MAUSOLEUL FOCŞANI SUD
Horia Dumitrescu
,,Neamul este etern prin Cultul Eroilor"
Nicolae Iorga
Participarea României la Războiul de Reîntregire Naţională s-a soldat cu pierderi grele de
vieţi omeneşti: 217.016 soldaţi şi 2.330 ofiţeri.
Tratatul de Pace de la Versailles semnat la 28 iunie 1919, prin articolele nr. 225 şi 226
impunea fostelor state beligerante o serie de obligaţii privind întreţinerea ostaşilor căzuţi în
marea conflagraţie.
Până la Primul Război Mondial (1916 - 1919), românii îşi pomeneau eroii în prima
Sâmbătă a Morţilor din an. Imediat după război, cinstirea memoriei celor căzuţi pe câmpurile de
onoare a căpătat o formă organizată. Cultul Eroilor "însemnă întoarcerea cu smerenie, preţuire şi
recunoştinţă la rădăcini".
Conducerea statului român a stabilit, prin Decretul – Lege nr. 715 din 14 ianuarie 1919,
amenajarea cimitirelor eroilor, prin exproprierea terenurilor unde erau îngropaţi ostaşii morţi în
război.
Această lege avea să fie completată, peste un an, cu Decretul – Lege nr. 1.693 din 22
aprilie 1920.
Instituţia căreia i-a revenit nobila misiune de a îngriji, înfrumuseţa şi păstra mormintele şi
operele comemorative de război a primit denumirea de ,,Societatea Mormintelor Eroilor căzuţi in
Război".
În urma Raportului nr. 4.899 / 12 septembrie 1916, al ministrului de Război, generalul de
Corp de Armată Arthur Văitoianu, legiferarea cutumei începea la 12 septembrie 1919, când
regele Ferdinand I, prin Înaltul Decret - Lege nr. 4.106, recunoştea calitatea de persoană morală a
Societăţii "Mormintele Eroilor căzuţi în Război".
Societatea, cu sediul în Bucureşti, avea calitatea de persoană juridică şi beneficia de
scutiri de taxe poştale, de transport pe CFR şi de timbru. Comitetul Societăţii Mormintele Eroilor
căzuţi in Război avea preşedinte de onoare pe regina Maria şi preşedinte executiv pe Î. P. S.
Mitropolitul Primat dr. Miron Cristea, devenit ulterior Patriarh al României.
Atribuţiile ,,Societăţii Mormintelor Eroilor căzuţi in Război"' erau:
1. Cercetarea şi descoperirea mormintelor de eroi, fără deosebire de confesiune sau
origine etnică
2. Îngrijirea mormintelor şi întreţinerea acestora
3. Crearea, organizarea, înfrumuseţarea şi întreţinerea cimitirelor de onoare
4. Comemorarea eroilor ,,Ziua Eroilor", monumente, plăci comemorative, troiţe,
publicaţiuni etc.
Reglementată şi împuternicită prin Înaltul Decret nr. 3.530 / 24 august 1920, Legea
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pentru cinstirea memoriei eroilor căzuţi stabilea ca Ziua Eroilor să fie comemorată la 40 de zile
după Sfintele Paşti, cu prilejul Înălţării Domnului.
Direcţiunea Administraţiei Generale din cadrul Ministerului de Interne, prin Adresa nr.
17.743 din 3 mai 1920, informa primarul oraşului Focşani că: ,,Societatea « Mormintele Eroilor
căzuţi în Război » ne face cunoscut, prin adresele 671 şi 137 / 920, că, pentru ziua de 20 Maiu
a.c., decretată ca zi naţională « Cultul Eroilor » s-a hotărât o procesiune generală în toată ţara, în
oraşe ca şi la comunele rurale, pentru comemorarea eroilor noştri naţionali.
Această sărbătorire urmează să se facă conform programului aici anexat 7:
Au fost trimise instrucţiuni cărora trebuiau ,,să se conformeze autorităţile civile şi
militare, eclesiastice şi şcolare, alcătuind în deplin acord, programul acestei zile, pentru a cărui
îndeplinire se vor lua toate măsurile".
Programul Zilei Eroilor Neamului la sate prevedea că „În « Ziua Eroilor » este suspendată
orice activitate; Şcoalele nu vor ţine curs. Băncile nu vor avea operaţii, magazinele, cârciumile şi
atelierele de ori ce natură vor fi închise ziua întreagă. Pretutindeni se vor arbora drapelele
naţionale".
Programul primit de Primăria Focşani era cel pentru provincie, adică pentru oraşele din
întreaga ţară:
„Ziua Eroilor
Ziua Eroilor, morţi pentru Patrie, fiind declarată zi naţională trebuie să pătrundă în
conştiinţa întregului Românism, ea fiind expresia cea mai desăvârşită a sufletului nostru naţional.
Ziua Eroilor va fi serbată în tot cuprinsul României întregile cu o deosebită solemnitate.
Programul ei va cuprinde două părţi:
A) Procesiunea Religioasă, care se va face dimineaţa.
B) Sărbătoarea Culturală, care se va organiza după masă şi seara. În această zi a Eroilor, instituţiunile publice şi particulare nu lucrează; prăvăliile sunt
închise, oraşul întreg va fi pavoazat.
Normele generale care sunt de dorit să se urmeze în întregime sunt cele de mai jos. A. Procesiunea Religioasă
La Procesiunea care va începe între 9 - 10 dimineaţa din punctul sau punctele ce se vor
alege la timp de către comitetul organizator vor lua parte:
1) Toate comandamentele armatei şi Şcolile Militare
2) Toate corpurile de trupă cu efectivul pe cât va fi posibil complet şi întreg corpul
ofiţeresc
3) Toate autorităţile civile şi tot corpul funcţionarilor publici
4) Autorităţile bisericeşti cu întregul cler în odăjdii
5) Corpul profesorilor universitari (Cluj, Cernăuţi)
6) Baroul, Magistratura
7) Societăţile carafe şi culturale
8) Liceele şi toate şcoalele secundare de stat sau particulare, fără diferenţă de confesiune
sau naţionalitate cu toţi profesorii
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9) Şcoalele primare şi orfelinatele cu profesorii respectivi
10) Societăţile de veterani, invalizii de război, ofiţerii (sau grade inferioare) cu drapelele
şi toţi membrii
11) Toate societăţile existente, comunităţile israelite, cu toţi membrii având steagul
societăţei şi insignele
12) O delegaţie a instituţiunilor particulare de cultură şi cele economice
13) Toate corporafiunile şi societăţile de meseriaşi existenţi în oraş
Ordinea adunărei pe pieţele indicate şi a încolonărei procesiunei va fi fixată după un plan
special.
Se va intona la semnalul dat, la sosirea autorităţei celei mai superioare, Imnul Regal de
către corurile şcolare, societăţile corale şi muzicile militare.
Te deumul se va oficia pe piaţa de adunare de către întregul cler. Onorul Eroilor morţi se
va da cu totul in mod impozant, citindu-se in rugăciune un text special pentru eroii noştri.
După Tedeum care va dura cel mult jumătate oră va urma procesiunea, formându-se
convoiul după planul stabilit. Pe tot parcursul drumului, fanfarele şi corurile vor intona imnuri patriotice şi religioase.
Se impune prezenţa cât mai multor drapele fiind de recomandat ca fiecare clasă a fiecărei şcoli să
aibă drapelul ei. Marşurile ce se vor cânta trebue să aibă caracter entuziast, Ziua Eroilor morţi simbolizând
ziua Reîntregirei Neamului.
La sosirea procesiunei la cimitir în faţa mormintelor după o scurtă slujbă religioasă vor
lua cuvântul un profesor şi un ofiţer, desemnaţi de comitetul organizator. Se va răspunde de unul din Prelaţii prezenţi, dacă este reşedinţă de Mitropolit sau
Episcopat sau de un preot dacă nu este.
Se vor da onorurile militare. B. Serbările Culturale
După amiazi la toate Teatrele vor avea loc festivaluri cu caracter patriotic, organizate de
instituţiunile oficiale şi particulare de cultură, care se oferă sau sunt solicitate de Societate, în
acest scop în nici un caz nu poate avea în « ziua eroilor » loc un spectacol de altă natură.
Organizarea în detaliu a acestor manifestaţiuni culturale se vor face de instituţiunile care
se oferă sau care sunt solicitate, urmând în trăsături generale programul fixat de societate.
Societatea va anunţa la timp publicul, prin afişul general, programul acestor festivaluri,
deosebit de afişajul special pe care-l vor face instituţiunile respective.
Dacă unele din instituţiunile de stat sau particulare vor pune taxe de intrare la aceste
festivaluri culturale întregul beneficiu se va vărsa Societăţei „Mormintele Eroilor"
Muzicile militare vor fi împărţite la diferitele pieţe pentru a cânta.
Seara se va organiza, prin îngrijirea comenduirei pieţei, retragere cu torţe".
Prefecturile au primit Adresa nr. 58.273 / 17 august 1922 Ministerului de Interne, prin
care li se cerea să ia măsuri severe pentru ca mormintele eroilor să nu fie profanate: „În toamna
anului 1919 sub Înaltul patronaj al Majestăţei Sale Regina Maria s 'a înfiinţat cu concursul unor
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buni români Societatea „Mormintele Eroilor căzuţi în rasboi" pentru ca printr-o îngrijire pioasă şi
statornică ă mormintelor şi cimitirelor de eroi să se simbolizeze frumuseţea genului războinic al
neamului şi să se contribuie la redeşteptarea cultului pentru morţii glorioşi ai neamului - cult
străvechi aşa cum ni l-au lăsat străbun îi cum se desprinde din paginile istorice şi din lăcaşurile
sfinte - ridicate de Voevozii noştri şi de vitejii lor boeri.
Opera atât de mare trebuia să întâmpine în mod firesc îndeplinirea ei pe lângă mari
greutăţi materiale şi mari greutăţi de ordin moral.
Aceste greutăţi de ordin moral, sunt mărite însă foarte mult prin actele de dureroasă
impietate ale unora din cei rătăciţi, care printr'o pornire destructivă paralisează această operă
educativă descurajând cele mai frumoase şi curate intenţiuni ale bunilor români.
În consecinţă vă rugăm să luaţi cele mai severe măsuri pentru ca mormintele eroilor să nu
fie profanate ci să se dea toată importanţa cultului acestor vitezi care şi 'au dat viaţa pentru ţară şi
a fi o mângâere pentru cei rămaşi depe urma lor. -".
În perioada septembrie 1919 - decembrie 1924, activitatea ,,Societăţii Mormintelor
Eroilor căzuţi în Război" s-a concretizat prin: descoperirea şi identificarea a 395 cimitire militare
de război, 2.136 cimitire comunale şi 6.215 cimitire provizorii, cuprinzând toate circa 400.000
morminte de eroi; cu această ocazie s-au identificat 392.258 eroi, din care 203.414 români,
ceilalţi fiind străini sau necunoscuţi
- descoperirea şi identificarea a 23.541 eroi români, înmormântaţi pe teritoriile altor ţări,
creându-se şi un cimitir de onoare la Sofia (Bulgaria) şi contribuind la întreţinerea cimitirelor din
Alsacia
- crearea pe regiuni şi judeţe a unui număr de 66 cimitire de onoare in care au fost aduse
osemintele a 158.306 eroi, fără deosebire de confesiune şi naţionalitate, România devenind
primul stat care i-a asimilat pe eroii străini celor naţionali
- exhumarea, la cererea familiilor, după diferitele câmpuri de luptă şi transportul la vatra
părintească a unui număr de 418 eroi.
În conformitate cu prevederile Legii asupra Regimului Mormintelor de Războiu din
România, sancţionată prin Înaltul Decret Regal nr. 1 . 699 din 1 3 mai şi publicată în"Monitorul
Oficial” nr. 119 din 2 iunie 1927, Societatea şi-a schimbat denumirea în Societatea "Cultul
Eroilor''.
Această lege a fost revăzută şi completată cu Legea Regimului Mormintelor şi Operelor
Comemorative Militare de Război (27 iulie 1940), iar Societatea "Cultul Eroilor" şi-a schimbat
denumirea. Prin Înaltul Decret Lege nr. 2.533 / 1940, publicat în Monitorul Oficial din 1 august
1940, Societatea Cultul Eroilor Comitetul Central, a devenit Aşezământul Naţional ,,Regina
Maria pentru Cultul Eroilor'', în memoria reginei Maria decedată la 18 iulie 1938, astfel că, la 31
august 1 940, fosta Societate şi-a încetat activitatea şi întregul său patrimoniu a fost preluat de
Aşezământ.
Aşezământul a desfăşurat activităţi organizatorice şi educative sub conducerea Patriarhiei
Bisericii Ortodoxe Române şi a Ministerului de Război până în anul 1 948. După 30 decembrie
1947, ca efect al actului de abdicare a regelui Mihai şi al Legii de proclamare a Republicii
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Populare Române, a căpătat denumirea de Aşezământul Cultul Eroilor. La 8 iunie 1 948, în urma
Decretului nr. 48 al Marii Adunări Naţionale din 29 mai 1948 şi a Deciziei Consiliului de
Miniştri nr. 297 din 8 iunie 1948, a fost desfiinţat şi întregul său patrimoniu trecut la Ministerul
Forţelor Armate.
În Vrancea, la Focşani, Societatea Mormintele Eroilor Căzuţi în Război s-a constituit încă
din anul 1920, când s-au înscris 62 de membri 16 (27 în Focşani şi 35 în Odobeşti ), la care s-au
adăugat, doi ani mai târziu, nume ilustre, printre care profesorul Nicolae Al. Rădulescu, dr.
Gheorghe Băiatu din Odobeşti, avocatul Gheorghe Miciora, Spiridon Helciu, Costică Dia,
Dumitru Bahamat, George Simionovici, preotul Gheorghe Tomescu ş. a. Comandantul Diviziei
6-a, generalul Toma Lişcu a devenit preşedintele Filialei Judeţului Putna al acestei Societăţi,
calitate in care se adresa Primăriei Focşani să îl sprijine în vederea creşterii numărului membrilor
ei: ,,Potrivit scopului înfiinţărei comitetului Judeţean al societăţei " Mormintele Eroilor căzuţi în
războiu" şi pentru desăvârşirea operei de recunoştinţă ce datorăm acelora care s-au jertfit pentru
patrie, este absolută nevoe ca să punem toată stăruinţa şi tot sufletul nostru, pentru ca prin toate
mijloacele, să determinăm, cât mai multe persoane, să se înscrie în una din categoriile de membri
prevăzui la art. 6 adică Membri: fondatori, donatori sau activi". El considera că "numai în chipul
acesta, toţi acei ce au sentimentul de cultul eroilor şi patriotism, să poată lua cunoştinţă de
nevoile ce Societatea are, pentru desăvârşirea acestei înălţătoare opere". Adresa era însoţită de 10
Apeluri cu 15 liste de înscriere şi trei chitanţiere. Redăm în continuare conţinutul Apelului:
,,Pe pământul Judeţului Putna, unde în cursul războiului din 1916 - 1918, s-au desfăşurat
lupte crâncene, se găsesc îngropaţi mii de ostaşi, cari au căzut la porţile Moldovei, făcându-şi
datoria.
Pe câmpurile dela Mărăşti şi Mărăşeşti, precum şi în toate celelalte puncte unde au avut
loc lupte încă se mai găsesc oseminte ne adunate, încă se mai găsesc cruci izolate, neîngrijite,
expuse a dispărea in cea mai scurtă vreme.
Datoria noastră de buni români şi cetăţeni, cari astăzi trăim într-o Românie Mare creiată
prin sacrificiile de sânge ale acestor eroi, este de a cinsti memoria lor îngrijindu-ne de locaşurile
lor de veci, înfrumuseţând cimitirele lor şi adunându-i la un loc aşa precum au fost adunaţi când
au plecat la lupte.
Alături de soldaţii căzuţi pe front, judeţul Putna este bogat în exemple de adevărat
patriotism. Mulţime de cetăţeni au căzut pradă furiei duşmane, pentru că prin toate mijloacele sau pus în slujba armatei de pe front.
Memoria lor trebue să fie cinstită, locaşurile lor de odihnă trebue să fie loc sfânt de unde
se învaţă dragostea de ţară.
Să arătăm lumei că suntem demni de sacrificiile făcute de ei şi să învăţăm prin aceasta
copiii noştri cum trebue să cinstească memoria celor ce şi-au dat viaţa pentru ţară.
Pentru atingerea acestui scop cu onoare vă rog să binevoiţi a face o largă propagandă
printre toţi cetăţenii spre a se înscrie câţi mai mulţi în Societatea „Mormintele Eroilor căzuţi în
războiu" care are soarta cimitirelor celor ce au căzut pentru ţară înalta misiune de a îngriji de
soarta cimitirelor celor ce au căzut pentru ţară”.
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Serviciul Veterinar al Oraşului Focşani cu Adresa nr. 86 / 8 martie 1924 informa primarul
că a înscris 45 de membri şi restituia chitanţierele cu suma de 1.080 lei.
Iniţiativa ridicării Mausoleului - Osuar al Eroilor din Garnizoana Focşani a aparţinut
aceluiaşi general Toma Lişcu, ajutat de locotenent - colonelul Dumitru Carlaonţ.
Lui îi revine şi meritul de a fi pus bazele ,,Fundaţiei Culturale" de sub conducerea A. S.
Regale Principele Carol. În localul Şcolii Profesionale, la 17 februarie 1924, a avut Joc întrunirea
unui grup de intelectuali şi ofiţeri, în cadrul căreia au luat cuvântul: maiorul Nicolae Druţu,
Ştefan Graur, preotul George Popescu, profesorul Silviu Măndăchescu şi alţii.
Conducerea efectivă a fost asigurată de maiorul Druţu, care, împreună cu profesorii G.
Dimitriu, Bălănescu, I. Dănilă şi alţii, au editat şi un ziar cultural.
Ridicarea Mausoleului - Osuar din Focşani s-a dovedit a fi destul de anevoioasă şi a
necesitat un mare efort în a asigura sumele necesare construcţiei monumentului. În întreaga ţară
se făceau eforturi deosebite pentru ridicarea însemnelor de cinstire a Eroilor Neamului căzuţi pe
câmpurile de luptă din timpul Războiului de Reîntregire a României.
La 22 aprilie 1924, Comitetul Monumentului din Regimentul 46 / 61 Infanterie Bucureşti
solicita sprijinul Prefecturii Putna pentru vânzarea unor cărţi poştale. Rezoluţia prefectului G.
Gavriliu este extrem de clară: ,,Fiindcă şi în Focşani este o Societate a Mormintelor eroilor care
intenţionează a face un mausoleu şi pentru care s-a făcut şi se face apel la obolul cetăţenilor nu
mai putem contribui la alte întreprinderi similare".
La 1 septembrie 1924, în Focşani, s-a constituit Comitetul pentru ridicarea unui
monument Eroilor din Războiul 1916 – 1918.
Primăria Focşani, prin Procesul - verbal nr. 3.455 din 23 martie 1925, a dispus
ordonanţarea sumei de 25.000 lei pe exerciţiul 1924:
,,Având în vedere că în bugetul comunei pe exerciţiul 1924 la art. 127 este înscris un
credit de lei 25.000 pentru ridicarea unui monument eroilor din răsboiul 1916 - 1918 în Focşani
şi că prin p. v. din 1 septembrie 1924 al Comitetului constituit pentru ridicarea zisului
monument, s-a dispus ca suma arătată mai sus să se depună de Primărie la o Bancă din localitate
pentru scopul prevăzut mai sus.
Noi, preşedintele Comisiunei Interimare dispunem: Ordonanţarea sumei de lei 25.000
prevăzută la art. 127 al bugetului comunei pe exerciţiul 1924 pe numele Dlui Casier comunal
care o va depune la Banca Populară „Unirea " din Focşani pentru ridicărei monumentului eroilor
din răsboiul l91 6 – 1918.
Generalul Toma Lişcu, în calitatea sa de preşedinte al Comitetului Judeţean Putna al
,,Societăţii Mormintelor Eroilor căzuţi în Război", a invitat întotdeauna pe prefect la întrunirile
membrilor acestui comitet.
Astfel, joi, 9 iulie 1925, ora 17, la Cercul Militar, prefectul era invitat la o nouă întâlnire
al cărei scop "este de a pune la corent comitetul din care şi Domnia Voastră faceţi parte, cu
proiectul executărei lucrărilor Mauzoleului Eroilor, ale cărei săpători au fost deja începute".
Pentru sâmbătă, 3 octombrie 1925, ora 1700, în localul Comandamentului Diviziei a 6-a
,,Domnii membri ai comitetului Judeţean Putna, sunt cu insistenţă rugaţi a participa la această
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întrunire, pentru a fi puşi la curent, cu lucrările ce se execută la Mauzoleul Eroilor de lângă
Regimentul 10 Infanterie şi a hotărî asupra lucrărilor viitoare".
Ca şi în cazul altor opere de interes obştesc, s-au deschis liste de subscripţie, s-au
organizat serbări, baluri etc., s-au pus în vânzare cărţi poştale, dar cel mai sigur era sprijinul
financiar al instituţiilor Statului.
De aceea, Comitetul Judeţean Putna al ,,Societăţii Mormintelor Eroilor căzuţi în Război",
s-a adresat sistematic Primăriei Oraşului Focşani pentru a contribui financiar la ridicarea
monumentului.
Prefectura Putna a trimis, la 7 octombrie 1925, o Adresă către Societatea "Mormintele
Eroilor": "Un comitet pus sub patronajul domnului ministru Chirculescu voind să exhumeze şi să
transporte la Vidra osemintele celor 3 martiri şi anume: Vasile Chilian, Pantazică ele., executaţi
de armatele germane, unde se vor înhuma definitiv. Pentru a servi de pildă şi patriotism
generaţiilor viitoare s-a hotărât ridicarea unui monument.
De aceea, vă rugăm să binevoiţi a încuviinţa exhumarea lor, încunoştiinţând şi comitetul
judeţean regional. Proiectul nu a fost realizat şi într-un document din anul 1930, referitor la
grupul de patrioţi vrânceni condus de Vasile Chilian se preciza că: ,,Astăzi osemintele lor zac
somnul de veci în cimitirul eroilor din Focşani”.
În ianuarie 1926, Primăria Focşani primea o nouă Adresă din partea Comitetului Judeţean
Putna al Societăţii "Mormintele Eroilor căzuţi în război prin care solicita sprijin financiar pentru
continuarea lucrărilor de ridicare a Mausoleului ,,De către acest comitet luându-se iniţiativa
construirei unui mausoleu în localitale în care să se adune osemintele tuturor eroilor îngropaţi în
cimitirele din Focşani şi cum lucrarea este începută urmând a o continua în cursul acestui an, cu
onoare vă rugăm să binevoiţi a dispune să se înscrie în bugetul comunei o sumă pentru a ne veni
în ajutor, ca această înălţătoare operă de recunoştinţă ce datorăm eroilor noştri să fie terminată,
neapărat în cursul acestui an".
La 2 februarie 1926, generalul Lişcu solicita Prefecturii să intervină pe lângă primăriile
din judeţ ca acestea să ceară comitete lor comunale situaţia privind sumele încasate din cotizaţii
şi donaţii necesare continuării lucrărilor la Mausoleu: „În toate comunele a luat fiinţă aceste
comitete dintre care în unele s 'a depus o oarecare activitate, întrucât a înţeles mai bine scopul
înalt ce se urmăreşte prin îngrijirea eroilor morţi pentru întregirea neamului, dar că mai mare
parte din comitete, nu a depus absolut nici o activitate.
Comitetul Judeţean Putna, având nevoe de o sumă mare pentru a putea termina
construcţia Mauzoleului eroilor dela Focşani şi pentru a fi la curent cu activitatea comitetelor
comunale de pe lângă Primăriile din Judeţ, să comunice urgent: ce sume s 'a adunat din cotizaţii
s'au donaţiuni; unde se găseşte depuse sumele şi care a fost activitatea comitetului comunal în
cursul anului".
Adresei i-a fost anexat şi tabelul cu rezultatele din teritoriu însoţit de rugămintea ca
prefectul, prin organele Prefecturii, ,,să aducă din nou la cunoştinţa autorităţilor comunale din
judeţ, îndatoririle ce au pentru slăvirea cultului eroilor pentru patrie luând măsuri pentru a aduna
sume de bani în acest scop, şi a prevedea în bugetul comunal, dacă se poate, o sumă cât de mică,
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pentru mormintele eroilor".
Demersurile generalului Toma Lişcu către Primăria Focşani vor continua. La 19 februarie
1926, primarul Iorgu G. Poienaru era informat despre organizarea unui bal în scopul adunării
fondurilor necesare terminării Mausoleului Focşani:
"Comitetul Judeţean Putna al Societăţei ,,Mormintele Eroilor căzuţi în răsboiu", cu
concursul binevoitor al unui grup de Doamne din localitate, au luat iniţiativa organizărei unui
Bal, care va avea loc în ziua de 27 februarie a. c. ora 21 în Sala paşilor perduţi a Tribunalului
Putna, în scopul adunărei fondurilor necesare, pentru terminarea Mausoleului Eroilor din
Focşani, lucrare în curs de executare.
Având în vedere scopul înălţător ce se urmăreşte, Comitetul Judeţean Putna apelează la
binevoitorul Dvs. sprijin, rugându-vă a stărui printre rudele, prietenii şi cunoscuţii Dvs., ca
fiecare să-şi dea obolul său, pentru complecta înfăptuire a acestui monument de pioasă
recunoştinţă către eroii noştri.
În acest scop se trimit alăturat douăzeci bilete de intrare.
Vă rugăm să binevoiţi a se înapoia cel mai târziu în ziua de 26 februarie listele şi biletele
nevândute împreună cu costul celor vândute.
În ceea ce priveşte donaţiile pentru bufet, vă rugăm să binevoiţi a le trimite la Tribunal în
după amiaza zilei de 27 Februarie a. c. ora 14''.
Primarul a reuşit să vândă toate biletele şi să strângă suma de 1.000 lei.
Comisiunea Interimară Focşani a luat în discuţie, în şedinţa din 8 februarie 1926, Adresa
nr. 156 a prefectului de Putna, precum şi solicitarea preşedintelui Comitetului Judeţean Putna al
Societăţii "Mormintele Eroilor'' şi a decis:
,,Asupra cererilor de ajutor prevăzute mai sus se va aviza de comisiunea interimară la
închiderea exerciţiului 1925 şi repartizarea excedentului ales pe seama acelui buget".
În cadrul şedinţei din 22 martie 1926 a Comisiunii Interimare, la punctul 20 ,,Dl.
Preşedinte comunică Comisiunei că dl. General Lişcu, comandantul Diviziei VI-a dimpreună cu
dl. Prefect al Judeţului, au intervenit din nou a se da un ajutor din bugetul comunei pentru
construirea unui mausoleu, în care să se adune osemintele tuturor eroilor îngropaţi în cimitirele
din Focşani.
Comisiunea
Având în vedere cele arătate şi ţinând seamă că în bugetul comunei pe exerciţiul curent
nu este înscris un fond special pentru această lucrare, iar creditul disponibil pentru deschidere de
credite suplimentare şi extraordinare, alocat în bugetul pe exerciţiul în curs la articolul 122,
urmează să servească pentru acoperirea cheltuielilor strict necesare, cari cad in sarcina comunei
până la 31 Decembrie a.c.
Decide
Menţine deciziunea luată de comisiunea interimară, prin procesul verbal nr. 4, punctul 7
din şedinţa de la 8 Februarie 1926, iar asupra acestei chestiuni să se avizeze după închiderea
exerciţiului 1925".
La 1 aprilie 1926, Toma Lişcu a fost avansat la gradul de general de divizie şi "trecut în
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elementul rezervei pentru limită de vârstă" (Înalt Decret nr. 880 / 926), iar la 1 ianuarie 1934 a
fost trecut în retragere pentru limită de vârstă (Înalt Decret nr. 635 / 934 ).
Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale a contribuit la strângerea sumelor necesare
continuării lucrărilor la Mausoleul Eroilor din Focşani prin a vizarea favorabilă pentru
distribuirea de cărţi poştale cu imaginea Mausoleului.
Reprezintă proectul de criptă pentru osemintele eroilor ce se va construi în acest oraş am
constatat că sunt în număr de 400.000".
Cele 400.000 cărţi poştale erau însoţite de o Adresă prin care Prefecturii Putna i se
solicita ca ,,sumele încasate de Dvs. vă rugăm a le trimite acestui Comitet, la Comandamentul
Diviziei 6 - a (serviciul intendenţă) care vă va elibera recipisă de primire.
Odată cu aceasta vă rugăm să dispuneţi ca din numărul de cărţi poştale arătate mai sus, să
putem avea până la 15 Noembre a. c. cel puţin costul a 100.000 cărţi poştale pentru a putea face
faţă şi plăţilor pentru materialele luate pe credit şi care au fost întrebuinţate la ridicarea
Mausoleului în campania de lucru a acestui an".
Prefectul de Putna a apelat şi la prefecturile judeţelor Râmnicu Sărat, Bacău şi Olt să
vândă câte 100.000 de cărţi poştale (primele două), respectiv, 50.000 bucăţi.
În Adresa care însoţea cărţile poştale se amintea şi se mentiona că: „Pe meleagurile
judeţului Putna, teatrul de operaţiuni al războiului pentru îndeplinirea visului secular au căzut cu
zecile de mii dintre cei mai buni copii ai ţării noastre.
Rămăşiţele lor pământeşti se odihnesc răzleţe peste tot cuprinsul judeţului şi n-au la
căpătâi nici crucea creştină care să însemne locul unde a căzut şi unde se află aceste sfinte
rămăşiţe ale vitejilor şi martirilor noştri.
Societatea Mormintele Eroilor căzuţi în răsboiu, Comitetul Judeţean Putna dintr-un nobil
simţământ de pietate şi recunoştinţă faţă de cei jertfiţi pentru ţară s'a gândit să adune toate
osemintele vitejilor şi să le aşeze într-un mausoleu in marginea de miazăzi a oraşului Focşani,
lucrare care in parte este făcută şi din puf inul ce ar mai primi prin vinderea cărţilor [poştale]
tipărite În acest scop ar putea sfârşi această operă de elementară obligaţie faţă de fraţii noştri
pentru patrie".
Prefectura Judeţului Râmnicu Sărat a comunicat, la 11 noiembrie 1926, că nu poate vinde
decât l.000 de cărţi poştale din cele 100.000 primite.
Comitetul Judeţean Putna al Societăţii "Mormintele Eroilor căzuţi în războiu" menţiona
într-o altă Adresă către Prefectură: „În urma marelui războiu pentru Întregirea Neamului, pe
suprafaţa întregei Ţări şi în special acea a judeţului Putna, Bacău şi Râmnicu Sărat unde timp de
un an şi jumătate, a fost frontul de luptă, au rămas presărate un număr foarte mare de morminte şi
cimitire în care au fost depuse rămăşiţele pământeşti ale Eroilor: români, aliaţi şi vrăjmaşi care
au luptat pe acest front. Cum paza şi îngrijirea acestor sute de cimitire se făcea cu foarte multă
greutate din cauza numărului lor prea mare, Comitetul Central al Societăţei « Mormintele Eroilor
căzuţi în război >> a luat hotărârea a reduce numărul acestor morminte izolate, grupuri de
morminte şi cimitire la câteva « Cimitire de onoare >> in care să se înhumeze definitiv un număr
cât mai mare de eroi. În anul 1921, Comitetul Central a hotărât ca un asemenea « cimitir de
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onoare >> să se facă in Focşani, pe terenul fostei tabere a Regimentului 10 Putna".
În acest cimitir trebuiau înhumate osemintele aduse din 24 de comune: 14 din judeţul
Putna (Focşani, Jariştea, Vărsătura, Odobeşti, Mera, Broşteni, Vârteşcoiu, Păţeşti, Câmpineanca,
Jorăşti, Mirceşti, Suraia, Răstoaca şi Vulturul ) şi zece din fostul judeţ Râmnicu – Sărat
(Dălhăuţi, Cârligele, Coteşti, Urecheşti, Popeşti, Goleşti, Slobozia Ciorăşti, Gologanu, Mândreşti
şi Hânguleşti). Din cauză că ar fi ocupat o suprafaţă prea mare, Comitetul Judeţean Putna ,,a luat
iniţiativa încă din vara anului 1925, a ridica un mausoleu aşa după cum arată schiţa de pe cartea
poştală alăturată.
Până în prezent s-a executat lucrarea in beton armat până la nivelul bolţilor şi nădăjduim
că in campania de lucru a anului viitor (1927), ca să fie complect terminată şi să primească o
parte din oseminte.
Cum valoarea totală a acestei lucrări se ridică la o sumă destul de mare şi cum pe de altă
parte in prezent, Comitetul Judeţean Putna al Societăţei „Mormintele Eroilor căzuţi în războiu" a
epuizat absolut toate fondurile, pentru a continua această înălţătoare operă;
Apelăm la sprijinul Dvs . . . ".
Adresa se încheia cu exprimarea speranţei "că şi Dvs. veţi aprecia la fel utilitatea acestei
opere de:.
Comemorare a celor morţi pentru patrie
Înălţare sufletească pentru generaţiile viitoare".
Alăturat Adresei s-a trimis şi un număr de cărţi poştale care se doreau a fi vândute cât mai
repede întrucât era nevoie de aceşti bani pentru continuarea construcţiei.
După plecarea generalului Lişcu, preşedinte al Comitetului Judeţean Putna al Societăţii
"Mormintele Eroilor căzuţi în războiu" a devenit generalul Constantin Ştefănescu Amza. În
vederea strângerii fondurilor pentru continuarea lucrărilor la Mausoleul Eroilor din Focşani, noul
preşedinte al Societăţii s-a dovedit a.fi destul de activ în a organiza baluri de binefacere,
distribuiri de cărţi poştale şi insigne, chete publice etc.
La 2 noiembrie 1926, Prefectura Judeţului Putna a solicitat Companiei de Jandarmi a
Judeţului Putna (Adresa nr. 18.239) să vândă populaţiei din judeţ 100.000 cărţi poştale ilustrate
în scopul de a aduna fondurile necesare construirii Mausoleului din Focşani.
Jandarmeria din Putna nu putea să vândă aceste cărţi poştale fără autorizaţia Ministerului
de Interne şi, de aceea, generalul Ştefănescu Amza ruga prefectul, la 21 ianuarie 1927, să o
ceară, după care urma să decidă.
Prefectura nu a obţinut această aprobare şi a transmis comandantului Companiei de
Jandarmi Putna să trimită cărţile poştale primăriilor din judeţ spre distribuire.
O nouă întrunire a Comitetului Judeţean Putna a avut loc la 17 februarie 1927, având la
ordinea de zi alegerea de noi membri în locul celor plecaţi şi discutarea stadiului lucrărilor
executate la Mausoleu în anul precedent. Ca de obicei, prefectul a fost invitat, ca membru în
acest Comitet.
Prin fonograma din 24 februarie 1927, Prefectura Putna cerea pretorilor să trimită un
delegat pentru ridicarea unui număr de cărţi poştale ce urmau să fie vândute în comunele din
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plasa respective Locotenent - colonelul Stere Costescu, prefectul de Putna insista la 17 martie
1927 ca pretorii să "accelereze" vânzarea cărţilor poştale „fiind multe plăţi de făcut".
Comitetul Judeţean Putna al Societăţii "Mormintele Eroilor căzuţi în război" a luat
iniţiativa organizării unui bal care urma să aibă loc în ziua de 26 martie 1927, în sala Teatrului
Comunal "Maior Gheorghe Pastia". Prefectul a fost invitat în ziua de 22 martie, la ora 1800, la
întrunirea care avea loc in sala Cercului Militar "când se va face programul de lucru în vederea
reuşitei balului ce comitetul intenţionează a da, în ziua mai sus arătată".
De altfel, prefectul era invitat la toate şedinţele Comitetului, mai ales că urmau să se
"discute unele chestiuni în legătură cu lucrările executate în acest an la Mausoleul - Osuar
Focşani”.
Balul din ziua de 26 martie 1927 a putut fi organizat datorită concursului binevoitor al
unui grup de doamne din Focşani, precum şi a organelor administrative din oraş. Generalul
Ştefănescu Amza a solicitat ajutorul primarului Nicolae Al. Constantinescu 59: ,,Având în
vedere scopul înălţător ce se urmăreşte, Comitetul Judeţean Putna apelează la binevoitorul Dvs.
sprijin, rugându-vă să binevoiţi a dispune să se răspândească prin organele dvs. nr. de bilete
arătat pe contrapagină, care vi se trimite alăturat.
Cu deplină încredere aşteptăm ca fiecare cetăţean să-şi dea obolul său pentru complecta
înfăptuire a acestui monument ce-l ridicăm în acest oraş în semn de pioasă recunoştinţă pentru
Eroii Neamuui".
Rezoluţia primarului: ,.Se vor distribui în limitele posibilităţilor".
La acest bal au fost invitaţi să participe toţi focşănenii de seamă: prefectul, comandantul
Diviziei a 6-a, şeful Magistraturii, parlamentarii judeţului, membrii Baroului, ofiţerii superiori şi
comandanţii regimentelor din Garnizoana Focşani, instituţiile administrative: Primăria şi
Consiliul Judeţean, unităţile şcolare: Liceul „Unirea", Şcoala Secundară de Fete şi Şcoala
Normală, medicul primar al judeţului, medicul oraşului, medicul veterinar al judeţului şi
oraşului, inginerul judeţului, clerul, Societăţile: „Orfanii de Război", „Crucea Roşie", ,,Principele
Mircea", Şcolile: Profesională de Stat, a Doamnelor, Superioară de Comerţ şi de Meserii,
Camera de Comerţ, Spitalul Judeţean, Camera Agricolă, Inspectoratul şi Revizoratul Şcolar,
Societatea Invalizii şi Văduvele de Război, Spitalul ,,Profetul Samoil”, Staţia C. F. R., Vama,
familia Pastia, Liga Culturală, Oficiul Poştal, funcţionarii Prefecturii, consilierii, prim procurorul şi procurorul, judecătorul de instrucţie şi judecătorul - preşedinte, inspectorul
financiar, administratorul financiar, Camera Agricolă, Ocolul Silvic (inspectorul şi şefii de ocol),
filiala Băncii naţionale, Corporaţia Meseriaşilor, Societatea Demobilizaţilor, Grădinile de Copii,
Orfelinatul de Surdo - Muţi etc.
Cu toate că fusese invitată crema societăţii focşănene, încasările au fost modeste. Astfel,
Primăria Focşani a reuşit să vândă bilete doar în valoare de 2.380 de lei.
Prefectura Putna a reuşit să vândă 130 de bilete, iar 60 le-a returnat. Suma predată a fost
de 2.600 lei, iar 1.000 lei care reprezentau plata unei loje de la teatru, urma să fie trimisă ulterior.
Pretura Plasei Adjud a contribuit cu suma de 280 lei (14 bilete). Pretoratul Plasei
Mărăşeşti a returnat Prefecturii Putna toate biletele primite. În Odobeşti nu s-a vândut niciun
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bilet pentru balul de binefacere din 26 martie 1927, deoarece ,,avea loc o serbare prin care se
viza strângerea banilor necesari refacerii Şcolii de Fete".
Primăria Comunei Păuleşti informa Prefectura Putna că nu s-au putut vinde bilete, deşi au
existat bune intenţii din partea autorităţilor comunale: „... şi după toată stăruinţa depusă atât de
noi cât şi de ceilalţi funcţionari şi chiar şi de membrii din Consiliul Comunal, toate ne-au fost in
zadar; motivul este că locuitorii în această regiune fiind săraci cu desăvârşire, ne având bieţii
oameni cu ce plăti nici dările directe către Stat, Judeţ şi Comună, ne răspund că nu au cu ce plăti
şi să-i lăsăm în pace".
În Plasa Gârlele s-au strâns 280 lei din vânzarea a 24 bilete.
Fonduri s-au strâns şi din vânzarea cărţilor poştale, dar sumele erau mult prea mici in
comparaţie cu cheltuielile pe care le ridica construirea Mausoleului.
Fonograma prefectului din 21 mai 1927 către pretori şi primarii oraşelor cerea ca în ziua
de 2 iunie (Ziua Eroilor) veţi lua măsuri ca in toate comunele să se răspândească insigne şi face
chete în fondul Societăţii Mormintele Eroilor.
Cu această ocazie pretoratele vor mai lua măsuri să se răspândească şi cărţile poştale ce
au comunele pentru mausoleul din Focşani”.
Pretura Mărăşeşti trimitea Prefecturii Putna, la 30 iunie 1927, suma de 700 lei, rezultată
din vânzarea a 140 cărţi poştale.
La 23 iunie, Plasa Sascut contribuia la efortul financiar cu 305 lei.
Satele Clipiceşti, Ireşti, Vidra, Tichiriş, Găuri, Vizantea, Câmpuri şi Răcoasa din Plasa
Vidra au strâns suma de 1.430 lei. Alte comune au strâns bani pentru sporirea fondurilor
,,Societăţii Mormintelor Eroilor Căzuţi în Război: Vărsătura - 239 lei, Jariştea - 207 lei şi Tulnici
- 34 lei. Primăria Comunei Suraia a strâns 420 lei din vânzarea a 84 de cărţi poştale.
Plasa Mărăşeşti s-a dovedit a fi cea mai eficientă în vânzarea cărţilor poştale.
La 3 noiembrie 1927, a depus 1.970 lei rezultaţi din vânzarea a 394 de cărţi poştale, iar în
intervalul mai - noiembrie, vânduse 856 de cărţi poştale, care însumau 4.280 lei.
Din Plasa Zăbrăuţi s-au depus 2.500 lei la 3 septembrie 1927 şi 1.050 lei la 14 decembrie
1927.
Vânzarea cărţilor poştale a continuat pe toată durata anului 1928. Prefectura Putna
primea, la 6 februarie 1928, suma de 5.435 lei, din partea Plasei Zăbrăuţi.
Oraşul Panciu şi comunele Bătineşti, Ţifeşti, Crucea de Jos, Crucea de Sus, Străoane de
Jos, Străoane de Sus, Fitioneşti, Mănăstioara, Moviliţa, Diocheţi au cumpărat 1.087 cărţi poştale
în valoare de 5.435 lei.
Comunele din Plasa Zăbala (Herăstrău, Năruja, Nereju, Nistoreşti, Paltin, Poiana, Reghiu,
Spulber şi Văsui) au cumpărat cărţi poştale în valoare de 10.090 lei.
În luna noiembrie 1928, în Plasa Adjud s-au vândut 976 cărţi poştale în valoare de 4.880
lei. Plasa Mărăşeşti s-a dovedit şi acum a fi activă şi, în octombrie 1928, depunea 4.280 lei
încasaţi pentru cele 856 cărţi poştale vândute. O situaţie specială a fost constatată în Plasa
Milcov (Odobeşti). S-au vândut 636 de cărţi poştale şi s-au încasat 3.180 lei. Predarea banilor
către Prefectură întârzia din cauza ultimilor doi pretori care şi-au însuşit o parte din bani: 1.185,
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respectiv, 225 lei. La sfârşitul lunii octombrie 1928, unul din ei ajunsese pretor la Plasa Bolintin,
judeţul Ilfov, iar celălalt pretor în judeţul Teleorman. Prefectura Putna a informat cele două
instituţii administrative similare şi le-a rugat să determine pe cei doi funcţionari să restituie banii.
La Plasa Mărăşeşti lucrurile au decurs normal: l.l16 cărţi poştale vândute şi încasări de
5.580 lei.
În schimb, Compania de Jandarmi Putna a returnat Prefecturii Putna, la l3 octombrie
1928, toate cele 100.000 cărţi poştale cu mausoleul din Focşani primite în anul 1926: " ... Am
onoare a raporta că aceste cărţi poştale s-au dat înapoi Prefecturii Putna, întrucât şefii de post şi
secţii erau opriţi de Comandamentul Corpului de Jandarmi de a vinde cărţi poştale".
În ziua de 26 aprilie 1928 a fost organizat un mare concert simfonie în sala Teatrului
"Maior Gheorghe Pastia" pentru strângerea de fonduri ,,necesare la terminarea construcţiei
Mausoleului – Osuar din Focşani. Prefectul a trimis bilete tuturor preturilor şi politiilor din judeţ,
cu precizarea ca sumele încasate să fie trimise la Prefectură împreună cu biletele nevândute.
Pretura Plasei Sascut a reuşit ca în perioada aprilie - 1 noiembrie 1928 să vândă 66 bilete, reuşind
să strângă suma de 1.320 lei.
Lucrările pentru terminarea Mausoleului - Osuar s-au desfăşurat în salturi, ceea ce a
condus la degradarea construcţiei până în 1929. Este extrem de relevant apelul din 31 iulie 1929,
pe care Comitetul Judeţean Putna al Societăţii "Cultul Eroilor'', l-a adresat primarului Focşanilor,
Vasile C. Antonescu: "Comitetul Judeţean Putna al Societăţii « Cultul Eroilor » a luat încă din
anul 1925 lăudabila iniţiativă de a construi în acest Oraş un Mausoleu Osoar pentru a se depune
osemintele tuturor eroilor jertfiţi pentru patrie, Focşăneni şi Putneni cari au murit chiar în această
regiune şi cu al căror sacrificiu ne-au dat frumoasa Românie de astăzi.
Iniţiatorii înfăptuirei acestei grandioase opere au căutat ca monumentul să fie demn de
bravura acestor eroi.
S-a muncit şi s-au strâns aproape un milion lei care s-a cheltuit ajungându-se cu lucrarea
brută până la acoperiş.
Însă din cauza lipsei de fonduri, lucrarea stagnează de 2 ani de zile şi s-ar nărui dacă în
anul acesta nu se va putea face cel puţin acoperişul.
În prezent, din buna voinţă a centralei acestei Societăţi ni s-au acordat pentru anul acesta
suma de lei 150.000, pentru reînceperea lucrărei, din care nu ni s-au trimis însă decât 50.000 lei,
dar această sumă fiind prea mică întrucât lucrările de betonaj pentru acoperire necesită în minim
suma de lei 250.000.
Pentru care cu onoare vă rugăm să binevoiţi a aproba să se pună la dispoziţia acestei
societăţi Grădina Publică a Oraşului în 2 zile consecutive spre a se da o chermeză, cu al cărui
rezultat material să se poată mări fondul de construcţie, cel puţin pentru acoperire.
De altfel, D-voastră, care faceţi parte din Consiliul acestei Societăţi cunoaşteţi perfect
chestiunea şi ar fi un punct de onoare ca Primăria să ajute această operă de pe urma căreia Oraşul
s-ar înzestra cu un monument de artă şi de cinste pentru posteritate.
Cu această ocaziune vă aducem la cunoştinţă că atât Onor Ministerul Ocrotirilor Sociale
şi al Muncii, precum şi Direcţiunea Generală a Poştelor ne-au acordat binevoitorul Domniilor
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Lor concurs; primul dându-ne autorizaţie vânzărei a 350.000 cărţi poştale ce le avem în depozit
şi a căror autorizare de vânzare fusese expirată încă dela 1 Septembrie 1927, iar cea de a doua a
aprobat francarea acestor cărţi poştale în loc de 3 lei cu 1 leu.
În speranţa că apelul nostru va avea răsunet în sentimentele D-voastră de bun Român şi
ne veţi onora cu concursul Dvoastră preţios, vă rugăm a primi deosebita noastră consideraţiune".
Rezoluţia primarului nu lăsa loc nici măcar de sperante: ,,Dosar. Nu se aprobă cererea,
conform hotărârii consiliului No [indescifrabil] p. 4, şedinţa de la 3 iulie 1926''.
Din acest apel rezultă cum nu se poate mai clar că lucrările la ridicarea Mausoleului Osuar au început în anul 1925, precizare necesară în condiţiile în care în unele lucrări editate
până în prezent se menţionează date diferite. Aşadar, s-a lucrat între anii 1925 - 1927 şi în
următorii doi ani (1927 - 1929), lucrările au continuat sporadic din cauza lipsei de fonduri.
Un sprijin în strângerea fondurilor necesare terminării lucrărilor la Mausoleul - Osuar a
venit din partea Direcţiunii Generale a Asistentei Sociale din cadrul Ministerului Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale, care a comunicat Comitetului Judeţean "Cultul Eroilor" următoarele:
,,Am onoare a vă face cunoscut că in conformitate cu art. 1 din legea pentn1
reglementarea şi controlul apelurilor la contribuţia benevolă a publicului, publicată în Monitorul
Oficial nr 0 = 51 din 8 iunie 1923, am autorizat Comitetul Judeţean « Cultul Eroilor » din Judeţul
Putna să strângă sumele necesare în scopul ridicării unui mausoleu prin 350.000 cărămizi a 3 lei
bucata, care vor circula în cuprinsul întregei ţări timp de un an, adică până la 15 august 1930.
Cărămizile se vor viza de un delegat al Prefecturii Jud. Putna, în conformitate cu legea şi
regulamentul pentru reglementarea apelurilor la contribuţia benevolă a publicului.
La expirarea termenului acordat, cotoarele cărămizilor vândute şi cărămizile nevândute se
vor aduce la acea Prefectură, unde se va constata rezultatul bănesc printr-un proces verbal
încheiat în dublu exemplar, din care unul se va înainta Ministerului, ţinând seamă că la neurmare
contravenienţii vor avea să suporte aplicarea sancţiunilor prevăzute în legea mai sus specificată.
Autorizarea se dă sub rezerva înaintărei unui proces – verbal încheiat la prefectura
respectivă prin care să se constate rezultatul bănesc obţinut prin colecta autorizată cu ordinul No.
43.592 / 1926''.
Adunarea generală a membrilor Societăţii "Cultul Eroilor" a avut loc în ziua de 30 iulie
1929 şi la ea au participat primarul Focşanilor şi un reprezentant al Prefecturii. S-a hotărât
continuarea lucrărilor la Mausoleul Osuar din Focşani. La 6 septembrie 1929, generalul
Alexandru Pestriţu, preşedintele Societăţii "Cultul Eroilor" - Filiala Putna, s-a adresat prefectului
cu rugămintea de ,,a primi un număr de 5.000 (cinci mii) cărţi poştale ilustrate, reprezentând
Mausoleul ce se ridică, spre a fi distribuite de către Biroul Populaţiei al oraşului Focşani, în
schimbul sumei de lei 5 bucata, cu ocazia vizei biletelor de identitate in octombrie - decembrie
a.c.
Nădăjduiesc că această contribuţie nu va apare ca o povară, pe populaţia oraşului, ci din
contră să servească ca o pildă vie de solicitudine a viitorilor ostaşi, pentru Eroii Putneni, având
mândria că şi ei pot ajuta cu obolul lor la imortalizarea celor ce şi-au dat viaţa pentru înfăptuirea
României Mari”.
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Chestorul Poliţiei Focşani a primit ordin de la prefect ca un ofiţer de poliţie să se prezinte
în ziua de 3 septembrie 1929 la maiorul Ion Dumitru, de la Divizia a 6-a, cu sigiliul Prefecturii
spre a-l aplica pe cărţile poştale destinate vânzării publice pentru terminarea Mausoleului din
localitate.
Prefectul i-a comunicat generalului Alexandru Pestriţu că un număr de 7.000 exemplare
cărţi poştale ilustrate reprezentând Mausoleul Osuar au fost predate chestorului Poliţiei Focşani,
din care 5.000 se vor vinde de către Biroul Populaţiei şi 2.000 cu ocazia vizei biletelor de vite.
La 17 septembrie 1929, prefectul era invitat în ziua următoare, la ora 10 a.m., la
Comandamentul Diviziei a 6-a, unde avea loc licitaţia pentru darea în antrepriză a lucrărilor la
Mausoleul - Osuar, în conformitate cu hotărârea adunării generale din 30 iulie.
Către sfârşitul anului 1929, sub patronajul generalului Alexandru Pestriţu, comandantul
Diviziei a 6-a şi preşedintele Filialei Putna a Societăţii "Cultul Eroilor", a avut loc un concert
vocal şi instrumental, miercuri, 27 noiembrie, la Teatrul Comunal, în scopul „terminărei
Mausoleului din Focşni".
Prefectura a trimis o adresă - tip către Liceul "Unirea", Liceul de Fete, Şcoala
Profesională de Stat şi Şcoala Comercială: ,,Având în vedere scopul nobil ce se urmăreşte, rugăm
stăruitor să bine voiţi a dispune vânzarea acestor bilete printre elevii acelei şcoli.
Atât la balcoane, cât şi la galerii nu vor fi admişi decât elevi de şcoală.
Deşi preţul e destul de modest, totuşi pentru elevi s-a mai admis o reducere de încă 50 %
asupra preţului fixat".
De Crăciun s-a încercat organizarea unui bal însă "cele două carnete cu 50 bilete de bal ,
s-a[u] dat în primirea d-lui Locotenent I. Nicolau întrucât, deşi s-au încercat a se vinde s-au
întâlnit pretutindeni refuzuri categorice din partea publicului focşănean".
Un nou demers al generalului Alexandru Pestriţu a fost făcut către primarul Alexandru C.
Alevra la 14 noiembrie 1929: „Cu onoare vă rugăm a propune în Consiliul Comunal, dacă şi Dv.
apreciaţi să se prevadă în bugetul anului 1930, o sumă (100.000) lei care să fie destinată pentru
lucrările Mausoleului Osuar din Focşani”. Suma urma să fie înaintată pe adresa: Societatea
"Cultul Eroilor", Filiala Putna, la Comandamentul Diviziei a 6-a.
De data aceasta, rezoluţia primarului a fost favorabilă: ,,Se va avea în vedere la
întocmirea bugetului.
Buget 1930".
La 10 decembrie 1929 s-a încheiat un Proces - verbal de recepţie provizorie a lucrărilor
executate in campania anului curent: ,,Subsemnaţii inginer şef C. Iosipescu, şeful Serviciului de
Poduri şi Şosele Putna şi I. Maican, conductor principal în acelaşi serviciu însoţiţi fiind de d-nii
membrii din comitetul de construcţie al mausoleului din Focşani mai jos semnaţi, cum şi dl.
antreprenor Gavrilă Petrescu am mers la mausoleul Focşani pentru recepţionarea lucrărilor
executate în campania anului curent in baza devizului întocmit de serviciu, lucrări care constau
in executarea din beton armat a 6 sferturi de cupolă şi din 2 cupole ½ sferă tencuite cu ciment
sclivisit cum şi executarea planşeului dintre marginea bolţilor şi pereţi toate prevăzute în deviz.
Am constatat cele ce urmează:
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În ziua de 7 noiembrie a.c. mergând comitetul la faţa locului a hotărât continuarea
lucrărilor similare celor prevăzute în deviz ca fiind strict necesare pentru asigurarea lucrărilor
executate şi în înţelegere cu antrepriza s-a stabilit executarea lor tot cu preţurile în deviz. Aceste
lucrări sunt:
a) executarea boltei de la mijlocul bisericii
b) înălţarea pereţilor în dreptul cupolelor
c) completarea peretelui la intrarea în faţă
d) astupatul cu zidărie de cărămidă al nişelor
e) 2 cruci de beton cu postamentul lor pe cupolele laterale şi ele sunt trecute în situaţia
definitivă care însoţeşte acest proces verbal de recepţie provizorie.
Totalul lucrărilor executate de antrepriză atât în baza devizului cât şi a lucrărilor dispuse
ulterior se ridică la suma de lei 194.774 din care scăzând 6 % garanţie de întreţinere - 11.686;
rest de plată - 183.088.
Lucrările fiind executate în bune condiţii se declară făcută recepţia provizorie urmând a
se achita antreprizei suma cuvenită şi eliberarea garanţiei depusă la licitaţie".
Recepţia definitivă a lucrărilor executate in campania anului 1929 s-a făcut la 7
decembrie 1930: ,,Subsemnaţii generali Pestriţu şi Costeseu, colonei Muscalu, Negutz, Bordescu,
Cociaş, lt. - col. Nicolau Al., Georgescu N., Ionescu D., intendent cpt. Vasiliu, cpt. Petrescu Gh.,
administrator Corpaci Vasile, sit. guard geniu Chiriţoiu şi mr. Dumitriu, membri ai Societăţii
C[ultul] E[roilor] Filiala Putna, mergând la construcţia mausoleului din Focşani, faţă fiind dl.
arhitect Balosin autor al proiectului şi diriginte al executării lucrării şi d-nul antreprenor Gavrilă
Petrescu, am constatat că lucrările executate în campania anului 1929 de dl. Gavrilă Petrescu la
mausoleul Focşani, au fost bine executate şi bine întreţinute şi în consecinţă se declară făcută
recepţia definitivă a lor, urmând a i se elibera d-nului antreprenor garanţia de întreţinere de 6 %
reţinută prin situaţia definitivă.
Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal de recepţie definitivă''.
Preşedintele Comitetului Societăţii "Cultul Eroilor'' – Filiala Putna era informat, la 5
martie 1931, de către şeful Serviciului Focşani din cadrul Casei Autonome a Drumurilor de Stat
că, la solicitarea antreprenorului Gavrilă Petrescu privind întocmirea actelor de recepţie
definitivă a lucrărilor executate de el la construcţia Mausoleului Focşani in campania anului
1929: ,,s-a constatat şi starea lucrărilor executate de d-nul Gavrilă Petrescu şi găsindu-se că s-au
comportat bine şi au fost bine întreţinute, s-a întocmi/ alăturatul proces verbal de recepţie
definitivă, urmând a i se elibera d-nului antreprenor garanţia de întreţinere".
În seara zilei de 30 aprilie 1930, în sala Hotelului ,,Bristol” din Focşani s-a organizat un
bal pentru strângerea de fonduri în folosul Mausoleului Osuar din Focşani, în urma căruia s-au
obţinut:
"a) Venituri
Rezultat din bilete vândute:
62 a 100 lei - 6.200
275 a 50 lei - 13.150
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De la garderobă - 261
Ruleta - 280
Confete - 109
Total general venituri lei - 20.425
b) Cheltuieli
- taxa spectacol la ad-ţia financiară - 1.793
- factura afişe şi bilete - 800
- diferite cheltuieli - 397
Total general cheltuieli lei - 2.990
Rămâne beneficiu netto de la balul din 25 aprilie 1930 lei - 17.435
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal”.
Comitetul Societăţii "Cultul Eroilor" - Filiala Putna a organizat în ziua de 22 iunie 1930
pe stadionul "ONEF' din Focşani o serbare sportivă civilo - militară în acelaşi scop: strângerea de
fonduri în folosul Mausoleului Osuar:
"a) venituri: rezultat din bilete vândute
167 a 30 lei ....................................... 5.010
289 a 20 lei ....................................... 5.780
676 a 5 lei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.310
Total ……………………………….14.170
Din vânzarea programe lei ................. 727
Intrare cu tabel trupă bat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
5 ad-tiv (61 oameni .............. lei)
Total general venit
15.202
b) cheltuieli
Taxă spectacol ad-ţia financiară . . . . . . . . . . 709
Afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Chirie scaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Factură Magaz. Dumitrescu . . . . . . . . . . . . . . 790
Notă cheltuieli mărunte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Factură librăria Bogdan afişe . . . . . . . . . …..2.150
Total general de cheltuieli lei . . . . . . . . …. . .4.063
Rămâne beneficiu neto de la serbarea sportivă din 22 iunie 1930 lei 11.139 care se vor
înregistra asupra comitetului.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal”.
Pe scena Teatrului Comunal ,,Maior Gheorghe Pastia" au continuat spectacolele
organizate în scopul strângerii de fonduri pentru construirea Mausoleului Osuar din Focşani. La
29 mai 1930, Societatea „Cultul Eroilor" - Filiala Putna a pus în scenă o reprezentaţie teatrală cu
sprijinul unui ,,grup de Doamne şi Domni din Societatea Focşăneană''.
Iniţiativa s-a bucurat de succes şi spectacolul a fost reluat la 21 iunie 1 930, la reuşita lui
contribuind şi Comitetul Doamnelor din Focşani.
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O nouă modalitate de a strânge fonduri pentru construcţia Mausoleului Focşani a
constituit-o vânzarea cruciuliţelor „Cultul Eroilor'':
,,Subsemnaţii notaţi mai jos constatăm prin prezentul proces verbal cele ce urmează:
Primind în mod gratuit de la Comitetul Central al Societăţii „Cultul Eroilor", prin dl.
general Costeseu C. 100 cruciuliţe Cultul Eroilor a 10 lei bucata şi 100 cruciuliţe a 20 lei bucata
din Focşani, subsemnaţii am dispus ca să fie vându te benevol pe preţul de mai sus în ziua de 6
ianuarie 1931.
În acest scop s-au încredinţat câte 50 cruciuliţe a 10 lei şi câte 50 cruciuliţe a 20 lei d-nei
mr. Roman şi d-rei Ionescu studentă, care să fie vândute iar sumele să fie adunate în cutii închise
şi sigilate.
Toate cruciuliţele au fost vândute.
Astăzi, 7 ianuarie 1931 deschizând cutiile s-a găsit: în cutia încredinţată d-nei mr. Roman
s-a găsit suma de lei 1.685, iar în cutia încredinţată d-rei Ionescu suma de 1.655, adică în total
suma de lei 3.340, care s-a încredinţat casierului Societăţii Cultul Eroilor, Filiala Putna, pentru
mărirea fondului Mausoleului Osuar Focşani.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal în dublu exemplar".
În anul 1931, Focşanii se pregăteau pentru organizarea şi desfăşurarea unui mare
eveniment naţional: Congresul Ligii Culturale, care sărbătorea 40 de ani de activitate şi 60 de ani
de viaţă a lui Nicolae Iorga, preşedintele Ligii Culturale şi prim - ministrul ţării.
Fixat iniţial pentru zilele de 31 mai - 2 iunie 1931 Congresul a fost amânat din motive
politice (alegerile parlamentare din 1 - 8 iunie) pentru zilele de 28 - 29 iunie, ca, în final,
lucrările lui să se desfăşoare duminică, 13 septembrie şi luni, 14 septembrie Comitetul Filialei
Putna a Ligii Culturale ales la 31 iulie 1919 a luat măsuri „pentru încurajarea adunării
osemintelor eroilor şi pentru îngrijirea mormintelor tuturor eroilor, ceea ce sugeră imediat
inimosului român, d. General T. Lişcu, ideia de a ridica pe câmpul de instrucţie al garnizoanei un
frumos Mausoleu, care sperăm să se inaugureze tot cu ocazia Congresului din acest an al Ligii".
Ar fi fost un lucru extraordinar dacă Mausoleul din Focşani ar fi fost terminat şi inaugurat de
Nicolae Iorga. Din păcate, lucrurile nu au stat aşa şi eforturile pentru procurarea ·banilor necesari
lucrărilor au continuat. Trupa marelui actor Constantin Tănase a pus în scenă două spectacole de
revistă (21 - 22 februarie 1931 ), încasările urmând să fie cedate Societăţii „Cultul Eroilor'' Filiala Putna, în vederea continuării lucrărilor la Mausoleu. Generalul Costescu – preşedintele
Filialei - a obţinut reduceri şi scutiri de taxe atât din partea Administraţiei Financiare Putna, cât
şi a Primăriei Oraşului Focşani.
Spre satisfacţia şi mândria melomanilor din Focşani, la 24 martie 1931, Societatea
Filarmonică, "Cântarea Putnei" a susţinut un concert în folosul Societăţii "Cultul Eroilor" Filiala Putna pentru a strânge fondurile necesare finalizării lucrărilor la Mausoleul Osuar.
La 1 l iunie 1931 , prefectul Jean Stoienescu-Dunăre chema locuitorii din Petreşti,
Vânători şi Mirceşti, în Crângul Petreşti, duminică, 14 iunie 1931, la o serbare naţională care se
organiza de Societatea de Jocuri ,,Hora Unirei" din Focşani " pentru mausoleul garnizoanei”.
Locuitorii erau rugaţi să participe "în număr cât mai mare, îmbrăcaţi de preferinţă în costume
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naţionale”. În caz de ploaie, serbarea se amâna pentru ziua de 21 iunie.
La cererea şcolilor secundare din urbe, secretarul Societăţii "Cultul Eroilor", locotenent colonelul Nicolae Georgescu a aprobat repetarea concertului Societăţii Filarmonice „Cântarea
Putnei ", în ziua 31 mai 1931 ("la matineu, cu pret redus pentru elevi”).
Generalul Alexandru Pestritu - preşedintele Comitetului Judeţean Putna al Societăţii
"Cultul Eroilor", maiorul Ioan Dumitriu - secretar, locotenent - colonelul Nicolae Georgescu şi
intendent căpitan Constantin Vasiliu - cenzori, administrator căpitan Vasile Corpaci - casierul
Filialei, Ion M. Dimitrescu - delegatul Prefecturii Putna şi al Ministerului Muncii şi Ocrotirilor
Sociale şi Antoneanu - chestorul Poliţiei Focşani s-au întrunit, la 31 august 1931, spre "a vedea
rezultatul bănesc obţinut din plasarea cărţilor poştale cu ilustraţia Mausoleului Osuar Focşani” în
perioada 1926 - 15 august 1930.
Din Procesul - verbal încheiat rezultă că:
"1) Ministerul Muncei, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale cu No. 43.592 / 10 Septembrie
1926 a autorizat Comitetul Judeţean Putna al Soc. Cultul Eroilor să imprime şi să circule în toată
ţara, până la 15 Septembrie 1927, 500.000 (cinci sute de mii) cărţi poştale ilustraţia Mausoleului,
cu preţul de 5 (cinci) lei bucata, în scop de a se aduna fondurile necesare continuărei lucrărilor la
suszisul mausoleu.
2) Comitetul Judeţean Putna a imprimat şi adus la reşedinţa sa cele cinci sute mii c.p.
ilustrate în luna Septembrie 1926.
3) Până la finele anului 1926, s-au vândut un număr de 49.992 bucăţi a 5 lei bucata,
obţinându-se suma de lei 249.960.
4) În anul 1927 s-au mai vândut încă un număr de 25.767 bucăţi tot a cinci lei bucata,
obţinându-se suma de lei 128.838 lei.
5) În anul 1928, din cele plasate în anul precedent dar rămase neachitate, au mai fost
vândute un nr. de 2.822 c. p. a 5 lei bucata, obţinându-se in total suma de lei 14.110.
În total, pe baza autorizaţiei dată de Ministerul Sănătăţei, Muncei şi Ocrotirilor Sociale
No 43.592 din 10 Septembrie 1926, din cele 500.000 cărţi poştale, lustrate imprimate, s-au
vândut un nr. de 78.521 c. p. ilustrate a 5 lei bucata, obţinându-se în total suma de lei 392.908 cu
3 lei mai mult decât face costul lor a 5 lei bucata, căci pentru una c. p. un Donator a dat 8 lei în
loc de 5 lei şi au rămas asupra Comitetului cantitatea de 421.419 c. p.
Din cauză că răspândirea lor mergea foarte greu, neputându-se încasa nici costul
imprimatului, Comitetul a intervenit cu adresa No. 6 din 26 iulie 1929 către Ministerul Muncei,
Sănătăţei şi Ocrotirilor Sociale, să acorde un nou termen de un an, cu începere dela 1 Septembrie
1929 pentru a se putea plasa şi restul de c. p. rămase nevândute din anii precedenţi; Ministerul
Muncei, Sănătăţei şi Ocrotirilor Sociale cu No. 80.056 / 929 aprobă autorizaţia cerută de
Comitet, dând încă un termen de plasare, adică, până la 15 August 1930.
În acelaşi timp, Comitetul cu No 8 din 25 iulie 929 a intervenit la Ministerul
Comunicaţiilor (Dir. G-lă a P. T. T.) pentru a aproba ca aceste c. p. să poată fi francate numai cu
o marcă poştală de un leu ca şi cărţile poştale militare, pentru a le putea face să circule printre
ostaşi, ceiace Ministerul Comunicaţiilor a aprobat.
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Pe baza acestor autorizaţii de mai sus, Comitetul a mai putut plasa:
În anul 1929:
8.374 c. p. a 5 lei bucata şi 29.538 a un leu bucata, obţinându-se în total suma de lei
71.408 lei.
În anul 1930:
- 4.174 a 5 lei bucata şi 1.300 a un leu bucata, obţinându-se în total suma de lei 22.170.
În rezumat în urma noii autorizaţii a Onor Ministerul Muncei, Sănătăţei şi Ocrotirilor
Sociale, s-au mai vândut în total 43.386 c. p., obţinându-se în total suma de lei 93.578.
În total deci din 500.000 c. p. s-au vândut:
- Pe baza autoriz. No. 43. 592 1 926 un număr de 78. 581 c. p.
cu 392. 908
- Pe baza autoriz. No. 80.056 / 929 un număr de 43.386 c. p. cu 93.578
Total s-au vândut 121.967 c. p. cu 486.486 lei.
Au rămas la această dată în Depozitul Judeţean Putna cantitatea de 378.033 lei, ilustrate
mausoleu.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal în patru exemplare din care unul se
înaintează Onor. Ministerului, Muncei, Sănătăţei şi Ocrotirilor Sociale, un exemplar rămâne la
Prefectura Putna, un exemplar rămâne la chestura Focşani şi un exemplar rămâne la Comitetul
Judeţean Putna"Documentul purta semnăturile preşedintelui şi secretarului Comitetului, ale
cenzorilor, delegaţilor Prefecturii şi Ministerului Ocrotirilor Sociale chestorului Poliţiei Focşani
şi casierului Comitetului.
Profesorul clujean I. D. Ştefănescu a susţinut, la 17 octombrie 1931, două conferinţe,
fiind solicitat în acest sens de către Divizia a 6-a din Corpul 5 Armată; o parte din încasări a fost
cedată pentru mărirea fondului necesar continuării lucrărilor la Mausoleu.
Concertele pentru procurarea de fonduri în vederea terminării lucrărilor la Mausoleu au
continuat şi in anul 1932. Societatea Filarmonică "Cîntarea Putnei” a organizat un astfel de
concert, susţinut de corul Ateneului "Vasile Alecsandri" din Bacău, în seara zilei de 24
septembrie, ora 9,30, pe scena Teatrului Comunal " Maior Gheorghe Pastia"; 50 % din încasări
urmau să fie cedate Mausoleului.
Generalul A. Păltinean, noul preşedinte al Societăţii "Cultul Eroilor" - Filiala Putna, a
apelat la sprijinul prefectului Ioan P. Ioan căruia i-a înmânat 5 bilete x 50 lei, 10 bilete x 40 lei şi
15 x 30 lei, pe care Prefectura le rezervase la stalurile 1 şi II.
La 1 octombrie 1932, prefectul notifica Societăţii "Cultul Eroilor" - Filiala Putna că:
,,Avem onoare a restitui biletele primite cu adresa Dvs. nr. 3.925 / 1932, binevoind a cunoaşte că
din cauza crizei nu s-au găsit amatori cărora să se poată distribui în ziua următoare, Societatea
solicita Prefecturii să achite suma de 1.1 00 lei pentru biletele luate şi nevândute.
Garnizoana Focşani informa Prefectura Putna, la 7 august 1933, că "atât ofiţerii cât şi
subofiţerii au contribuit pentru Mausoleul Focşani".
Toate eforturile locale pentru terminarea Mausoleului s-au dovedit a fi insuficiente.
Spectacolele, concertele, conferinţele, chetele, balurile, vânzarea cărţilor poştale sau a
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cărămizilor, sprijinul financiar acordat de Primăria Focşani etc. nu au putut să asigure fondurile
necesare pentru acoperirea cheltuielilor pe care le reclama construirea Mausoleului.
Au urmat ani în care lucrările nu au avansat şi acest lucru a condus la degradarea
Mausoleului. Starea precară în care ajunsese acest monument se regăseşte într-un Raport din 27
aprilie 1936 al locotenent - colonelului Ştefan Fotescu adresat Societăţii "Cultul Eroilor":
,,Mausoleul pe dinafară curat dacă nu se aplică acoperişul de tablă, deoarece pe unele
locuri a început să crape betonul se năruieşte complet.
În interior nu s-a mai focul nimic sunt depozitate materialele de la schele. Este păcat să
fie lăsat în halul acesta.
Am fost informat în mod confidenţial că de acest mausoleu nu se interesează nimeni, tot
ce s-ar fi putut strânge ca fonduri, li s-au dat alte destinaţii ca ARPA, Străjerii Vrancei, altor
societăţi cu totul străine de Cultul Eroilor.
De câte ori s-a atras atenţia d-nului comandant al diviziei asupra acestui mausoleu, s-a
temporizat.
Este nevoie de o intervenţie mai riguroasă către dl. comandant al diviziei, altfel pe zi ce
trece acest mausoleu se extermină".
Chiar şi patriarhul dr. Miron Cristea, preşedintele Societăţii "Cultul Eroilor" era vădit
îngrijorat de stadiul de degradare a Mausoleului şi, la 2 iulie 193 7, scria Primăriei Focşani:
,,După cum vă este cunoscut, în oraşul Focşani există un mausoleu pentru parte din ostaşii noştri
căzuţi în război pe teritoriul judeţului Putna.
Din nefericire însă acest mausoleu început acum câţiva ani sub foarte bune auspicii de
către Comitetul Putna al Soc.[ietatea] « Cultul Eroilor », nu este terminat, ba chiar fiind lăsat în
părăsire de către Comitetul local - nefiind nici acoperit - este pe cale de a se ruina.
Dvs. Dle Primar, nu veţi îngădui desigur ca locaşul de vecinică odihnă cuvenit unor bravi
fii ai ţării în oraşul Dvs., să rămână în starea dureroasă în care se află astăzi.
În adevăr, după arătările arhitectului societăţii, mausoleul în chestiune este complect
părăsit, plouă înăuntru, iar tencuelile exterioare au căzut şi cu cât vremea va trece, refacerea şi
complectarea lui va costa sume din ce în ce mai mari.
După calculele făcute este necesară o sumă de circa un milion trei sute de mii lei, din care
circa patru sute de mii lei în primul an, iar restul câte circa trei sute mii lei în alţi trei ani
următori, pentru a se putea desăvârşi lucrările.
Soc. « Cultul Eroilor » - Comitetul Central, având un buget foarte restrâns şi cu prevederi
pentru toată ţara nu ar putea destina în aceşti 3 ani decât cel mult câte una sută mii lei anual, dacă
bineînţeles celelalte sume necesare vor fi asigurate de către Comitetul Comunal Putna, respectiv
autorităţile locale.
Facem un călduros apel la Dvs., pentru ca Primăria oraşului Focşani să asigure neapărat
sumele trebuitoare, spre a scăpa la timp mausoleul Eroilor de ruinarea de care este ameninţat şi a
se putea asigura desăvârşirea lucrărilor acestui pios locaş.
Credem de asemenea că s-ar putea face apel şi la instituţiunile particulare cât şi la
populaţia oraşului, pentru ca fiecare să mai contribuie la această operă.
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Cu patriarhiceşti binecuvântări
Preşedintele Soc. [ietăţii] « Cultul Eroilor >>
Patriarh al României
Miron [Cristea]".
De abia în luna septembrie 1937, preşedintele Comisiei Interimare a oraşului Focşani,
comunica Societăţii "Cultul Eroilor":
,,Avem onoare a face cunoscut că din lipsă de fonduri nu s-a putut aproba nici o subvenţie
din bugetul anului în curs, pentru terminarea lucrărilor la mausoleul din acest oraş, în
conformitate cu deciziunea luată de comisia interimară în şedinţa de la 21 iulie a. c., punctul 16''.
La 12 septembrie 1937, cu prilejul comemorării a 20 de ani de la moartea celor patru eroi
vrânceni in frunte cu Vasile Chilian, un Comitet aflat sub preşedinţia generalului Arthur
Văitoianu a depus, în semn de recunoştinţă, o candelă pe mormântul lor din curtea Regimentului
10 Infanterie Focşani.
Societatea "Cultul Eroilor" a venit în sprijinul Primăriei Focşani şi, la 20 noiembrie 1937,
ii comunica acesteia, dar şi comandantului Diviziei a 6-a, Prefecturii, Protoieriei şi Legiunii de
Jandarmi, soluţia la care ajunsese pentru ca lucrările la Mausoleu să fie finalizate:
,,Avem onoare a aduce la cunoştinţa Dvs. că Soc.(ietatea] „Cultul Eroilor", Comitetul
Central, îngrijorată de starea în care se află mausoleul Eroilor din oraşul Focşani, nefiind nici
până în prezent acoperit cu tablă şi în consecinţă expus ruinării din cauza influenţei intemperiilor
de atâţia ani, a hotărât să facă sforţările necesare faţă de disponibilităţile bugetare, pentru a
înlătura cu un ceas mai devreme această stare de lucruri.
În consecinţă, pe baza studiilor făcute, a ofertelor obţinute şi a înţelegerii luate cu
ofertantul, ale cărui condiţiuni şi garanţii sunt mai avantajoase, s-a hotărât ca acoperirea
mausoleului Eroilor din Focşani să se facă imediat în chiar anul acesta cu tablă de zinc nr. 13 şi
în condiţiunile caetului de sarcini, stabilit de serviciul de arhitectură al Direcţiunii centrale.
Vă rugăm să binevoiţi a dispune ca „fiind de acord cu aceste măsuri să se înlesnească dlui
antreprenor Petrescu Gavril şi lucrătorilor săi accesul la mausoleu Şi orice alte înlesniri, de care
ar avea nevoe in limita posibilităţilor acelui comitet, făcându-se bineînţeles cunoscut acele
eventuale înlesniri. Prin această sforţare Comitetul Central înţelege ca, pe de o parte, să se pună
la adăpost lucrările executate până in prezent cu atâtea sacrificii, iar pe de altă parte să se dea
timpul necesar Comitetului judeţean Putna, respectiv autorităţilor locale, de a aduna fondurile
pentru amenajările interioare şi exterioare strict necesare desăvârşirei în vederea întrebuinţării
mausoleului in scopul pentru care este destinat.
Cu onoare vă rugăm deci să binevoiţi a aprecia sacrificiul făcut de Comitetul Central şi să
binevoiţi a dispune ca cel puţin în cursul anilor viitori, să se asigure fondurile necesare
amenajărilor mausoleului atât prin prevederi in bugetele judeţului şi comunei cât şi prin
chemarea la contribuţie a tuturor instituţiilor şi populaţiei oraşului Focşani şi judeţului Putna.
După cum desigur şi Dvs. sunteţi convinşi, locaşul acesta de veşnică odihnă pentru
osemintele acelora cari şi-au dat viaţa apărând Ţinutul Vrancei, trebue cât mai neîntârziat pus in
starea trebuincioasă de a adăposti aceste oseminte sacre, care în prezent se află împrăştiate pe
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teritoriul judeţului in câteva cimitire, a căror stare şi îngrijire sunt departe de a fi la înălţimea
sacrificiului celor căzuţi la datorie.
Măsurile ce veţi binevoi a lua in acest scop, vă rugăm să binevoiţi a le comunica încă din
anul acesta Comitetului Central, pentru ca in cazul când ele sunt satisfăcătoare, acesta să prevadă
in bugetul anului viitor o sumă proporţională pentru a contribui la lucrări.
Directorul General al Societăţii, General N. Negreanu Director, Colonel Makarovitsch
Radu".
Prefectul s-a mulţumit să-i scrie primarului, la 25 noiembrie 1937, că ,,Societatea Cultul
eroilor din Bucureşti, cerând să facă diferite lucrări la acoperirea mausoleului Eroilor din oraşul
Focşani, lucrări care urmează să fie executate de către Domnul antreprenor Petrescu Gabriel.
Cu onoare vă rugăm să dispuneţi să se înlesnească susnumitului şi lucrătorilor săi accesul
la mausoleu şi orice alte înlesniri de care ar avea nevoie".
Primăria Focşani a comunicat, prefectului, la 30 noiembrie 1937, că antreprenorul trebuie
să se adreseze garnizoanei locale care era răspunzătoare de Mausoleu şi nu Primăriei.
În şedinţa din 26 ianuarie 1938, Comisia Interimară la punctul 59, a decis:
" ... Având în vedere că în bugetul pe exerciţiul curent nu sunt fondurile necesare
ajutorărei Societăţii ”Cultul Eroilor"
Decide:
Se va avea în vedere cererea făcută de Societatea „Cultul Eroilor" din Bucureşti la
întocmirea bugetului pe exerciţiul 1938 - 1939".
Comitetul Central al Societăţii "Cultul Eroilor" a trimis prefectului o adresă în legătură cu
constituirea comitetelor judeţene, indicaţii privind crearea / întreţinerea cimitirelor de eroi din
capitalele de judeţ sau din diferite localităţi etc.
Astfel, în componenta Comitetului Judeţean "Cultul Eroilor" trebuiau să figureze:
"a) Membri de drept
Fata bisericească cea mai înaltă
Prefectul judeţului
Primarul oraşului
Comandantul Garnizoanei
Comandantul Cercului de Recrutare
Inginerul şef al Judeţului
Inginerul şef al Comunei [ = oraşului Focşani]
Directorul Băncii naţionale
Comandantul Companiei de Jandarmi
b) Membrii eligibili
Trei doamne, soţii de ofiţeri morţi în război sau în viaţă
Un profesor din cea mai înaltă treaptă a învăţământului.
Art. 41 preciza că preşedintele Comitetului Judeţean este de drept şi în ordinea indicată
mai jos:
Comandantul Corpului teritorial
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PSS Episcopul, în localităţile reşedinţe de Episcopii
Comandantul Diviziei
Prefectul judeţului".
În iunie 1938, generalul de brigadă Emanoil Leoveanu, comandantul Diviziei a 6-a a
devenit preşedintele Comitetului Judeţean "Cultul Eroilor".
La 22 iulie 1938, Societatea "Cultul Eroilor" Comitetul Central, comunica prefectului de
Putna următoarele: ,,Răspunzând adresei Dv. Nr. 5 din 14 Iunie a. c. Focşani, Avem onoare a
aduce la cunoştinţa Dvs., că s-a luat act de reconstituirea acelui comitet.
În ce priveşte Mausoleul Mărăşeşti şi Mărăşti, acestea sunt şi rămân sarcina, primul al
Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Creştine; iar al doilea al Societăţii Mărăşti, care le-au
construit.
Mausoleul Soveja, construit de către Comitetul Central al Societăţii „Cultul Eroilor ",
rămâne în îngrijirea Comitetului Central.
Cimitirele de război, Poiana lui Frunză şi Sf. Mina, rămân în îngrijirea delegatului
German pentru Cultul Eroilor din România, după normele stabilite de comun acord cu această
Direcţiune.
În sarcina acelui Comitet rămâne Mausoleul din Focşani precum şi cimitirele sau
mormintele izolate ce s-ar mai afla pe teritoriul judeţului, inclusiv cimitirul din curtea
Regimentului 10 Dorobanţi care urmează a fi centralizat în Mausoleul Focşani, de îndată ce
acesta va fi amenajat.
Tot in acest mausoleu, urmează a se centraliza toate osemintele Eroilor, aflate în prezent
in cimitirul dela Hanul Conachi, precum şi cele aflate in cimitirele de Eroi provizorii din
Odobeşti şi Panciu.
Amenajarea interioară a mausoleului din Focşani, revine comitetului judeţean Putna, dat
fiind că, Comitetul Central nu mai poate face nici o cheltuială, peste aceia făcută cu mare
sacrificiu în toamna anului 1937 şi primăvara 1938, cu acoperirea cu tablă a mausoleului pentru
a-l feri de ruină.
În consecinţă, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a preceda în conformitate cu
prescripţiunile legii şi Statutului Societăţii, pentru strângerea fondurilor necesare acestei lucrări
şi a fine în curent şi pe Comitetul Central cu rezultatele obţinute.
Director - General N. Negreanu
Director - Colonel Makarovitsch Radu".
Referatul nr. 1.413 / 8 august 1940 întocmit de Comitetul Central al Societăţii "Cultul
Eroilor" prezenta situaţia Mausoleului Focşani în acel moment:
„Executându-se la mausoleul Focşani şi lucrările de completare, necesare pentru a
permite instalarea osemintelor ce se vor exhuma din cimitirele din Focşani (curtea Regimentului
10 Dorobanţi, Hanu Konachi, Odobeşti, Panciu, gara Coteşti etc.) s-au constatat aceste lucrări de
către Serviciul de Arhitectură al acestei societăţi, întocmindu-se alătura/a situaţie în valoare de
lei 143.436.
Cu onoare vă rog să binevoi ti a aproba:
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a) trecerea în cheltuieli a acestei sume
b) reţinerea şi înregistrarea garanţiei de 7.171 lei
c) plata sumei rămasă după scăderea aconturilor, date pe baza aducerii materialelor pe
şantier.
II Totodată, cu onoare vă rog să binevoiţi a aproba executarea exhumări/or din cimitirele
provizorii sus menţionate - care se desfiinţează - şi aşezarea lor în mausoleul Focşani.
Suma aproximativă necesară pentru aceste centralizări de oseminte ar fi 80.000 lei.
III Cu aceste lucrări la mausoleul în chestiune, mai rămân de executat următoarele:
pardoseala în interior, plăcile cu inscripţii la compartimentele cu oseminte de eroi cunoscuţi,
capacele de deasupra criptelor, balustrade la platformele de sus şi pe scări, ornamente, plăci
comemorative, patinarea pereţilor (calciu), lămpi, casă paznic şi împrejmuirile din faţă.
Valoarea acestor lucrări se ridică la suma de circa … 1.500.000 lei.
Directorul Societăţii
Colonel Makarovitsch Radu".
Lucrările considerate necesare pentru terminarea Mausoleului urmau să se execute în
toamna anului 1940. În acest scop, Serviciul Tehnic din cadrul Aşezământului Naţional ,,Regina
Maria" pentru Cultul Eroilor, a întocmit un deviz în valoare totală de 1.400.000 lei, care
cuprindea lucrările de la Mausoleu, împrejmuirea pe latura din faţă, precum şi casa paznicului.
Licitaţia pentru darea în antrepriză a lucrărilor de completări necesare Mausoleului
Eroilor din Focşani a fost fixată în ziua de 29 noiembrie 1940, ora 10, când au fost invitaţi să
depună oferte cinci antreprenori:
1) I. Fe1ici, str. Agricultori nr. 8, Focşani
2) Gabriel Petrescu, str. Mitropolit Varlaam nr. 2, Focşani
3) Vasile Stoian, str. P1opilor 12, Focşani
4) Enrico Romano, str. Bogdan Voievod, Bacău
5) Romano Righi, str. Mitropolit Dionisie nr. 55, Bucureşti
Comisia de licitaţie „instituită conform Deciziei nr. 103 / 1940 şi referatul nr. 972 / 1940
transportându-se la Focşani în baza ordinelor de delegaţie nr. 974, 975 şi 976 / 1940 in ziua de 29
noiembrie 1940, ora 10 la mausoleul din Focşani, deschide licitaţia şi închizând-o la ora 11.30 cu
rezultatul menţionat în alăturatul proces verbal din care se vede că la licitaţie n-au luat parte
decât 2 concurenţi şi anume:
1) d-1 Gabriel Petrescu care oferă executarea lucrărilor cu preturile din deviz
2) d-1 Enrico Romano care oferă executarea lucrărilor cu un rabat de 5 % sub preţurile
arătate în oferta sa şi care nu întrec valoarea devizului iniţial.
În urma acestui rezultat comisia găsind că oferta d-1 Enrico Romano este cea mai
avantajoasă, adjudecă provizoriu darea în întreprindere a acestor lucrări asupra sa cu rezerva
aprobării aşezământului.
Garanţia depusă in efecte în sumă de lei 45.000 s-a reţinut.
Licitaţia fiind ţinută cu respectarea dispoziţiilor art. 59 din Legea Aşezământului Naţional
„Regina Maria " pentru Cultul Eroilor, iar rezultatul fiind avantajos cu onoare vă rog să binevoiţi
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a aproba angajarea sumei de lei 850.000 costul executării lucrărilor de completări, necesare
mausoleului eroilor din Focşani şi prevăzute în devizul anexă de la Cap 1, art. 1 din buget pe
anul în curs, prin d-l antreprenor Enrico Romano din Bacău, str. Bogdan Voievod, încheindu-se
cuvenitul contract iar garanţia depusă să se facă venit asupra Aşezământului.
Subdirector General Colonel Makarovitsch Radu
Mausoleul Focşani Sud
Şefu1 Serv. Ad - tiv
M. Călin”.
Din Adresa nr. 276 / 29 septembrie 1940, trimisă de Direcţiunea "Cultul Eroilor" către
Garnizoana Focşani reieşea că: „În garnizoana Focşani realizându-se în acest scop un mare
mausoleu chiar din iniţiativa garnizoanei şi aflat chiar lângă Regimentul 10 Infanterie, credem că
este indicat ca în primul rând osemintele ostaşilor din curtea acelui regiment să fie strămutate în
mausoleul Focşani, care va fi în păstrarea şi îngrijirea autorităţilor locale, şi în special a
garnizoanei.
În luna noiembrie 1940 s-a şi început exhumarea osemintelor eroilor din curtea
Regimentului 10 Infanterie în urma ordinului primit de direcţiune delegatul plt. maj). Mihai
Vasile a executat exhumarea osemintelor şi depunerea lor în mausoleu.
Totodată, s-a completat construirea poliţelor de beton pentru osemintele eroilor care
urmau să se aşeze in nişe individuale".
O impresionantă procesiune religioasă a avut loc la Mausoleul Focşani, joi, 21 noiembrie
1940, relatată şi în presa locală: ”Joi, 21 Noembrie, la ora 1l dimineaţa, a avut loc în curtea
regimentului 10 inf[anterie] din localitate, deshumarea osemintelor eroilor vrânceni Vasile
Chilian, Toma Colea, Ştefan Secăluş, Dumitru Pantazică şi Vasile Gălăţeanu, împuşcaţi în ziua
de 17 August 1917 de trupele de ocupaţie, fiind acuzaţi de spionaj în favoarea României.
A luat parte la această solemnitate familiile eroilor precum şi d-nii: col.
Tănăsescu,comandantul regimentului 10 Dorobanţi, maior Bădescu, maior Georgescu şi ceilalţi
ofiţeri din regiment şi trupă.
Serviciul religios a fost oficial de S. S. Preot maior Gheorghiu, confesorul Garnizoanei.
S. S. a luat cuvântul preamărind memoria eroilor care deşi civili şi-au sacrificat viaţa
pentru patrie. Adresându-se apoi trupei S. S. a spus că moartea acestor eroi să le fie pildă.
S 'a format apoi un impozant cortegiu care s 'a îndreptat spre mausoleul oraşului unde a
avut loc reînhumarea osemintelor martirilor vrânceni.
În mausoleu d. colonel Tănăsescu a adresat câte un cuvânt de mângâiere familiilor celor
ucişi, după care solemnitatea a luat sfârşit".
În perioada l ianuarie 1931 - noiembrie 1943 s-a continuat şi cu exhumările osemintelor
eroilor din judeţele Putna şi Prahova, precum şi completarea lucrărilor de construcţie a
Mausoleului Focşani. În total erau 2.619 eroi (în firide 518, restul în criptă comună 2.101
necunoscuţi), români identificaţi 288; ruşi identificaţi 129; români neidentificaţi 44; ruşi
neidentificaţi 17; necunoscuţi 40; în firide 518.
În ziua de l l iunie şi în noaptea de 25 / 26 iulie 1944 au avut loc bombardamentele
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Aliaţilor care au afectat partea de sud a oraşului unde se afla cartierul cazărmilor Diviziei a 6-a,
Regimentului l l Artilerie şi Batalionului 5 Administrativ. S-au produs mari pagube materiale,
atât la obiectivele militare, cât şi la locuinţele civile din vecinătatea cazărmilor 146 Aceste
bombardamente şi, mai ales pagubele produse, au îngrijorat conducerea centrală a
Aşezământului Naţional ,,Regina Maria" pentru Cultul Eroilor care, la 29 iulie 1944, se adresa
Prefecturii Putna:
,,Fiind informaţi că din cauza bombardamentului aerian mausoleul Eroilor din Focşani a
suferit oarecari stricăciuni, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a dispune ca serviciul tehnic al
judeţului să constate la faţa locului, stricăciunile făcute şi sit întocmească un deviz pentru
reparaţiunile strict şi urgent necesare”. Rezoluţia prefectului Panaite N. Pavlu „Serviciul Tehnic
al oraşului Focşani spre conformare".
Primăria Oraşului Focşani confirma Prefecturii Putna, la 28 mai 1946, că ,,Eroi ruşi se
află depuşi şi la Mausoleul Garnizoanei Focşani”, fără însă a preciza numărul lor.
Prin Decretul nr. 48 din 29 mai 1948 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale,
Aşezământul Naţional ,,Regina Maria" a fost desfiinţat pe motiv că "nu mai corespundea atât ca
organizaţie cât şi ca posibilităţi de a lucra În cadrul noii ordini de Stat".
Întregul patrimoniu al acestui Aşezământ, împreună cu tot personalul respectiv a fost
trecut asupra Ministerului Forţelor Armate (Muzeul Militar) prin Decizia Ministerială nr. 297 din
iunie 1948.
În urma Referatului Ministerului Forţelor Armate ale R. P. R. nr. 2.534 / 6 martie 1952,
Consiliul de Miniştri a elaborat Hotărârea nr. 984 din iunie 1952, prin care a stabilit ca cimitirele
eroilor ostaşi români şi sovietici căzuţi în luptă după 23 august 1944, să fie îngrijite şi
administrate de Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare Orăşeneşti sau Comunale, în raza
cărora se găsesc m. Prin aceeaşi H. C. M., Sfaturile Populare au primit fonduri pentru întreţinerea
şi înfrumuseţarea ,,patrimoniului eroic existent după 23 August 1944", după cum se exprima
generalul de Armată Emil Bodnăraş, ministrul Forţelor Armate ale R. P. R. în Raportul înaintat,
la 20 iulie 1953, lui Iosif Chişinevschi, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri.
Mausoleele din Vrancea: Mărăşeşti (5.073 eroi), Mărăşti (5.342 eroi), Soveja (2.140 eroi)
şi Focşani (3.167 eroi) au trecut în proprietatea Ministerului Forţelor Armate.
Între anii 1952 - 1955, controalele efectuate la Mausoleul Focşani au reliefat numeroase
profanări ale monumentului, dezinteres şi nepăsare condamnabile din partea autorităţilor locale.
Astfel, Memoriul redactat în aprilie 1952 de către generalul maior Mihai Maltopol, şeful
Muzeului Militar, cuprindea constatări realiste asupra stării deplorabile în care se afla Mausoleul:
,,Ferestrele din partea estică distrusă de bombardamentele de artilerie, n-au mai fost
astupate, Mausoleul a rămas deschis. Răufăcătorii sau chiar reacţionarii, au scos majoritatea
osemintelor din nişele individuale, au sustras candele, pietre de marmoră cu inscripţii, au luat
toată tabla de aramă a acoperişului.
În 1951 în urma constatării ce am făcut la faţa locului, am luat măsuri, astupând cu
improvizaţii spărturile şi intrările, până când Sfatul Popular local, va putea să refacă mausoleul.
Recent constatând că nu au executat angajamentele luate, am luat hotărârea de a-1 desfiinţa şi
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trece osemintele în mausoleul Mărăşeşti, unde există loc.
Faţă de această situaţie, Sfatul Popular Focşani, s-a angajat să refacă de îndată mausoleul,
considerând că oraşul nu trebuie să fie lipsit de cinstea de a menţine acest monument al
eroismului ruso - român de la Mărăşeşti.
- Aici mai este înmormântat eroul miliţian Vasile Chilian şi alţi patru eroi ostaşi, care au
luptat în ilegalitate ca spioni, în teritoriul ocupat vremelnic de nemţi, reuşind să treacă 2021 foşti
prizonieri la nemţi, în teritoriul Moldovei, contra nemţilor.
Din mormântul eroului, n-a mai rămas decât piatra cu inscripţia candelei veşnice de la
căpătâi. eroul Chilian, are menţinut numele unei străzi În Focşani şi un monument în comuna sa
natală, Vidra, unde reuşise să facă trecerea prin apa Putnei, pe sub reţeaua de sârmă ghimpată a
frontului.
În întreg conţinutul mausoleului profanat, am găsit peste osemintele scoase, resturi
umane, lăsând impresia că mausoleul devenise W. C. public".
În luna iunie 1953, generalul Maltopol a făcut o nouă vizită la toate cele patru mausolee
din Vrancea.
La Mausoleul din Focşani a constatat că „Situaţia s-a agravat în mod excepţional” şi, pe
baza fotografiilor făcute cu acest prilej, raporta Direcţiei Superioare Politice a Armatei - Direcţia
de Propagandă şi Agitaţie că "de la cele cinci cupole ale acoperişului s-a sustras tabla de zinc. Na rămas decât betonul armat. Pe cupola dominantă, a mai rămas tabla de zinc pentru că, dacă s-ar
urmări şi sustragerea acesteia ar trebui făcută o schelărie. Totuşi, am găsit făcute pe această tablă
cu creionul, sau prin sgâriere, diferite inscripţii pornografice şi foarte grav jignitoare, nu numai
pentru simbolul cinstirii eroismului româna - rus, În care scop a fost construit, dar şi pentru
ostaşii sovietici din cazărmile învecinate, care îşi fac instrucţia chiar lângă acest Mausoleu. Sunt
în garnizoană foarte numeroase trupe sovietice".
Generalul Maltopol a informat pe preşedintele Sfatului Popular Raional Focşani cu ceea
ce a constatat şi însoţit de acesta, a urcat pe cupola din spatele Mausoleului, unde au luat
cunoştinţă de conţinutul pornografic al inscripţiunilor şi ale celor aflate pe trotuarul de ciment
care împrejmuia Mausoleul În fata acestor evidente, preşedintele Sfatului Popular Raional a
promis şi ,,s-a angajat ca să ia măsuri pentru închiderea Mausoleului, aşa ca să nu mai poată fi
profanat, să se întocmească deviz pentru a fi refăcut şi ca imediat să se şteargă inscripţiile din
exterior".
De la Focşani, generalul Maltopol şi-a continuat controlul la Mausoleele din Mărăşeşti,
Mărăşti şi Soveja. A treia zi, întorcându-se la Bucureşti, s-a oprit iar la Focşani ca să verifice ce
se executase din promisiunile făcute:
,,Nimic, absolut nimic. Uşa de la intrare era tot deschisă, osemintele răvăşite pe jos, iar
din inscripţiile exterioare nimic nu fusese şters, cu toată gravitatea lor. Am cerut telefonic relaţii
preşedintelui Sfatului Popular Raional, care mi-a arătat că trasase sarcina Sfatului Popular
orăşenesc. M-am dus la Preşedintele Sfatului Popular orăşenesc (locţiitor din Februarie a.c.,
preşedintele fiind la o şcoală de partid). Nu cunoştea problema în detaliu. Mi-a relatat că nu sunt
fonduri. Am stăruit împreună să le găsim şi verificând registrele contabilităţii Sfatului, am găsit
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că cheltuiala poate fi făcută, fiind încadrată la un articol al planului de investiţii, aprobat de
Ministerul de Finanţe pe anul în curs.
Foarte entuziasmat, preşedintele s-a angajat să facă devizele necesare. Am căzut de acord
la o primă urgenţă pentru ştergerea inscripţiilor şi totodată împrejmuirea Mausoleului cu gard,
care să împiedice noi profanări. Apoi ca final să se repună osemintele în nişele respective. De
asemeni, să fie pusă la locul ei piatra ce priveşte pe Eroii Vasile Chilian, Săcăluş şi Gălăţeanu,
care au luptat în ilegalitate în teritoriul vremelnic ocupat de nemţi în 1917 şi au adus mari
servicii Patriei prin informaţiile date Comandamentului Armatei româno - ruse, executaţi de
nemţi la 17 August 1917 şi reînhumaţi în Mausoleu. Este cazul să menţionez că Eroul Vasile
Chilian a avut şi are un loc de cinste la Muzeul Militar, alături de Ecaterina Teodoroiu".
La 13 noiembrie 1952, Comitetul Executiv al Sfatului Popular Raional Focşani era
informat de către generalul Maltopol - şef al U. M. 03186 -, cu constatările făcute în cadrul
vizitelor de control la Operele Comemorative din raionul Focşani:
„În Focşani, există un mausoleu al eroilor români şi ruşi din 1916 - 1919, în stare de
distrugere. Faptul este bine cunoscut de Dvs. întreţinerea şi paza acestui mausoleu cad în sarcina
Sfatului Focşani, conform legilor azi În vigoare şi ca atare, se cere şi din partea organelor Dvs.
de execuţie, o mai mare atenţie în cunoaşterea şi respectarea acestor legi
Se vor studia eventuale mutări ale osemintelor din acest mausoleu În osuarele cu criptele
libere din mausoleul Mărăşeşti, şi în cazul când este posibil, se vor înainta propunerile Dvs.
scrise sus amintite".
Până la 10 iunie 1954, autorităţile focşănene nu au întreprins nimic, deşi aveau obligaţii
clare prevăzute prin lege. Generalul Maltopol comunica preşedintelui Sfatului Popular Raional
Focşani "cu toată intervenţia MFA făcută atât scris, cât şi verbal la sediul raionului şi cu toate
asigurările date şi de Dvs. personal lucrările programate nu s-au pus În practică, ceea ce denotă o
totală dezinteresare a organelor Dvs. din subordine".
Reprezentantul Muzeului Militar Central, A. C. Baicu Bănică a venit în Focşani, în
perioada 22 iunie - 24 iulie 1954, unde, însoţit de locţiitorul comandantului Garnizoanei, a
întocmit planul de lucru, a vizitat Operele Comemorative de Război şi a stabilit şi materialele
necesare întreţinerii şi curăţirii lor.
Pentru Mausoleul Focşani au stabilit ,,Aranjarea osemintelor căzute jos şi fixarea lor în
cripte, întreţinerea permanentă a curăţeniei în interior, închiderea uşii de la intrare, pentru a nu
mai pătrunde anumiţi indivizi înăuntru, curăţirea ierbii din faţa Mausoleului".
În ziua de 19 iulie 1954, comandantul Garnizoanei Focşani a convocat toţi comandanţii
de unităţi din localitate şi le-a repartizat câte un monument (Mausoleu sau cimitir de eroi).
Mausoleul Focşani a căzut în sarcina U. M. 04125. În Memoriul întocmit de Baicu Bănică către
conducerea Muzeului Militar, la capitolul III "Greutăţi”, semnala o situaţie fără precedent: ,,Din
informaţii, Mausoleul Focşani este transformat in casă de întâlnire intre femei şi ostaşii sovietici,
fără ca organele locale militare şi civile să ia vreo măsură".
În anul 1957, Mausoleul a trecut in administrarea Sfatului Popular al Raionului Focşani.
Acest lucru a permis ca, între 1958 - 1959, Mausoleul Focşani "un monument de veneraţie a
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oraşului" să se efectueze lucrări de reparaţii urgente.
După cutremurul din 4 martie 1977, s-au executat noi lucrări de reparaţii şi s-a organizat,
in interiorul Mausoleului, o miniexpoziţie foto - documentară.
După primul Congres al Educaţiei politice şi culturii socialiste (2 - 4 iunie 1976),
Mausoleul a fost încredinţat în administrarea Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă
Vrancea.
În 1988, cu aprobarea Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Vrancea a
fost dat in îngrijire U. M. 01270 şi în îngrijire permanentă Şcolii Generale nr. 8 din Focşani. Cu
ocazia zilei de 9 Mai se desfăşurau ceremoniale militare şi se depuneau coroane de flori în
memoria eroilor.
După 1990, Mausoleul a servit ca biserică de cult pentru enoriaşii din zonă, deşi
destinaţia sa nu putea fi schimbată. În 2008, a revenit la statutul de monument memorial şi a
intrat în ample lucrări de reabilitare, consolidare şi introducerea sa într-un circuit turistic al
mausoleelor din Vrancea, in cadrul Proiectului ,,Drumul de glorie al armatei române în Primul
Război Mondial” (finanţat cu fonduri europene), iniţiat de către dl. Marian Oprişan, preşedintele
Consiliului Judeţean Vrancea.
Lucrările efectuate au constat în:
consolidarea structurii de rezistenţă
reabilitarea întregii clădiri
lucrări de refacere a învelitorii
finisaje interioare: zugrăveli, vopsitorie
finisaje exterioare: tencuieli mozaicate
lucrări de sistematizare pe verticală: trotuare, alei de acces
lucrări de preluare ape pluviale
instalaţii electrice interioare, iluminat interior şi montat
ventilatoare
instalaţii electrice exterioare, iluminat exterior incintă.
Valoarea totală a lucrărilor: 1.536.555,73 lei.
Ele au fost recepţionate în ziua de 6 iunie 2012, în prezenţa ing. Iulian Matache - ministru
secretar de Stat in Ministerul Dezvoltării şi al Administraţiei Publice şi ing. Decebal Gabriel
Bacinschi - primarul Municipiului Focşani.
Ridicat după planurile arhitectului Ştefan Balosin, Mausoleul a fost construit din
cărămidă, piatră şi beton pe un plan în formă de cruce. Construcţia de inspiraţie bizantină, cu trei
turle, este bine proporţională şi beneficiază de o suprafaţă de 457 metri. Peste corpul central se
ridică o cupolă ce se sprijină în interior pe pandantivi şi arce, iar la partea superioară prezintă
goluri arcui te în care s-au montat ferestre cu scopul de a filtra lumina în interiorul mausoleului.
Deasupra cupolei, în exterior, s-a amplasat o cruce din beton.
Cupolele laterale, arcuite pe trei jumătăţi de sferă, se profilează ca o etaj are de linii
curbe.
Accesul în incinta Mausoleului se face pe scara cu trepte din beton şi uşa masivă din fier
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forjat, montată într-un portal masiv din beton străjuit de două coloane cu fusul rotund şi
capiteluri compozite, pe care se sprijină un fronton cu decoraţii florale care încadrează anul
1926. Pe frontispiciul frontonului, de o parte şi alta a unui cartuş în care sunt redate în relief
atributele vitejiei şi victoriei (spada şi baioneta), s-a inscripţionat cu litere în relief: „PRO PATRIA".
Suind scările mausoleului "intri într-un hol din care pe două scări laterale, cobori în
sanctuarul informă de treflă, unde se află trei osuare acoperite cu plăci de marmură ... ", pe care
s-au marcat inscripţiile cu numărul eroilor necunoscuţi care îşi dorm somnul de veci sub aceste
cripte.
Pe cripta din stânga se poate citi inscripţia: ,,Aici odihnesc 582 ostaşi necunoscuţi din
Războiul de Întregire: 1916 - 1919 - căzuţi în regiunea Panciu, Rugineşti şi Năneşti.
,,Aici odihnesc 581 ostaşi necunoscuţi" s-a înscris pe marmura albă de pe cripta centrală,
iar de pe cea din dreapta aflăm că ,,Aici odihnesc 581 ostaşi necunoscuţi din Războiul de
Întregire 1916 - 1919 - căzuţi în regiunea Panciu".
Pe platforma superioară se află un monument din beton, rotunjit la partea superioară, pe
care s-au fixat plăci de marmură marcate cu inscripţii ce amintesc de eroii vrânceni împuşcaţi, în
vara anului 1917, de către armata gem1ană, pentru spionaj în favoarea armatei române şi care au
fost înhumaţi în criptele Mausoleului: ,,S-a ridicat această creştinească candelă din obol obştesc
spre veşnica pomenire a eroilor: Vasile Chilian, Toma Colea, Ştefan Săcăluş, Dumitnt Pantazică
şi Vasile Gălăţeanu executaţi de inamic în ziua de 17 Aug. 1917 pentru nestrămutata lor credinţă
în neam şi ţară. August 1937''. Cea de a doua însemnare menţionează că: "Moartea de războiu e
moartea pentru salvare, e moartea pentru viitor, e moartea publică la care nu se plânge, ci se face
jurăminte". Deasupra inscripţiilor se află o cruce în relief, înscrisă într-un cerc, cu raze între
braţe.
Pe aleea principală, a fost amplasată o troiţă lucrată artistic, cu decoraţii crestate în lemn.
Monumentul a fost ridicat în partea de sud a oraşului şi amplasat în partea de est a
parcului care pentru protecţie a fost împrejmuit cu gard din fier forjat.
Vineri, 4 octombrie 2013 , prim - ministrul guvernului României, Victor Ponta, insolit de
viceprim - miniştrii Liviu Dragnea şi Gabriel Oprea, de preşedintele Consiliului Judeţean
Vrancea - Marian Oprişan, au vizitat Mausoleul din Focşani cu prilejul încheierii lucrărilor de
reabilitare şi modernizare.
Prim - ministrul Victor Ponta a apreciat importanţa accesării fondurilor europene, dar şi
meritele preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea pentru reabilitarea şi modernizarea tuturor
celor patru mausolee existente pe teritoriul judeţului Vrancea.
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