman subofiţer R. 58 I. 37 de ani 

91.  1028 Ilie Josa sold. R. 71 I. 36 de ani 

92.  1042 Ilie Popici sold. R. 58 I. 33 de ani 

93.  1057 Ioan Albu sold. R. 58 I. 39 de ani 

94.  1083 Ioan Măgăruşi sold. R. 71 I. 34 de ani 

95.  1085 Ioan Nanu subofiţer R. 18 I. 43 de ani 

96.  1092 Ioan Piscu sold. R. 18 I. 37 de ani 

97.  1106 Ioan Valvoiu subofiţer R. 41 I. 32 de ani 

98.  1107 Ioan Vanova sold. R. 58 I. 37 de ani 

99.  1108 Ioan Zbenga sold. R. 71 I. 37 de ani 

100.  1116 Ion Arsene subofiţer R. 58 I. 32 de ani 

101.  1124 Ion Balona sold. R.58 I. 34 de ani 

102.  1134 Ion Călin sold. R. 71 I. 37 de ani 

103.  1135 Ion Călină sold. R. 41 I. 42 de ani 

104.  1137 Ion Cerecea sold. R. 41 I. 32 de ani 

105.  1139 Ion Chelţu sold. R. 58 I. 39 de ani 

106.  1143 Ion Cioplea subofiţer R. 58 I. 38 de ani 

107.  1151 Ion Constantin subofiţer R. 41 I. 41 de ani 

108.  1152 Ion Cornoiu sold. R. 58 I. 38 de ani 

109.  1172 Ion Dunovăţ sold. R. 18 I. 30 de ani 

110.  1183 Ion Givaina subofiţer R. 58 I. 30 de ani 

111.  1190 Ion Iancu sold. R. 18 I. 29 de ani 

112.  1195 Ion Jănoiu sold. R. 18 I. 25 de ani 
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113.  1210 Ion Miron subofiţer R. 58 I. 36 de ani 

114.  1212 Ion Modina sold. R. 71 I. 46 de ani 

115.  1230 Ion Pascu sold. R. 71 I. 36 de ani 

116.  1235 Ion Picu sold. R. 58 I. 37 de ani 

117.  1236 Ion Pluta sold. R. 18 I. 33 de ani 

118.  1238 Ion Popescu sold. R. 58 I. 32 de ani 

119.  1280 Ion Vladu sold. R. 58 I. 40 de ani 

120.  1284 Ion Zestran sold. R. 18 I. 23 de ani 

121.  1285 Ion Zidaru sold. R. 41 I. 34 de ani 

122.  1287 Ionaşcu Ion sold. R. 58 I. 43 de ani 

123.  1304 Isac Iosif subofiţer R. 58 I. 31 de ani 

124.  1313 Ivan George sold. R. 41 I. 40 de ani 

125.  1324 Jacob Condolea sold. R. 71 I. 30 de ani 

126.  1339 Jilica Andrei sold. R. 58 I. 40 de ani 

127.  1342 Joan Alămiţă sold. R. 41 I. 28 de ani 

128.  1343 Joan Albişoru sold. R. 71 I. 35 de ani 

129.  1349 Joan Giura sold. R. 58 I. 40 de ani 

130.  1354 Joan Nicoleiciu sold. R. 18 I. 24 de ani 

131.  1356 Joan Popescu sold. R. 58 I. 31 de ani 

132.  1364 Jon Buşeţi sold. R. 58 I. 30 de ani 

133.  1416 Lascu Lungu sold. R. 58 I. 28 de ani 

134.  1460 Mărăcine Ion sold. R. 18 I. 36 de ani 

135.  1464 Maria Ion sold. R. 41 I. 27 de ani 

136.  1469 Marin Bălăşel sold. R. 41 I. 29 de ani 

137.  1472 Marin Bercea sold. R. 71 I. 33 de ani 

138.  1474 Marin Betan sold. R. 71 I. 31 de ani 

139.  1485 Marin Chiuchia sold. R. 71 I. 30 de ani 

140.  1522 Marin Opodiu sold. R. 18 I. 35 de ani 
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141.  1545 Marin Teres sold. R. 71 I. 36 de ani 

142.  1548 Marin Tudora sold. R. 18 I. 21 de ani 

143.  1549 Marin Ursaru sold. R. 58 I. 33 de ani 

144.  1556 Marino Ion sold. R. 18 I. 23 de ani 

145.  1569 Matei Moranciu sold. R. 58 I. 35 de ani 

146.  1574 Matei Tin sold. R. 58 I. 29 de ani 

147.  1584 Miahi Onleu sold. R. 58 I. 35 de ani 

148.  1591 Mierluţa C-tin sold. R. 58 I. 42 de ani 

149.  1613 Mihai Popa sold. R. 58 I. 35 de ani 

150.  1616 Mihail Dumitru sold. R. 18 I. 25 de ani 

151.  1674 Narfa Grigore sold. R. 58 I. 36 de ani 

152.  1691 Negrea George sold. R. 58 I. 42 de ani 

153.  1700 Nicola Barbu sold. R. 58 I. 47 de ani 

154.  1712 Nicolae Borcan sold. R. 18 I. 36 de ani 

155.  1713 Nicolae Broască sold. R. 71 I. 38 de ani 

156.  1721 Nicolae Cimpoieru sold. R. 58 I. 35 de ani 

157.  1725 Nicolae Constantin sold. R. 41 I. 37 de ani 

158.  1747 Nicolae Grecu sold. R. 58 I. 33 de ani 

159.  1750 Nicolae Ilie sold. R. 71 I. 24 de ani 

160.  1763 Nicolae Luţă sold. R. 41 I. 35 de ani 

161.  1771 Nicolae Mitroiu sold. R. 71 I. 31 de ani 

162.  1773 Nicolae Munteanu sold. R. 41 I. 27 de ani 

163.  1792 Nicolae Pufu subofiţer R. 18 I. 23 de ani 

164.  1799 Nicolae Somănescu sold. R. 58 I. 30 de ani 

165.  1815 Nicolae Untariu sold. R. 18 I. 30 de ani 

166.  1840 Oalgan Ion sold. R. 71 I. 35 de ani 

167.  1851 Oprea George sold. R. 58 I. 35 de ani 

168.  1855 Oprişor Vasile sold. R. 18 I. 27 de ani 
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169.  1861 Oţel Dumitru sold. R. 41 I. 41 de ani 

170.  1904 Petre Bunet sold. R. 18 I. 26 de ani 

171.  1909 Petre Constantinescu sold. R. 18 I.   

172.  1910 Petre Corneanu sold. R. 71 I. 43 de ani 

173.  1925 Petre Marin sold. R. 41 I. 41 de ani 

174.  1941 Petre Ponescu sold. R. 18 I. 35 de ani 

175.  1972 Popa Tudorache sold. R. 18 I. 41 de ani 

176.  1973 Popescu Anton sold. R. 18 I.   

177.  1974 Popescu Constantin sold.     

178.  1975 Popescu Dumitru sold. R. 58 I. 39 de ani 

179.  1987 Preda C-tin sold. R. 71 I. 30 de ani 

180.  2029 Radu Vulturu subofiţer R. 41 I. 30 de ani 

181.  2030 Rădulescu Ştefan sold.     

182.  2031 Răduţi Ion sold. R. 71 I. 33 de ani 

183.  2045 Roşu D-tru sold. R. 71 I. 36 de ani 

184.  2067 Sandu Anghel sold. R. 41 I. 30 de ani 

185.  2073 Sârbu Dumitru sold. R. 58 I. 34 de ani 

186.  2086 Segună Poenaru sold. R. 71 I. 27 de ani 

187.  2094 Şerban Lepădatu sold. R. 58 I. 36 de ani 

188.  2109 Snigitlo Nicolae sold. R. 71 I. 30 de ani 

189.  2113 Sotu Nicolae sold. R. 58 I. 41 de ani 

190.  2114 Spătaru Sava subofiţer R. 58 I. 37 de ani 

191.  2117 Spiridon C-tin sold. R. 41 I. 38 de ani 

192.  2119 Spiridon Măndescu serg. R. 41 I. 35 de ani 

193.  2120 Spurcanu Archip       

194.  2121 Spusa Preda sold. R. 71 I. 33 de ani 

195.  2169 Ştefan Aninoşanu sold. R. 58 I. 37 de ani 

196.  2172 Ştefan Capriceanu sold. R. 41 I. 36 de ani 
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197.  2174 Ştefan Cincurş sold. R. 58 I. 42 de ani 

198.  2177 Ştefan Ciucur subofiţer R. 58 I. 33 de ani 

199.  2185 Ştefan Lalea sold. R. 58 I.   

200.  2191 Ştefan Paptău sold. R. 58 I. 29 de ani 

201.  2201 Ştefan Tuca sold. R. 41 I. 36 de ani 

202.  2205 Stelea Costache sold. R. 58 I.   

203.  2210 Stişanu Jotit sold. R. 41 I. 29 de ani 

204.  2280 Toma Constantinescu subofiţer R. 18 I. 26 de ani 

205.  2293 Trehină Ciociv sold. R. 41 I. 41 de ani 

206.  2301 Tudor Ciortescu sold. R. 71 I. 32 de ani 

207.  2326 Turcu Nicolae sold. R. 41 I. 38 de ani 

208.  2341 Vărzaru C-tin sold. R. 71 I.   

209.  2410 Vasile Ungureanu subofiţer R. 58 I. 36 de ani 

210.  2427 Vodislaw Ion sold. R. 18 I. 36 de ani 

211.  2428 Voicanu Ion sold. R. 71 I. 37 de ani 

212.  2437 Vulceanu Ion sold. R. 18 I. 29 de ani 

213.  2438 Vulcu Petre civil   39 de ani 

214.  2439 Vulpea Dincă sold. R. 41 I. 39 de ani 

215.  2447 Zuzu Ion sold. R. 58 I. 29 de ani 

 

 


