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Argument 

 

 

      Apari\ia unei publica\ii ştiin\ifice cu un 
con\inut diversificat a devenit o necesitate reclamat` 
tot mai insistent de realitate. 
      O necesitate impus` de multitudinea şi 
valoarea intrinsec` şi semantic` a patrimoniului 
cultural vrâncean. 
          O necesitate impus` de num`rul din ce în ce 
mai mare de intelectuali vrânceni implica\i în 
cercetarea şi eviden\ierea acestuia.  
          O necesitate resim\it` acut de procesul 
instructiv – educativ din şcolile vrâncene.  
          O necesitate pentru reg`sirea în conştiin\a 
oamenilor locului a raportului trecut – prezent –
viitor, ca temelie a permanen\ei şi progresului 
civiliza\iei româneşti.  
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         Acestor necesit`\i încearc` s` le r`spund` 
noua publica\ie a institu\iei noastre, ,,Cronica 
Vrancei”. 
         În concep\ia noastr`, publica\ia se doreşte a 
fi o fresc` sugestiv` a trecutului şi prezentului 
cultural – istoric al jude\ului. În paginile sale se 
vor reg`si evenimente, oameni de seam` din toate 
domeniile, informa\ii legate de istoria institu\iilor 
administrative, juridice, de înv`\`mânt, de cultur`, 
de monumentele de cult şi laice. 
         O edit`m şi cu speran\a ca, în timp, 
„Cronica Vrancei” s` devin` o adev`rat` reflectare 
a poten\ialului uman vrâncean, implicat în via\a 
cultural – ştiin\ific` a acestui spa\iu geografic 
românesc. 



 

 

 
 

 

 

ORAŞUL FOCŞANI ŞI VRANCEA  

ÎNTR-O REPREZENTARE CARTOGRAFICĂ 

DIN ANUL 1665 
 

Răzvan Săcrieru 

 
În istoria unei localităţi, referitor la începuturile sale, două 

repere sunt semnificative: prima atestare documentară şi întâia 

menţionare cartografică.  

În anul 1965 
1
, istoricul Radu Manolescu prezenta cea dintâi 

menţionare documentară a oraşului Focşani, descoperită într-un 

registru vamal al Braşovului din anul 1546. Pornind de la activitatea 

cărăuşului sau negustorului armean Harthan din Focşani (Fotschein) 

intuim funcţia comercială a oraşului de pe Milcov. Rezultat din 

contopirea satelor Stăeşti, Brătuleşti, Orbeni şi Munceleni, târgul 

Focşani devine, la mijlocul sec. al XVI-lea, noua reşedinţă a Ţinutului 

Putna, urmare a dispariţiei Târgului Putna 
2
.  

În istoria cartografiei europene, secolele XVI - XVII, 

corespunzatoare perioadei Renaşterii, au constituit o etapă în care au 

fost realizate hărţi informative importante pentru dezvoltarea 

cartografiei, precum şi primele atlase geografice, ambele categorii 

însă, caracterizate însă prin multe erori 
3
 care vizau reţeaua 

hidrografică, pozitionarea geografică a localităţilor sau reprezentarea 

reliefului.  

                                                 
1
 Radu Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul 

(Secolele XIV - XVI),  Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p. 279.  
2
 Cezar Cherciu, Focşanii, O istorie în date şi mărturii (sec. XVI - 1950), 

Editura Andrew, Focşani, 2010, p. 20. 
3
 Ioan Rus, Evoluţia cartografiei. Partea a II-a, 2009. 
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Nici oraşul Focşani şi nici Vrancea  - ca ţinut sau localitate - 

nu sunt menţionate pe hărţile realizate de mari cartografi, precum 

Georg von Reicherstorffer 
4
 (1541), Abraham Ortelius 

5
, Jacobo 

Castaldo 
6
 (1584) sau Gerard Mercator 

7
  (1609). În schimb, pe aceste 

hărţi apare Târgul Putna, numit Pudna, localitate şi nu curs de apă.  

                                                 
4
 Georg von Reicherstorffer (1495, Sibiu – 1554, Prossnitz, Moravia,        

azi Republica Cehă). Diplomat şi cartograf  sas  născut la Sibiu unde a lucrat 

ca notar în perioada 1522 - 1525. Ulterior, la curtea regelui Ferdinand I de 

Habsburg funcţionează ca secretar regal, consilier si ambasador în 

Transilvania şi Moldova. Între 1527 şi 1535 a fost emisarul regelui    

Ferdinand I  la curtea lui Petru Rares. În anul 1541 tipăreşte la Viena harta       

Moldaviae finitimarumq regionum typus pe care este menţionată localitatea 

Pudna. 
5
 Abraham Ortelius (14 aprilie 1527, Anvers – 28 iunie 1598, Anvers). 

Cartograf şi geograf flamand, creator al primului atlas geografic modern,      

în anul 1570, intitulat Theatrum Orbis Terrarum, cuprinzând 53 de hărţi.       

În anul 1547 a fost primit ca gravor de hărţi în breasla Sfântului Luca din 

Antwerpen. A călătorit foarte mult, la început în scopuri comerciale iar după 

anul 1560,  la îndemnul prietenului său Gerard Mercator se dedică geografiei 

şi cartografiei. Începând cu anul 1575 devine geograf la curtea regelui        

Filip al II-lea al Spaniei. În anul 1584, editează la Anvers harta lui Jacobo 

Castaldo Romaniae (quae olim Thracia dicta) Vicinarumque Regionum,       

Uti Bulgaruiae, Walachiae, Syrfiae, dimensiune 20 x 15 inch, pe care este 

menţionată localitatea Pudna. 
6
 Jacobo Castaldo (Giacomo Castaldi, 1500, Vilafranca, Italia –  octombrie 

1566, Veneţia). Cartograf şi astronom italian, a locuit şi muncit în Veneţia 

începand cu anul 1539 cand publică un calendar perpetuu.  Prima hartă a lui 

Giacomo Castaldi este o reprezentare a Spaniei (1544), foarte detaliată în 

ceea ce priveşte formele de relief. A realizat peste 100 de hărţi dintre care se 

remarcă harta Lombardiei (1559) şi a Italiei (1561). A colaborat cu Abraham 

Ortelius la realizarea hărţii Romaniae (quae olim Thracia dicta) 

Vicinarumque Regionum, Uti Bulgaruiae, Walachiae, Syrfiae. 
7
 Gerard Mercator (5 martie 1512, Rupelmonde, Flandra – 2 decembrie 

1594, Duisburg, Germania). Cartograf, geograf şi matematician flamand a 

revoluţionat cartografia prin introducerea proiecţiei cilindrice (1554) care îi 

poartă în prezent numele, încununând activitatea tuturor geografilor evului 

mediu. Proiecţia cilindrică a fost foarte importantă pentru navigaţie deoarece 

nu deforma unghiurile. În anul 1544 este arestat pentru erezie iar începând cu 

anul 1554 se mută, din motive religioase, la Duisburg.  Publică in anul 1554 
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Din documentele istorice ale vremii, întelegem că la acel 

moment erau două obiective importante în vecinătatea Focşaniului: 

Cetatea Crăciuna „sub Magură” şi Târgul Putna. Despre Focşani se 

ştie ca a fost declarat „târg” în anul 1615 
8
. Absenţa oraşului Focşani 

de pe hărţile din sec. al XVI-lea mai poate fi explicată prin scara mare 

a acestora (gradul redus de detaliere) şi situarea târgului pe un râu 

relativ mic cu rol de graniţă a Moldovei cu Ţara Românească (1475).  

În anul 1665, cartograful francez Nicolas Sanson d’Abbeville 
9
 a realizat o hartă (fig. 1) a cursului Dunării între Belgrad şi Marea 

Neagră (Course du Danube, depuis Belgrade jusques au Pont Euxin; 

dimensiuni 62 x 44,5 cm). Harta se află în colecţia „Cursul Dunării” a 

Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţilor Vechi 
10

 din Bucureşti. 

                                                                                                         
o hartă a Europei iar în anul 1564 o hartă a Insulelor Britanice. Corectează    

27 de hărţi antice ale lui Ptolemeu pe care le publică, în anul 1578, sub      

titlul Tabulae Geographicae C. Ptolemei ad mentem autoris restitutae           

et emendatae. Printre hărţile editate postum (1609) este Walachia, Serbia, 

Bulgaria, et Romania, Amsterdam, dimensiune18 x 14 inch, unde este este 

menţionată localitatea Pudna. 
8
 Virgil Paragină, 450 de ani Focşani, 1546 – 1996, lucrare în regia autorului, 

Focşani, 1996, p. 14. 
9
 Nicolas Sanson (20 decembrie 1600, Abbeville, Franţa - 7 iulie 1667, Paris) 

Cartograf şi geograf francez născut în localitatea Abbeville din regiunea 

Picardie, în nordul Franţei. Debutează în anul 1627 cu harta Galilee antiquae 

description geographica şi atrage atenţia cardinalului Richelieu. Cele mai 

importante hărţi sunt: Graeciae antiquae descriptio (1636), L’Empire romain 

(1637), La France (1644), Le Cours du Rhin (1646), L’Asie (1652), L’Afrique 

(1656). Acestea vor fi editate, de către discipolul său Hubert Jaillot, sub 

titulatura Atlas nouveau, în anul 1692. Primul său fiu Nicolas, născut în anul 

1626, moare la Paris în timpul revoltelor din anul 1648. Fiul cel mic 

Guillaume, se ocupă de editarea lucrărilor geografice Introduction à la 

géographie (1681), Baudrand disquisitiones geographicae (1683). 
10

 În descrierea hărţii, reprezentanţii Muzeului specifică faptul că este o copie 

nesemnată şi fără titlu a hărţii realizate de Nicolas Sanson, în anul 1665 şi că, 

aceasta reprezintă încercarea de a realiza o hartă a cursului Dunării mai 

completă, fapt care s-a materializat prin harta apărută în anul 1693. 
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Fig. 1. Harta lui Nicolas Sanson, Course du Danube, depuis 

Belgrade jusques au Pont Euxin, 1665 (sursa: Octavian Ioan Penda,            

Ion Ciortan, Măriuca Radu, „Description of Romania”, R.  A.             

Monitorul Oficial, Bucureşti, 2004, p. 68 – 69). 

 

Nicolas Sanson (1600 – 1667) este considerat părintele 

cartografiei şi geografiei franceze, munca sa fiind continuată de fiii 

săi, Adrien şi Guillaume. Toţi membrii familiei Sanson au fost 

cartografi la Curtea regilor Franţei 
11

. Prin Nicolas Sanson, se pun 

bazele unei şcoli cartografice franceze care începe astfel să concureze 

mult mai cunoscuta şcoala flamandă. Familia Sanson acoperă un secol 

                                                 
11

 Nicolas Sanson semna hărţile cu titulatura geographe du Roy. A fost 

profesorul de geografie al regilor Ludovic al XIII-lea (1601–1643) şi Ludovic 

al XIV-lea (1638–1715).  
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(1630 - 1730) din cartografia Franţei 
12

 și are meritul de a introduce 

principii și metode noi, printre care folosirea tabelelor geografice. 

Conceptia geografică a lui Nicolas Sanson este sistematizată de către 

fiul său Guillaume în lucrarea Introduction à la géographie, publicată 

în anul 1681. 

Cartograful francez realizează aproximativ 300 de hărţi, 

reprezentând teritorii întinse de pe toate continentele cunoscute la acel 

moment. Pentru Nicolas Sanson cartografia a fost o metodă de 

ilustrare a istoriei.  

Mijlocul secolului al XVII-lea marchează începutul dezlegării 

problemelor mari ale geografiei matematice, introducerea metodelor 

moderne pentru ridicarea hărţilor 
13

.  

Harta Course du Danube, depuis Belgrade jusques au Pont 

(1665) cuprinde un teritoriu vast, desfăşurat între izvoarele  Nistrului, 

în nord, şi Macedonia, în sud. Este aproximativ acelaşi teritoriu din 

harta lui Gerard Mercator Walachia, Serbia, Bulgaria, et Romania şi 

reprezintă spatiul de desfăşurare al populaţiilor trace în perioada 

antică. Harta lui Sanson este mai detaliată însă cursul Dunării este 

mult mai bine reprezentat pe harta lui Mercator. Ne surprinde acest 

fapt cunoscând precizia cu care Sanson a trasat, in aceeaşi perioadă, 

cursul Amazonului 
14

. 

Prin harta Course du Danube, depuis Belgrade jusques au 

Pont înţelegem importanţa geopolitică a cursului inferior al Dunării, 

interesul francezilor pentru navigaţia pe Dunare şi, în general, pentru 

această parte a Europei, materializat două secole mai târziu prin 

înfiinţarea Comisiei Europene a Dunării. De altfel, spre deosebire de 

hărţile mai vechi, harta lui Sanson se remarcă printr-un numar foarte 

                                                 
12

 Mireille Pastoureau, Les Sansons (1630-1730), un siècle de cartographie 

Française, Editura Sand & Conti, Paris, 1981.  
13

 Marin Popescu - Spineni, România în izvoare geografice şi cartografice, 

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, p. 154. 
14

 Harta Le Cours de la Riviere des Amazones, publicată postum, în anul    

1680.  
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mare de toponime şi o reţea hidrografică mult mai densă. Gradul mare 

de detaliere este specific hărţilor lui Sanson şi poate fi observat cel 

mai bine pe harta Franței 
15

, editată postum, în anul 1692. 

 
Cartograful Nicolas Sanson d’Abbeville (1600 - 1667) 

 

La 119 ani de la emiterea documentului vamal de la Braşov, 

prima atestare documentară a oraşului Focşani, pe harta lui Nicolas 

Sanson Course du Danube, depuis Belgrade jusques au Pont Euxin 

este  menţionat, pentru prima dată 
16

 (fig. 2), oraşul Focşani 

(Fokczan), pe râul Milcov (Milbow).  

 

 

 

                                                 
15

 Carte particulière des postes de France, Paris, 1692, dimensiune:             

73 x 66 cm.  
16

 Următoarea menţionare cartografică este din anul 1693 şi aparţine de 

asemenea lui Nicolas Sanson. Este harta completă a cursului Dunării       

editată de către discipolul său  Alexis - Hubert Jaillot şi intitulată Le Cours du 

Danube depuis sa source jusqu'à ses Embouchures, dimensiuni 62 x 154 cm.  

http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/search/searchterm/Carte
http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/search/searchterm/particuliere
http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/search/searchterm/des
http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/search/searchterm/postes
http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/search/searchterm/de
http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/search/searchterm/France
http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/search/searchterm/Paris
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Fig. 2. Fragment din harta lui Nicolas Sanson, Course du Danube,           

depuis Belgrade jusques au Pont Euxin, 1665.  

Prima menţionare cartografică a oraşului Focşani. 

 

Începând cu această hartă, Târgul Putna nu mai este amintit pe 

hărţi, astfel că putem trage concluzia că acesta dispăruse efectiv din 

peisajul geografic. Cartograful francez avea cunoştinţă de Târgul 

Putna (Pudna) deoarece îl menţionează într-o hartă anterioară a 

Europei 
17

, din anul 1658. Scara mică a hărţii însă nu-i permite, de 

exemplu, pentru Moldova să menţioneze mai mult de 10 localităţi 

printre care si Pudna. Acest amănunt este important deoarece ne 

indică faptul că, între anii 1658 şi 1665, Nicolas Sanson primeşte 

informaţii din spaţiul românesc printre care şi dispariţia Târgului 

Putna şi existenţa Focşanilor, pe Milcov. 

Prioritar, pe hartă sunt menţionate localităţile cu funcţie 

comercială în acea vreme. Este cazul localităţii Piscu (Pisk), lângă 

Galaţi, un important târg pe drumul de comerţ al Moldovei din lungul 

Siretului, atestat documentar din anul 1445. Comerţul a propulsat şi 

                                                 
17

 Harta L’Evrope, 1658, Paris, dimensiuni 49 x 65 cm.  
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oraşul de pe Milcov, documentele amintindu-l ca al treilea oraş în 

dezvoltare, după Iaşi şi Galaţi 
18

. 

Pe harta lui Nicolas Sanson, din anul 1665, oraşul Focşani 

este poziţionat la sud de Milcov, aproape de vărsarea acestuia în Siret 

şi nu în Putna. În amonte, pe Milcov, apare oraşul Odobeşti (Obest), 

atestat documentar în anul 1626 
19

.  

Deşi harta prezintă un caroiaj rectangular, cu o reţea de 

paralele şi meridiane, folosind proiecţia cilindrică Mercator, observăm 

o localizare greşită pe aceeaşi latitudine a oraşelor Brăila, Focşani, 

Odobeşti şi Bucureşti. Cel mai probabil, poziţionarea localităţilor se 

făcea în urma unor descrieri făcute de diverşi călători sau diplomaţi 

care aveau mai mult sau mai puţin cunoştinţe geografice şi 

cartografice. Nu este întâmplător faptul că din aceeaşi perioadă 

datează primele caracterizări 
20

 ale oraşului Focşani realizate de 

misionarul Marco Bandini (1644), cărturarul sirian Paul de Alep 

(1653) sau negustorul turc Evlia Celebi (1659). 

Abia în anul 1716, geograful Hrisant Nottara determină 

coordonatele geografice ale oraşelor Bucureşti şi Târgovişte 
21

. 

Conform hărţii lui Sanson, Focşani este situat pe paralela de 45°25’, 

deci cu maxim 20’ mai la sud decât poziţia reală 
22

. Consideram că 

este o eroare acceptabilă pentru acea vreme. În privinţa reţelei 

hidrografice, există de asemenea multe erori, însă harta franceză are 

meritul de a poziţiona corect vărsarea Siretului în Dunăre lângă     

Brăila 
23

. 

                                                 
18

 Virgil Paragină, op. cit., 1996,  p. 15. 
19

 Constantin C. Giurescu, Istoricul Podgoriilor Odobeştilor. Din cele         

mai vechi timpuri până la 1918 (cu 124 de Documente inedite, 1626 – 1884 

şi 3 reproduceri), Editura Academiei R. S. R., Bucureşti, 1969, p. 257.  
20

 Gh. Sibechi, Focşanii văzuţi de călători străini (sec. XVI - 1859),              

în Studii şi comunicări, vol. III, Focşani, 1980, p. 177.  
21

 Marin Popescu - Spineni, op. cit., 1978, p. 164. 
22

 45°42’ lat. N si 27°11’ long. E.  
23

 Ionuţ Alexandru Cristea, Aspecte din  evoluţia reţelei  hidrografice din 

Câmpia Siretului Inferior reflectate de materialele cartografice, în Analele 
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La nord de Milcov, este menţionat râul Putna (Putno), cu un 

curs scurt şi un afluent pe direcţie nord – sud numit Seret, care este 

foarte probabil, un curs părăsit al Siretului. Urmele pendulării 

Siretului, dinspre vest către est, pot fi observate şi în prezent în 

Câmpia Siretului Inferior. 

Alături de orasele învecinate mai importante Brăila (Brail), 

Galaţi (Galaz), Tutova (Totowa), Vaslui (Vaslui), Adjud (Adzia),  

Bacău (Bakarmo), la vest de Focşani întâlnim localiatea Vrancea 

(Vranca). Este aceeaşi localitate scrisă sub forma Vranczia, pe harta 

Moldovei a lui Dimitrie Cantemir, tipărită postum în Olanda, în      

anul 1737.  

Geograful Ion Conea, în lucrarea Vrancea. Geografie istorică, 

toponimie şi terminologie geografică, consideră că Dimitrie Cantemir 

nu greşeşte atunci când aminteşte pe hartă satul Vrancea deoarece 

acesta se regăseşte în documente din anii 1679, 1694 şi 1709. 

Toponimul Vrancea, mereu ca nume de sat, apare pe foarte multe hărţi, 

până în anul 1782, când dispare pentru totdeauna 
24

.  

Satul Vrancea (Vranca) nu este situat pe Putna, ci pe un râu 

Şuviţa (Soveza). Este numele vechi al Şuşiţei, asa cum ne indică 

Nicolae Nedelcu într-o istorie a satului Soveja 
25

. La obârşia Şuşitei 

este corect localizată Soveja (Sovefamo), însă Vrancea (Vranca) ar fi 

trebuit desigur poziţionată la sud de aceasta. Importantă este însă 

apropierea dintre Soveja şi Vrancea asa cum le găsim amintite în 

Pisania Mănăstirii zidită de Matei Basarab în anul 1645 „ziditu-s-a      

în locul moldovinesc al Vrancei”. 

În concluzie, harta cartografului francez Nicolas Sanson, cu 

toate erorile de localizare specifice perioadei, rămâne deosebit de 

                                                                                                         
Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Secţiunea Geografie, anul XVIII, 

2009, p. 47.   
24

 Ion Conea, Vrancea. Geografie istorică, toponimie şi terminologie 

geografică, Editura Academiei, Bucuresti,1993, p. 65. 
25

 Albu Florica, Albu Iulian, Monografia comunei Soveja, Editura Litera 

Nova, Galaţi, 2009, p. 32. 
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importantă, întrucât prin ea se consemnează pentru prima dată oraşul 

Focşani şi Vrancea într-un document cartografic. Este un document 

valoros pentru geografia istorică românescă, autorul însuşi fiind unul 

dintre fondatorii acestei ştiinţe 
26

 interdisciplinare. Prima consemnare 

cartografică se corelează cu o serie de mărturii ale unor călători străini 

care au trecut prin Focşani.  

 

 

 

 

                                                 
26

 Nicolas Sanson considera că geografia cuprinde trei ramuri: geografia 

astronomică, geografia naturală şi geografia istorică.  



 

 

 

 

 

 

 

ASPECTE PRIVIND CIRCULAȚIA 

PERSOANELOR ȘI BUNURILOR DIN ORAȘUL 

FOCȘANI ÎN PERIOADA 1841 – 1850 
 

Mihaela Boldeanu 

Ionuţ Iliescu 

 

Existenţa unui „venit al paşaporturilor” aşa cum fusese 

stabilit de Regulamentele Organice ale Moldovei şi Ţării Româneşti a 

impus necesitatea unui control strict al Statului la trecerea graniţelor 

dintre cele două Principate. 

În oraşul Focşani, „jumătate moldovenesc, iar cealaltă, 

muntenesc”, unde „frontiera dintre provinciile surori trece prin 

mijlocul lui” şi unde „traversând de pe o stradă pe alta, fiecare 

trebuie  să-şi arate paşaportul şi să treacă prin inspecţia vamală” 
1
, 

controlul administrativ  şi fiscal este documentat, în egală măsură, 

pentru circulaţia oamenilor şi mărfurilor. 

Materialul care urmează a fost întocmit pornind de la un set  

de documente pe care îl deţine Muzeul Vrancei, parte a fondului  Ion 

Romanoaie.  

La 14 aprilie 1841, Iosip Popovici din Focşanii Moldovei 

informa Eforia 

 Oraşului Focşani că numitul Abraham Ferhat 

                                                 
1
 James Henry Skene, Ţinuturile de graniţă dintre creştini şi turci, 

cuprinzând călătorii în regiunile Dunării de Jos în 1850 şi 1851, vol. II, 

Richard Bentley, Editor al Majestăţii Sale, Londra, 1853, p. 40. 

 Eforie, eforii: instituție administrativă, precursoarea primăriei de mai târziu 

(I. Aurel  Candrea, Gh. Adamescu, Dicţionarul enciclopedic ilustrat „Cartea 

Românească”, […] Partea II. Dicţionarul istoric şi geografic universal, 

Editura „Cartea Românească”, Bucureşti, 1931, p. 451).                                                                                    
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intenţionează să meargă la mănăstirea din oraşul armean Ararat aflat 

atunci sub stăpânire otomană.  

Drumul avea să aibă drept puncte de tranzit Ţarigradul 

 şi 

Trapizanul 

. Instituţia era rugată să „elibereze un bilet” 

2
 pe baza 

căruia să poată fi întocmit „paşaportul formalnic” 
3
. Iosip Popovici 

garanta întoarcerea în ţară a lui Abraham Ferhat peste şase luni de zile.  

Peste o săptămână, Ion Gheorghiu din acelaşi oraş cerea 

Eforiei „A binevoi prin chezăşiea mea a slobozî un răvaş de drum 

omului meu Costache Anghelopulo pentru mergere prin târguri şi   

sate prin Moldova; pentru mergere şi întoarcere cu soroc [ termen ]  

de  6  luni de zile” 
4
. 

La 24 aprilie 1841, Ion Dănălache, starostele Corporaţiei I din 

oraş solicita Eforiei eliberarea unui bilet „pentru sloboda mergere şi 

întoarcere” 
5
 a lui Hagi Bedros în principatul Moldovei. Pentru el 

garanta şi numitul Hagi Toderaşcu. Biletul, conform legislaţiei în 

vigoare, era valabil pentru jumătate de an. 

În prima săptămână a lunii mai, starostele Corporaţiei I 

garanta Eforiei pentru Gheorghe Postăvaru din Focşani, care „merge 

la târgul Moineşti cu căruţa cu o iapă murgă pentru a sa trebuinţă    

în vadea [ termen ] de 10 zile” 
6
. Aceeaşi persoană mai era chezăşită   

şi de Gheorghe Necoară, starostele crâşmarilor.  

La 10 mai 1841, starostele Corporaţiei  IV informa Eforia că 

negustorii Ştefan Calpacciu, Ştefan Chicioruş, Coman Cojocaru şi 

Mihai Păvălucă trebuiau să meargă la Galaţi, în interes personal. 

                                                 

 Ţarigrad: numele slav şi vechi românesc al oraşului Constantinopol, 

întrebuinţat până în secolul al XVIII-lea.  

 Trapizan: veche denumire a oraşului turcesc Trabzon (I. - Aurel Candrea, 

Gh. Adamescu, op. cit., p. 1.911). 
2
 Arhiva Muzeului Vrancei (în continuare se va cita: A. M. Vn.), dosar      

Acte / 1841, inv. nr. 22.313, f. 17. 
3
 Ibidem.  

4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 

6
 Ibidem, f. 21. 
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Termenul călătoriei dus – întors era de 15 zile, cu precizarea că 

drumul era parcurs pe jos. 

În aceeaşi zi, un alt negustor focşănean, Gheorghe Blănaru, 

avea nevoie de „bilet” pentru un drum la Galaţi, în termen de o lună 

de zile 
7
.      

În iunie acelaşi an, căpitanul Hristea Teodoru garanta Eforiei 

Focşani pentru negustorul Dinu Calpacciu, care, în termen de o lună 

de zile, avea de făcut un drum la Galaţi, cu trăsura.    

La finele aceleiaşi luni, aceeaşi destinaţie o avea şi 

Marghioala Roşu, pentru care soţul sau fratele se punea chezaş la 

Eforie. 

Tot acum, starostele Corporaţiei a IV-a din Focşanii - Munteni 

oferea Eforiei garanţii pentru familia Odobescu, care în termen de 

două luni trebuia să plece şi să se întoarcă de la Bacău.  

La începutul lunii următoare, acelaşi staroste preciza Eforiei 

că garantează pentru numita Garabeta Aslan, care în două luni trebuia 

să se ducă la Târgu Ocna şi să se întoarcă 
8
. 

În aceiaşi lună, Gheorghe Vârlan avea să-şi trimită fiul la 

Fălticeni, cu trăsura.                                                        

Tot în iulie, Neculai Zaharia avea să plece la Galaţi, cu 

trăsura, urmând ca peste o lună să revină acasă. 

În aceeaşi zi, starostele Corporaţiei a IV-a din oraş declara 

Eforiei că garantează pentru Spiridon Cojocaru. Acesta urma să facă 

un drum cu trăsura, la Mănăstirea Văratic.  

La rândul său, starostele Corporaţiei I, pe baza garanţiei 

depuse de Gheorghe Secară, starostele cizmarilor, solicita Eforiei să 

elibereze un bilet pentru Grigore Bostovaru, care urma „a merge la 

iarmarocul Fălticenilor, călare pe o iapă murgă cu urechea   

sfârtecată din dreapta în vadea de două săptămâni de zile” 
9
. 

                                                 
7
 Ibidem, f. 22. 

8
 Ibidem, f. 18. 

9
 Ibidem, f. 19. 
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În iulie, o altă deplasare în Moldova a fost făcută de Ion 

Neamţu. În două luni de zile acesta trebuia să ajungă şi să se întoarcă 

din oraşul Sculeni. Călătoria, pentru care garantează Mănăilă Cotaru, 

se făcea „singur pe gios” 
10

. 

Au fost şi deplasări făcute pe termen scurt; una din ele i-a 

vizat pe negustorii Toma Blănaru şi Hagi Tache Blănaru, care „merg  

la satul Caşinului, ţinutul Bacău cu trăsura lor cu doi cai, unul sur      

şi unul murg, pe vadea de opt zile” 
11

. Pentru cei doi călători garanta 

starostele Corporaţiei a IV-a din oraş. 

La începutul lunii august a anului 1841, Ion Prisăcaru din oraş 

se deplasa tot la Caşin. Marfa sa - articole de căvăfie - a fost 

transportată cu un car tras de patru boi. Pentru Prisăcaru au garantat 

starostele Corporaţiei I şi Stan Cornea, starostele breslei   

cărămidarilor 
12

. 

Din nou, starostele Corporaţiei a IV-a  garanta Eforiei, la         

10 august 1841, pentru Garabet Aslan, care pleca la Târgu Ocna cu 

trăsura. În ziua următoare, starostele Corporaţiei a IV-a, oferea Eforiei 

garanţii, pentru deplasarea la iarmarocul de la Caşin a numiţilor Ichim 

Popa, Ion Radu şi sluga acestuia din urmă. Călătoria se făcea cu o 

trăsură trasă de doi cai, termenul fiind doar de o săptămână 
13

. 

La 1 noiembrie 1841, Chircor Baroncea îşi oferea garanţiile 

sale Eforiei pentru  Ovanez Baroncea, care a făcut o deplasare, în 

termen de zece zile la Vama Oituzului 
14

. 

Doi ani mai târziu, paharnicul Garabet Crămlău avea 

„trebuinţă a merge la Brăila în partea Valahiei cu trăsura                   

D < umnealui > cu patru cai murgi şi cu un surugiu, pe vadea           

de 15 zile” 
15

. Pentru paharnic garanta Manuc Crămlău.  

                                                 
10

 Ibidem, f. 20. 
11

 Ibidem. 
12

 Ibidem, f. 20 - 21. 
13

 Ibidem, f. 21. 
14

 Ibidem.  
15

 A. M. Vn., dosar  Acte / 1843, inv. nr. 22.315, f. 153. 
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Starostele Corporaţiei I aducea la cunoştinţa Eforiei, la          

27 ianuarie 1843, că numiţii Ştefan şi Andone, negustori din Focşani, 

urmau să călătorească în Moldova timp de trei luni de zile „pentru a 

lor neguţătorie” 
16

. 

Starostele Corporației a IV-a, pe temeiul chezăşiei 

negustorului Eni Belea, solicită „răvaş” pentru negustorul Pantazi 

Chiriţoiu, care „vroeşte a merge în Prinţipatu Moldovei cu trăsura sa 

cu trei cai, unu murg, unu roib şi unu sur cu doi ficiori şi cu         

vizitiu   său şi alt ficior călare pe un cal, dires [ act emis ] pe vadea    

de trei luni de zile” 
17

. 

La 2 februarie 1843, Oancea Găitănaru, starostele   

găitănarilor 

, informa Eforia că negustorul Constantin Chiper avea    

de făcut o deplasare de o lună de zile la Galaţi, în vederea exercitării 

meseriei sale. Pentru el garanta tovarăşul său de negoţ, Constantin 

Chitaru 
18

. 

Peste numai câteva zile, Stanciu Săcaru garanta Eforiei pentru 

Tache Costechiu care, timp de jumătate de an, avea dreptul de             

„a umbla prin târguri şi sate călare pe un cal murg” 
19

. 

În februarie 1843, Chirchor Baroncea trebuia să ajungă din 

nou la Vama Oituzului, cu rosturi negustoreşti. Pentru el garanta 

fratele său Ovanez Baroncea 
20

. 

Dacă unii călătoreau pentru a prospera, alţii străbăteau 

drumurile ţării doar pentru a supravieţui. Astfel, la 19 februarie1843, 

Ion Jorul, starostele cerşetorilor, garanta Eforiei pentru Ion Strătanu, 

                                                 
16

 Ibidem. 
17

 A. M. Vn., Acte / 1843, dosar inv. nr. 22.315, f. 154. 

 Găitănar, găitănari: vânzător de găitane (ornamente pentru haine, din lână, 

bumbac, mătase sau metal (I. Aurel Candrea, Gh. Adamescu, op. cit.,           

p. 524). 
18

 A. M. Vn., dosar  Acte / 1843, inv. nr. 22.315, f. 154. 
19

 Ibidem. 
20

 Ibidem, f. 154 - 155. 
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cerşetor „ciung de mâini,  de aici vroeşte a merge prin sate şi     

târguri pi gios pe vadea de două luni pentru a lui hrană” 
21

. 

La finele lunii februarie, focşăneanul Hristea Beldea se ducea 

la Galaţi în interes personal. Pentru el garanta starostele crâşmarilor, 

Gheorghe Nicoară 
22

. 

Tot aici avea să ajungă şi Costache Lascăr, pentru care garanta 

Gheorghe Vârnav 
23

.  

La 1 aprilie 1843, Manuc Crămlău aducea la cunoştinţa 

Eforiei faptul că Hagi Garabet se deplasează la Brăila, „pentru ale   

sale trebuinţi” 
24

. Tot acum, starostele Corporaţiei a IV-a garanta 

Eforiei, pentru Dinu Calpacciu, plecat în Moldova în interes personal.  

Starostele găitănarilor, Dumitru Oancea, garanta, la 5 aprilie 

1843, pentru Ion Sârbu şi fiul său, plecaţi la Galaţi „pe gios  pentru 

hrana vieţii” 
25

.  

La 20 aprilie 1843, Gheorghe Ignat garanta la Eforie pentru 

Neculai Casapu, „ce-l trimet la Nămoloasa şi prin alte sate pentru 

cumpărare de mei pentru scaun 

 Focşani” 

26
. 

Gheorghe Hagi Ţanu garanta, la 6 mai 1843, pentru 

negustorul Ioniţă Panaite, care urma să vândă şi să cumpere mărfuri   

în Valahia, timp de o lună de zile 
27

. 

În aceeaşi zi, starostele Corporaţiei a IV-a garanta  Eforiei 

pentru numiţii Ion Ungureanu şi Gheorghe Toma, care, negustori  

fiind, vor să-şi exercite meseria în Moldova timp de trei luni. 

                                                 
21

 Ibidem, f. 155. 
22

 Ibidem, f. 155 - 156, 
23

 Ibidem, f. 156. 
24

 Ibidem, f. 156 - 157. 
25

 Ibidem, f. 157. 

 scaun, scaune: butucul, trunchiul pe care se tăia carnea la măcelărie            

(I. Aurel Candrea, Gh. Adamescu, op. cit., p. 1.113 ). 
26

 A. M. Vn., dosar Acte / 1843, inv. nr. 22.315,  f. 157 - 158.  
27

 Ibidem, f. 158. 
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O zi mai târziu, logofătul Gheorghe N. Cioromela făcea 

acelaşi lucru pentru Matei Olteanu şi Tudor Olteanu, „oamenii mei    

ce merg în partea Valahiei cu 26 capete vite pe vadea de şase zile” 
28

. 

În aceiaşi zi, starostele Corporaţiei a IV-a ruga „Cinstita 

Eforie ca prin chezăşia mea gios iscălitu, a să slobozi răvaş pentru 

sloboda mergere şi întoarcere” 
29

. Beneficiar era negustorul         

Năstase Zugravu, soţia, cei trei copii şi sluga lor. Năstase Zugravu 

urma să-şi desfăşoare activitatea  jumătate de an în târg la Buzău. 

În a doua jumătate a lunii mai, Gheorghe Ignat cerea Eforiei 

întocmirea unui document similar pentru „un băet al meu anume 

Năstase Neculai ce merge la Galaţi, pentru  trebuinţa ce o are pe 

vadea de o lună” 
30

. 

La 28 mai 1843, starostele Corporaţiei a IV-a, a cojocarilor, 

garanta în faţa Eforiei pentru Gheorghe Romaşcanu; negustor căciular, 

acesta se deplasa în Moldova, din motive profesionale, timp de o lună 

de zile 
31

. 

La 8 iunie 1843, numitul Dumitrache Zosimu, garanta Eforiei 

pentru Gheorghe Ioan, care se deplasa în interes personal, în termen de 

20 zile, la „capitalia Eşii” 
32

.   

Hagi Iordache Ioan şi Ioan Goleşteanu, la 23 iunie 1843, 

asigurau Eforia de bunele intenţii ale mai multor focşăneni (Hagi 

Iordache Lupu, Ilie Popovici, Ştefan  Antoniu şi Săndulache, fiul       

lui Hagi Iordache). Aceştia aveau de făcut o deplasare la Galaţi,        

„în trebuințele ce le au” 
33

. La finele aceleiaşi luni, Chircor Baroncea 

pleca din nou la Vama Oituz. 

                                                 
28

 Ibidem. 
29

 Ibidem, f. 159. 
30

 Ibidem. 
31

 Ibidem, f. 156. 
32

 Ibidem, f. 161 - 162. 
33

 Ibidem, f. 163. 
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Negustorii Eni Ştefăniu şi Gheorghe Rainu trebuiau să meargă 

la Galaţi, în cel mult două săptămâni. Pentru ei, depunea chezăşie 

acelaşi staroste al Corporaţiei a IV-a. 

Focşăneanul Gheorghe Ţiroiu şi-a desfăşurat activitatea,         

în luna iulie, în târgul Bârlad 
34

. Tot acum, negustorul Vasile Şărban, 

pentru care starostele Corporaţiei a IV-a dădea Eforiei asigurările 

necesare, pleca în Moldova pentru trei luni de zile, în interes     

personal 
35

. 

În 10 iulie 1843, starostele Corporației I garanta pentru 

negustorii focșăneni Vasile Popovici și Costache Popovici, care își vor 

desfășura activitatea, timp de aproape o lună, în iarmaroc la Fălticeni.                                                                                                                                                                                             

O zi mai târziu, Ion Dănălache, starostele Corporației I, asigura   

Eforia de seriozitatea lui Ceaușu Sandu, Ion sin Petrea și Dumitru sin 

Mănăilă. Cei trei focșăneni, având „trei căruţi câte în doi boi şî părul 

boilor este, unu negru şi cinci viniţi ci merg în Prinţipatu Valahiei     

ca să-şi cosească fânu, pe moşia D. Comisu Costache Leondari,          

în vadea de două luni de zîle” 
36

. 

La 13 iulie 1843, focşăneanul Eni Belea, se ducea la Fălticeni, 

în târg, pentru o lună 
37

. 

Dacă un negustor nu-şi achita datoriile către partenerii de  

afaceri, el nu mai putea primi răvaș de drum din partea Eforiei. Așa s-a 

întâmplat în ultima decadă a acestei luni, când Vasile Şărban era dator 

spătarului Gavrilă Stamatin. Păgubitul s-a adresat Stărostiei Ţinutului 

Putna, în discuţie fiind „12 galbeni blanci” 
38

. Acesta aflase că 

datornicul voia să plece din Focşani.      

La 22 iulie 1843, starostele cerşetorilor, Ion Jorul, garanta 

Eforiei pentru Iordache Munteanu. Acesta, „dimpreună cu două       

fete una Zamfira oarbă şi oloagă şi alta Maria din acest oraş vroesc   

                                                 
34

 Ibidem, f. 160. 
35

 Ibidem, f. 160 - 161. 
36

 Ibidem, f. 161. 
37

 Ibidem, f. 162. 
38

 Ibidem, f. 163. 
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a umbla prin târguri şi sate cu căruţa lor cu un murg închis pe vadea 

de două luni pentru milostenie” 
39

.          

În prima decadă a lunii august, Constantin State solicita 

Eforiei biletul de drum necesar, termenul de valabilitate al acestuia 

fiind de o lună de zile. Acesta avea „neapărată trebuinţă de a merge   

la iarmarocul Caşinului […], împreună cu patru flăcăi […], unu 

călare iar trei pe gios şi cu trăsură cu patru cai” 
40

. 

La 10 august 1843, Eforia era informată că Gheorghe Ignat 

avea aceeaşi destinaţie, fiind însoţit de patru oameni pe care-i avea      

în slujbă 
41

.  

În prima lună a anului 1844, Ion Hristea din Focşani solicita 

Eforiei să dea aprobările necesare pentru ca dascălul Gheorghe, fiul 

preotului Gavrilă din Păţeşti, să poată pleca la Iaşi în interes personal. 

Întoarcerea urma să aibă loc în cel mult două luni de zile.                                                                                 

Tot acum, focşănenii Dumitrache Cojocaru şi Bratu, fiul lui Gheorghe, 

urmau a se deplasa la Galaţi, în termen de trei luni 
42

.   

Acelaşi timp îl avea la dispoziţie şi Gheorghe Bogzane, plecat 

în interes personal prin Moldova. Pentru el garanta starostele 

Corporaţiei a II-a, Costache Buingiu 
43

. 

La fel stăteau lucrurile şi pentru focşăneanul Bogdan Săcară, 

pentru care depune mărturie starostele Corporaţiei a III-a, Neculai 

Vântu.  

În ceea ce-l priveşte pe Mihalache Desătnicu 

, acesta aducea 

la cunoştinţa Eforiei  că Ion Hristea intenţiona să plece la Iaşi pentru 

                                                 
39

 Ibidem. 
40

 Ibidem. 
41

 Ibidem. 
42

 A. M. Vn., dosar Acte / 1844, inv. nr. 22.316, f. 8. 
43

 Ibidem, f. 8 - 9. 

 strângătorii desetinei, a zecea parte dintr-o dare, erau numiţi desetnici; 

aici avem o formă derivată (Ovid Sachelarie, Nicolae, Stoicescu (coord.), 

Instituțiile feudale din Țările Române. Dicționar, Editura Academiei R. S. R., 

București, 1989, p. 149 ).                     
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probleme personale, în termen de o lună de zile 
44

. În aceeaşi lună 

ianuarie, Iamandi, aflat în slujba lui Ghiţă Calotă din Focşani, însoţit 

de vizitiul Ion,  plecau la Bârlad 
45

. Tot acum, starostele Corporaţiei      

a IV-a îl recomanda Eforiei pe blănarul Neculai, fiul lui Pavel, care 

trebuia să plece în Moldova pentru o lună de zile 
46

. 

În luna următoare, starostele Corporaţiei I şi cel al 

crâşmarilor, Palade Milea, solicitau Eforiei eliberarea actelor de drum 

pentru focşăneanul Ion Mocanu, care urma să meargă în Moldova 

pentru 21 de zile. 

La rândul său, fiul lui Beiu pleca la Bacău pentru o lună de 

zile, „pentru a sa neguţătorie” 
47

. 

Costache Buingiu, starostele Corporației a II-a, informa 

Eforia, la începutul lunii februarie, în legătură cu plecarea lui Anton, 

fiul lui Dumitru Buingiu, în ţinuturile Bacău, Roman, Hârlău şi 

Botoşani, timp de două luni. 

La rândul său, chir Agob Ferhat urma să facă mai multe 

deplasări la Vama Oituzului, valabilitatea răvaşului de drum fiind de 

trei luni de zile. Pentru el garanta Garabet Muradov. Îi urma 

focşăneanul Răducan Bucureşteanu, la Iaşi, pentru o lună de zile 
48

. 

În aceeaşi perioadă, cei doi ciobani, angajaţi ai lui Gheorghe 

Ignat, plecau la Roman pentru a-i aduce vitele. La jumătatea  lunii 

februarie a anului 1844, Gheorghe Ignat, însoţit de una din slugile 

sale, pleca din nou la Roman pentru a achiziţiona nişte vite. Chezăşie 

pentru el a depus Nistor Săpunaru 
49

. 

Către finele acestei luni, alţi doi ciobani, aflaţi în slujba lui 

Neculai Vasâliu, urmau a pleca, pentru trei luni de zile, prin Moldova 

pentru a duce vite. 

                                                 
44
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Peste o lună, starostele Corporaţiei I declara Eforiei că 

negustorul focşănean Ion Coţofanu pleacă prin ţară, în Moldova, în 

interes personal. Acesta era recomandat şi de Milea, fiul lui Palade, 

starostele crâşmelor.  

Tot acum, şi negustorul Gheorghe Calpacciu are aceeaşi 

destinaţie  
50

. 

La începutul lunii aprilie, Hagi Chircor Agem şi-a trimis prin 

Moldova pe una din persoanele aflate în slujba sa, pentru o perioadă 

de opt luni.  

În aceeași lună, starostele Corporației a II-a atrăgea atenţia 

Eforiei că negustorul Gheorghe Manea, însoţit de cei cinci ciobani ai 

săi, se duc în Muntenia, pentru păşunatul vitelor. Durata deplasării     

era de jumătate de an 
51

. 

În prima decadă a lunii mai, Neculai Vântu garanta Eforiei 

pentru „Dumnealui neguţător Ion sin Hagi Petru de aici din     

Focşani, închinător la Sfântul Munte în partea Turchiei, având şi 

arme pentru paza drumului, pe vadea de 11 luni de zile” 
52

. Era  

însoţit, se pare, de negustorul Toma Teodoru
 53

. 

În iulie, pentru aceeaşi perioadă, plecau în Austria negustorul 

Gheorghe Vasîliu şi fiul său Neculai, în interes personal 
54

. 

În februarie 1845, Ştefan Vlad, dascăl din Focşani dădea 

chezăşie Eforiei pentru preotul Manoil, protosinghel 

 şi vechil 


 al 

Mănăstirii Neamţ. Însoţit de o persoană aflată probabil în slujba sa şi 
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 Ibidem, f. 15. 
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 Ibidem, f. 16.  
52

 Ibidem, f. 17. 
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 Ibidem, f. 17 - 18. 
54

 Ibidem, f. 18. 

 protosinghel: grad monahal inferior arhimandritului (I. Aurel Candrea,     

Gh. Adamescu, op. cit., p. 1.616). 

 vechil: mandatar, locţiitor, reprezentant în afaceri sau în justiţie (Ibidem,     

p. 1.407 ). 
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de vizitiu; acesta urma să ajungă la Buzău, de unde  avea să se 

întoarcă peste jumătate de an. 

Recomandat de starostele Corporaţiei a II-a, la 23 februarie 

1845, negustorul Răducan Bucureşteanu  pleca la Iaşi, o lună de zile, 

„pentru a sa trebuinţă” 
55

.  

La începutul lunii martie, starostele Corporaţiei I garanta 

pentru bunul comportament al bogasierului 

 Lazăr, fiul lui Petrea. 

Acesta avea să plece pentru două luni prin Moldova, „pentru a sa 

neguţătorie” 
56

. 

În aceeaşi perioadă, negustorul focşănean Vasile Leahu făcea 

acelaşi drum, dintr-un motiv similar, timp de trei luni de zile. La fel 

stăteau lucrurile şi pentru Ion, fiul lui Neagu, pentru care ofereau 

garanţii Eforiei starostele Corporaţiei I şi Dumitrache Denciu.          

Lui i se alăturau Carabet Aslan 
57

 şi Ghiţă Dragomir. 

Agob Baroncea, la 9 aprilie 1845, trebuia să plece la Bacău 

pentru o lună de zile. Tot acum, starostele Corporaţiei a IV-a obţinea 

biletul de drum pentru Gheorghe Calpacciu. Însoţit de doi dintre 

oamenii săi, acesta cutreiera Moldova „pentru a sa neguţătorie” 
58

. 

La finele aceleiaşi luni, Eforia era înştiinţată de starostele 

Corporaţiei I că „Pantazi băietul de aici din Focşani merge la     

târgul Bârladului cu trăsura năimită, spre aducerea soţiei sale 

neguţătorului Vasîle Cioran ce este acolo” 
59

. 

În aceeaşi perioadă, Ilie Popovici informa Stărostia că Ion 

Sava Hagi Melcu, în termen de trei luni de zile, trebuia să treacă prin 

oraşele Roman şi Târgu Neamţ, în propriul beneficiu. 
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 A. M. Vn., Acte / 1845, dosar inv. nr. 22.317, f. 127. 

 bogasier: negustor de mărunţişuri şi manufactură (I. Aurel Candrea,         

Gh. Adamescu, op. cit., p. 157). 
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Cât despre Panaite Burlan, acesta era interesat să ajungă la 

Galaţi, „pentru a sa neguţătorie” 
60

. În aceeaşi situaţie se afla şi Ioniţă 

Blănaru, plecat cu un angajat al său prin Moldova 
61

. 

În prima zi a lunii mai, Chircor Baroncea aducea la cunoştinţă 

Eforiei că în termen de 15 zile, Garabet Mohârdici, trebuia să ajungă 

la  Iaşi şi Botoşani.                                                                                                              

În aceste zile, focşănenii Neculai, fiul lui Vasile Crângu 
62

, 

Ştefanache Teodoru, Sotir Mircea, Stoian Buiungiu 
63

, Anghel , fiul lui 

Stoian Sârbu şi Gheorghe Orlanda 
64

, toţi negustori „Plecau la Sfântul 

Munte partea Turchiei, călare […], având şi arme trebuincioase    

spre paza drumului, pe soroc de 11 luni de zile” 
65

. Scopul      

călătoriei era cât se poate de clar: „spre închinare” 
66

. Pașapoartele 

erau eliberate în timp util de Stărostia Putnei 
67

 .                                                                              

La jumătatea lunii ianuarie a anului 1846, starostele unei 

Corporații din Focșani ( nu se precizează care anume ) făcea cunoscut 

Eforiei că numiții Toader Pecetii și Milea Stati intenționau să se 

deplaseze, pentru propriile interese, în Muntenia. În aceeaşi perioadă, 

Ion Heraru, însoţit de soţie şi cu un ucenic de-al său, avea să facă       

un drum la Galaţi. Drumul nu era sigur, de vreme ce Heraru avea       

„şi o puşcă cu dânsul pentru paza drumului” 
68

. Către finele aceleiaşi     

luni, Gherasim Căruţaşu se deplasa la Galaţi, unde-şi exercita meseria 

de negustor.                                                                                                                                                                       

Gheorghe Popovici îl trimitea, câteva zile mai târziu, pe fiul 

său Ioniţă, la Iaşi, în folos personal.  
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La jumătatea lunii februarie, Dumitru Negruţ cerea Eforiei 

focşănene „să binevoiască a slobozî un bilet către Cinstita Stărostie    

[ a Ţinutului Putna ] spre a-i înlesni Dumisale Hagi Sotir Petrovici 

pânî la Vama nemţască, prin zăstava [ vama ] Oituzu în soroc de      

zece zîli, cu trăsura Dumnealui cu trei cai, vizitiu, o slugă şi o 

slujnică” 
69

.  

Tot aici ajungea şi Chircor Baroncea, pentru el garantând,        

la Eforie, Ovanez Baroncea 
70

.  

Nu toţi negustorii focşăneni ajunşi pe alte meleaguri respectau 

legislaţia în vigoare. Adresa trimisă Stărostiei Ţinutului Putna, de   

către Isprăvnicia Ținutului Bacău, la 24 ianuarie 1846, este o dovadă 

în acest sens: „Poliţia oraşului cu raportul de supt nr. 155 trimite       

pe un Panaite Neculau ce l-au găsit purtându-se prin oraş, luându-se 

în cercetare cu ce îndreptări sau drituri [ drepturi ] se poartă prin 

oraş au înfăţişat un bilet al Eforiei acelui târg, mijlocitor către 

această Stărostie a-i slobozî bilet şi el nu s-au înfăţoşat către         

acea Stărostie cu sămnile mijlocire să să înţălege că poate să urmeze 

vreo cuviinţă pe care pe temeiul contractului ce au înfăţoşat supt 

iscălitura D. Comisu Lascara Cheroset [ Gh. Roset ? ] că să află 

speculat de pâine, s-au lăsat slobod spre a nu să jîcni     

întreprinderea negoţului său, de care cu cinste să face cunoscut       

acei Cinstite Stărostii şi în urmare se pofteşte ca în viitorime              

să mărginească pe nişte aseminea neguţători a nu să mai purta          

cu bileturile Eforiei, fiind înpotriva formelor” 
71

. 

Către finele lunii februarie, starostele Corporaţiei I, Ion 

Dănălache şi starostele crâşmarilor Milea Palade, dau asigurări Eforiei 

„pentru sloboda mergere şi întoarcere” 
72

 din Moldova a numitului 

Alexandru, fiul lui Ioan. Călătoria trebuia făcută în termen de trei luni.  

Aceiaşi staroşti intervin la Eforie în ziua de 4 martie 1846, pentru 
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Gheorghe, fiul lui Panaite. În acelaşi interval de timp, el trebuia să se 

ducă şi să se întoarcă de la Brăila 
73

. 

La jumătatea aceleiaşi luni, Constantin Gheorghiu informa 

Eforia că Matei Ioan trebuia să ajungă la Viena şi la Lipsca [ Leipzig ], 

întoarcerea având loc peste cel mult nouă luni de zile. 

La finele lunii martie, Hagi Iordache Lupu era chezaş pentru 

Săndulache, fiul lui Hagi  Iordache, care avea de făcut un drum până 

la Galaţi 
74

. 

Peste o lună, starostele Corporaţiei I solicita Eforiei să 

elibereze biletul cu care un negustor focşănean avea să solicite 

Stărostiei Ţinutului Putna emiterea unui paşaport. Este vorba despre 

un Radion Popov care, însoţit de ruda sa, Ştefan Policov, trebuiau să 

ajungă „peste Prut în partea ţării  rosieneşti, pentru a dumnealor 

neguţătorie, în soroc de şase luni de zîle” 
75

. 

Către mijlocul lunii iunie, numitul Margos Ciomacu, însoţit   

de Ovanez Zadic, urma să se deplaseze în Austria. Pentru 

comportamentul ireproşabil al celor doi garanta starostele „naţiei 

armeneşti”, Gheorghe Popovici 
76

. 

După data de 22  iulie 1846, Ion, fiul lui Sandu şi Dragomir, 

fiul lui Sava Roşca, s-au dus la Bacău pentru a vinde păcură. Aveau      

la dispoziţie zece zile pentru această afacere 
77

.  

În luna august, Mincu, fiul lui Ivan Boingiu, însoţit de soţia sa 

şi de chirigiul 

 lui, s-au deplasat la Braşov „în trebuinţele ce au 

acolo” 
78

. Pentru bunele lor intenţii garantau atât starostele  

Corporaţiei I, cât şi cel al buingiilor [ boiangii, zugravi ].  
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 chirigiu: cărăuş (I. Aurel Candrea, Gh. Adamescu, op. cit., p. 261). 
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În perioada următoare, Iohan Maier din Focşani avea de făcut 

o călătorie în Moldova, timp de o lună de zile 
79

. 

Doi ani mai târziu, în aprilie 1848, Eforia Oraşului Focşani 

primea vestea că starostele Comunităţii armene, Marderos Isahai, 

intenţiona să ajungă în Turcia. Drumul dus - întors trebuia făcut în 

termen de 11 luni, trecând prin vama Galaţi 
80

. 

În aceeaşi perioadă, Pelaghia Gavrilova însoţită de cei patru 

copii pe care îi avea, s-a dus la Brăila, la rude. Călătoria s-a făcut pe 

baza biletului eliberat de Stărostia Ţinutului Putna 
81

. 

Tot aici, conform mărturiei starostelui de corporație,    

slugerul 

 Hagi Teodoru, a ajuns și Vasîle Ivanov, cu soția și cei          

doi copii ai săi. În acest caz, drumul s-a făcut pentru ca „numitul        

să-şi găsească de lucru pe soroc de trei luni de zile” 
82

. La rândul său, 

pitarul Iordache Lupu solicita Stărostiei Ţinutului Putna, eliberarea 

biletului necesar. 

La 28 aprilie 1848, starostele Corporaţiei I înştiinţa Eforia că 

Petrea Lipovanu „merge în Prinţipatul Moldaviei, pentru a se 

neguţători, în soroc de trei luni de zile” 
83

 . Biletul avea să fie      

eliberat de către Poliţie. 

La finele lunii aprilie, această instituţie avea să-i elibereze un 

bilet lui Andrei Ioan, care trebuia să ajungă la Bacău, în termen de    

20 de zile 
84

. 

Conform mărturiei lui Hagi Mihalea şi Hagi Dachi,    

Gheorghe Dachi „are a merge în Prinţipatul Moldaviei cu marfă 

pentru negustorie, cu trăsură năimită [ tocmită ] în soroc de trei       

                                                 
79

 Ibidem, f. 70. 
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 A. M. Vn, Acte / 1848, dosar inv. nr. 22.320,  f. 66. 
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 Ibidem. 

 sluger: boier de prim rang, însărcinat cu aprovizionarea curţii domneşti şi a 

armatei cu carne şi lumânări (I. Aurel  Candrea, Gh. Adamescu, op. cit.,       

p. 1.163 ). 
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luni de zile” 
85

. Pe baza recomandării Eforiei, Stărostia Ţinutului 

Putnei trebuia să elibereze biletul necesar. 

La 20 octombrie 1848, Avdei Simionovici aducea la 

cunoştinţa Eforiei că Mihail Alecsiu însoţit de soţie şi de cei trei copii, 

s-a deplasat la Brăila, pe durata a trei luni de zile, „pentru lucrul 

butnăriei” 
86

. 

Tot acum, Manoilă Pintilie s-a dus în acelaşi oraş,                  

„cu garabagialâc” [ cărăuşie ] 
87

. 

În termen de trei luni de zile, Petrea Rachişnicov şi Petrea 

Canoilov din Focşani s-au dus la Piteşti şi Brăila, în interes personal.                                                                                           

Aşa au procedat şi Alexandru Miculin şi Leon Profimov 
88

. 

La finele lunii octombrie, Ghiţă Roşca înştiinţa Eforia 

focşăneană că numitul Hagi Ivan Fotea avea nevoie de un paşaport 

eliberat de Stărostie cu o valabilitate de 11 luni. Acesta „vroeşte            

a merge Sfântagoră 

 spre închinare 

89
. După cum afirma starostele 

Corporaţiei, în noiembrie 1848, unul din negustorii ambulanţi din 

Focşani era şi Andrei Iacob. Acesta mergea şi pe gios cu marfă 

mărunţişuri de vânzare merge prin târguri şi sate în Valahia pe      

soroc de 11 luni” 
90

 paşaportul trebuie eliberat de Stărostie, pe baza 

recomandării Eforiei.  

La rândul său, slugerul Hagi Teodoru cere Eforiei eliberarea 

unui răvaş, cu care un negustor focşănean putea să-şi ia paşaportul de 

la Stărostie, fără de care nu se putea pleca la drum. Beneficiarul, 
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 Sfântagoră - denumire dată în epocă Muntelui Athos din Grecia, unde se 
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Costandin Iftimie, „vroeşte a merge peste hotar în Valahia            

pentru neguţătoria sa pe soroc de 11 luni” 
91

. 

În ianuarie 1850, starostele Corporaţiei a III-a, Apostol Ioan, 

solicita Eforiei oraşului Focşani eliberarea unui răvaş pentru 

negustorul Petrea Gavrilă. Având „marfă ahtarlâc [ măcelărie ], 

vroeşte a merge prin târguri şi târguşoare a Moldaviei, pe soroc          

de trei luni” 
92

. Tot acum, Ion Cernofă merge în Muntenia, în interes 

profesional. 

Starostele  greco - bulgar din Focşani, Raiciu Ivanov cerea 

Eforiei să intervină pe lângă Stărostie în vederea eliberării unui 

paşaport. Actul era necesar negustorului Panaite Gheorghiu, care 

trebuia să meargă în Moldova, în termen de 15 zile 
93

. 

La 15 februarie acelaşi an, slugerul Hagi Teodoru, starostele 

corporaţiei din Focşani, intervenea pe lângă Eforie pentru Panaite 

Găitănaru şi Simion Păvălucă. Aceştia merg la Galaţi pentru 

neguţătoria lor pentru trei luni de zile 
94

. 

La finele lunii aprilie, starostele armenilor din Focşani, cere 

Stărostiei, prin intermediul Eforiei, eliberarea unui paşaport. Actul        

- cu o valabilitate de jumătate de an - îi era necesar „lui Ovanez 

Manuc împreună cu o slugă numit Agob Atanasie ce voeşte a       

merge în Turchia pentru trebi de negoţ” 
95

. Îi urma „Dl. neguţător 

Hagi Mihalea, Hagi Dachi din acest oraş Focşani, ce voeşte                

a merge în părţile Turchiei, i Constantinopole pentru a sa          

trebuinţă pe soroc de 11 luni
 
” 

96
. 

La mijlocul lunii mai, Dumitrache Petrovici intenţiona          

să meargă „peste hotar în Austria pe la zăstava Oituz pe soroc             

de 11 luni” 
97

. 
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În luna următoare, negustorul Ion Abageru din Focşani           

se deplasa în toată Moldova „Pe la iarmaroace, pentru a sa 

neguţătorie” 
98

, timp de trei luni. După cum rezultă din documentele 

cercetate, destinaţiile „externe” ale negustorilor focşăneni vizau nu 

doar ţara vecină Valahia (cu predilecţie oraşele Brăila, Buzău şi 

Piteşti), ci şi Transilvania (Brașov, înainte de toate), Basarabia  

(actuala Republică Moldova), Armenia, Austria, Leipzig şi Imperiul 

Otoman, inclusiv Constantinopol.  

În ceea ce privește destinațiile interne, lista lor era destul de 

cuprinzătoare: Nămoloasa, Bacău, Botoşani, Bârlad, Caşin, Fălticeni, 

Galaţi, Hârlău, Iaşi, Moineşti, Târgu Neamţ, Târgu Ocna, Vama 

Oituzului, mănăstirile Neamț și Văratec. 

Cei mai mulți negustori au drept nume de familie vechi 

denumiri de ocupații, extrem de încetățenite, odată cu trecerea 

timpului. Sunt oameni cu posibilități materiale, care au „fondul de 

rulment” necesar dezvoltării afacerilor lor; pleacă la distanţe mari, 

pentru o perioadă îndelungată, cu slugi, servitori şi, în unele cazuri,   

cu întreaga familie.                                           

Au trăsuri, sau le închiriază, au cai pe alese. Iată câteva din 

aceste nume: Abageru ( producător şi negustor de stofe ), Buingiu        

( boiangiu, zugrav ), Bostovaru ( o posibilă variaţie a numelui 

Postăvaru - negustor şi producător de postav ), Blănaru, Calpacciu                          

( calpagiu, pantofar ), Cojocaru, Cotaru ( specializat în măsurarea 

capacităţii vaselor ), Chitaru ( variaţie a numelui Pitaru - producător şi 

comerciant de pâine ), Casapu ( măcelar ), Găitănaru ( negustor de 

accesorii pentru îmbrăcăminte ), Postăvaru, Prisăcaru, Săpunaru      

sau Zugravu.  

Deosebit de important este şi faptul că garanţiile cerute de 

Eforie erau date,  în marea majoritate a cazurilor, de către staroştii 

celor patru corporaţii existente în oraş, persoane influente şi demne de 

încredere. În rest, este vorba despre negustori bogaţi, cu o foarte bună 
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reputaţie în societate. Ei erau reprezentanţi ai corporaţiilor de 

negustori, crâşmari, cărămidari, găitănari, cojocari sau boiangii.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DUMITRU (DIMITRIE) CONSTANTIN 

OLLĂNESCU – ASCANIO  

ŞI FAMILIA REGALĂ A ROMÂNIEI 
 

Horia Dumitrescu 

 

 

Dacă în Focşanii de altădată, 

Ollănescu era un nume rostit cu respect, 

astăzi el este uitat aproape cu desăvârşire. 

Născut la Focşani, la 21 martie 1849,       

şi-a început studiile în oraşul natal şi le-a 

continuat la Colegiul „Sf. Sava” din 

Bucureşti şi la Institutul Academic din Iaşi,  

pe care l-a absolvit în 1868. 

Între anii 1870 – 1873, Ollănescu – 

Ascanio a studiat în străinătate (în 

Germania şi la Facultăţile de Drept din Paris şi Bruxelles), de unde s-a 

întors în ţară cu titlurile de doctor în Drept şi în Ştiinţele 

Administrative şi Politice. Intră în magistratură, fiind substitut de 

procuror la Tribunalul din Tecuci, iar din luna martie 1874, procuror 

de primă instanţă pe lângă Tribunalul districtului Tecuci.  

Pentru o scurtă perioadă (ianuarie – mai 1876), Ollănescu – 

Ascanio a îndeplinit funcţia de primar al Tecuciului – oraş cu circa 

10.000 locuitori -, „părinte al Oraşului” – cum obişnuia să spună. 

Viaţa de provincie era prea îngustă pentru aspiraţiile lui 

Ollănescu care a părăsit Tecuciul şi a sosit în Bucureşti. Graţie 

protecţiei lui Mihail Kogolniceanu, a intrat în diplomaţie, fiind numit 

secretar de Legaţie la Constantinopol. Au urmat alte însărcinări în 

Ministerul de Externe: director şi secretar general. În 1886, Ollănescu 

a fost trimis ca însărcinat cu Afaceri la Viena şi a reuşit să niveleze 
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asperităţile României cu Austro – Ungaria. La 31 ianuarie 1889, a fost 

numit ministru plenipotenţiar la Atena, dar la 3 octombrie 1892, când 

guvernul elen a rupt relaţiile diplomatice cu România, Ollănescu        

s-a retras definitiv din diplomaţie. A înfiinţat Amicii Literaturii şi 

Artei Române (1859) – societate literară şi artistică, revista  

„Literatură şi Artă Română” în care a publicat şi regina Elisabeta. 

Membru al „Junimii” din anul 1878, a fost un apropiat al lui Titu 

Maiorescu şi a avut şansa să-l cunoască pe Mihai Eminescu.  

La 31 martie 1892, Ollănescu a fost ales membru 

corespondent al Academiei Române, iar la 11 martie 1893 – membru 

titular, în locul lui Vasile Alecsandri care încetase din viaţă la            

22 august 1890. 

La 25 martie 1894, Ollănescu şi-a ţinut discursul de recepţie, 

la care au asistat regele Carol şi principele moştenitor Ferdinand, 

precum şi un numeros auditoriu 
1
.  

În epocă, personalităţile politice şi culturale şi-au manifestat 

sentimentele faţă de membrii familiei domnitoare în momente şi 

forme diferite. Ca scriitor, Ollănescu – Ascanio le-a închinat poezii, 

cu prilejul unor evenimente deosebite din viaţa lor. 

Carol I, pe numele său complet Karl Eitel Friedrich 

Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern – Sigmaringen s-a născut la       

8 / 20 aprilie 1839, la Sigmaringen.  

Era al doilea băiat al principelui Karl Anton de Hohenzollern 

– Sigmaringen şi al prinţesei Josephine Friederike Luise de Baden. 

                                                 
1
 Vezi detalii în Horia Dumitrescu, Scriitorul, diplomatul şi academicianul 

Dumitru (Dimitrie) Constantin Ollănescu – Ascanio (1849 – 1908), Editura 

Pallas, Focşani, 2014, passim. 



Dumitru (Dimitrie) Constantin Ollănescu – Ascanio şi  

Familia Regală a României 

 

41 

 

 
 

 Carol a avut trei fraţi şi două surori: cel mai mare frate - 

Leopold - s-a căsătorit cu Dona Antonia, infanta Portugaliei; 

Stephanie s-a căsătorit cu regele Pedro al V-lea al Portugaliei           

(15 noiembrie 1853 – 11 noiembrie 1861), decedată prematur în 1859; 

Anton – care se va stinge din viaţă în 1866 în urma rănilor căpătate în 

războiul austro – prusian; Frederic – căsătorit cu prinţesa Luise von 

Thurn und Taxis în 1879; Maria – sora cea mai mică, căsătorită în 

1867 cu Filip de Flandra, fostul candidat la tronul Principatelor Unite, 

mama viitorului rege al Belgiei, Albert I (1909 – 1934) 
2
.   

După abdicarea forţată a lui Cuza şi refuzul contelui Filip de 

Flandra – care îi va deveni cumnat în 1867 – fratele regelui Leopold  

al II-lea al Belgiei, de a ocupa tronul Principatelor Unite, în aprilie 

1866 s-a organizat un plebiscit pentru alegerea ca domn al României a 

prinţului Carol. Rezultatul a fost favorabil prinţului (635.969 voturi 

pentru şi doar 224 împotrivă), care, la 10 / 22 mai 1866 depunea în 

                                                 
2
 Sorin Liviu Damean, Carol I al României, vol. I (1866 – 1881), Editura 

Paidea, Bucureşti, 1998, p. 47.  
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faţa Adunării Constituante, Locotenenţei Domneşti şi Guvernului 

jurământul de credință. În cei 48 de ani ai domniei sale (cea mai    

lungă domnie din istoria ţării), Carol I a obţinut Independenţa ţării,       

a redresat economia, a dotat România cu o serie de instituţii specifice 

statului modern şi a pus bazele unei dinastii.    

Domnitorului Carol I i-a dedicat poezia „Carol Vodă”, în     

care elogia curajul său în Războiul de Independenţă, amintind 

glorioasele fapte de arme ale românilor, sub comanda Domnitorului,  

la Calafat, Plevna, Griviţa, Rahova, Smârdan, Vidin, Leofcea,     

Opanez şi Trestenic:  

 

„CAROL VODĂ 

 

Eŭ l’am vĕzut maĭ de curând,  

Băeţi. Era călare,  

Cu chipul liniştit şi blând,  

La lume, cu-o mişcare       

Duiósă, capul înclinând. 

 

Trecea, cu ’n strălucit alaiŭ,  

Oştirea în paradă  

In faţa luĭ la zece Maiŭ  

Şi într’un simţ şi într’un graiŭ  

Strigam toţĭ ura ’n stradă. 

 

Mĕ adusese dela sat,  

Cu alţĭ răniţĭ ca mine,  

Şi ’n fruntea trupi-am defilat.   

Cu tot piciorul meŭ stricat,  

Nu v’am făcut ruşine. 

 

Si se uita lumea la noĭ  

De ’ţĭ era drag de viaţă;  

Mergeam cu fruntea sus, ş’apoĭ  
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Ne arăta şi mai vioĭ  

Priveliştea măreaţă. 

 

Dar când păşiiŭ, cu ceĭ feciorĭ  

De óste, prin naintea  

Luĭ Vodă par’c’avuiŭ fiorĭ,  

Purtându-mĕ cu mintea  

La vremea când de-atâtea orĭ 

 

Am înfruntat cumplite muncĭ,  

Primejdie şi mórte:  

Aşa că zilele pe-atuncĭ,  

Ca o nimică, fórte  

Uşor era să ţĭ le-aruncĭ ! 

 

Şi pilda ne-o dedea ceĭ mari.  

Noi eram mulţĭ, ce’ĭ dreptul,  

Dar frunză’i multă şi stejarĭ  

Puţini în codru; eĭ sunt tarĭ,  

Căcĭ eĭ la greŭ pun peptul.    

 

De ! noĭ eram nisce ţĕranĭ  

Deprinşĭ cu orĭ ce rele    

Şĭ totuşĭ faţă de duşmanĭ  

Şĭ ’n vremurile grele,  

In cap eraŭ cei căpitanĭ ! . . 

 

Pe malul de la Calafat  

Lucram o baterie,  

Când eaca Vodă . . . mĕsurat,  

Cum umblă dênsul, - mic  

Şi-acum ’mi pare c’am visat –  
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Il vĕd pe parapet urcând  

Şi alegêndu-şĭ locul 

Pe vêrful cel mai nalt, cătând    

Spre Turcĭ şi singur comandând  

Noĭ să deschidem focul.   

 

De-odată şése gurĭ trăsnesc  

De clatină făptura !  

Din meterezul cel turcesc,  

Pe lângă noĭ de-a dura  

Ghiulelele se prăbuşesc;   

Pe când sus, Vodă, liniştit  

Le vede, din redută  

Sbucnind în sbor tot mai grăbit  

Şĭ, stând cu capul desvelit,  

In trécăt le salută.   

 

Curgeaŭ ghiulelele mereŭ  

Ţipând, cu mórtea ’n gură,  

Noĭ toţĭ, jos, rĕsuflând din greŭ   

Priveam; - de-o lovitură  

L’a apărat dór Dumnezeŭ ! – 

 

In peptul luĭ atunci bătea  

Şi-al nostru suflet încă;    

Ear pilda care ne-o dedea  

Increderea adâncă  

Şĭ dragostea în noĭ sădea.   

 

De-aceea după El ne-am dus  

Uniţĭ ca într’o mână    

Şĭ pe vrăjmaş ni l’am rĕpus    

Şĭ stégul patrieĭ l’am pus    

In inima păgână. 



Dumitru (Dimitrie) Constantin Ollănescu – Ascanio şi  

Familia Regală a României 

 

45 

 

 

In frunte El mergea cu noĭ.   

Nicĭ sabia, nicĭ glonţul    

Pe nimenĭ n’a dat înapoĭ;    

Deşĭ ’n foc am perdut eroĭ    

Ca Walter şi ca Şontzu ! 

 

Orĭ cât v’aşĭ spune eŭ, băeţĭ,   

Povestea minunată  

A astor făptuirĭ, nu veţĭ   

Simţĭ voi nicĭ o dată    

Mărirea lor, căcĭ nu sunteţĭ 

 

In focul lupteĭ, n’aţĭ vĕzut    

Cu câtă nepăsare  

Priviaŭ toţĭ mórtea, ce-a făcut,  

La rîndu’ĭ fie-care  

De la bĕtrân pên’ la recrut;  

 

Cum repeziţĭ, într’un avênt,   

Ca dintr’o vijelie,  

Flăcăiĭ, numaĭ de-un cuvênt,   

Porniaŭ la bătălie  

Şi’n cale tot făceaŭ pămênt ! 

 

Pe valea munteluĭ Balkan  

Cu noĭ a fost isbânda    

Şi ’n faţa mândruluĭ Curcan    

Plecatu-şi-a capul Osman,  

Când şi-a primit osânda. 

 

Şĭ daca unuĭ Impĕrat,    

Vitézu ’ntre Paşale,  
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Cu sórta sabia şi-a dat,  

Luĭ Carol Vodă i-a ’nchinat    

El cinstea ósteĭ sale; 

 

Căcĭ stégul care-a fîlfîit   

Peste-ale luĭ rĕdane  

A fost al nostru, ciuruit    

De glónţele duşmane,  

De sânge românesc stropit; 

 

Ear dacă’n pulbere căzu  

De grab’ Plevna bĕtrână,  

E că toiagu şi’l perdu  

Când Griviţa se prefăcu  

In tabără română ! 

 

La Rahova şĭ la Smârdan,   

Unde-am bătut Vidinul,  

La Leofcea, unde pe duşman  

Il adusese la aman  

Biruitor creştinul; 

 

La Opanez, la Trestenic,  

Pe Vid ... nicĭ maĭ ţin minte,    

Noĭ n’am dat îndărăt nimic;    

Cĭ de la mare pân ’la mic   

Am mers tot înainte ! 

 

Aşa, copiĭ, am desrobit   

Noĭ vetrele bulgare   

Şĭ prin neatârnare   

Regatul nĭ l’am cucerit   
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Sub Carol cel nebiruit !” 
3
.  

 

Domnitor din 1866, pe baza propunerii Consiliului de 

Miniştri, întrunit în şedinţă specială, în ziua de 9 / 17 septembrie 1879, 

Carol I adoptă titlul de „Alteţă Regală”, recunoscut, ulterior, şi pe   

plan internaţional 
4
.  

La 14 / 26 martie 1881, România a fost proclamată          

Regat, festivităţile desfăşurându-se două luni mai târziu, în ziua de    

10 / 22 mai, când se împlineau 15 ani de domnie a lui Carol I.  

Împlinirea unui sfert de veac de la suirea pe tron a lui Carol I, 

îi prilejuieşte lui Ollănescu – Ascanio publicarea unei noi poezii, 

intitulată sugestiv: 

„10 M A I U 

1866 – 1891 

Majestăţeĭ Séle Regeluĭ Carol I 

_________ 

 

Sunt douĕ - zecĭ şi cincĭ de ani, chemat de mândra Ţară,  

Cu suflet de credinţă plin, în zi de primăvară  

Sosiaĭ, cu drag călăuzit de Dunărea albastră,  

Din mezul zileĭ luminos spre aurora nóstră,  

Zicêndu-ne cu tênĕr graiŭ: De-acum legat cu voĭ  

Rĕmân; în zile de noroc şi ’n zile de nevoĭ,  

In fruntea vóstră neclintit Oştean saŭ Domnitor !  

Şi ’n căldurosul sĕŭ avênt poporul iubitor  

Duratu-Ţi-a, Măria Ta, frumósă sĕrbătóre,  

Incununată cu urărĭ de gloriĭ viitóre,  

Ce ’n lume s’aŭ împrăsciat sburând peste Balcanĭ,  

                                                 
3
 Ollănescu – Ascanio, Poesiĭ. 1878 – 1898, Editura Librăriei Socecŭ             

& Comp., Bucuresci, 1901, p. 171 – 176. 
4
 Dinu C. Giurescu (coord.), Istoria României în date, Ediţia a II-a revăzută   

şi adăugită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2007, p. 244.  
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          De douĕ-zecĭ şi cincĭ de anĭ ! 

 

Ţi-aĭ împlinit cuvêntul dat ! - Din munte pênă ’n mare 

Se ’ntinde rodnicul ogor în libere hotare; 

Pe zarea ceruluĭ senin, de sórta ei stăpână, 

Purtând, Coróna de oţel stă Aquila Română; 

Maĭ mândre inimile bat în pepturĭ vitejescĭ ! 

De când la ’nvingere le-aĭ dus pe ţĕrmurĭ duşmănescĭ, 

Şi ’n cartea cea de nemurirĭ deschisă ’n viitor 

Cu spada numele Ţi-aĭ scris alăturea cu-al lor ! 

 

Din înălţimea tronuluĭ aruncă o privire !  

Ca roiul harnic, liniştit, sub drépta’Ţĭ ocrotire,  

Cu spor la datoria luĭ poporul e ’ndreptat:  

          Ţi-aĭ împlinit cuvêntul dat !  

 

Şi ’n douĕ-zecĭ şĭ cincĭ de anĭ de astăzĭ înainte,    

Când ear Te vom sĕrbătorĭ, al Patrieĭ Părinte,   

Când Ţéra plină de belşug, sub mantia’Ţĭ Regală,   

Ca un lucéfĕr strălucind, pe pórta triumfală  

A propăşireĭ, va intra cu braţul oţelit   

Purtând făclia de luminĭ în vechiul rĕsărit;   

Atuncĭ vedea-veĭ împrejur uimite ’ngenunchiând   

Popórele într’un îndemn frăţia ’nmănunchiând;  

Atuncĭ, atuncĭ se va ’mplinĭ, ca sfântă profeţie,   

Menirea nóstră pe pămênt de-a fĭ o-Impĕrăţie   

De pace şĭ de adevĕr, cu ’n mare Suveran   

          Tot maĭ iubit din an în an !” 
5
.    

 

În anul 1869, domnitorul Carol a făcut vizite în Rusia,     

Austro – Ungaria şi în Prusia. Cu prilejul călătoriei în Prusia, 

domnitorul a cunoscut-o pe principesa Elisabeth Pauline Ottilie Luise 

                                                 
5
 Ollănescu – Ascanio, op. cit., p. 197 – 198.  
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zu Wied, o tânără de 26 de ani (născută la 17 / 29 decembrie 1843,     

în Monrepos, lângă Rin). Tânăra primise o educaţie aleasă: învăţase 

perfect, pe lângă limba maternă, limbile franceză şi engleză, ulterior şi 

italiana, suedeza şi româna, cânta la clavir şi orgă 
6
.  

 

Logodna a avut loc în 

ziua de 4 / 16 octombrie 1869,            

iar căsătoria s-a desfăşurat la 

Neuwied, în ziua de 3 / 15 

noiembrie 1869, în prezenţa 

reginei Augusta (sora regelui 

Prusiei), a reprezentanţilor 

împăraţilor Rusiei şi Franţei; au 

fost de faţă   ministrul Justiţiei, 

Vasile Boerescu, agentul 

diplomatic al României    la Paris şi alte persoane oficiale, numeroase 

rude din partea familiilor mirelui şi miresei. S-a oficiat mai întâi 

cununia catolică (religia lui Carol), apoi cea de rit protestant               

(a Elisabetei). Perechea princiară a sosit în România la 10 / 22 

noiembrie 1869, fiind întâmpinată la  Turnu – Severin de Dimitrie 

Ghica, preşedintele Consiliului de Miniştri, iar peste două zile a intrat 

în Capitală cu mult alai, pregătit de oficialităţi 
7
. 

În timpul Războiului de Independenţă (1877 – 1878), 

Elisabeta, cu o exemplară stăruinţă şi abnegaţie îngrijeşte răniţii în 

spitale improvizate de ea însăşi şi obligă doamnele din societate să 

facă acelaşi lucru; în popor i-a rămas numele de „mama răniţilor”. 

A ocrotit literele şi artele române, broderia şi miniatura.         

În mare parte, ei se datorează dezvoltarea talentului lui George 

                                                 
6
 Lucian Predescu, Enciclopedia României. Cugetarea. Material Românesc. 

Oameni şi înfăptuiri. Ediţie anastatică, Editura SAECULUM I. O & Editura 

VESTALA, Bucureşti, 1999, p. 304.  
7
 Ioan Scurtu, Istoria Românilor în timpul celor patru regi (1866 – 1947), 

Volumul I, Carol I, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 57.  
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Enescu, pe care l-a trimis la studii. La Peleş, ca şi la Cotroceni, 

Enescu avea odaia sa. 

Iubind muzica, i-a mai ajutat pe Grigoraş Dinicu şi pe alţi 

muzicieni ai timpului. Admiratoare a lui Nicolae Grigorescu,               

îi cumpăra cele mai de seamă pânze din colecţie. Sub imboldul lui 

Vasile Alecsandri, ea învaţă bine româneşte şi reia scrierea versurilor, 

ca în vremea primei tinereţi. 

A tradus, mai întâi, în limba germană din creaţiile lui 

Alecsandri. 

Semnând cu pseudonimul Carmen Sylva, a publicat în 

Germania, Franţa şi România mai multe creaţii în versuri şi proză 
8
. 

Ollănescu – Ascanio a avut deseori prilejul să se întâlnească cu ea în 

cadrul seratelor literare care aveau loc şi în casele Reginei. Ei îi  

dedică poezia:  

 

„ELISABETA DÓMNA 

_________ 

 

Când ţéra ’n freamĕt tresărĭ, în freamĕt crunt de luptă   

Şi ’n faţa lumiĭ ridică antica’ĭ spadă ruptă,   

Fecioriĭ sĕĭ vitejĭ s’aŭ dus, nepăsătorĭ de moarte,  

Să scrie cu-al lor sânge viŭ în a vecieĭ carte  

Destinul eĭ măreţ şi sfânt de fiică ’mpĕrătéscă,   

Neatârnarea rĕsădind pe brazda românéscă ! 

 

Când sórele ne însemna maĭ mare şi mai dréptă   

Mĕsura nóstră pe pâmênt de pe regala tréptă  

Şi’n ochiĭ noştrĭ aţintiţĭ către-a mărireĭ porţĭ   

Lucea cu faima celor viĭ, mândria celor morţĭ,   

Atuncĭ ca stolurĭ s’au, sculat, pe ’ntinsul ţĕreĭ dalbe,   

Româncele şi deschizênd căminele lor albe  

                                                 
8
 Boris Crăciun, Regii şi Reginele României. O istorie ilustrată a Casei 

Regale, Editura Porţile Orientului, Iaşi, 1997, p. 85 – 86.  
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Pe braţele lor aŭ culcat pe ceĭ voinicĭ copiĭ,  

Întorşĭ sdrobiţĭ de la rĕsboiŭ, ciuntiţĭ din bătăliĭ  

Şi zĭ şi nópte priveghiând aŭ dat ţĕrĭ ’napoĭ,   

De-o nouă viaţă ’nsufleţiţĭ, nenumĕraţĭ eroĭ !   

Ear tu cu-o vorbă, cu ’n surîs, cu mâna ta de mamă,  

Din peptul ţĕrii frămêntat de a dureriĭ seamă,   

Gonit’aĭ grijile şi-aĭ fost, veghiând în fruntea eĭ,   

La datorie cea de’ntêĭ, ântêia ’ntre femeĭ !  

 

Dar cel oştean cu crucea ’n pept s’a ’ntors acasă eară, 

Şi pe ogoru’ĭ a eşit cu plugu ’n primăvară  

Şi sună doinele cu drag în crângurĭ înoptat   

Şi ’ĭ lin şi dulce traiul ear … nevoea s’a uitat !   

Atuncĭ luându’ţĭ furca ’n brêu şi caerul de lână,   

Intins’aĭ firul nĕsdrăvan prea harnică stăpână   

Şi ca la Curţile Domnescĭ în zĭ de sĕrbătóre,   

Cu Jupăniţele ’mprejur făcut-ai şezătóre  

Reînoind cea de demult poveste strămoşéscă:   

Că ’ntreg pămêntul e rodit de mâna femeească,   

Din largul măriĭ pân’la munţĭ o ’nduioşată lume,   

Cu dragoste şi cu noroc se ’nchină l’al tĕu nume;    

Căcĭ n’a fost nimenĭ pe pămênt voios orĭ întristat,     

Cuĭ farmecul gânduluĭ tĕŭ şi mângâerĭ n’aĭ dat !” 
9
.   

 

Neavând urmaşi pe linie bărbătească, Carol I a trebuit să 

reglementeze succesiunea la tron. S-a apelat la principele Leopold, 

fratele mai mare al lui Carol, care a declinat oferta. Şi fiul său mai 

mare a refuzat, astfel că succesiunea a revenit celui de-al doilea fiu     

al principelui Leopold, iar acesta s-a învoit. La 21 noiembrie /             

3 decembrie 1880, s-a realizat „pactul de familie” patronat de 

împăratul Wilhelm I, prin care principele Ferdinand a devenit 

                                                 
9
 Ollănescu – Ascanio, op. cit., p. 195 – 196.  
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moştenitorul tronului României. Ferdinand Victor Albert Meinrad de 

Hohenzollern – Sigmaringen s-a născut la 12 / 24 august 1865 în 

castelul familiei de la Sigmaringen în Germania, ca al doilea fiu al 

principelui Leopold de Hohenzollern (1835 – 1905) şi al Infantei 

Antonia (sora regelui Pedro al Portugaliei), principesă de Bragança şi 

de Saxa – Coburg – Gotha (1845 – 1913).  

 

 
 

Prin renunţarea la drepturile succesorale ale tatălui său, 

principele Leopold (22 noiembrie 1880) şi ale fratelui său mai mare 

Wilhelm (20 decembrie 1886), Ferdinand a fost declarat moştenitor     

al Coroanei şi numit prin Decretul de la 18 martie 1889 – „Alteţă 

Regală Principe de România”. Principele Ferdinand a venit pentru 

prima dată în România în anul 1884, unde a stat câteva luni, după   

care s-a întors în Germania pentru a-şi continua studiile. În anul 1889, 

s-a stabilit în România, devenind – conform Constituţiei – senator      

de drept. La 29 decembrie 1892 / 10 ianuarie 1893, principele 

Ferdinand s-a căsătorit cu Maria Alexandra Victoria, născută la            

3 / 17 octombrie 1875, principesă de Marea Britanie şi Irlanda,      

fiica lui Alfred, duce de Edinburg, al doilea fiu al Victoriei             
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(1819 – 1901), regină a Marii Britanii şi Irlandei (1837 – 1901)           

şi împărăteasă a Iudiilor (1876 – 1901) şi al ducesei Maria, fiica 

ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei şi al prinţesei Maria de Hesse        

a Germaniei.  

Pentru tânăra familie s-a construit, în anii 1893 – 1895, 

Palatul Cotroceni, după planurile arhitectului francez Paul Gottereau, 

pe locul vechilor case domneşti. De asemenea, pentru moştenitorul 

tronului s-a ridicat castelul Pelişor la Sinaia. Construit între anii 1899 

– 1902, de către arhitectul ceh Karel Liman şi decorat de Bernhard 

Ludwig din Viena, Pelişorul a găzduit perechea princiară        

Ferdinand – Maria, din 1903. Un asemenea eveniment nu putea          

să nu trezească în inima lui Ollănescu sentimente de  simpatie pentru 

tânăra familie princiară ce începea o viaţă nouă pe pământ românesc. 

Ei îi dedică „ODĂ A A. LL. RR. Principeluĭ Ferdinand şi 

Principeseĭ Măria aĭ Românieĭ, cu ocasiunea sosiriĭ lor în ţară”,        

pe care o publica în ziua de 23 ianuarie 1893: 

 

„ODĂ A A. LL. RR. Principeluĭ Ferdinand şi Principeseĭ 

Măria aĭ Românieĭ, 

Cu ocasiunea sosiriĭ lor în ţară 

_______ 

 

23 ianuarie 1893 

Bine-aĭ venit la noĭ, Mirésă,  

Cu ochiĭ dulcĭ să’nveselescĭ  

Palatu-Ţĭ falnic de Crăiasă;  

Asupră-ne să rĕspândeştĭ  

Şi bunătatea şi iubirea  

Din ale Inimeĭ comorĭ.  

Şi aniĭ rodnicĭ curgĕtorĭ  

Să-Ţĭ nemurească fericirea !  

Bine-aĭ venit la noĭ, Mirésă !   

 



Horia Dumitrescu 

 

54 

 

De mult cu drag te aşteptam  

      ca pe un rĕsărit de sóre, 

Pe fruntea ţării să aprinzĭ  

     luminile de sĕrbătoare 

Şi cu belşug să resădescĭ  

     In pepturile nóstre viĭ 

Speranţa şi mândriile. 

     Cu mâna-Ţĭ blândă să le’nviĭ !    

Căcĭ din hotar pân’ la hotar   

     înmănunchiat de-acelaş dor  

Cu graiŭ de binecuvêntărĭ, 

     voiosul, vitejesc popor  

Vĕ’nchină cu viata luĭ   

     în dar şi dragostea-ĭ deplină    

Şi Vĕ uréză, Mirĭ duioşĭ,   

     de-apururĭ calea-Vĕ senină  

Cu strălucirĭ s’o ’mpodobéscă    

      în prea măreţul lor avênt  

Isbânda, Gloria, Puterea, 

     Şi tot maĭ spornică să créscă     

Cu faima sfintelor virtuţĭ   

     Menirea Vóstră pe pămênt ! 

 

Bine-aţĭ venit Mirésă, Mire,   

De mânĭ Regescĭ călăuziţĭ   

Spre ’nalte ţelurĭ de mărire !   

De pilda lor însufleţiţĭ   

Şi bunătatea şi iubirea 

Asupră-ne să revărsaţĭ   

Şi maĭ adânc să ne brăzdaţĭ   

Statornicia şi ’nfrăţirea  

Bine-aţĭ venit ! Mirésă, Mire. 
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23 Ianuarie, 1893” 
10

. 

 

La 3 / 15 octombrie 1893, principesa Maria a născut un băiat, 

care a devenit moştenitorul Coroanei. Copilul a fost botezat în religia 

ortodoxă, primind numele Carol. El va fi viitorul rege al României, 

Carol al II-lea (8 iunie 1930 - 6 septembrie 1940). Poezia intitulată 

„La naşterea prinţului Carol al României” exprima speranţele lui 

Ollănescu în acest vlăstar regesc pentru viitorul României:   

 

„LA NAŞTEREA PRINŢULUĬ CAROL AL ROMÂNIEĬ 

 

3 octombrie 1895 

 

Menit a bine de noroc, regescul prunc, cel mult dorit,  

Sosit’a ’n rĕvărsat de zorĭ şi fericiţĭ aŭ tresărit  

Carpaţiĭ, légăn glorios al prea iubituluĭ odor  

De atâtea mândre năzuinţĭ şi de speranţe purtător. 

 

Acum, acum s’a ’ndeplinit cerésca bine-cuvêntare:    

Tulpina tronuluĭ măreţ ne-a dat un strălucit vlăstar,  

Cu gingăşie rĕsărit aşa aprópe de hotar,     

Ca semn că ni’l va strejui cu braţ voinic de apărare. 

 

 

De bucurie şi de drag în pepturĭ inimile cresc  

Şi gândurile tuturor într’un avênt se înfrăţesc,  

Cătând, cu ochĭ înduioşaţĭ, spre culmea unde’ĭ legănat,  

Cu dulcĭ prinóse de urărĭ, un copilaş nevinovat. 

 

Căcĭ D-zeŭ ni te-a trimis, oh ! fiu’ al Dunăriĭ bĕtrâne,  

Victoriĭ nouă şi mărirĭ pe scutul ţĕriĭ să crestezĭ  

                                                 
10

 Ollănescu – Ascanio, op. cit., p. 59 – 60.   
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Şi demn de numele ce porţĭ, ca dênsul să te ilustrezĭ  

În vremĭ de pace şi’n rĕsboiŭ, spre fala Patrieĭ române ! 

 

Când veĭ fi mare, veĭ afla din cronicile strămoşescĭ,  

Viŭ glas al faimeĭ din trecut, ce fapte marĭ şi vitejescĭ  

S’aŭ sĕvârşit la noĭ de Domnĭ cuminţĭ, de ţéră iubitorĭ  

Şi cât am fost de credincioşĭ aĭ tronuluĭ apĕrătorĭ.   

 

Mănósele nóstre câmpiĭ, în voe azĭ de plug brăzdate,  

Aŭ fost odată loc deschis de lupte şi de prigonirĭ  

Şi ’n codriĭ muniţilor, pribejĭ, goniţĭ de jaf şi năvălirĭ  

Părinţiĭ ni s’adăposteaŭ ! . . Urgia’ĭ cruntă când s’abate 

 

Din sborul eĭ cel fioros şi se încuibă ca ’n mormênt  

În aprig suflet duşmănesc ! . . Câţĭ aŭ călcat acest pămênt  

Dintr’ênşiĭ însă, şi-aŭ luat rĕsplata făr ’de legeĭ lor:  

Cu sânge negru de păgân e plămădit orĭ-ce ogor.   

 

Şi vécurĭ negurile-aŭ stat, furtunile aŭ fost cumplite  

Pe cerul nostru ! Când şi când abea cu greŭ se strecura  

O rază sérbădă ’ntre norĭ, ce ca un balsam picura    

Speranţa uneĭ desceptărĭ, pe frunţile neofilite. 

 

Statornic, lângă vatra sa, poporul de credinţă plin  

Cu bărbăţie a ’ndurat atât amar şi-atâta chin  

Şi dacă ’n cântecele luĭ maĭ plânge de ce-a suferit,  

Din minte - lesne ertător - împilătoriĭ i-aŭ perit ! . .   

    

Oh ! veĭ găsi numele lor în filele nemuritóre 

Şi inima ’ţĭ va sângera de jósnicile ’nşelăciunĭ, 

De crâncenile nedreptăţĭ şi făţăritele minciunĭ   

Cu carĭ zadarnic aŭ cercat ca să ne ştérgă de sub sóre. 
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Ear dacă mântuirea fu al suferinţeĭ trist prinos  

Şi ’n faţă lumiĭ s’a aprins, pe cerul astăzĭ luminos,  

Un viŭ lucéfĕr pentru noĭ; am cucerit eternul drept  

De a purta cu capul sus mândria libertăţi ’n pept !   

 

Decĭ înainte mergĕtorĭ pe calea cea de propăşire,  

În pace să ne întărim şi fără preget să lucrăm;  

Prevĕzĕtorĭ şi cumpătaţĭ să fim uniţĭ şi să durăm  

În valea Dunăriĭ un Stat demn de Romana moştenire ! 

 

 

Căcĭ dus în braţe de noroc, Regescul prunc, cel mult dorit  

Sosit ’a ’n revărsat de zorĭ şi fericiţĭ aŭ tresărit  

Carpaţiĭ, légăn glorios al prea iubituluĭ odor  

De-atâtea mândre năzuinţĭ şi de speranţe purtător.    

Sinaia, 3 Octombre 1895” 
11

.  

 

Este posibil ca atritudinea pe care Ollănescu – Ascanio a  

avut-o faţă de Familia Regală să fi condus la prezenţa regelui Carol I 

şi a principelui moştenitor la discursul de recepţie a lui Ollănescu,     

cu prilejul intrării sale în Academia Română la 25 martie 1894.   

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Ibidem, p. 64 – 66.  



 

 

 

 

 

 

LUCRĂRILE PROFESORULUI DIMITRIE  

F. CAIAN  PREMIATE DE CĂTRE  

ACADEMIA ROMÂNĂ. CONTRIBUŢII 
 

Horia Dumitrescu 

 

 

Dimitrie Farago Caian este 

unul dintre puţinii nobili români, după 

tatăl său, care a supravieţuit 

zbuciumatei istorii a românilor 

transilvăneni. De altfel, titlul era numai 

onorific, căci nu i-a servit în viaţă la 

nimic. 

Născut în localitatea Feiurdeni 

la 28 octombrie 1838, a primit în casa 

părintească primele cunoştinţe de 

scriere şi citire. În 1845 trece la Şcoala 

Normală din Cluj, urmează cursurile Liceului Academic din Cluj 

(1848 – 1850), trece la cursul superior de la Liceul Naţional din Blaj. 

După absolvirea acestuia a urmat Academia Teologică de aici. 

Ca bursier, a urmat cursurile de Teologie la Convictul „Sf. Barbara” 

din Viena, iar în paralel – Dreptul şi Literele. 

În 1863 a fost numit profesor de Morală la Academia 

Teologică din Blaj. Nevoind să se preoţească, a trecut, la cerere, ca 

profesor de Limba română şi Limba latină la Liceul Naţional din Blaj. 

Din cauza participării sale la redactarea Pronunciamentului de la Blaj 

(1868) a fost acuzat de înaltă trădare şi silit să treacă în România.       
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S-a stabilit la Focşani ca profesor de Limba şi literatura română şi 

latină la Gimnaziul înfiinţat în 1866 
1
. 

Profesorul Caian a fost şi directorul acestei prestigioase 

instituţii din Focşani – devenită Liceul „Unirea”, azi Colegiul 

Naţional „Unirea” – între anii 1873 – 1889. 

Două dintre lucrările sale au fost premiate de către Academia 

Română. 

Prima dintre ele a fost traducerea lucrării lui Caesar 
2
 

„Commentarii de Bello civili”, care a primit premiul Principele 

Alexandru Ioan. 

Este interesant de urmărit istoricul acestui premiu.  

În martie 1863, Alexandru Ioan Cuza, printr-o scrisoare 

trimisă lui Nicolae Crețulescu – președinte al Consiliului de Miniștri și 

ministru de Interne – anunță că, deoarece tezaurul public nu permite 

„înființarea de noi creațiuni de neîndoielnică necesitate și dorind să 

nu se zădărnicească din lipsă de mijloace îndeplinirea unui            

gând folositor Națiunii” 
3
, dăruieşte Statului o sumă de bani, iar 

                                                 
1
 Vezi detalii în Costică Neagu, Dimitrie F. Caian (1838 – 1909), un mare 

patriot ardelean devenit regăţean, în Milcovia. Revistă regională de studii. 

Director fondator, N. Al. Rădulescu (1905 – 1989), Focşani, seria a III-a, 

anul IX, nr. 16, ianuarie – iunie 2013, Număr dedicat profesorului Dimitrie    

F. Caian (1838 – 1909), Editura Terra, Focşani, 2013, p. 24 – 44.  
2
 Caius Iulius Caesar (13 iulie 101 – 44 î. H.) – om politic, general şi scriitor 

latin. Şi-a înscris numele printre marii cuceritori ai Antichităţii, alături de 

Alexandru Macedon şi Hannibal. Remarcabilă rămâne şi creaţia sa literară.   

Mereu prezent în viaţa spirituală a epocii, Caesar este autor de poezii, drame, 

cuvântări (considerat de Cicero cel mai mare retor al epocii), scrisori, studii 

literare, pamflete politice, memorii apreciate în Antichitate, astăzi pierdute. 

Cele 7 cărţi din Commentarii de bello Gallico şi cele 3 cărţi din  

Commentarii de bello civili se înscriu printre creaţiile majore ale prozei latine 

(Horia C. Matei, Civilizaţia Romei antice, Editura Eminescu, Bucureşti, 

1980, p. 63).     
3
 N. Lascu, Academia Română și traducerile din clasicii antici, în Anuarul 

Institutului de Studii Clasice, vol. V, 1944 - 1948, Tipografia ,,Cartea 

Românească”, Cluj, MCMXLIX, p. 140 – 141.  
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dobânda după 1.000 galbeni „va servi de premiuri pentru cel mai bun 

uvragiu științific scris în limba română, asupra unei propuneri         

date de Consiliul Superior al Instrucțiunii Publice” 
4
.  

Decretul lui Cuza din ziua de 14 iunie 1863, sancţionează 

dispozițiunile acestui Consiliu privitoare la instituirea premiului literar 

Principele Alexandru Ioan. Printre altele, era prevăzută și 

următoarea dispozițiune: „Fiindcă în starea prezentă se simte cea mai 

mare trebuință a se înavuți literatura română prin traduceri nemerite 

din limbile clasice Latina și Elena, obiectul celor dintâi premii să fie 

asemenea traduceri într-o limbă curentă, naturală și ușoară de 

înțeles, fără însă a pierde energia cerută de demnitatea obiectului” 
5
.  

După ce arată că traducerea premiată se va publica pe 

cheltuiala Statului, urmând ca din costul exemplarelor vândute să se 

dea traducătorului suma rămasă după acoperirea costului tiparului, 

Decretul Domnesc prevedea ca pentru anul 1863 / 64 „obiectul 

premiului să fie cea mai bună traducere din cartea I a Eneidei lui 

Vergiliu, în versuri, iară pentru anii viitori obiectul fiecărui premiu să 

se aducă la cunoștința noastră spre aprobare odată cu rezultatul 

premiului precedent” 
6
.  

Decretul era contrasemnat de Alexandru Odobescu 
7
 în 

calitate de ministru ad - interim al Cultelor și Instrucţiunii.  

                                                 
4
 Ibidem, p. 141. 

5
 Ibidem. 

6
 Ibidem. 

7
 Alexandru Odobescu, (23 iunie 1834, București – 10 noiembrie 1895 

București), scriitor şi istoric român. Studii la Colegiul ,,Sf. Sava” și la 

pensionul ,,Monty” din București, continuate la Paris, la Collège de France și 

la Sorbona, unde a studiat arheologia și literele.  Revenit în țară, a ocupat 

diferite funcții: şef al Biroului francez la Secretariatul de Stat (1857), 

procuror la Curtea de Apel (1859), membru în Comisia pentru adunarea 

materialelor și formarea unei istorii naționale (1860), director în Ministerul 

Cultelor și Instrucțiunii Publice (1862 - 1863), director în Ministerul 

Agriculturii, Comerțului și Lucrărilor Publice (din 1863), ministru ad-interim 

la Culte (1862) și la Externe (1863), ministru al Cultelor (1863); profesor de 

Arheologie la Universitatea din București (1874), director al Teatrului 
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Național din București (1875), secretar la Legația României din Paris (1881 - 

1885), director la Școala Normală Superioară din București (1891 - 1894). 

Odobescu a desfășurat o intensă activitate culturală: a scos ,,Revista română 

pentru științe, litere şi arte” (1861) și a colaborat la ,,Junimea română”, 

,,Revista Carpaților”, ,,România literară”, ,,Românul” etc., în paginile cărora 

a publicat articole (Muncitorul român), studii (Despre satira română, Poeții 

Văcărești), versuri (Întoarcerea în țară pe Dunăre, Odă României), traduceri 

din poezia greacă și latină (Homer, Horațiu, Vergiliu). Din creația sa literară 

se detașează nuvelele istorice Mihnea Vodă cel Rău și Doamna Chiajna, 

tipărite în volum în 1860 sub titlul Scene istorice din cronicile românești, 

memorialul de călătorie Câteva ore la Snagov, scrierea cu totul originală, 

considerată drept cea mai de seamă lucrare a sa, Pseudo - cynegeticos. 

Epistolă scrisă cu gând să fie Precuvântare în cartea Manualul vânătorului. 

Alexandru Odobescu a manifestat o prețuire deosebită pentru înaintași, 

publicând postume din scrierile lui Alecu Russo, republicând poeziile lui 

Vasile Cârlova, editând cea mai de seamă lucrare a lui Nicolae Bălcescu sub 

titlul Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul (1878). Totodată, a acordat  

o atenție sporită creației populare, întocmind cel dintâi studiu de folclor 

comparat (Cântece poporane ale Europei răsăritene, mai ales în raport cu 

țara, istoria și datinile românilor, 1861), dar și o serie de studii referitoare la 

Casa, veșmintele și petrecerile țăranului român (1867); Biserica episcopală 

de la Curtea de Argeș și legenda Meșterului Manole (1887). A acordat o 

atenție aparte cercetării istorico - arheologice: în urma unor investigaţii 

arheologice și istorice efectuate în țară, a întocmit, împreună cu Petre            

S. Aurelian, pentru Expoziția Universală de la Paris din 1867, Notice sur la 

Roumanie principalement au point de vue de son économie rurale, 

industrielle et commerciale, iar apoi singur Notice sur les antiquités de la 

Roumanie. În 1877 şi-a reunit, sub numele Istoria archeologiei, prelegerile 

ținute la Facultatea de Litere din București, lucrare distinsă cu Premiul 

,,Năsturel” al Academiei Române. În 1878 i-au apărut Antichitățile din 

județul Romanați, în 1887 cele trei volume de Scrieri literare și istorice, iar 

postum, cele două volume, din importanta sa lucrare Le trésor de Petrossa 

(1896 - 1900). Membru titular (10 septembrie 1870) al Societății Academice 

Române; secretar general (2 iulie 1879 - 2 aprilie 1881) al Academiei 

Române. (Dr. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române 1866 - 1996.   

Mic dicționar, Fundaţia Academică ,,Petre Andrei”, Editura A 92, Iaşi,      

1996, p. 260).  
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Prin înființarea în anul 1866 de către Locotenența    

Domnească a Societății Literare, devenită Societatea Academică 

Română la 1 / 13 august 1867, donațiile trec în administrarea ei 

împreună cu destinațiile respective. 

În ședința din 5 / 17 septembrie 1867 a Societății      

Academice Române s-a hotărât crearea următoarelor premii:               

a) 300 galbeni pentru cel bun tratat de gramatică românească, partea 

etimologică; b) unul de  de 1.500 galbeni pentru lucrarea   

Dicționarului românesc, după planul ce se va face de comisiune;         

c) 150 galbeni pentru cea mai bună traducere din un autor clasic,     

după alegerea ce se va face de comisiune 
8
.  

Cerințele formulate încă de la început în anunţurile de concurs 

ale Societății Academice sunt aproape identice cu cele cuprinse în 

Decretul Domnesc. Se cerea ca traducerea să aibă „o limbă 

românească curată și elegantă, căutându-se a se reproduce și în 

traducere calitățile originalului” 
9
. Pe lângă aceasta, manuscrisele   

vor avea un motto, scris, ca și textul, de o mână străină, care va figura 

și pe un plic sigilat, conținând numele autorului 
10

.  

Primele două anunţuri de concurs au fixat termenul de un an 

pentru prezentarea manuscriselor; în 1869, s-a decis ca acest termen să 

fie prelungit la doi ani. 

În ședința plenară din 13 septembrie 1871, Secțiunea 

Filologică a prezentat un Regulament pentru traducerea și     

publicarea autorilor clasici în limba română, semnat de toți membrii 

ei: Ion C. Massimu 
11

, Alexandru Roman 
12

, Ioan D. Caragiani 
13

 şi 

Gheorghe Sion 
14

. 

                                                 
8
 N. Lascu, op. cit., p. 141.  

9
 Ibidem, p. 142.  

10
 Ibidem. 

11
 Ion C. Massimu (1825, Gropeni, Județul Brăila – 2 iunie 1877, București), 

lingvist român. Studii liceale la București și universitare (Facultatea de 

Litere) la Paris. A fost profesor la Gimnaziul ,,Matei Basarab”, la Colegiul 

,,Sf. Sava”, precum și la Școala Normală Superioară din București. 

Reprezentant al curentului latinist. Massimu a întocmit, împreună cu Ion 
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Heliade - Rădulescu şi Alexandru Roman, proiectul ortografiei bazat pe 

principiul etimologic, adoptat în 1869 de Societatea Academică Română. Din 

însărcinarea Societății a elaborat, împreună cu August Treboniu Laurian, 

Dicționarul limbii române (2 vol., 1873 - 1877). Massimu a fost și autorul 

unor apreciate manuale de gramatică (Elemente de gramatică elenică, 1850; 

Gramatica macedo - românească, 1862; Nou abecedar românesc, 1868). 

Membru fondator (2 iunie 1867) al Societății Academice Române; secretar 

general (3 septembrie 1870 - 18 august 1872; 16 august 1873 - 18 septembrie 

1876) al Societății Academice Române (Dr. Dorina N. Rusu, op. cit., p. 217). 
12

 Alexandru Roman (26 noiembrie 1826, Aușeu, județul Bihor – 15 / 27 

septembrie 1897, Sebeş, județul Alba), îndrumător cultural și publicist 

român. Studii primare și secundare la Beiuș și Oradea și universitare 

(Filosofia, Matematica și Teologia) la Viena. A fost profesor la Liceul 

,,Samuil Vulcan” din Beiuș (1849), la Academia de Drept din Oradea (1850 - 

1853). Din inițiativa sa s-a înființat la Universitatea din Pesta o Catedră de 

Limbă și Literatură română, al cărui titular a fost între 1862 și 1897. S-a 

numărat printre organizatorii ,,Societății de lectură a junimei studioase” 

(1851) şi ai Societății ,,Petru Maior” (1862). A fost redactor al gazetelor 

,,Concordia” (1861 - 1866) și ,,Federațiunea” (1868 - 1876), unde a semnat 

virulente articole și a publicat Pronunciamentul de la Blaj (1868), fapt pentru 

care a fost condamnat la un an închisoare. Membru fondator (22 aprilie 1866) 

al Societăţii Academice Române (Ibidem, p. 315).  
13

 Ioan D. Caragiani (11 februarie – Avdela – Grecia - 13 ianuarie 1821, 

Iași), folclorist și traducător  român. Studii primare și secundare la Avdela, 

Gureanță și Vlaho - Clisura şi studii universitare (Filologia) la Atena. În 1864 

s-a stabilit la Iași, unde a fost professor de Limbă greacă la Liceul Național 

(1861 - 1870), iar din 1866 profesor titular de Istoria literaturii eline la 

Facultatea de Litere și Filosofie a Universităţii ieşene (până în 1904); director 

al Bibliotecii Centrale din Iaşi (1878 - 1901). În timpul procesului de 

învăţământ Caragiani a întocmit un Curs complet de gramatică elină (2 vol. 

1870 - 1872). A fost membru a Societăţii literare ,,Junimea” şi colaborator al 

,,Convorbirilor literare” unde a publicat traduceri din literatura greacă, studii 

despre Românii din Macedonia şi poezia lor populară  (1869); Studii istorice 

asupa românilor din Peninsula Balcanică (1891). Caragiani s-a remarcat mai 

cu seamă ca traducător, lui datorându-i-se primele tălmăciri româneşti în 

proză ale Odiseei şi Batracbmyomahiei (1876) de Homer; a mai lăsat 

traduceri din Aristotel şi Teocrit. Membru fondator (22 aprilie 1866) al 

Societăţii Academice Române (Ibidem, p. 68).   
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Întocmirea și publicarea Regulamentului special constituie un 

capitol de seamă în activitatea Societății Academice în sesiunea     

1870 - 1871. Ioan C. Massimu – secretarul general - îl sublinia în 

raportul său asupra lucrărilor din cursul sesiunii respective: „Față de 

marea importanță ce au traducerile din autori clasici pentru cultură 

în genere și pentru formarea limbii în specie, și mai vârtos pentru 

formarea limbii noastre românești, căreia, în vederea marei 

desvoltări a altor popoare și al repedelui mers de azi al civilizaţiei, 

nu-i este permis a-şi face evoluţiunile sale cu secolele, şi care fără 

direcţiunile cuvenite ce s'ar putea da mai ales prin bune traduceri din 

                                                                                                         
14

 Gheorghe Sion (18 mai 1822, Mamorniţa, azi Ucraina – 1 octombrie 1892, 

Bucureşti), scriitor român. Studii neterminate la Colegiul ,,Sf. Sava” din 

Bucureşti; a audiat cursuri la Academia Mihăileană din Iaşi. A ocupat diferite 

funcţii la Departamentul Averilor Bisericeşti şi Învăţământul Public,  

Arhivele Statului din Iaşi, Curtea Criminalicescă, Curtea Apelativă şi la 

Regia Tutunului din Bucureşti. Sion s-a numărat printre participanţii la 

Adunarea Naţională de la Blaj (3 / 15 mai 1848). În 1859 a întemeiat foaia 

politică, literară şi ştiinţifică ,,Zioa”, iar în 1860 ,,Revista Carpaţilor”.             

A colaborat cu articole pe teme politice, sociale, economice, cultural, dar şi 

cu poezii, schiţe, impresii de călătorie şi traduceri în presa vremii (,,Familia”, 

,,Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, ,,Literatorul”, ,,Revista Română”, 

,,Zimbru” etc.). Ca scriitor, Sion s-a impus cu deosebire prin memorialistica 

sa (Suvenire contimpurane 1888, ce cuprind: Din copilărie, Din tinereţe, 

Anul 1848, Emanciparea ţiganilor) precum şi cu impresiile de călătorie 

(Peregrinagiu la Neamţ, 1855; Suvenire de călătorie în Basarabia 

meridională, 1857). Totodată, a scris versuri, reunite în volumele Ceasurile 

de mulţumire ale lui Gb. Sion (1844); Din poesiile lui G. Sion (1857), dar     

şi câteva piese de teatru, cuprinse în volumul Dramatice (1879), premiat de 

Societatea Academică Română. S-a manifestat şi ca traducător, tălmăcind din 

creaţiile lui Corneille, Moliere, Racine, Voltaire. Sion a fost membru de 

onoare al Societăţii de medici şi naturişti din Iaşi, al ASTREI şi al Societăţii 

academice „Junimea” din Cernăuţi. Membru titular (16 septembrie 1868)      

al Societăţii Academice Române; secretar general (18 septembrie 1876 -       

29 martie 1879) al Societăţii Academice Române şi vicepreşedinte (2 iulie 

1879 - 15 aprilie 1880) al Academiei Române. La 6 septembrie 1870,            

în cadrul discursului de recepţie, a vorbit despre Alexandru Donici. Viaţa       

şi operele sale (Ibidem, p. 336).    
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clasici, ar putea, în precipitarea de desvoltării, lua forme şi 

întorsături împiedicătoare flexibilităţii ce limba caută să posede spre 

a fi aptă a exprima cugetarea şi simţirea în toate nuanţele lor: 

Societatea nu putea să nu şi facă un subiect din cele mai serioase 

cercetări şi desbateri asupra celui mai bun mod de a căpăta, în cel 

mai scurt timp, cele mai bune traduceri din autorii clasici” 
15

. 

Regulamentul a fost punctul de plecare pentru toate 

concursurile de premii de acum înainte până în sesiunea anului 1898. 

Criteriul estetic a rămas în formularea articolului 1 din anunţurile de 

concurs ulterioare: „Traducerea va fi într'o limbă limbă românescă 

cât se poate de curată de elegantă, căutând a se reproduce în 

traducere calităţile autorului tradus” 
16

.    

În ședința Societății Academice din 2 august 1872, s-au purtat 

discuții asupra autorului și operei pentru care se va organiza concurs 

pentru noua perioadă de doi ani. La propunerea lui Nicolae Ionescu 
17

, 

                                                 
15

 N. Lascu, op. cit., p. 146. 
16

 Ibidem, p. 147. 
17

 Nicolae Ionescu (1820 - 24 ianuarie 1905, Brad, județul Bacău), publicist 

și om politic român. A urmat cursurile Academiei Mihăilene din Iaşi şi ale 

Facultății de Drept din Paris. În anii studenției, în capitala Franței, a fost 

redactor la ziarul ,,Etoile du Danube”, care apărea la Bruxelles; a luat parte la 

acțiunile Societății studenților români și a semnat actul în vederea înfiinţării 

în Principate de școli (,,Însocierea Lazariană”). A participat la revoluția din 

februarie 1848 din Paris. Revenit în ţară, a fost redactor la ,,Tribuna 

României” (1860 - 1867). A desfășurat o activitate didactică intensă, fiind 

profesor de Istorie la Liceul Național și Școala Militară și profesor de Istorie 

universală la Facultatea de Istorie din Iași; inspector general al școlilor. 

Nicolae Ionescu s-a remarcat ca un activ om politic: a participat la Adunarea 

Națională de la Blaj (3 / 15 mai 1848), s-a numărat printre semnatarii 

programului Prințipiile noastre pentru reformarea patriei; a luat parte la 

activitatea Comitetului revoluționar de la Cernăuți; în 1869 a pus bazele 

Fracțiunii liberale și independente; a fost deputat și senator; ministru al 

Afacerilor Străine (24 iulie 1876 – 25 martie 1877). S-a distins și ca un 

remarcabil orator, de menționat fiind discursurile sale pe teme istorice: 

Discurs asupra epocei lui Matei Basarab și Vasile Lupu (1869); 
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votul unanim al plenului a decis concurs pentru De bello civili, 

împreună cu anexele De bello Alexandrino, Africano et Hispaniensi, 

cu termen până la 15 iulie 1873. Publicarea concursului s-a făcut în 

același an, iar în anul următor a fost reînnoită 
18

.  

În privința traducerii din Cezar, plenul Societății Academice a 

consimțit să se facă unele concesii ,,impuse momentan de necesitatea 

de a nu se zădărnici un început de pe urma căruia se scontau atâtea   

foloase pentru limba și literatura națională. Iar beneficiarul acestei 

aprecieri blânde este profesorul dela Focșani D. Caianu” 
19

. 

După un an de zile, în august 1874, traducătorul înaintează 

Societății o parte din manuscrisul revăzut și îndreptat potrivit 

observațiilor ce i se făcuseră de către comisiune. În ședința în care s-a 

comunicat acest lucru, August Treboniu Laurian 
20

 a propus să se 

                                                                                                         
Proclamarea regatului  (1881); Despre uciderea lui Mihail Viteazul (1883); 

Învățăminte din istoria patriei (1883 - 1884); Despre împărăția romano - 

bulgară (1888); dar și pe teme de actualitate: Cuvântări parlamentare 

(1879); Libera navigațiune pe Dunăre (1881); Interpelări despre  

restaurarea monumentelor naționale (1891); Discurs asupra alegerilor 

actuale (1891) ş. a. Membru fondator (20 iulie 1867) al Societății Academice 

Române; vicepreședinte (1 aprilie 1889 - 1 aprilie 1892) al Academiei 

Române (Dr. Dorina N. Rusu, op. cit., p. 171). 
18

 N. Lascu, op. cit., p. 159 - 160. 
19

 Ibidem, p. 163. 
20

 August Treboniu Laurian (17 iulie 1810, Fofeldea, județul Sibiu –          

25 februarie 1881, București) – filolog, publicist și om politic. Studii liceale 

la Sibiu și Cluj și universitare (Politehnica, Filosofia, Istoria și Literele) la 

Viena și Hanovra, unde și-a luat și doctoratul. A desfășurat o bogată 

activitate didactică: profesor de Filosofie, de Limbă și Literatură Latină la 

Colegiul „Sf. Sava” din București; a reorganizat învățământul din Moldova;               

a înființat școli; a introdus studiul obligatoriu al latinei; a întocmit manuale 

școlare de istorie și geografie, între care cele 2 vol. ale Istoriei românilor       

(I. De la fondarea Romei până la căderea Imperiului roman de Apus; II.      

De la căderea Imperiului roman de Apus până la luarea Constantinopolii       

prin turci; III. De la căderea Constantinopolii până în zilele noastre, 1853 - 

1857) şi Elemente de istorie și biografii pentru clasa II a școlilor primare din 

Moldova (1856); totodată, a tradus unele manuale străine (Manual de 

filosofie de A. Delavigne, 1846; Manual de filosofie și literatură filosofică de 
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delege un membru al Societății Academice, care să controleze dacă 

traducătorul a făcut îndreptările cerute, apoi să se supravegheze 

tipărirea operei. A fost propus Alexandru Odobescu, ca fost raportor, 

dar el a opinat ca mai întâi să se vadă dacă societatea dispune de 

fonduri suficiente pentru acest scop. Chestiunea s-a discutat abia        

                                                                                                         
W. T. Krug (1847); efor al școlilor din București; a depus susținute eforturi în 

vederea înființării Universității bucureștene (1864); a fost cel dintâi profesor 

de Latină al Facultății de Litere şi Filosofie. Laurian a desfășurat și o intensă 

activitate politică: a participat la Revoluția de la 1848 - 1849 din 

Transilvania, a colaborat la redactarea programului revoluționarilor români 

ardeleni, citit la Marea Adunare de pe Câmpia Libertății de la Blaj, a militat 

pentru Unirea Principatelor. În domeniul publicistic, și-a legat numele,   

alături de Nicolae Bălcescu, de apariția „Magazinului istoric pentru Dacia” 

(1845), ca și de colaborarea la unele publicații ale vremii („Foaia literară”, 

„Foaie pentru minte, inimă și literatură”, „Propășirea”). A fost președinte al 

societății „Transilvania”. Preocupările sale lingvistice s-au concretizat în 

publicarea, în 1840, a lucrării Tentanem criticum in originem, derivationem 

et formam linguae romanae in utraque Dacia vigentis vulgo Vallachicae, 

urmată de Disertatio de linquis latina derivates et in speciae de romana in 

Daciis vigenti, în care a dezvoltat spiritual latinist, îngroșând până la 

exagerare principiile acestuia. La solicitarea Societății Academice Române,    

a întocmit, împreună cu Ion C. Massimu, Dicționarul limbei române (2 vol., 

1871 - 1876). În 1871 i-a apărut un interesant Glosariu care cuprinde vorbele 

din limba română streine pentru originea sau forma lor, cum și cele de 

origine înduioasă. În domeniul istoriei, Laurian a continuat tradiţia Școlii 

ardelene, inaugurând, alături de Nicolae Bălcescu și Mihail Kogălniceanu, 

studiul sistematic al istoriei naționale (Brevis conspectus historiae 

Romanorum in utraque Dacia de gentium, 1846; Coup d'oeil sur l'histoire de 

la Roumans, 1846; Temișiana sau Scurtă istorie a Banatului temișian, 1848; 

Die Romanen der osterreichischen Monarchie, 3 vol., 1849 - 1851; 

Documente istorice despre starea politică și ieratică a românilor din 

Transilvania, 1850); a întocmit o hartă a Daciei (Charta țărilor române 

cunoscute mai înainte sub numele de Dacia). Membru fondator (2 iunie 

1867) al Societății Academice Române; secretar general (31 august 1867 –      

3 septembrie 1870) și președinte (15 septembrie 1870 – 18 august 1872;       

16 august 1873 – 18 septembrie 1876) al Societății Academice Române      

(Dr. Dorina N. Rusu, op. cit., p. 196 - 197). 
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în sesiunea din august 1876, când în raportul Delegațiunii se spune     

că din mai multe motive tipărirea traducerii lui Caian a fost 

împiedicată până acum; principalul motiv a fost, cu siguranță, de 

natură financiară 
21

.  

Acest lucru reiese din raportul comisiei însărcinate cu 

cercetarea lucrărilor Delegațiunii, unde se spune textual: „Am dori ca 

să nu se cruțe mijloacele spre a se da fără întârziere la lumină 

traducerile românești de pe autorii clasici, heleni și latini, pe care 

Societatea a avut ocaziunea de a le premia”, și cea dintâi amintită este 

traducerea lui Caian 
22

.  

Titlul ei este: „Comentariele lui Caiu Iuliu Cesare de belulu 

civile, urmate de Comentariele lui Hirtiu de belele Alexandrinu          

și Africanu, precum și de Comentariele de belulu ispanicu al          

unui autor anonim”. Traduse de D. Caianu. Tipărite și premiate         

din Fondul Cuza de Soc. Academica Romana, Bucuresci, 1877.         

XIV + 217 pag. 
23

.  

Cezar a fost singurul autor latin a cărui traducere s-a premiat 

din Fondul Cuza. Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului 

special, acestui Fond i s-a dat o altă destinație 
24

.  

Din premiul primit, Caian a cumpărat un portret al 

domnitorului Alexandru Ioan Cuza și un portret al Elenei Cuza. 

Ambele, împreună cu două candelabre istorice din timpul lui Vogoride 

au fost donate de către soția sa, Maria Caian, Liceului „Unirea” cu 

ocaziua Jubileului de 60 de ani 
25

. Legăturile lui Caian cu Academia 

au continuat și după pensionarea sa (1899). 

Sesiunea generală a Academiei Române pentru anul           

1903 - 1904 s-a deschis marți, 24 februarie / 8 martie 1904, ora 1 p. m. 

                                                 
21

 N. Lascu, op. cit., p. 163. 
22

 Ibidem. 
23

 Ibidem, p. 163 - 164. 
24

 Ibidem, p. 164. 
25

 Liceul „Unirea” din Focșani. Anuarul pe anii 1925 - 1926 (Jubileul            

de 60 ani), Tipografia « Cartea Putnei », Focșani, 1926, p. 56. 
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în localul din București. Ea s-a desfășurat sub președinția lui Petre       

S. Aurelian 
26

, în calitatea sa de președinte al Academiei.  

                                                 
26

 Petre S. Aurelian (13 decembrie 1833, Slatina, Olt – 24 ianuarie 1909, 

București) – economist, agronom, botanist și om politic. A urmat cursurile 

Colegiului „Sf. Sava” din București, ale Școlii Superioare de Agronomie de 

la Grignon (Franța), pe care a terminat-o ca șef de promoție, primind prima 

medalie acordată școlii de Napoleon al III-lea. A ocupat diferite funcții 

publice: ministru al Lucrărilor Publice (1877 - 1878, 1887 - 1888), ministru 

al Cultelor și Instrucțiunii Publice (1882 - 1884, 1887 - 1888), președinte al 

Consiliului de Miniștri (1896 - 1897), ministru al Agriculturii, Industriei, 

Comerțului și Domeniilor (1896 - 1897, 1902), ministru de Externe             

ad-interim (1897), ministru de Interne (1901 - 1904). Timp de aproape trei 

decenii a editat mai multe reviste, prin intermediul cărora a susținut 

necesitatea progresului științelor în România și modernizarea economiei 

naționale: „Agronomia” (1861), „Monitorul comunelor” (1861 - 1884), 

„Revista științifică”, scoasă împreună cu Grigore Ștefănescu și C. F. Robescu 

(1870 - 1882), „Economia națională” (1873 - 1876, 1885 - 1901), „Economia 

rurală” (1876 - 1877, 1881 - 1884) ș.a. A desfășurat o bogată activitate 

culturală: a militat pentru înfiinţarea Ateneului Român, al cărui prim - 

preşedinte a fost, s-a numărat printre organizatorii Societății Geografice 

Române, a fost membru al comitetului de conducere al Societății 

Agricultorilor, calitate în care a redactat statutul acestei societăți, sub 

auspiciile căreia a publicat în 1876 o interesantă monografie asupra 

Bucovinei; a desfășurat o susținută activitate în cadrul Societății de economie 

politică, al cărei vicepreședinte a fost încă de la înființare. De numele său se 

leagă punerea bazelor învățământului agronomic din România, sprijinind 

crearea Școlii de Agricultură de la Pantelimon, transformată apoi în Școala 

Centrală de Agricultură și Silvicultură de la Herăstrău, unde a fost profesor 

(1860 - 1899) şi pe care a condus-o între anii 1863 - 1884, căreia i s-a 

adăugat apoi o secție de horticultură și una specială de mașini. Petre S. 

Aurelian a militat cu consecvență pentru crearea unui serviciu public care să 

se ocupe de problema agriculturii (1862). De numele său se leagă şi 

organizarea primelor expoziții de agricultură și industrie din țara noastră.      

În 1868, împreună cu Alexandru Odobescu, a întocmit, pentru Expoziția 

internațională de la Paris, o monografie de informare a opiniei publice 

internaționale asupra României (Notice sur la Roumanie principalement au 

point de vue de son économie rurale, industrielle et commerciale, avec une 

carte de la Principauté de Roumanie, 1867). În 1875 i-a apărut lucrarea 
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Între cei prezenți erau și doi academicieni din Focșani: 

Dimitrie C. Ollănescu - Ascanio (Secțiunea literară) și Anghel Saligny 

(Secțiunea șciințelor) 
27

.  

În raportul asupra lucrărilor făcute în anul 1903 - 1904, 

Dimitrie A. Sturdza 
28

 – secretarul general al Academiei Române – la 

                                                                                                         
Terra nostra, amplă monografie de documentare asupra României în preajma 

cucerii Independeţei de Stat, în care expune concepția sa cu privire la 

dezvoltarea economiei naţionale, în cadrul căreia acorda un rol 

precumpănitor dezvoltării industriei naționale, idee reluată și în alte studii ale 

sale (Economia rurală la români, 1878; Cum se poate fonda industria 

română față de libertatea comerțului de importațiune, 1881; Schițe asupra 

stării economice a României în secolul al XVIII-lea, 1881; Politica      

noastră comercială față cu convențiile de comerț, 1885; Politica noastră 

vamală, 1890; Viitorul nostru economic, 1890), Aurelian fiind unul dintre 

reprezentanții de frunte ai gândirii economice progresiste din România 

secolului al XIX-lea. Membru titular (9 septembrie 1871) al Societății 

Academice Române; vicepreședinte (2 iulie 1879 – 5 aprilie 1884; 16 aprilie 

1888 – 15 aprilie 1891; 29 martie 1895 – 9 aprilie 1897; 6 aprilie 1900 –       

26 martie 1901) şi președinte (26 martie 1901 – 23 martie 1904) al 

Academiei Române (Dr. Dorina N. Rusu, op. cit., p. 22). 
27

 Familia, Anul XV, Numărul 9, Oradea mare 29 februarie (13 martie) 1904, 

p. 106. 
28

 Dimitrie A. Sturdza –Miclăuşanu (10 martie 1833, Miclăușeni – județul 

Iași – 8 octombrie 1914, București) – istoric și om politic român. A făcut 

studii de economie, finanțe și istorie în Germania, la Berlin, Jena, München, 

Freiburg, Göttingen și Bonn. Revenit în țară, s-a dedicat carierei politice:       

în 1857 a fost ales secretar al Divanului ad - hoc al Moldovei, militând pentru 

Unirea Principatelor Române; secretar al Căimăcămiei (1858 - 1859); 

secretar particular al domnitorului Alexandru Ioan Cuza în primii ani ai 

domniei; ministru al Cultelor și Instrucțiunii din Moldova (1859); ministru al 

Lucrărilor Publice al Moldovei (1861); membru interimar în Locotenența 

Domnească (1866); ministru al Lucrărilor Publice (1866, 1866 - 1867,        

1876 - 1878, 1884 - 1885 1902 - 1903); agent diplomatic la Constantinopol 

(1868 - 1870); ministru de Finanțe (1870 - 1871, 1877, 1878 - 1879,        

1879 - 1880, 1881, 1888, 1902); ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice 

(1885 - 1888); președinte al Consiliului de Miniștri (1895 - 1896,               

1897 - 1899, 1907 - 1908); ministru al Afacerilor Străine (1895 - 1896,          

1897 - 1899, 1901 - 1902, 1904, 1907 - 1908); ministru de Război            

(1901 - 1904, 1907); ministru ad - interim la Lucrările Publice (1884 - 1885), 
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capitolul V. intitulat „Donațiuni făcute colecțiunilor științifice”, sunt 

enumerați donatorii, fie instituții, fie persoane particulare.  

Între cele 27 personalități care „au dăruit Academiei       

diverse documente și obiecte istorice”, numele lui Caian figurează 

alături de cele ale lui Spiru Haret, Titu Liviu Maiorescu, dr. C. I. 

Istrati, Ion Bogdan, Ioan Axente Sever, Simion Mehedinți,             

Ilarie Chendi, Alexandru A. Beldiman, Petre Gărboviceanu, Nerva 

Hodoș, ș.a. 
29

.  

                                                                                                         
Agricultură, Industrie, Comerț și Domenii (1899, 1902), Război (1901 - 

1902, 1907), Lucrările Publice (1902 - 1903), Afacerile Străine (1904).          

A fost fondator (1875) și unul dintre fruntașii Partidului Naţional Liberal,        

pe care l-a reprezentat în Cameră și Senat. Economist cu o solidă pregătire, 

Sturdza – Miclăuşanu a abordat pertinent problemele financiare ale României 

(Banca Națională și reforma monetară, 1889). Ca istoric, s-a preocupat de 

editarea de documente privitoare la istoria modernă a României: Acte și 

documente relative la istoria renascerei României (11 vol., 1889 - 1909); 

Documente privitoare la istoria românilor. Seria Hurmuzaki (vol. V / 1,     

vol. VI / 1); Receuil de documents relatifs à la liberté de navigation de 

Danube (1904); Domnia regelui Carol I. Fapte. Cuvântări. Documente.    

1866 – 1876  (1906); Les travaux de la Commission européene des bouches 

du Danube de 1859 a 1911. Actes et documents (1913). Totodată, a lăsat 

lucrări referitoare la: Partidul național liberal de la 1876 până la 1888.        

Cu două anexe cuprinzând manifestele partidului din 8 mai și 11 sept. 1888 

(1888); Chestiunea națională (1894); Însemnătatea Divanurilor ad-hoc      

din Iași și București în istoria renascerii României (1912); Însemnătatea 

europeană a realizării definitive a dorințelor rostite de Divanurile ad - hoc, 

1857, și autoritatea faptului împlinit 1866 (1912). A avut și preocupări în 

domeniul numismaticii, în 1879 alcătuind o Bibliografie a numismaticii 

române. Sturdza – Miclăuşanu a donat cărți, hărți, stampe, monede etc., 

contribuind la îmbogățirea patrimoniului bibliotecii academice. Membru 

titular (15 septembrie 1871) al Societății Academice Române; vicepreşedinte 

(2 iulie 1879 - 21 martie 1882), președinte (21 martie 1882 – 5 aprilie 1884) 

și secretar general (5 aprilie 1884 – 28 mai 1915) al Academiei Române     

(Dr. Dorina N. Rusu, op. cit., p. 347 - 348). 
29

 Transilvania. Organul Asociațiunii Pentru Literatura Română și        

Cultura Poporului Român, An. XXXV, Nr. III, Sibiiu, Mai – Iunie 1904,       

p. 105. 
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Cea de-a doua lucrare premiată a fost Istoricul oraşului 

Focşani. Scris cu prilejul Jubileului de 40 ani de domnie a Majestăţii 

Sale Regelui Carol I. 

 

A început să scrie 

monografia Focșanilor de prin 

anul 1902 şi       după trei ani, pe 

20 aprilie 1905, se adresa 

primarului Ioan Gh. Ciurea, 

anunţându-l că „lucrarea ce 

revarsă lumină asupra Orașului 

Focşani este aproape gata, dar 

autorul nu deţine mijloacele 

bănești spre a o putea tipări”.    

Din acest motiv, ruga pe primar și 

Consiliul Comunal să-i acorde din 

bugetul local suma trebuitoare 

tipăririi acestei cărți şi a tuturor 

documentelor şi hărţilor privitoare la Focșani. A avansat şi o sumă,     

pe care a apreciat-o la aproximativ 2.000 lei 
30

.  

Consiliul Comunal, în şedința din 17 mai 1905, a luat în 

discuție solicitarea lui Caian și a dispus a se deschide un credit 

extraordinar de 500 lei care s-au plătit autorului ca ajutor pentru 

tipărirea lucrării din care se vor preda pentru oraș o sută de exemplare, 

rămânând ca în 1906, dacă va mai dispune de mijloace financiare, 

Primăria să-i mai acorde încă 500 lei. Pe 31 octombrie 1905, Caian      

a solicitat cei 500 de lei propuși de către Consiliul Comunal pentru 

tipărire 
31

.  

                                                 
30

 Florin Dîrdală, D. F. Caian și Focșaniul, o viață închinată unui oraș,         

în Milcovia. Revistă regională de studii. Director fondator, N. Al. Rădulescu 

(1905 – 1989), Focşani, seria a III-a, anul IX, nr. 16, ianuarie – iunie 2013, 

Număr dedicat profesorului Dimitrie F. Caian (1838 – 1909), Editura Terra, 

Focşani, 2013, p. 75.  
31

 Ibidem.  
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Costurile estimate nu s-au oprit aici. Grigore Ionescu, 

funcționar al Primăriei Focșani, a întocmit un referat, pe 12 decembrie 

1905, în care menţiona că a fost însărcinat cu transcrierea actelor 

vechi ale Primăriei pentru ca profesorul Caian să le poată introduce în 

lucrare și a solicitat să i se acorde indemnizația – diurna cuvenită, 

jumătate la data întocmirii referatului și jumătate la finalizarea 

lucrărilor. În situația în care Consiliul Comunal nu acceptă, atunci el 

se va mulțumi și cu tariful perceput de Tribunalul Județean Putna 

pentru transcrierea actelor vechi 
32

.  

În şedinţa din 3 Ianuarie 1906, Consiliul Comunal a luat în 

discuţie referatul şi a decis ca pentru timpul întrebuinţat în afara 

serviciului de respectivul funcţionar, să i se plătească 120 de lei, 

pentru care s-a deschis un credit extraordinar din fondul prevăzut în 

buget la art. 84. 

Anul 1906 a adus noi supărări pentru Caian. Tipografia lui     

M. Diaconescu - la care încheiase contractul de lucru -, refuzând a 

preda lucrarea finalizată într-un timp rezonabil, susţinând că pentru 

acest lucru este necesar mai bine de un an de zile. Profesorul Caian s-a 

adresat din nou primarului Ioan G. Ciurea 
 

căruia i-a solicitat o adresă 

oficială către tipografia Regimentului 3 de Geniu din Focşani, pentru 

ca aceasta să termine tipărirea materialului rămas din lucrare. 

În iunie 1906, Caian solicita Consiliului Comunal încă 500 de 

lei, sumă aprobată în şedinţa din 15 iunie 1906. 

La 19 august 1906, Caian anunţă Consiliul Comunal că 

lucrarea este aproape gata şi motivează că datorită celor peste 600 de 

pagini pe care le conţine studiul, mai sunt necesari încă 250 de lei.      

A menţionat, de asemenea, că lucrarea va fi gata în prima parte a lunii 

septembrie a anului 1906. Consiliul Comunal a fost de accord cu  

noua solicitare şi a stăruit ca după tipărirea lucrării să depună la 

                                                 
32

 Ibidem. 

 Ioan G. Ciurea - primar al Focşanilor între 1 septembrie 1905 - 12 aprilie 

1907. 
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Registratura autorităţii comunale cele 100 exemplare promise, 

obligaţie de care Caian s-a achitat la 16 octombrie 1906. 

Pe 1 noiembrie 1906, Consiliul Comunal a luat act de acest 

gest şi a hotărârăt împărţirea a câte un exemplar fiecărui consilier şi 

supleant de serviciu. Un număr de 18 exemplare s-au depus la 

bibliotecă în sarcina contabilului, iar celelalte s-au împărţit elevilor 

silitori ca premii şcolare 
33

.   

În 1907, lucrarea a candidat la unul din premiile Academiei. 

Pentru prima dată, s-a organizat o şedinţă solemnă în ziua de              

18 aprilie 1907, prezidată de către Ion Kalinderu 
34

.  

                                                 
33

 Florin Dîrdală, op. cit., p. 76.  
34

 Ion Kalinderu (28 decembrie 1840, Bucureşti – 11 decembrie 1913, 

Bucureşti). Jurist şi publicist român. Studii liceale la Bucureşti şi universitare 

(Facultatea de Drept) la Paris, unde şi-a luat şi doctoratul. A fost la început 

magistrat; ulterior a lucrat la Curtea de Casaţie; a fost membru al Curţii de 

Arbitraj de la Haga. După înfiinţarea Domeniilor Coroanei (1884), a fost 

numit administrator, funcţie deţinută până la sfârşitul vieţii. Între 1881 şi 

1882 a fost însărcinat de guvernul Brătianu cu conducerea acţiunilor 

privitoare la răscumpărarea de către statul român a căilor ferate construite     

de Strousberg; intermediar al contractării la Berlin a unui împrumut de        

155 milioane de bonuri de tezaur (1899). Kalinderu a lăsat lucrări interesante 

privitoare îndeosebi la dreptul roman şi la diferite aspecte ale istoriei 

Imperiului roman: Essai sur les sources du droit romain (1864); Droit 

prétorien et reponse des prudents (1885); Viaţa municipală la              

Pompei (1890); Romanii călători (1895); Viligiatura şi reşedinţele de vară  

la romani (1895); August şi literaţii (1897); Portul barbei şi al părului         

la romani (1900); Din viaţa romană. Podoabele şi toaleta şi petrecerile      

unei elegante (1903); Din viaţa romană. Societatea înaltă pe vremea lui 

Pliniu cel Tânăr (1904) ş. a. Kalinderu a fost un mare colecţionar de artă.       

S-a numărat printre membrii Comisiunii Monumentelor Istorice, al cărei 

preşedinte a fost şi al Societăţii regale de geografie. În 1893 a donat 

Academiei Române averea mobilă şi imobilă ale lui Ion şi Elena Oteteleşanu 

pentru înălţarea unui internat de fete (Fundaţiunea Ioan Oteteleşanu şi 

Academia Română, 1894); totodată, a oferit o substanţială sumă de bani       

în vederea cumpărării vitraliilor necesare aulei Academiei Române.      

Membru corespondent (25 martie 1887) şi membru titular (11 martie 1893)    

al Academiei Române; vicepreşedinte (29 martie 1895 – 1 aprilie 1898;        

26 martie 1901 – 23 martie 1904) şi preşedinte (23 martie 1904 – 18 aprilie 
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Premiile Eliade – Rădulescu, Gheorghe Lazăr şi Adamachi   

s-au acordat direct de către Secţiile respective. 

I. La premiul Eliade Rădulescu, de 5.000 lei, pentru o 

scriere de literatură sau filologie, au concurat 16 scrieri, dintre care 

Secţiunea literară a ales Dicţionar etimologic al limbii române care 

tratează despre elementul latin, scris în germană, a fost atribuit dr. 

Sextil Puşcariu, lingvist şi filolog, profesor la Universitatea din 

Cernăuţi (era membru corespondent al Academiei din 1905, titular   

din 1914). 

II. Premiul Adamachi – 5.000 lei, divizibil, pentru scrieri 

istorice, economice, juridice, filozofice, apărute în perioada                  

1 noiembrie 1905 – 31 octombrie 1906. 

La Premiul Adamachi 
35

 al Academiei s-au prezentat              

24 de lucrări, dintre care trei erau semnate de autori din Focşani:  

                                                                                                         
1907) al Academiei Române. La 18 martie 1894, în cadrul discursului de 

recepţie, a vorbit despre Episcopul Melchisedec (Dr. Corina N. Rusu, 

Membrii Academiei Române. 1866 – 1996. Mic dicţionar, Fundaţia 

Academică „Petre Andrei”, Editura A 92, Iaşi, 1996, p. 186).     
35

 Vasile Adamachi s-a născut în Orhei, la 21 iulie 1818. A absolvit Şcoala   

cu două clase din Orhei şi Gimnaziul Pedagogic din Chişinău. Şi-a continuat 

studiile la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii de la Universitatea din Iaşi.            

A urmat cursuri de specializări în Paris şi a studiat la perfecţie franceza, 

germana, greaca şi armeana. Revenit în România s-a oprit la Iaşi şi de la 

vârsta de 19 ani a început să urce treptele ierarhiei socio – politice: clucer, 

comis, spătar. În 1837 este la Dregătoria Vaslui, iar din 1839 – preşedinte       

al Eforiei Domneşti din Iaşi. După studiile din Franţa şi Germania, în 1862,     

a dorit să înfiinţeze la Iaşi o Şcoală Politehnică ca la Zürich. La 3 februarie 

1870 donează Primăriei Iaşi pentru edificiul şcolii, casa părintească (astăzi 

Şcoala nr. 2 „Vasile Adamachi”). După votarea Constituţiei a fost investit de 

două ori cu titlul de senator. Pentru un timp a fost prefectul judeţului Vaslui. 

Prin testamentul său din 15 februarie 1892 şi-a lăsat întreaga avere, în   

valoare de 2.500.000 lei, Academiei Române, sub numele de „Fondul 

Adamachi”, cu următoarele scopuri: 

1) Pentru premii periodice acordate scriitorilor români care s-ar distinge      

prin scrieri morale 
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2) În trimiterea şi întreţinerea tinerilor care s-ar hotărî pentru ştiinţele exacte, 

precum şi acelora care s-ar hotărî pentru studiul ştiinţelor pozitive pentru        

a servi la înfiinţarea şi perfecţionarea fabricilor şi a industriei naţionale. 

        Fondul Adamachi a fost repartizat astfel: 

        15 % pentru administrarea moşiilor 

 10.000 lei pe an pentru scrierile morale 

- 5.000 lei pe an pentru pomenirea părinţilor săi, precum şi pentru 

îmbrăcămintea şi încălţămintea şi cărţile copiilor „Şcolii Adamachi” din Iaşi 

1.000 lei pe an pentru cheltuielile diverse şi neprevăzute 

Suma rămasă disponibilă se împărţea astfel: 

-   8,0 % pe an ca fond de imprimare pentru lucrările premiate 

- 12,5 % pe an se capitalizează pentru mărirea fondului 

- 79,5 % pe an se utiliza la acordarea de burse. 

Întreaga sa bibliotecă (715) volume şi obiectele sale cu caracter ştiinţific le-a 

donat Universităţii din Iaşi. Cărţile cuprindeau lucrări de astronomie, 

dicţionare de limbi clasice, fizică şi chimie, letopiseţele Moldovei, modul de 

organizare a şcolilor, de medicină, de poezii. Fondurile au fost folosite 

conform stipulaţiilor testatorului, de către Academia Română, în cel mai pur 

spirit de testator. Astfel, mulţi tineri studenţi ieşeni au obţinut bursele 

„Adamachi” şi au putut să-şi continue studiile în ţară sau în străinătate.          

În perioada 1894 – 1914 s-au acordat 264 burse. Printre bursieri s-au numărat 

personalităţi ale învăţământului şi culturii naţionale: Ion Simionescu, Ion 

Borcea, Dimitrie Pompeiu, Traian Lalescu, Petru Poni, Grigore Cobălcescu 

etc. Din cei 8 % din banii disponibili, s-au tipărit numeroase lucrări   

valoroase din diverse domenii. Un grup de patru profesori universitari ieşeni 

(Petre Poni, Paul Bujor, Ion Simionescu şi Ion Borcea), convinşi de 

necesitatea răspândirii cunoştinţelor ştiinţifice, au fondat „Revista Ştiinţifică 

V. Adamachi”, care a apărut între 1910 – 1949 şi în care au fost publicate mii 

de articole, recenzii şi informaţii ştiinţifice din o multitudine de domenii.      

Un grup şcolar din Iaşi, străzi şi pieţe din mai multe oraşe, o fermă horticolă 

şi un Premiu al Academiei Române îi poartă numele. La 8 / 21 martie 1894 

Vasile Adamachi a încetat din viaţă la Iaşi şi a fost înmormântat în cimitirul 

„Eternitatea” din Iaşi (Traian Nicola, Valori spirituale vasluiene, 

Biobibliografii, vol. I, A – O, Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare”, Vaslui, 

2001, p. 11 – 12; Ecaterina Ţarălungă, Enciclopedia identităţii româneşti. 

Personalităţi, Editura Litera, Bucureşti, p. 10; Andrei Calcea, Filantropul 

Vasile Adamachi al Orheiului, în Focşani. Revistă municipală. Fondată         

în 1895, Seria a VI-a, Anul 13, Nr. 135, Martie 2015, p. 8 – 9).     
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Dr. Marcu Câmpeanu – Încercare de psicologie militară 

individuală şi colectivă   

George Cristescu – Vrancea, poemă istorică. 

În plenul şedinţei solemne din 18 aprilie 1907, Ion Kalinderu, 

preşedintele Academiei Române, sublinia că „« In Istoricul       

oraşului Focşani, d-1 Caian se ocupă, în trei capitole, de originea şi 

numele oraşului. In celelalte tratează despre mânăstiri, biserici, 

şcoale şi alimentarea oraşului cu apă; un capitol e consacrat stării 

Focşanilor în trecut şi prezent. Lucrarea mai are la început o hartă a 

oraşului din 1896 - 97, iar la sfârşit mai multe documente,     

împreună cu alte şapte hărţi privitoare la moşiile vecine. 

« In prefaţă autorul recunoaşte cât de grele sunt încercările 

de asemenea natură. Dar aceste istorice sunt de mare însemnătate nu 

numai pentru oraşe, ci şi pentru istoria noastră naţională, şi în 

deosebi a unui oraş ca Focşani, situat la hotarul care a despărţit atâta           

vreme Ţara - Românească de Moldova. 

« Pe baza documentelor cercetate, d-l Caian respinge părerea 

strecurată şi în marele Dicţionar geografic al României, că Focşanii 

ar fi existând încă din secolul al XV-lea, şi apoi urmăreşte pas cu pas 

istoricul oraşului, interpretând în genere bine diferitele acte. 

« Autorul a făcut lucrarea în semn de dragoste pentru 

Focşani, oraşul unde a funcţionat 30 ani ca profesor secundar, 

adunând materialul timp de mai mulţi ani” 
36

.  

Raportul asupra lucrării lui Caian - pe care îl publicăm           

in extenso – purta semnătura  istoricului şi filologului Ioan Bogdan 
37

 

                                                 
36

 Analele Academiei Române, Seria II – tomul XXIX. 1906 – 1907.       

Partea administrativă şi desbaterile, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 

Bucureşti, 1907, p. 231.  
37

 Ioan Bogdan (25 iulie 1864, Braşov – 1 iunie 1919, Bucureşti).   

Absolvent al Gimnaziului român din Braşov şi al Facultăţii de Litere din Iaşi, 

în 1885 şi-a susţinut lucrarea de licenţă despre Istoria coloniei 

Sarmisegetuza. Şi-a continuat specializarea în domeniul slavisticii la Viena, 

unde a audiat şi cursuri de Paleografie şi Diplomatică latină, la Petersburg, 
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(membru titular al Academiei din 1903) şi de către A. D. Xenopol 

(titular din 1893) pentru lucrarea lui Marcu Câmpeanu: 

„Oraşul Focşani, ca şi Galaţii, este unul din oraşele cele mai 

nouă ale noastre. In izvoarele cunoscute până acum, el se pomeneşte 

întâiaş dată la 1572 şi 1575; de aceea cu drept cuvânt d-l Caian 

respinge părerea exprimată în Marele Dicţionar geografic al          

României, că acest oraş ar fi existând din secolul al XV-lea (p. 10).   

De sigur că în timpul anexării judeţului Putna la Moldova Focşani nu 

erau un oraş (p. 24); pe atunci la graniţa dintre Moldova şi Ţara 

Românească se aflà târgul Putna, amintit ca staţiune vamală în 

privilegiul comercial dat de Ştefan cel Mare Lembergenilor la 1460   

şi dispărut astăzi fără urmă. Poate că se aflà în apropiere de locul, 

unde mai târziu s’au desvoltat Focşanii, nu se poate afirmă însă        

cu siguranţă. Ceeace putem afirmà pe baza documentelor din         

                                                                                                         
fiind audient al Facultăţii de Istorie şi Filologie, la Moscova, Kiev şi 

Cracovia, unde s-a perfecţionat   în polonistică. Paralel, a desfăşurat o intensă 

activitate de cercetare, descoperind manuscrise slavo – române de valoare.    

A fost profesor la Catedra de Limbi slave a Facultăţii de Litere şi Filosofie 

din Bucureşti. S-a preocupat de îmbunătăţirea procesului de învăţământ, 

contribuind la elaborarea primului Regulament unic al facultăţilor de Litere şi 

Filosofie din ţară (1897) şi a noii Legi a învăţământului superior (1912);         

a organizat seminariile facultăţilor de Litere şi Filosofie din ţară şi a 

bibliotecilor lor. A colaborat la numeroase publicaţii ale vremii: „Analele 

Academiei Române”, „Arhiva”, „Archiv für Slavische Philologie”, 

„Convorbiri literare”, al cărui director a fost între 1902 şi 1906, „Revista 

nouă” etc. În calitate de preşedinte al Comisiei istorice a României, a 

contribuit la apariţia unor ediţii fundamentale de documente privitoare la 

istoria românilor. Slavist de marcă. A publicat, cu traducere şi comentarii, 

Vechile cronici moldoveneşti până la Ureche (1891) etc. Acestora li se 

adaugă şi numeroase studii referitoare la limba documentelor slavo – române. 

Pentru activitatea sa deosebit de bogată şi valoroasă, Bogdan Ioan a fost ales 

membru al Societăţii de istorie şi antichităţi din Moscova şi al Academiei 

sârbe de Ştiinţe. Membru corespondent (31 martie 1892) şi membru titular 

(29 martie 1903) al Academiei Române; vivepreşedinte (25 mai 1910 –         

25 mai 1913; 28 mai 1916 – 1 iunie 1919) al Academiei Române. La 8 aprilie 

1905, în cadrul discursului de recepţie, a vorbit despre Istoriografia română 

şi problemele ei actuale (Dr. Dorina Rusu, op. cit., p. 48).   
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sec. XVII şi XVIII, este că un sat Focşani, numit aşà după primul   

întemeietor Focşa, a existat în partea muntenească a actualului oraş, 

în care s’a păstrat până târziu (1847 - 50) amintirea moşului 

Focşenesc, între cei trei moşi sau bătrâni ai locului. « Focşăneşti se 

găsesc şi astăzi în partea oraşului din Munteni » (p. 30). 

Incă la 1720, Focşanii erà o moşie, pe care s’a zidit  

mânăstirea Sf. Nicolae vechiu, de către căpitanul de cazaci            

Ştefu (p. 31). Este foarte natural deci ca la 1649 să găsim un vătăman 

de Focşani (p. 49); aci e vorba însă de Focşanii de pe teritoriul   

moldovenesc, numire ce se dedeà, cum spune un document din 1637, 

unei jumătăţi dm satul Brătuleşti pe Milcov, de sigur fiindcă erà 

stăpânită şi aceasta de un neam Focşenesc (p. 52). 

D-l Caian arată că actualul teritoriu al oraşului e compus  

din părţi stăpânite înainte de moşnenii satelor Brătuleşti şi Stăeşti în  

partea Moldovei şi de moşnenii Focşeneşti, Obileşti şi Bucşeneşti în 

partea Munteniei (p. 47 şi urm.; cf. p. 266), dar nu ne poate spune 

când anume, sau măcar cam pe ce vreme, aceste teritorii de moşneni 

au căpătat drepturi orăşeneşti; are însă meritul de a fi recunoscut că 

păreri de felul celei consemnate în Marele Dicţionar geografic, că 

Focşanii ar puteà să fie « vechiul Tiassum sau vreun alt oraş  

construit abia după descălicare » trebuesc înlăturate ca lipsite de 

orice temeiu. Nu e admisibilă nici părerea d-sale (p. 32), că 

începuturile oraşului s’ar fi pus îndată după anexarea Putnei la 

Moldova, căci din documentele comunicate de d-sa şi interpretate 

altfel cu destulă pricepere, reiese că oraşul e ou mult mai nou. 

Organizaţie municipală, cum au avut celelalte oraşe din 

Moldova şi Ţara - Românească, n’au avut Focşanii. D-l Caian nu        

a izbutit să găsească nici un document, în care să fie vorba de şoltuzul  

şi pârgării sau de judeţul şi pârgarii din Focşani (p. 130). In secolul 

XVII şi XVIII se găseşte în fruntea oraşului un agă sau un vornic,      

iar dela Regulamentul Organic încoace o eforie orăşenească             

(p. 231). Sigilii de ale oraşului de asemenea se găsesc numai dela           

Regulament încoace. D-l Caian reproduce (p. 233) trei, din cari        
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cel mai vechiu e dela 1842, iar celelalte   două dela 1862. In general, 

istoria celor două « municipalităţi », cum zice d-sa (p. 226), sau mai 

bine istoria celor două părţi ale oraşului e foarte obscură. Se ştie       

că ele s’au unit definitiv abià la 19 Iulie 1862; dela această dată       

în-coace istoria oraşului e bine cunoscută. 

După istoricul înfiinţării oraşului, d-l Caian dă o descriere 

amănunţită a tuturor bisericilor din Focşani (cap. IV), cari nu sunt 

vechi şi nu prezentă nici un interes deosebit din punct de vedere 

arhitectonic. Mai interesant este cap VII (Apa de băut), în care se  

arată cum Constantin Brâncoveanu, auzind de apa cea rea pe care o 

beau orăşenii, a luat dispoziţii să le aducă, prin meşteri fântânari,   

apă bună dela o fântână depărtată de târg ca de două ceasuri    

(autorul crede că este fântâna dela Faraoane) şi cum Domnii ulteriori 

au continuat a purtà această grijă oraşului Foarte pe larg e povestită 

stăruinţa Focşănenilor dela 1874 încoace de a-şi aduce apă de      

băut, ceeace au obţinut. 

Cap. VIII ne dă, după cronici şi documente mai nouă,             

o înşirare a evenimentelor istorice petrecute la Focşani, cari însă 

pentru istoria oraşului n’au importanţă. Cap. X (Familii vechi            

în Focşani) conţine câtevà notiţe asupra familiilor vechi ce se     

găsesc pomenite în documentele dm « Anexe » şi ai căror urmaşi 

trâesc până astăzi. Aceste documente conţin asupra meşteşugarilor      

şi neguţătorilor din Focşani în sec. XVIII şi XIX ştiri ce ar fi putut        

fi utilizate cu mai mult folos în partea dintâi a monografiei. 

D-l Caian a funcţionat timp de treizeci de ani ca profesor       

la gimnaziul din Focşani, din al treilea an al înfiinţării lui (1868),        

a fost director între anii 1873 - 1880 şi a pus multă râvnă la 

completarea lui în liceu şi la dotarea acestuia cu materialele   

didactice necesare. D-sa a prins dragoste pentru oraşul, în care a 

muncit atâta şi a voit să dea o dovadă de această dragoste              

prin monografia ce a pregătit-o timp de mai mulţi ani, fără să i-o        

fi comandat şi fără să i-o fi plătit cinevà. 
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Pentru această frumoasă faptă, cred că merită să fie       

onorat de Academia Română, acordându-i-se o parte din premiul 

Adamachi” 
38

.  

Lucrarea lui Caian  fost premiată cu 500 lei. 

Imediat s-a procedat la alegerea preşedintelui Academiei 

pentru anul 1907 – 1908. Cu 19 voturi din 23 a fost ales preşedinte 

Anghel Saligny (fost vicepreşedinte între 1901 – 1904, iar mandatul 

său ca preşedinte va fi între anii 1907 – 1910).    

                                                 
38

 Analele Academiei Române, Seria II – tomul XXIX. 1906 – 1907.       

Partea administrativă şi desbaterile, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 

Bucureşti, 1907, p. 380 – 382.   



 

 

 

 

 

 

 

RĂZBOIUL DE ÎNTREGIRE A NEAMULUI ÎN 

JURNALUL DE FRONT AL TÂNĂRULUI 

OFIȚER FOCȘĂNEAN  

ROMULUS COPCESCU 
 

Dumitru Huţanu  

 

Din perspectiva unui secol de la intrarea României în 

Războiul Întregirii (1916 - 1919), evenimentul, prin desfășurare și 

consecințe, ni se înfățișează drept fundament și definitoriu pentru 

România secolului al XX-lea și început de secol XXI. 

Împlinitor de idealuri naționale, deschizând larg ferestrele 

istoriei spre viitor, Războiul se impune a fi conștientizat astăzi nu 

numai ca mărturie, ci, îndeosebi, ca suport al speranței în perenitatea 

neamului românesc în spațiul european, în care s-a născut și căruia i se 

integrează cu întreaga-i zestre de civilizație, cultură și creativitate, 

oricare ar fi configurația politică și economică a continentului sau 

lumii contemporane și viitoare. 

Se cade a reaminti, ca argument inclus celor de mai sus, și 

pagina de istorie vrânceană a evenimentului. 

Prin gestul măreț, eroic și sublim al ostașului român, săvârșit 

pe aceste meleaguri, în vara de foc a anului 1917, Vrancea și-a 

înnobilat numele cu simbolul de Ținut al Jertfei și al Biruinței. 

Clopotul istoriei, prin undele-i de bronz, încă vibrează în 

conștiința-ne la rostirea numelor de localități vrâncene: Mărăști și 

Soveja, Câmpuri și Varnița, Panciu și Străoane, Mărășești, Străjescu și 

Răzoare, ca să enumerăm doar câteva răsunătoare. 
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De sus, din Munții Vrancei, până-n șesurile Siretului și Putnei, 

plămada lutului vrâncean cu sângele ostașului, înveștmântată în avânt 

și durere, eroism și jertfă de sine, a devenit atunci liantul așezat la 

temelia României, cu care a înfruntat și sperăm, va înfrunta istoria. 

O mărturie oferim acum cititorului vrâncean și de oriunde: 

Jurnalul de front al tânărului ofițer focșănean,  Romulus Copcescu, 

aflat în patrimoniul Muzeului Vrancei. Adevărurile și ineditul acesteia 

ne îndreptățesc a o așterne, selectând ceea ce, cu subiectivismul dat de 

perceperea, înțelegerea şi evaluarea mea, am crezut că merită să aflăm 

cu toții, în condițiile unei economii de spațiu tipografic, fatalmente 

limitat. 

Nu este jurnalul unui ofițer superior, strateg ori comandant de 

mari unități militare, cu informații succinte, operațiuni, directive, date 

calendaristice, forțe materiale și umane, etc. Este jurnalul unui 

locotenent, de numai 20 de ani, aruncat de pe băncile școlii militare 

direct, fără menajamente, în vâltoarea dramatică și necunoscută a 

războiului. Este jurnalul unei ființe umane, căreia soarta i-a hărăzit să 

trăiască, să simtă, să suporte, să judece un fapt istoric la care Țara îl 

chemase să fie părtaș, participant și făptuitor. 

Jurnalul este dialogul tânărului ofițer cu sine, cu realitatea 

trăită, cu semenii și camarazii, cu cei dragi, rămași acasă, cu natura 

care-i ostoia durerea, dorul. Este căutarea   Eului în condițiile aspre ale 

războiului, pândit la tot pasul de spectrul morții, frământat de gânduri, 

de îndoieli, de griji, de năvala simțămintelor. 

Și, cu siguranță aproape de necrezut pentru noi, oameni ai 

unui timp de pace, cu alte valori morale și nevoi materiale, departe, 

foarte departe de timpul său, toate trăirile și le învăluia în bucuria și 

mândria ostașului chemat să-și apere Țara, locul de baștină, familia, 

cei dragi, fie și cu prețul jertfei de sine. 

Parcurs, scrisul său surprinde, uimește, emoționează prin 

încărcătura psihologică, forța amănuntului, expresivitatea cuvântului, 

ușurința înlănțuirii frazelor mustinde de viața de dinafară și din 
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lăuntrul ființei sale, sortit a o parcurge. Este jurnalul războiului tratat 

ca atare. 

Aproape unic în literatura memorialistică (desigur, păstrând 

proporțiile), Jurnalul se apropie de paginile despre război întâlnite 

doar la Camil Petrescu, Mihail Sadoveanu și Cezar Petrescu. Aceasta 

pentru că scrisul său respiră un real talent nativ, dublat de o 

neașteptată cultură umanistă, întâlnită la un militar de carieră, pregătit 

și educat pentru această misie. 

Explicația o regăsim în anii săi din copilărie, adolescență şi 

primii ai maturității. Sunt anii petrecuți într-o familie de oameni cu 

carte și pentru carte (tatăl – Alexandru Copcescu, profesor al Liceului 

„Unirea” din Focșani, mama – institutoare), în ambianța culturală și 

spirituală a familiilor Mincu și Zamfirescu, care au dat culturii 

românești pe arhitectul Ion Mincu și pe scriitorul Duiliu Zamfirescu. 

Și acestor ani – adevărul ne obligă a o spune – li s-a adăugat 

atmosfera încărcată de patriotism (real și nu demagogic) a Focșanilor 

din anii Unirii Principatelor și ai Războiului de Independență, în care 

s-a născut și format omul și militarul Romulus Copcescu. 

Așa cum mărturisea, își dedica Jurnalul MAMEI și ȚĂRII: 

Scumpei și sfintei mele mame închin efemerele mele vise, alcătuite 

în cea mai groaznică, glorioasă și tristă epopee a unui popor și a 

unei țări care, cu toate sforțările ostașilor, singurii cinstiți               

și a vărsării sângelui nostru, e în inimă (s. n.). 

Jurnalul său de front cuprinde două fascicule, cum le numea, 

două caiete. Primul este scris în perioada iunie - septembrie 1917, pe 

loc, de pe frontul vrâncean al războiului, în clipele de răgaz de 

dinaintea marii ofensive de la Mărăști și, apoi, în iureșul eroicelor 

lupte din vara fierbinte a anului 1917. 

În acest caiet, cuvintele se înșiruie spontan, cu sinceritatea și 

încărcătura psihologică a tânărului pășit în necunoscutul războiului, în 

care clipa, ora, ziua se năpustesc asupra-i, frământându-i gândurile, 

simțirile. 

Cel de-al doilea caiet, așternut între ianuarie 1918 și aprilie 

1919, cu experiența războiului trăit, gravitează în jurul problematicii 
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politico - militare a timpului, așa cum o percepea, înțelegea și judeca 

un participant. 

Acum realizează că jurnalului său îi lipsește prima etapă a 

Războiului de Întregire a Neamului, august - decembrie 1916, etapa 

care l-a marcat adânc, prin ineditul ei, prin conținutul ei pe care-l 

descifra, clipă de clipă, trăită, din mers, fără a-și stăvili cuvintele, 

gândurile. Lăsase urme atât de trainice în mintea sa, imaginile ei i se 

derulau până la cea mai fugară emoție, după un an și jumătate de 

război, de parcă acum le trăia. 

Acum, acestei etape, cu o uimitoare memorie vizuală și 

afectivă, i se dăruiește pe câteva zeci de pagini. 

Redăm cititorilor secvențe din primele două momente ale 

vieții sale de ostaș, de la care s-au scurs 95 de ani, pe care le-am putea 

subintitula Mobilizarea, În drum spre front şi În Transilvania. 

 MOBILIZAREA 

Sâmbătă, 10 iunie 1917, la observatorul bateriei sale de tunuri, 

în pădurea de deasupra Sovejei, Romulus Copcescu privea îndelung 

fotografia căpătată de curând a celui mai bun prieten al său, Sache, 

cum îl numea în intimitate, Sachelarie, căzut în primele lupte din 

toamna lui 1916. 

O privește și-i vorbește de cum ar fi alături, îi întreabă ochii 

mari și vii și, apoi, de parcă s-ar afla viu, altundeva pe front, îi scrie, 

încât nu odată am avut impresia stranie că figura ta se desprinde din 

cadrul mut al clișeului, se însuflețește, se întrupează și vine să 

populeze singurătatea și urâtul care mă apasă. 

În clipele acestea de dialog cu prietenul topit în brațele morții 

și care zăcea în groapa de veci la care l-a sortit războiul și gloria țării, 

i-a revenit, pe ecranul memoriei, seara logodnei noastre cu moartea, 

seara mobilizării și declarării războiului, noaptea de 14 - 15 august 

1916. 
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Şi-o așterne pe hârtie, recompunând, imagine cu imagine, 

tabloul Focșanilor și al clipelor trăite la aflarea ştirii că România, după 

doi ani de neutralitate, a intrat în Războiul Întregirii sale. 

Sărbătoarea, în acea seară, împreună cu prietenii, gradul de 

sublocotenent, cu care abia absolvise Şcoala Militară din Buzău. 

Atunci, bietului Sache îi venea în minte ideea năstrușnică să ne 

abatem cinci minute la grădină [Grădina Publică – n. n]. Ploștim 

chipiurile pe urechi, agățăm sabia și când ajungem la regia 

[tutungerie – n. n] din colț ? Proclamația de mobilizare ! Nici nu știu 

cum am ajuns acasă, în zbor, în chiote de bucurie (nebuni eram), 

sărind peste toți și strigând Ura ! 

Nu-și poate stăpâni dorința de a-și împărtăși bucuria cu 

semenii săi focșăneni. Îl chema strada. 

După scurgerea unui an, imaginile-i sunt atât de proaspete, 

parcă le-ar trăi aievea. Le consemnează cu întreaga lor încărcătură de 

simțire, în derularea lor succesivă, reconstituind atmosfera entuziastă a 

orașului.  

Să urmărim textul: 

Douăsprezece și cinci minute! Repede la Primărie și de aici 

pe Strada Mare. 

O mare de capete, muzică militară, trompeți, o atmosferă de 

liniște în care șopotul mulțimei părea un bâzâit de albine. Ceasul 

Primăriei începe să bată la intrarea României în foc și, cu glasu-i de 

bronz, spune în limba lui neînțeleasă, că [unii - n. n] nu se vor mai 

întoarce, că alții vor fi schilozi, că orașul, ce se bucură și se frământă, 

ca un copil la vederea unei jucării noi, va vedea pe străzile lui oștile 

dușmane și va răsuna de bubuitul tunului, dar lumea nu-l înțelege și 

limbile-i se mișcă mereu, înghițind timpurile de fericire care se șterg 

în clipa aceia pentru totdeauna ! 

Și, dintr-odată, izbucnesc glasurile trâmbițelor, sfâșâind 

noaptea, glasurile clopotelor îi răspund, clocotește un „ura” 

formidabil, apoi muzica atacă chemarea vijelioasă „La arme”, care     

e ca o scânteie electrică pentru sufletele cele mai reci. 
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Strigătele se urcă la cer cu refrenul „adună-Ți Rege oștile și 

du-le” și „să cucerim ce-avem de cucerit”, delirul cuprinde pe toți. 

Inima bate să rupă pieptul plin de o bucurie neînţeleasă, 

uralele ies din piepturile noastre instinctiv, săbiile idem. Unele femei 

ne-asvârlă flori, altele, mame şi surori, plâng; noi mergem înainte, 

îmbătaţi de muzică şi de fericire. Războiul, vom face războiul, scopul 

suprem al carierei noastre, al pregătirii noastre şi al muncii noastre 

de aici, pe băncile şcolii militare şi pe câmpurile de instrucţie. 

Valurile mulţimii se îndesesc, se strâng, uralele devin mai puternice; 

noi, ofiţerii care suntem în cortegiu, suntem luaţi pe sus, se strigă 

numele noastre iar muzica îşi cântă acum „Pe al nostru steag”,        

de-abia mai auzindu-se de tumult. 

Momentul îi era atât de proaspăt, încât îl retrăia cu aceleaşi 

sentimente pe care, nici după scurgerea a zece luni de război, nu şi le 

desluşea: Cu toată beţia şi înflăcărarea mea, cu toată credinţa 

nestrămutată că nimeni şi nimic nu ne va sta în cale, un sentiment 

necunoscut încă şi azi, căci nu am avut nici timpul material să-l 

percep şi să-l înţeleg, pusese stăpânire pe mine. Va fi fost presimţirea 

celor ce aveau să vină ? Nu ştiu. Intercalarea acestei constatări este 

atât de firească, încât se substituie tabloului: La colţul străzii, ai mei 

plângeau; i-am dus acasă, pe când soldaţii manifestau şi ei, într-un 

nor de praf, pe bulevard. Încheia brusc: „n-am apucat să-mi scriu 

testamentul ( ! ), mi-am scos lucrurile de care aveam nevoie şi m-am 

frământat toată noaptea, până la 5 dimineaţa, când am plecat la 

cazarmă şi de aici la Bucureşti, în delegaţie … 

Simte nevoia să continue cu o reflecţie, o motivaţie a 

mobilizării, din perspectiva ofiţerului care-şi simţea cugetul sub 

năvala sentimentului patriotic: Aşa mi-amintesc eu de mobilizare, 

când toată răbdarea stăpânită, toată dorinţa latentă de a-ţi şti ţara ta 

gata să facă unul din acele gesturi pe care le înregistrează istoria, tot 

patriotismul ce ni se părea demodat şi banal şi care totuşi trăia în noi, 

mai bătrân decât toate instinctele, s-au trezit deodată, inflamate de 
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scânteia spontană   a clopotului simbolic şi a ceasului ce vestea că a 

sosit ora, sunându-şi bătăile cu o regularitate implacabilă, ora aceea      

[în care – n. n.] se puneau atâtea speranţe şi care ne-a adus atâtea 

lovituri, dar a trebuit să ne aruncăm şi noi în vâltoarea în care toate 

popoarele, vieţile şi elementele cosmice (s. a.), cuprinse de nebunie, se 

năruie cu turbarea forţei primitive în măcelul nefast care trebuie să 

nimicească lumea. 

La 1 Ianuarie 1918, în condiţiile unei relative acalmii a vieţii 

sale ostăşeşti, şi-a reluat Jurnalul cu un nou fascicol al naivelor - 

amintiri, dacă dispoziţiile şi împrejurările îi vor permite chiar în 

fiecare zi. Nu o face pentru un scop anume, ci doar pentru el, fiind 

amintirile şi impresiile mele din războiul acesta la care am luat parte.  

În acea zi a Anului Nou care se arată atât de tristă pentru  

mine, cum a ţinut să sublinieze, gândul i s-a îndreptat din nou către 

începutul de drum, dramatic şi dureros, al războiului parcurs deja, 

notând doar o singură frază: În ziua de 21 august [1916 – n. n.] am 

plecat la războiul acesta în care puneam toţi atâtea speranţe şi care, 

dus atât de tragic, ne-a adus atâtea deziluzii. 

 În zilele următoare, revine la această imagine, cu drumul de 

la Cazarma Regimentului 11 Artilerie până la Gara C. F. R., 

străbătând străzile Focşanilor, inundate de mulţimea locuitorilor veniţi 

să-i petreacă, să-şi ia rămas bun, îmbarcarea în garniturile de tren, 

drumul spre front, primele zile de luptă.  

Urmează pagini unice în istoria Focşanilor. Nicăieri nu se 

regăseşte într-o atât de densă compoziţie tabloul acelei zile, trăită cu 

atâta emoţie, cu entuziasm, cu regretul despărţirii, cu speranţa 

reîntâlnirii:  

Regimentul nostru, unul din cele mai bune regimente din ţară, 

era splendid; caii toţi mari, materialul admirabil, oameni şi gradaţi 

cum nu mi-a mai fost dat să întâlnesc în regimentele prin care am mai 

umblat până atunci, ofiţeri distinşi şi capabili, plini de inimă şi avânt. 

 Bateria mea era în bătaie, pe câmpul de instrucţie, gata de 

plecare. La orele 11, căpitanul meu, călare pe roibul lui scăldat în 

aur de razele soarelui ( … ) şi-a făcut apariţia.  
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O zi frumoasă, caldă, cu o atmosferă dulce, care ne 

înconjoară parcă cu nişte regrete învinse de dorul de luptă şi   de a 

arăta că artileria românească nu suferă comparaţie. La comandă, 

săbiile ies din teacă, cu fâşâitul aspru al oţelului, în care fulgeră 

lumina astrului zilei. Servanţii încremenesc pe trăsuri cu capul sus, cu 

ochii în ochii şefului pe care-l iubesc atât. Şi dânsul, care are în mână 

atâtea vieţi, care, cu o clocotitoare vorbă poate deslănţui furtuna 

morţii, citeşte ordinul de zi al M.[aiestăţii] S.[ale] Isbucneşte 

clocotitorul „Ura !!” al beţiei momentelor mari.  

Inimile bat tot mai iute, ochii scânteiază; în câteva cuvinte 

bine simţite, căpitanul le spune ce au de făcut şi-i leagă [prin  

jurământ – n. n.] să fie fără cruţare cu duşmanii noştri de moarte şi  

să ştie să moară.  

Am plecat, bateria se înscrie în coloană, cu trompetiştii în 

cap; caii joacă în ham, plecându-şi capetele în coardă şi frământând 

pământul cu picioarele. Tunurile şi chesoanele [carele cu muniţii –    

n. n.] pline duruie pe şosea cu ritmul lor grav, acoperind uneori 

sunetele trompeţilor, între care se deosebeşte serg.[entul] Bălan, 

meşter mare, care tremură notele în octave.  

O luăm de-a lungul bulevardului, veche cunoştinţă pe care … 

îl măsuram de patru ori pe zi.  

Lumea se îngrămădeşte la trottoire, cu flori împodobeşte 

soldaţii, caii, în câteva minute; bateria, care mergea să moară, pare 

un convoi care se ducea la o bătaie de flori.  

Ce amintiri mă năpădesc; cu capul greu, aiurit de cele ce se 

întâmplaseră în sufletul meu în zilele din urmă, nu revăd decât icoana 

mamei, a lui tata şi a Marcellei [sora – ulterior, profesoară de 

matematică – Liceul „Al. I. Cuza” Focşani] în lacrimi, e pentru 

totdeauna poate. Icoana din copilărie îmi joacă în ochii obosiţi de 

lumină. Merg maşinaliceşte, fără să-mi dau socoteală unde; îmi place 

toropeala asta a amintirilor.  
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N-am decât o crisantemă roşie în piept, e floarea pe care mi-a 

dat-o … [fata de care era îndrăgostit – n. n.]. Cu ea mă simt destul de 

înflorit; mi-ar fi dat mie flori când ştia ce se petrecuse în sufletul meu 

! Doar voiam să mor, fiindcă gustasem pentru întâia oară din cupa 

amară a deziluziilor şi, în naivitatea mea, îmi închipuiam că pentru 

mine viaţa ar fi o povară [simţirea primei iubiri, la 20 ani ! – n. n.].  

Prin dreptul Diviziei, lumea era mai deasă. Urări se auzeau, 

„să vă întoarceţi sănătoşi, biruitori”, florile plouau pretutindeni.   

Fag al meu era împodobit la frâu, la presen şi portsabie, unde se 

leagănă oţelul ascuţit al lamei, bătând coapsele calului.  

Mi se părea că visez, mergeam în fruntea bateriei la război ! 

Cu câtă invidie şi mândrie priveam pe cei ce plecau în 1913 !            

[în Bulgaria – Războiul Balcanic – n. n.]. Şi acum era război  

groaznic.  

Îmi jucam calul şi-mi luam un aer serios, care să cadreze cu 

gravitatea momentului şi cu importanţa funcţiei şi rolului meu.  

Şi trompetele sunau, sunau mereu şi soldaţii zâmbeau şi se 

aplecau după flori. Pe la Capelă [Biserica „Sfinţii Împăraţi” de pe 

Bulevardul Bucureşti – Capela Militară a Garnizoanei Focşani – n. n.], 

am zărit pe ai mei, cu Mme Mincu şi Gabi [soţia şi una din fiicele 

arhitectului Ion Mincu – n. n.] cu dşoarele Zamfirescu [fiica şi 

nepoata lui Duiliu Zamfirescu – n. n.] şi Slăvescu [verişoarele – n. n.], 

cu braţele pline de flori. Ah, atunci am văzut că eram tot copil, că 

inima-mi bătea să se rupă – când am văzut-o pe mama, pe tata, pe 

Marcella, că-i iubesc, că mă doare despărţirea, că nu-i voi mai 

vedeaniciodată poate; dar mi-am înăbuşit strigătul de revoltă al 

sufletului şi pe faţa mea n-a tresărit nici un muşchi care să dea figurei 

expresia sentimentelor. Doar ochii i-am simţit umezi şi un fior de 

mândrie şi de durere mi-a străbătut inima, capul îmi vâjâia şi 

ameţeam. Dar am primit buchetele de garoafe şi crizanteme cu gesturi 

rari, măsurate, reci şi nimeni n-a zărit crisparea degetelor pe cozile 

sărmanelor floricele pe care le-apăsam la piept, ca şi cum aşi fi vrut 

să le fac una cu mine. 
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Nu-mi aduc aminte dacă am privit pe cineva drept în ochi, dar 

nu cred. La colţ, mi-am aruncat ochii pe strada noastră şi la casa 

mea. Voiam să-mi întipăresc în ochi imaginea lor, să o păstrez şi să o 

duc cu mine peste tot; Doamne ! Câte întâmplări am retrăit în această 

efemeră privire ! Un trecut întreg, o viaţă ! 

Dar cele câteva secunde au trecut şi duruitul tunurilor m-a 

împins şi s-a şters căsuţa, la gardul căreia zorelele se ridicau pe 

gratii şi s-a şters imaginea bătrânei „madame Agripina” care-şi 

ştergea ochii la poartă. Nu vei mai face plăcinte şi crème şi nici 

„boule – de – neige” pentru c’onaş Puiu [numele său de alint – n. n.], 

care te necăjea când erai cu chef de vorbă şi n-o să-i mai auzi gura şi 

cântecele de care răsuna casa, din zori şi până-n noapte, madam 

Agripina. 

Închise între etajele Străzii Mari, sunetele trompetelor 

sfâşâiau aerul şi tropotul cailor răsunau mai tare. Flori, flori, ca 

pentru nuntă, ca pentru înmormântare. N-am mai văzut pe nimeni, nu 

mai ţin minte nimic. Sufletul îmi rămăsese acasă, unde ai mei 

plângeau şi trupul mergea mereu în capul [fruntea – n. n.] celor ce 

zâmbeau, fără grijile mai mari decât ale acelor care le lăsaseră în 

neştiutele sate, răspândite prin văile munţilor sau risipite pe câmpiile 

scăldate în soare. 

M-am trezit la Gară, în capătul bulevardului [Bulevardul 

Gării – n. n.] bateria a descălecat. Căpitanul mi-a spus că aveam să 

aşteptăm cam mult din cauza aglomeraţiei de trupe şi din cauza 

trenurilor de luptă şi regimentare ale infanteriei care ocupau 

rampele. 

Aşteptarea i-a oferit câteva ore de a mai fi cu cei apropiaţi, 

prieteni de familie, de copilărie şi adolescenţă, dar, mai ales, cu 

părinţii, cu mângâietoarea căldură a iubirii lor. 

Au sosit şi ai mei la Gară, şi prietenii şi fetele, şi Gogu, şi 

Ionel Faur. Şi, în puţin timp, cu toate protestările mele, am fost 

împodobit de la chipiu la centură şi sabie, cu flori albe şi              
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chiar galbene, între care trona, ca o pată de sânge, crizantema roşie 

[de la fata iubită – n. n.]. 

M-am aşezat la vorbă ca să nu văd pe alţii şi, înconjurat de 

fete, Gaby, Margot, Mărioara, Drele Botescu [Familia eroului 

sublocotenent Gheorghe Botescu, căzut pe reduta Griviţa, 30 august 

1877 – n. n.], Gogu, Ionel şi ai mei, au stat mult timp cu Jache, care 

vorbea şi pentru mine. Nici despre momentele astea nu mai ţin minte, 

nu eram cu sufletul aici. 

Mi-amintesc numai de sosirea trenului cu miniştrii Bochi 

[germani – n. n.], care a trecut repede, păzit de jandarmi şi cu 

perdelele trase şi de trenurile militare, cu Reg.[imentul]                     

64 Inf.[anterie] în care corurile stridente ale infanteriştilor se 

amestecau cu uralele fără sfârşit ale oamenilor şi cu chiotele celor ce 

jucau fără grijă de moarte. 

Şi aşa a trecut timpul până pe la 6 ½, când, în sfârşit, bateria 

a trecut calea ferată şi a sosit la rampă, unde a trebuit să mai 

aşteptăm încă până se îmbarca statul major al Divizionului I. 

Toţi cei care m-au petrecut au venit aici să mă vadă, şi-au 

luat rămas bun şi n-au rămas decât Mme Mincu cu Gaby, Gogu şi      

ai mei. 

S-a înnoptat, ochii roşii şi verzi ai felinarelor de la macazuri 

şi semafoare au început să lucească, tunarii mei şi-au aprins şi ei 

felinarele şi au început să se pregătească de îmbarcare. Pe rampă, 

gradaţii au făcut un cor, sub comanda lui Jake, şi cântă de foc, 

strigând „tră - iască ofiţerii noştri” şi aclamându-ne numele. 

Pe nişte saci au stat cei ce mă iubeau, până la 12, tot 

rugându-mă să mănânc, dar fără folos. 

Am început îmbarcarea, vagoanele se mişcă unul după altul 

la rampă, după semnal. Tunurile şi chesoanele au fost suite pe 

platforme şi ţintuite în chituci; furajul e băgat în vagoane închise. 

Caii păşesc neliniştiţi pe podeţe, clipind din ochi, tun după tun          

îşi îmbarcă rotaşii, mijlocaşii şi înaintaşii [caii, în ordinea înhămării 

la tunuri – n. n.]. Unii ( … ) speriaţi de lumina felinarelor şi de sunetul 

podelei, se codesc, se dau înapoi, sforăie. Drugii cad şi uşile se   
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închid scârţâind, cu o ultimă recomandaţie se îmbarcă şi caii noştri 

[ai ofiţerilor – n. n.],  cei din urmă, apoi ordonanţele, cu bagajele iau 

posesiune la vagonul clasa I şi II pentru ofiţeri. E gata ! 

Privesc pe ai mei care, în faţa momentului solemn al 

despărţirii, vor să mai întârzie plecarea, se frământă, nu-şi găsesc loc 

cu ultimile recomandaţii. Tata plânge, ochii mamei şi Marcellei sunt 

înecaţi în lacrimi, se abţin dar mâinile tremură. Îmbrăţişările lor sunt 

sălbatice, mă strâng, mă ţin la pieptul lor, parcă nu vor să mă dea, să 

mă lase. 

Mă muncesc [smuncesc – n. n.], mă agăţ de scara    

vagonului, tata mă sărută mereu, cu recomandaţii de prudenţă           

şi judecată.  

Aburul şueră, trenul tremură; încep să fâlfâie batistele care 

sunt duse la ochi, încet, încet trenul se mişcă, apoi porneşte mai tare, 

eu privesc de pe scară siluietele celor ce rămân în întuneric, luminile 

multicolore se sting, se şterg, trenul sboară spre necunoscut, cu toată 

puterea. 

ÎN DRUM SPRE FRONT 

Depănând firul amintirilor, de parcă n-ar fi trecut aproape doi 

ani de la întâmplările trăite în acel sfârşit de august 1916, tânărul 

ofiţer ne introduce într-o surprinzătoare derulare secvenţială a spaţiilor 

temporal, geografic, uman şi psihologic din experienţa sa de viaţă, în 

drumul spre Transilvania. 

De n-ar fi fost impregnate pe uimitoarea pânză a memoriei 

sale, aşa cum s-au succedat, le-am putea crede, cu uşurinţă, rodul 

imaginaţiei unui condei de talent. Pătrundem în realitatea unui timp ce 

se prefigura dramatic în subconştient, asumat ca firesc, ca soartă şi 

datorie, deopotrivă. Secvenţele, scenete mustind de viaţă şi adevăr, cu 

imagini care se întrepătrund, se armonizează, se topesc în creuzetul 

minţii cititorului, îl fascinează, vibrând, o undă a conştiinţei sale de 

român îl trimite înapoi, în timp, simţindu-se solidar cu tânărul ofiţer. 
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Suntem aproape de Tecuci. Ziua se anunţă frumoasă, cu 

soare, senină şi veselă. Stâlpii de telegraf fug înnapoi, sârmele joacă, 

pietrişul terasamentului lunecă în dungi sinuoase, albe. 

Ajungem în gară; doamne şi domnişoare ne îmbie la gustări, 

însă, din cauza serviciului nu pot să primesc … Trenul pleacă iar, 

trecând prin câmpiile pline de lumină, care aburesc în dimineaţă.  

Simte chemarea, chemarea celor mulţi, a soldaţilor -  ţărani, 

frumoşi prin simplitatea firii şi a înţelegerii momentului, cu care avea 

să împărtăşească tot şi toate ce urmau să se întâmple. Părăseşte 

compartimentul rezervat ofiţerilor, urcă pe platforma vagonului ticsită 

de soldaţi şi devine unul de al lor, asemenea lor.  

De la Iveşti, mă sui pe un vagon, pe acoperiş, unde Ghiluşcă, 

trompetistul, un pehlivan fără pereche, face tot felul de giumbuşici şi 

cântă, pe când ceilalţi, tot aşa de drăcoşi ca el, joacă după trompetă 

şi fac cor. Răguşesc strigând şi petrecând, dar îmi place. Ăştia sunt 

tovarăşii mei de acum înainte şi cu ei vine uitarea celor trecute. Deci 

înainte! Până voi rămânea fără glas ! Tot aşa, până la Barboşi, unde 

se face horă mare şi unde, în necazul şefului [de tren – n. n.] care      

ne promisese o oprire de o oră, plecăm în zece minute spre Brăila.  

Chiotele şi uralele cu trompeţi nu mai contenesc şi ajung la 

delir când trecem podul Siretului.  

Asemenea scene se mai regăsesc în Jurnal în alte împrejurări, 

dar cu aceeaşi încărcătură emoţională. Reunite, acestea confirmă, prin 

realismul lor care nu poate fi pus la îndoială, adevărul exprimat de 

analiştii militari şi de istorici    care aşezau la temelia victoriilor 

româneşti, înaintea forţelor materiale, surprinzătoarea şi de temut 

armă a soldatului şi ofiţerului, tăria morală, legământul cu pământul, 

Ţara şi destinul ei.  

La Brăila, Cucoane şi domnişoare de la Crucea Roşie ne 

trimit, printr-un cercetaş drăguţ, buchete mari de flori şi jerbe legate 

cu panglici de moir şi ne cer numele, pe care le refuzăm. Mâncăm şi 

noi aici, de la cazan, admirabila ţuică şi vinul date de Mme Mincu fac 

minuni. Admirăm Dunărea care se arată la cotitură, lată, măreaţă, 

albastră ca cerul şi ne înfundăm în Bărăgan, către Buzău.  
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Şi mai departe: Cu sufletul plin de speranţe, pregătiţi pentru 

fapte vitejeşti, ni se pare că lumea este a noastră. În cântece şi urale a 

mers trenul toată dupăamiaza aceea, ca o nuntă ambulantă, care 

trecea val - vârtej, lăsând în urmă haltele mici, uitate în pustiul 

acesta, cu peronul plin de femei care ne priveau, ştergându-şi ochii     

şi petrecându-ne cu mâna la gură [sublinierea noastră, a gestului 

acesta ancestral, al femeii simple, din satul românesc, de mâhnire, de 

îngrijorare, de compasiune, măreţ şi expresiv prin sinceritatea şi 

adâncimea simţământului]. Deşi plin de entuziasm, nu puteam să 

înlătur doza de visare romantică a sufletului meu. Şi, printre 

marşurile pe care le cântam laolaltă cu soldaţii, ochii mei rătăceau pe 

întinderea fără margini a câmpiei, scăldată în razele de foc ale 

apusului. 

Urmează o scenă de antologie pentru memorialistica 

războiului, de o expresivitate şi frumuseţe pe care, poate, niciun 

prozator ori regizor de film nu şi-ar fi putut-o imagina.  

La Făurei, unde au stat vreo jumătate de ceas, a găsit,             

la bufetul gării, o amforă Bresson cu liqueur de cacao, pe care i-a   

dat-o lui Ghiluşcă trompetul, căruia îi plesniseră buzele de atâta 

cântec.  

A luat-o, bietul creştin şi s-a uitat la ea, de la dop la fund şi, 

când camarazii au început să facă glume pe socoteala lui, un zâmbet 

i-a luminat chipul poznaş. Cu trompeta băgată pe mână, şi-a dat 

capela pe ceafă, i-a pocnit gâtul de pumnal şi, când mi-a strigat 

„s’trăiţi don’ s’locotenent” a şi pus-o la gură şi n-a luat-o până n-a 

supt-o întreagă.  

Dar, din dulceaţă, i s-a suit ameţeala la cap şi undea început 

Ghiluşcă-al meu, să cânte din trompetă „Colo’n grădiniţă”, de s-au 

dat jos până şi furgonierii, la joc. Şi-unde nu s-a încins un brâu 

voinicesc de tremura trenul pe linie şi se opriseră toţi moşnegii de la 

malutanţă cu ochii la noi. 
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 Şi-acum parcă văd icoana aceia a unei roate de voinici 

învârtindu-se într-un vârtej nebun, stârnind nori de praf şi zguduind 

pământul din temelii, iar în mijloc, cu ochii bulbucaţi, cu obrajii roşii, 

umflaţi, Ghiluşcă suflând din trompeta lui minunată, ca un zeu Pan 

care trezise locuitorii pădurilor cu naiul fermecat.  

În cântec am pornit şi la Ianca alt joc, aşa de grozav că 

cimentul care lega lespezile peronului s-a desfăcut şi pavajul s-a 

stricat.  

Şi urmează celălalt gest, salt în sublim, de la extaz la 

rugăciune: Aici, în înserare, trompeţii au cântat ruga duioasă, în     

timp ce glasul limpede al sărmanului sergent Ciubotaru Gheorghe 

[avea să moară în prima luptă, câteva zile mai târziu – n. n.] spune 

„Tatăl nostru”. Cu capul plecat se închinau soldaţii iar luminile 

felinarelor reflectau raze fugare pe chipurile lor aspre, cioplite în 

bronz. S-au îmbarcat toţi, s-a sunat stingerea şi trenul a pornit spre 

Buzău.  

O întreagă zi au mers pe Valea Buzăului, cu opriri destul de 

mari, în halte dese, la 4 km una de alta. Era frumos, răcoare şi  

livezile pline de pomi încărcaţi de roadele brumării.  

Pe drumul acesta spre Transilvania, unde ne cheamă trecutul 

şi viitorul unui neam, unde ne mână dorinţa arzătoare de a da       

piept cu duşmanul, era însoţit de statornicul şi veşnicul camarad al 

oşteanului român, maiestuoasa podoabă a pământului strămoşesc – 

natura.  

Şi tânărul ofiţer îi sorbea energia, îşi îmbăia sufletul în 

nemurirea ei: Soarele lumina întreaga vale, care parcă râdea, lunci 

cu sălcii şi mesteacăni se întindeau pe marginea apei limpezi şi 

vioaie. Frunzele plopilor tremurau uşor cu sclipiri argintii, 

rândunelele cu aripi de catifea săgetau văzduhul, lăsându-se dintr-

odată spre apă şi înfiorând-o cu aripile, de jucau cercurile mici care 

reflectau mii de curcubee, apoi se ridicau în curbe graţioase,    

rotindu-se deasupra luciului nemişcat de prin cotituri.  

Departe, munţii înalţi, albăstrui, înveliţi în ceaţă,          

stăteau nemişcaţi, aşteptându-ne parcă. 
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 Se încrucişau cu platformele goale, pe care din când în când 

vedeam câte un rus slab scăpat din robia ungurească, ba chiar unele 

pline cu prizonieri austrieci şi unguri, în uniformele lor oribile. Unul 

dintre ei [mărturie a dramei românului   ardelean nevoit să lupte 

împotriva fraţilor – n. n.], pe la Cislău, la vederea tunurilor noastre    

şi-a ridicat capela, strigând „Să trăiască România noastră”.  

La Pătârlagele, s-a trezit la miezul nopţii, într-un întunerec 

orb; numai pe dreapta, aproape de tot, sclipea din când în când apa  

şi se frământa gemând, înspumată de piedicile bucăţilor de stâncă, 

prăvălite în albia ei.  

La plecarea din Nehoiu, cerul se împrejura cu o geană roşie, 

strălucitoare, care arunca raze trandafirii pe vârfurile pleşuve de la 

Tabla Buţei, Şoimul şi Siriul. Aburi ieşeau din pământ, pe firicelele de 

iarbă străluceau picături de rouă, ca nişte diamante. Păsările 

începuseră ciripitul de dimineaţă, umplând pădurile cu concertul lor 

zgomotos şi variat. Departe, în vale, şueră o maşină, pe cer, 

luceafărul clipea des; albindu-se din ce în ce.  

Mai erau de parcurs doar 14 km până la graniţa cu 

Transilvania: Se încălzea mereu şi apropierea apei Buzăului, care se 

făcea din ce în ce mai strâmt şi mai mic, nu ne răcorea deloc.         

Nici satul frumos de la Broasca, nici poziţiile minunate, nici munţii 

sălbateci nu-mi atrăgeau atenţia. Mă gândeam numai şi numai la 

frontieră. Momentul istoric, vis împlinit, pas hotărâtor, toate frazele 

debitate la atâtea întruniri şi repetate de atâtea ori prin jurnale, mi se 

zbăteau în cap.  

În sfârşit, un ultim efort, la un urcuş; în stânga,           

prăpastie înspăimântătoare, în dreapta, perete de stâncă netedă, o 

casă de lemn cu iscălituri „memorandum”, ungureşti; un stâlp de 

piatră, sfărâmat, aruncat în râpă: frontiera.  

Ajunsesem în pragul ţării, la hotarul nedrept, aşezat aici de 

barbari, apostoli ai forţei şi cruzimei. Azi era însă şters, sfărâmat şi 
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puneam piciorul pe pământul oprit nouă, pe pământul martir; eram 

cu armele în mâini, eram victorioşi !  

S-a oprit bateria şi căpitanul le-a arătat soldaţilor       

măreţia minutelor pe care le trăiam. O rugăciune scurtă, trei cruci, un 

„înainte, cu Dumnezeu” şi la drum.  

Cu mâna mea am săpat cu dalta, în peretele de stâncă,      

„Aici a trecut graniţa, la 24 august 1916, Bateria I din Reg.[imentul] 

11 Artilerie”. 

ÎN TRANSILVANIA 

Pășind pe pământul transilvan, cu bucuria primilor pași ai 

misiunii la care-i chemase Țara, trăiește surpriza întâlnirii cu imaginea 

inedită, specifică a locurilor și a oamenilor, cu natura și frumuseţile ei. 

Înfățișarea satelor și târgurilor, oameni și întâmplări, 

sentimentele și gândurile încercate, totul și toate i se imprimă adânc și, 

după doi ani de front, stăruie, erup în paginile Jurnalului său. Emoția 

întâlnirii cu românii ardeleni, cu temerile, cu înfrigurarea așteptării 

fraților eliberatori, cu ospitalitatea lor tradițională i se păstrează 

neumbrită de unda uitării. 

Primul sat din Transilvania ! Vama Crasna. Case mici, 

risipite pe sub deal,pe marginea apei, în mijlocul livezilor, însă cea 

mai mare parte pustiu. Pe unele sunt făcute cruci, cu cărbune negru, 

la poartă, năframe și  icoane [semnul tradiţional al pierderii unui 

membru al familiei]. 

Am văzut o căsuță pe care bietul om scrisese cu litere de-o 

șchioapă, strâmbe << aici stă creștin, român curat >>. 

La Primărie, unde este și Oficiul Poştal, e jale. Geamurile 

sparte, firele telefonice tăiate și încâlcite, hârtii, dosare aruncate val 

vârtej peste tot prin curte și pe afară, cutii cu încărcătoare, gloanțe, de 

toate [retragerea trupelor ungare lăsa urme]; trecem mai departe, pe un 

vânt puternic. 

Pe fețele noastre praful s-a așezat în strat gros, ne-a înălbit 

sprâncenele și, deși ampus ochelarii de praf, totuși ochii ne ustură de 

elementul ista nesuferit. 
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Ajuns aproape de izvoarele apei Buzăului, acolo un pârâiaș 

mic, neînsemnat, cu apă puțină, gândurile îi alunecă pe firul ei, spre 

vărsare și, firesc, spre cei de acasă: 

Fără să vreau, văd înaintea ochilor harta României, 

hidrografia, al izvoarelor râurilor și văd Buzăul la podul de cale 

ferată, lângă oraș [Buzău], lat și mare, tulbure, mânios. Ce departe 

sunt toate astea ! Abia de trei zile am plecat din orașul meu și acum, 

desigur, nici nu bănuiesc ai mei prin ce meleaguri am ajuns și ce fac.  

Străbate satele Sâta Buzăului și Întorsura Buzăului. Pe drum 

are bucuria întânirii cu trei dintre prietenii săi din copilărie şi 

adolescență, camarazi de școală militară și, acum, de front. 

Trecem prin satul Sâta Buzăului ..., sat mare, cu români mulți 

și cu locuitori idem; însă cu același aspect și cu aceleași inscripții, cu 

aceeași primărie și poștă, răscolite și devastate ... 

Intru cu căpitanul și Sachelarie, pe care-l întalnesc pe drum, 

la o româncă singură cu mama ei. Bărbatul și doi frați [soldați           

în armata austro – ungară] sunt prizonieri la Ruși, ne întreabă dacă 

Rușii [aliații nostril] le vor da drumul acum.  

Stăm la masă și hotărâm plecarea pentru ora 3, însă, după ½ 

ceas, primim ordin să plecăm mai departe. Ne punem în marș într-un 

defileu nu prea strâmt și, la colțul unui platou,   dăm peste bacteria      

a 6-a. 

Întânire veselă cu Tity Cardaș și Costy Râmniceanu [nepotul 

lui Duiliu Zamfirescu] ... 

Plecăm încolonați și, după vreo patru ore de marș, ajungem 

la Nyeu, orășel unde-i arborat fanionul galben al Diviziei 6-a și unde 

se concentrează trupele diviziei. 

Trupele depășesc târgușorul pustiu și răscolit, acum populat 

numai de militari și la capătul lui ..., după ce au traversat un pârâiaș, 

într-un câmp, are loc bivuacarea [așezarea taberei pentru staționare]. 

Scrie câteva rânduri acasă, apoi pleacă în târg, împreună cu 
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locotenentul Georgescu și, împreună, cantonează la o unguroaică 

tânără, care vorbea totuși perfect românește. 

A doua zi, întors în bivuac, se ocupă de subordonații săi, 

printre altele, ordonându-le să nu strice nimic, să nu se fure nimic. 

Pus, totuși în fața unor gesturi, mărunte și obișnuite stării de război, 

pedepsește pe vreo câțiva care veniseră cu găini șterpelite și iartă 

numai pe un călăreț care voise să fure niște miere, dar fusese pedepsit 

de albine în așa hal că toată fața și mâinile îi erau buștean.  

După amiaza, împreună cu camarazii săi focșăneni, Guriță, 

Costy și Tity, vizitează câteva case devastate, unele de unguri, la 

plecarea lor, complectată de locuitorii rămași care au profitat sa-și 

îmbogățească avutul și extracomplectate de trupele ce mai trecuseră 

prin oraș. 

Înțelege și justifică pentru că, în adevăr, așa e la toate 

timpurile războiul. 

Nu poate trece, totuși, peste  devastarea bisericii și a unei 

biblioteci. Omul de cultură, îmbrăcat în haină militară, reacționează: 

M-a frapat, însă, barbara distrugere a unei orgi din biserica catolică 

și a devastării pianelor din diferite case, la care Costy nu pierdea cea 

mai mică ocazie să cânte << Trăiască Regele >> și << La arme >>. 

Ultima casă a fost cea a unui inginer, casă foarte drăguță, 

bine mobilată și cu o bibliotecă bochio - ungară [germane – ungară] 

splendidă și cun o colecție de minereuri și coarne de căprioară iar 

așa. Dar era arhidevastată ... 

M-a impresionat iar cimitirul, în care o baterie de obuziere 

făcuse lucrări și unde morții și coșciugele erau svârlite afară,          

într-o îngrămădire îngrozitoare. 

În patru zile de marș prelung, 26 - 30 august 1916, trupele au 

străbătut  drumul până la orașul Sf. Gheorghe. 

La Uzan, orașul e complect părăsit și devastat, și arde.      

Calea ferată stricată, șinele smulse, podețele și trecerile la  nivel 

aruncate în aer [de trupele ungare, în retragere - n. n.]. Și conchide: 

Începe să-și arate războiul adevărata față. 
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Retrăiește clipele de la izvoarele Buzăului: Departe, pe 

stânga, sclipește o apă, e Oltul, Oltul nostru. Suntem aproape de 

izvoarele lui. El se duce în țara noastră, departe, acolo   unde sunt 

rămași șiu cei pe care-i iubim. 

Ziua de 30 august, onomastica tatălui său, îl găsește în lunca 

din apropierea orașului Sf. Gheorghe. Îl sărbătorește acolo, dincolo de 

Carpați, împreună cu camarazii săi, care-l cunoscuseră îndeaproape.    

O consemnează, cu regretul simțit abia atunci, după despărțire, că nu 

i-a înțeles și prețuit dragostea în zilele tihnite, de dinaintea războiului. 

De la un timp, cu Sache și Georgică Voloceanu, înarmați cu 

trei sticel de champagne, ne-am tras la adăpostul unei subsistențe, ca 

să sărbătorim pe tata, în timp ce coloanele de infanterie se scurgeau 

nesfârșite pe podul Oltului. 

Am închinat în sănătatea bătrânului meu și, cum stăteam 

acolo, trei prieteni buni, m-am gândit la cai care rămăseseră departe 

și mă plâgeau în ziua asta când era sărbătoare pentru toți, odinioară. 

Îl vedeam pe tata, a cărui iubire pentru mine abia la plecare 

am înțeles-o și-mi căiam nebuniile și aerele de om cu experiență pe 

care le luam când îmi dădea sfaturi. Sărmanul tata ! Cât o fi suferind 

el acum de despărțirea  singurului lui băiat ! 

Am plâns, pe când Sache și Georgică, cu moralul ridicat 

cercau să-mi facă curaj cu glume, dar în zadar.  

Acum înțelege că ceea ce trăiește el e partea ascunsă, acea 

dramă intimă, dureroasă și veche ca și lumea care s-a repetat 

pretutindeni și în toate vremurile când vrajba se pornea între 

neamuri, ridicându-le unul împotriva altuia. 

În după amiaza aceleiași zile, pe un drum splendid, în 

răcoarea plăcută și mirosul de câmp al pământului ud, pe lângă 

păduri și răzoare, a ajuns la Ellöpatak (Vâlcele). Aici, un arc frumos, 

de triumf, cu verdeață ... ne invită să trecem pe sub dânsul. La 

cotitura șoselei, lângă parcul și stabilimentele băilor, mulțimea de 

copii și femei, ba și bărbați destui, ne aclamau și strigau << Trăiască 
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România >>. A fost primul și aproape unicul sat din teritoriul 

irredent unde am avut prilejul să fac această constatare. Satul e 

așezat într-o vale în mijlocul unor păduri, într-o poziție pitorească. Pe 

stânga se află stabilimentele băilor, hotelurile și vilele, precum și 

parcul, destul de frumos și plin de brădet, cu alei frumoase și curate.  

Marșul trupei a continuat până las satul Arapatak (Araci). 

Bivuacul a fost așezat pe o coastă de deal, lângă un castel devastat de 

locuitori complect. Mănâncă la școală. Aici, dintr-un petec rupt de 

jurnal, află despre dezastrul de la Turtucaia [Dobrogea - n. n], care ne 

încrețește frunțile și ne așază un văl de tristețe în suflet. Citim totuși 

cu mulțumire că  ai noștri s-au luptat cu îndârjire la baionetă și că 

drapelele de luptă ale unităților militare - n. n.] au scăpat toate, unele 

trecute de ofițeri și soldați înnot peste Dunăre. Sărmani ostași 

măcelăriți de brutele bulgaro – turco – boche ! Ați trecut în lumea 

eroilor din prima zi a războiului. Dar noi vă vom răzbuna. 

Noaptea a petrecut-o, împreună cu Sache, la o româncă 

frumoasă, al cărei bărbat e prizonier în Siberia și care le mărturisea 

cât ne așteptau cu toții și cum s-au deprins [cu greutățile vieții - n. n.], 

deși muncesc singuri pământul. 

La plecare, în dimineața următoare, trec pe lângă Feldioara, 

cu ruinele unui vechi castel feudal. Aici a bătut  Petru Rareș al nostru 

pe Germani, în 1535, pare-mi-se, luându-le toată artileria [bătălia       

a fost la 22 iunie 1528 - n. n.]. 

Pagina de istorie, citită cândva, îi revine în memorie și, cu o 

undă de mândrie, continuă: Pe  câmpia asta s-au ciocnit cavaleria 

îmbrăcată-n fier a nemților cu sprintenii boieri moldoveni și cu 

călărimea ușoară; poate sub zidurile crenelate și turnurile         

căzute-n ruină, au zburat săgețile plăieșilor, dorobanților viteji, 

îngrozind pe dușman. Câte oase or fi zăcând încă pe acest cuprins. 

Mult râvnita odihnă de noapte îi este spulberată pe 

neașteptate. Va pleca la Divizie, în satul Siget, pentru a prelua Ordinul 

de operație, împreună cu Gavrilă Grigore, care are carabina în spate 

și cartișierele pline de încărcătoare. Îmi cercetez pistolul, mă azvârl 

pe cal și la trap ... 
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Drumul, sub apăsarea nopții, cu dansul umbrelor și sunetelor, 

îi oferă clipe și emoții necunoscute încă: Înserează, drumul e pustiu și 

nu răsună decât trapul cailor. Umbre se lasă pe văi, învelindu-le în 

întuneric; vântul șuieră, ascuțit și rece. 

Mă opresc la o răscruce: departe, departe, o bubuitură surdă 

un fel de muget înnăbușit. Calul ciulește urechile: stau, ascult mai 

bine, poate m-am înșelat, nimic ... ba nu; peste un minut o altă 

bubuitură, tot așa de depărtată: tunul ! Ascult mereu: alte patru 

bubuituri, espasate de 3 - 4 secunde surde. Nu se poate stăpâni și 

artileristul din el exclamă: Tunul ! Ce zgomot grandiose ! Glasul 

bătăliilor răsună în depărtări; unde ? Cine știe în ce parte sufletele 

învrăjbite nu dorm și se ucid în noapte.  

Visul și dorința întâlnirii sale cu dușmanul îi stârnesc 

imaginația. Un tablou al unei adevărate bătălii prinde contur:               

O întreagă înșiruire de icoane se vede în departarea ochilor minții: 

șiruri de soldați, alergând cu baioneta întinsă, în strigătele 

catalizatoare de Ura ! Drapelele desfășurate fâlfâie, trompetele     

sună atacul. Tunurile varsă foc, vitejiile se succed grăbite, fumuri 

albe și negre se înalță din rândurile dușmane, sfârtecate de moarte.  

Linii de călăreţi, cu lăncile în cumpănire, cu săbiile ridicate 

deasupra capului, aplecaţi pe gâtul cailor în galop nebun, şarjează 

liniile duşmanului care fuge. Aureola gloriei înconjoară armata 

noastră. 

Revine la realitate. Drumul i se întipăreşte în minte şi revine 

în însemnări: Noaptea arde tot mai mult şi departe tunul bubuie 

mereu. Trec pe lângă Olt, prin lunca lui, unde sălciile se freamătă în 

bătaia vântului nopţii.La trap, la trap, mai am însă până la Siget,        

e întuneric orb, noaptea neagră, cumplită. 

Ajunge la Divizie, preia plicurile şi în miez de noapte face 

cale - ntoarsă: E rece şi eu sunt numai în veston,vântul îmi bate drept 

în faţă şi mă taie ca briciul. Nu e chip, trebuie să ajung mai repede, 

umbre negre se zăresc pe drum. 
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După nici o oră de aţipire, la patru şi jumătate dimineaţa se 

pleacă spre defileul Felsö - Rakós, unde Divizia primise misiunea de 

învăluire a trupelor duşmane. 

Marşurile, încolonaţi cu infanteria, erau adevărate  suferinţe 

– îşi aminteşte mai târziu, când îşi reluase firul amintirilor. 

Condamnaţi [artileriştii - n. n.] să ne ţinem depasul soldaţilor 

[infanterişti – n. n.] extra încărcaţi, care abia-şi târau picioarele, ne 

înăbuşeam. Şi, apoi, din cauza mişcărilor încete, drumul şi toropeala 

veneau, veneau în sufletele şi trupurile noastre obosite de atâta 

sbucium. 

Se obişnuiseră cu satele ungureşti, toate croite pe acelaşi 

calapod, învelite în ţiglă roşie şi cu clopotniţa gotică a bisericii, care 

purta invariabilul ceasornic. 

Mergeau ... visând la lupte şi la lupte ... decepţionaţi că de opt 

zile nu văzuserăm nici picior de soldat ungur şi nu avusesem nici o 

ciocnire, cu teama ca nu cumva să fie o plimbare la fel ca cea din 

Bulgaria – 1913, cu speranţe şi cu o bucurie abia stăpânită că o să 

avem şi noi prilejul să dăm ochii şi piept cu aceşti sălbatici unguri, 

atât de lăudaţi şi aşa de buni jandarmi chinuitori. 

Spre seară au intrat în defileu. Într-o poiană, aşezat într-o 

căruţă, zăcea un ofiţer. E primul rănit pe care-l vedea: un 

sublocotenent din Reg.[imentul] 32 Infanterie, împuşcat în picior de o 

patrulă de husari. 

Aici, în defileu, la auzul salvelor şi împuşcăturilor, venite de 

undeva, din depărtare, îl cuprinde o stare necunoscută până atunci: ... 

inima-mi bătea repede şi o tremurătură nervoasă mă apucase; la 

sgomotul împuşcăturilor dorinţa de a ucide se deşteptase în mine, 

devenise o necesitate imperioasă şi mă ţineam să urlu de plăcere. 

Era firescul simţământ al soldatului plecat la război şi care, 

intrat în luptă, numai cu o asemenea stare poate supravieţui. 

Primele semne ale clipelor mult aşteptate, de intrare în luptă, 

pluteau în atmosferă, şi, aşa cum le-a perceput, le descrie:  
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Seara ne învăluia cu umbrele şi numai rar de tot vreo rază de 

soare scăpa slabă din grămezile ameninţătoare de nori care se 

adunaseră deasupra crestelor din dosul satului. 

Deodată, un şuierat ascuţit, aspru s-a auzit în aer şi o flacără 

scurtă, ca un fulger, urmată de o pocnitură şi de  zâzâitul gloanţelor; 

primul şrapnel duşman se sparse în faţa noastră, la vreo 50 metri. 

Mulţi dintre cei de pe şosea s-au culcat la pământ, noi am 

oprit şi am descălecat ... O a doua şuerătură, flacăra scurtă, roşie şi 

explozia caracteristică. În acelaşi loc. Apoi altul, dar la acesta 

nebunul de Popovici şi-a scos chipiul şi, cu glasu-i de tenor, a strigat 

Ura ! Care a fost repetat la amândouă bateriile, apoi, prin 

contagiune, de toată coloana din urma noastră, fără să ştie de ce. 

Clocoteau văile de urale şi se speriaseră până şi caii, iar srapnelele 

cădeau mereu pe acelaşi loc, bâzâindu-şi gloanţele. Peste puţin au 

încetat ... 

Urmează o noapte pe care – cum mărturiseşte – nu o va uita 

niciodată, o noapte cu obscuritate coplectă, cu grămezile negre de cai 

şi oameni, de unde abia răzbăteau, şoapte şi s-auzea slab sforăitul 

cailor şi zăngănitul opritoarelor pe oişte, şuerul vântului care aducea 

cu dânsul împuşcături rare, depărtate. 

O noapte propice pentru năvala gândurilor, o noapte în care, 

nedorit, simţământul acela indescifrabil al neliniştii, prevestirea îşi 

făceau loc, îi cuprindeau fiinţa, îl predispuneau la meditaţie. 

Mă gândeam acasă şi-n întunerecul acela de păcură vedeam 

parcă oraşul nostru, mic, drăguţ, acum pustiu și toate colţişoarele lui 

de care mă legau oarecare amintiri. Mi-l închipuiam acum tăcut şi 

trist fără viaţă, lipsit de orice  mişcare, căci tot ce-i dădea viaţă era 

acum departe şi cei ce rămăseseră, trişti şi dânşii, stăteau şi-şi 

făureau visuri sau cercetau timpurile trecute, pe care le trăiseră 

repede, fără să le bage în seamă. 

Puţini, puţini de tot, din băieţii cu care copilărisem şi 

petrecusem la intrarea în lume mai rămăseseră acolo; dar mama,     
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ce-o fi făcând acum ? şi-o fi închipuit cineva că la ceasul acesta, când 

toţi se odihnesc, eu stau treaz şi veghez în noaptea neprietenoasă, 

aşteptând zorile, care poate aduc moartea ? Ştie cineva pe ce colţişor 

de pământ mă găsesc eu, aşteptând să intru în botezul de foc ? 

Niciodată nu mi-a trecut prin minte că aşi putea să iubesc 

Focşanii, acea colivie (cum îi ziceam când mă întorsesem de la 

Bucureşti); nici nu-mi închipuiam că, în sufletul meu, s-ar putea găsi 

atâtea sentimente care să se deslănţuiască la o amintire aşa de 

neînsemnată. 

„Încălecare ! ... pornim !” şi drumul continuă, trece printr-un 

sat, apucă spre stânga, îi este grozav de somn, cad de pe cal. Mă plec 

pe gâtul lui, trec braţul pe sub al lui Nicolae Stan, înaintaşul de la 

cheson şi adorm. 

Se trezeşte într-un alt sat, Szombar, unde o bătrână ne dă o 

pită mare şi un soc cu prune; le mâncăm cu poftă; căci de foame nici 

somnul nu vrea să se lipească de noi... 

Odată cu zorii de ziuă, războiul îşi trimite mesagerii pe calea 

undelor: începe canonada vie; bubuiturile se aud una după alta, 

grave, sonore, ca o tobă uriaşă în care o mână nevăzută bate tactul 

unui marş fantastic. 

Se opresc la marginea satului Mirkvasar. Oamenii n-au 

mâncat de 24 ore, caii stau cu hamurile pe ei de două zile; aşteptăm 

în ploaie trăsurile de bucătărie. 

Cu o îngăduitoare ironie, continuă: În sfârşit sosesc şi ele: 

varză cu carne de porc; ca flămânzii tăbărâm, cu Georgică 

Voloceanu şi Săvulescu şi ne-ndopăm [e mâncarea trupei – n. n.].         

O ! dar a sosit şi mizerabila noastră popotă ! O bucăţică de friptură 

rece, cât podul palmei şi două mere ! Trăiască varza naţională !       

Ea ne satură în adevăr. 

Pe o şosea curată, fără praf şi sub căldura plăcută a razelor 

luminoase se îndreaptă spre Homorod. 

La marginea dreaptă a şoselei, o imagine cu un adânc şi 

răscolitor înţeles, îl uimeşte şi vibrează: un calvar: o cruce înaltă pe 

care stă răstignit un Isus de ipsos, cu capul plecat pe piept, cu cununa 
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de spini ce pare aevea, pe ramurile crucii un potir, un cleşte, un 

ciocan şi mai multe piroane mari. În jurul capului soarele 

răspândeşte o aureolă de raze aurii, din ploaie se preling, din 

întristaţii ochi ai lui Isus, lacrimi. 

E o minune: parcă priveşte şirurile de oameni care se duc 

grăbiţi să se omoare între ei şi, cu ochii mari din care picură roua 

curată, parcă ne-ar spune: « Oare acestea sunt învăţăturile mele ? ». 

În trecere, pe lângă dânsu, soldaţii se descoperă şi cu capul plecat fac 

cruci grăbite. 

Înainte, tot înainte: ajungem la intrarea satului pe care 

acuma l-au ocupat ai noştri. Trecem calea ferată şi ne înfundăm într-o 

uliţă cotită, plină de lume şi trăieşte un alt moment, pe cât de real, pe 

tot atât de emoţionant. 

E a doua oară când am putut constata dragostea sinceră de la 

fraţii de dincolo. Femei plângând ne întindeau spice de grâu, flori, 

ramuri verzi; bătrâne alergau cu pâini de casă şi fructe, cu vase cu 

apă, binecuvântându-ne printre lacrimi: « Vai, drăguţă, ţucă-te, 

maică, Dumnezeu să vă dea sănătate,    că jandarii şi honvezii ne 

strânseseră vitele, ia amu-şi voia să ne scoată din sat cu toţii; 

Doamne, nu i-ai mai răbda. Bine că aţi venit, maică, de când tot 

auzeam că vine România noast’, da hoţii aştia ne tot spunea că vine 

Moscalii [ruşii – n. n.] şi [o] să mergem şi noi în cea lume [de dincolo 

de viaţă – n. n.] ». 

Ajuns în mijlocul satului, o altă scenă i se înfăţişează:             

La şcoala ungurească, vreo 10 băieţi, de 14 - 15 ani, cocoţaţi pe o 

scară, trânteau cu topoarele în pajura chesaro - crăiască şi-n firma 

cu nume unguresc. 

Şi când au dat-o jos, cu picioarele au călcat-o şi          

sfărâmat-o, sfâşâind în bucăţi harta nedreptei împărăţii cosmopolite. 

Era, în adevăr, o dorinţă care se îndeplinea şi care înainte ar fi părut 

oricui un vis nebun. 
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Şi, ca un semn că visul împlinit cere sânge şi viaţă dăruită, la 

celălalt capăt al satului, o cazarmă frumoasă de cavalerie îşi înălţa 

fanionul galben - negru austriac. 

Depăşeşte satul, păşind, împreună cu concetăţeanul şi 

camaradul său Guriţă, în fruntea bateriei şi în urma Regimentului 11 

Infanterie. Se întâlneşte cu o rudă, nenea Jenică, căruia i se plângea de 

nenoroc: să mergi o zi şi o noapte cu nerăbdarea-n suflet, că o să te-

ntâlneşti cu duşmanul şi c-o să te baţi cu el şi acum baţi din buze în 

zadar. 

Ascultând, Guriţă are o presimţire: el are credinţa că trebuie 

să fie ceva azi, e numai 3 doar ceasul. 

Coloana se apropia de orăşelul Köhalon, singurul între          

Sf. Gheorghe – Făgăraş – Sighişoara. În fund, lângă el, pe vârful    

unui deal, o cetate veche de piatră vânătă, un castel feudal mândru, 

îşi înălţa masive turnuri, ici, colo ştirbite de vreme. 

Când îl despărţeau doar vreo doi km de orăşel, în timp ce 

privea silueta falnică a cetăţii pe fundalul luminos al apusului, 

presimţirea lui Guriţă devenea realitate: 

Dar, în clipa asta, salve după salve şi pârâituri furioase 

izbucnesc: ferestrele, crevelele, turnurile şi tufişurile castelului se 

animează pe loc, flăcări mici şi şuviţe abia văzute de fum tremură în 

jurul zidurilor. Câţiva infanterişti dinaintea noastră se prăbuşesc cu 

faţa înainte, cu mâinile în lături, trăzniţi în plin, alţii se tânguie 

încetişor, cu mâinile pline de sânge. 

Acum, intră şi bateria sa în acţiune, trece şanţul şoselei, pe 

câmp şi ordinul sună sec: « la dreapta-n baterie ... stai ! », servanţii 

sar ca arşi după antetrene, se reped la ochiuri şi mânere, le ridică şi 

pun în bătaie. Antetrenele pleacă la trap spre dreapta şi-nnapoi. 

Scuturile mici cad cu zgomot, manivelele se-nvârtesc, ţeava se ridică, 

neagră, spre duşmanul nevăzut.  

Împuşcăturile urmează, infanteria noastră s-a desfăşurat şi 

înaintează; « gat’ », « gat’ », răsună glasurile ochitorilor, noi ridicăm 

dreapta-n sus: « din stânga – trage ! ». Loviturile pleacă, ţevile se dau 

uşor înapoi, alunecând pe glisure şi revin dulce în baterie; sapa se 
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înfinge în pământ. Comenzile     urmează şi loviturile pleacă mereu; 

sunt pe cheson, urmăresc exploziile care arată fumuleţul alb în faţa 

zidului ... Vijeliile pleacă repede, împuşcăturile încetează, noi lungim 

tragerea. 

După această neprevăzută şi scurtă ciocnire, ajung la marginea 

Homorodului, ocupă cazarma husarilor şi tocmai în momentele în 

care, de sus, printr-o lucarnă, privea frământarea terenului, plin de 

cute şi văi înecate aproape în întuneric, două mitraliere prinseseră a 

clămpăni cu un glas de spaimă, grăbite, cu întreruperi scurte; se 

auzeau din valea dinspre Kokza, şi, fără să întârzie mult, ropotul 

împuşcăturilor a început şi el, s-a-ndesit şi numai ţăcănitul 

mitralierelor îl mai acoperea din când în când, cu glasul lor 

duşmănos, ca de femei ce se ceartă. 

De acolo, de sus, percepe auditiv vuietul atacurilor infanteriei: 

Grenadele încep a plesni scurt şi ele şi, peste puţin timp, 

artileria-şi drege glasul în concertul acesta zgomotos. 

Bubuiturile s-aud de aproape de noi, dese, aspre, nori albi de 

şrapnele se ridică, lupta e în toi. Ascult cu atenţie la toate zgomotele 

acestea care, de acum , vor fi muzica zilnică. 

Prin vuetul acela s-aud lămurit glasuri de trâmbiţă sfâşiind 

aerul cu notele lor ascuţite: « atacul », « luaţi, luaţi arma-n mână » – 

îmi aduc aminte de cuvintele melodiei asta care toarnă foc în vine.   

Mă furnică tălpile la auzul lor; îmi închipuiesc pe infanterişti 

zvârlindu-se înainte, cu capul în piept, cu ochii mânioşi, cu baioneta 

fulgerătoare spre duşman. 

Pe vânt, vin urale nesfârşite, continue, ca zgomotul valurilor 

mării ce se izbesc de dig. Mitralierele toacă mai grăbite, mai repede, 

fără odihnă. 

Din nou s-aud trâmbiţele sunând « stai » şi « adunarea ».     

De ce ? Dar împuşcăturile şi comanda reîncep, « căţelele » 

[mitralierele – n. n.] latră şi ele iar. Din nou glasul de alarmă sună 

grăbit « atacul », uralele se prăvălesc în văzduh. 
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Şi aşa, de cinci ori, până ce uralele nu se mai sfârşesc,        

mai slabe, ca şi când cei ce le scot sunt mai departe, şi tunurile bat 

grăbite şi parcă unele explozii tari vin spre noi. 

La coborâre, Bateria a 6-a a regimentului său trecea în galop 

furios, nebun prin faţa sa: Şleaurile sunt coardă şi roţile se învârtesc, 

sărind de un cot, caii se întind năpraznic, nechezând şi, unul câte 

unul, tunurile se şterg din faţa ochilor într-o clipită, se abat la colţ, 

într-o cotitură bruscă, duruind pe pietrele drumului. Chipul lui Costy, 

al lui Tity pier ca nişte năluci şi numai un vuet surd ne spune că ei 

aleargă spre  foc, spre moarte. Primiseră ordin de la Rujinski [colonel 

–comandantul regimentului – n. n.] « să alerge la zgomotul tunului ». 

A doua zi, marşul continuă pe direcţia Mirkvasar –Szombar – 

Uifalu. Pe dealurile dimprejurul satului Szombar fac o mică haltă. 

Aici, pe un deal pierdut în mijlocul pădurilor de stejar, în suflul rece 

al vântului de toamnă a primit prima scrisoare de acasă. 

Oh ! Această primă scrisoare, câtă emoţie mi-a făcut ! Venea 

din ţară, de la noi, din locurile acelea dragi, pe care le colindam în 

timpuri bune, unde trăisem clipe care mă înconjurau cu amintirile lor 

dulci, fără să-mi dau socoteala de ce, îmi veni să strig de bucurie, de 

parcă mă întâlnisem cu un prieten vechi şi bun. 

Visasem eu vreodată că o să ajung prin locurile astea care-mi 

păreau neprietenoase, întunecate, de unde, parcă, te pândeau pe 

ascuns mii de tâlhari, gata să lovească ? mi-am închipuit oare 

vreodată că prin vârful munţilor ăstora, o să întind cele patru foi de 

cort ? O, nu; îmi figuram cu totul altfel pământul Transilvaniei, 

pentru care un neam întreg pornise să moară ! (s. n.) 

Trăiau izolaţi de restul lumii, toată ziua lucram la adăposturi 

şi şanţuri de comunicaţii, platforme şi baterii îngropate. 

Doar uneori soarele străbătea perdelele de nori cenuşii şi 

atunci văile prindeau să râdă sub mângâierea razelor lui calde şi ne 

mai înveseleau şi pe noi, care visaserăm atâtea lupte glorioase şi o 

izbândă fulgerătoare şi care acum eram reduşi    la o aşteptare care 

ne distrugea sistemul nervos. 
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Pe neaşteptate, primesc ordinul de deplasare spre Szombar şi 

vai de prunii pe care-i întâlneam în cale ! Cum plecaserăm 

nemâncaţi, săream cu toţii, la opririle scurte, gardurile, fără 

deosebire de grad şi vârstă şi le scuturam zdravăn roadele gustoase. 

După ce încheiam acest slab meniu cu o înghiţitură de cogneac         

(ca să ne liniştim revoltatul stomach) încălecam şi porneam iar. 

Seara, târziu, se opresc, pentru o mai lungă staţionare, pe 

vârful dealului Weissberg, în mijlocul unei păduri. A doua zi, 

dimineaţă, un peisaj mirific avea să-i încânte privirea, să-i bucure 

sufletul. 

De dimineaţă roua strălucea în iarbă, ca picături de pietre 

scumpe iar un soare dulce, cum e uneori în zilele de toamnă, lumina 

pădurea. Frunzele stejarilor prinseseră a se îngălbeni şi se 

desprindeau una câte una, răsucindu-se în aer şi legănându-se până 

cădeau jos. Brânduşe de un mouve fraged  îşi scoteau sfioase corola 

dintre covorul de frunze care se întindea pe jos. 

Măceşi roşii, ca nişte rubine, se înfrăţeau cu verdele închis al 

braţelor de iederă, făcând un fel de boltă prin care treceau razele 

soarelui, trimiţând dulci mângâieri floricelelor, ultimile flori din anul 

acesta. 

Zilele pe care le-am petrecut aici, în pădurea de pe 

Weissberg, – ţinea să sublinieze, după un an şi câteva luni, când îşi 

relua jurnalul – au fost cele mai plăcute din toate câte am întâlnit în 

scurta campanie din Transilvania noastră. 

De pe creasta de unde aveam bateria se deschidea larg valea 

Homorodului Mare, pe care se înşira un lanţ neîntrerupt de sate mari, 

bogate ... .  

Când se lăsa seara şi se făcea răcoare, ne îmbrăcam şi ne 

plimbam prin pădurea neagră, prin preajma focurilor nebunatice, 

care strângeau în jurul lor chipuri spre de voinici, de unde s-auzeau 

frânturi de cântec,vorbă şi râsete înăbuşite. Caii strănutau şi se 

frământau în loc, legați de cononete. 
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Şi murmurul acesta era subliniat de un alt zgomot depărtat, 

aşa de depărtat că nu-ţi puteai da seama de unde vine, un zgomot ca 

acela al tunetului care precede o furtună grozavă vara, prelung 

rostogolindu-se parcă pe bolta cerului [era zgomotul războiului –       

n. n.]. 

Urmează pagini cu relatarea unor activităţi, situaţii, întâmplări 

specifice momentului de relativă acalmie şi de fixare pe poziţie. 

Firesc, ajunge şi la grupul de ofiţeri, reunit zilnic, în mare parte,          

la masă, la popotă. Acum, revine asupra chipului celui mai bun prieten 

al său, Sachelarie, îi face portretul moral şi uman prin care-l aşează 

mult deasupra celorlalţi, ca unul, şi poate singurul, îndreptăţit a o face, 

prietenia lor începând din    copilărie şi sfârşindu-se peste doar o 

săptămână de la clipele relatate mai jos. 

Şi mai avea masa noastră, pe lângă tot puhoiul ăsta de 

căpitani, locotenenţi şi sublocotenenţi, sufletul nostru, sufletul 

regimentului şi al corpului ofiţeresc, inima incomparabilă şi 

caracterul prietenului nostru cel mai drag şi mai iubit, cel mai scump: 

pe Sachelarie, Sache al nostrum ... Doamne, ce băiat ! Parcă-l văd: 

înalt, spătos, bine la faţa luminată de un surâs veşnic, bun, cu o inimă 

de aur, cu o conştiinciozitate dusă la extrem, vesel, talentat, era 

copilul răsfăţat al Focşanilor. 

Nu cred să fi fost mulţi care să nu-l fi cunoscut şi să nu-l         

fi apreciat. 

Îl găseai pretutindeni: la cavalcade, la baluri, la tenis, la 

matine, la club, la grădină [publică – n. n.], la orice petreceri. 

Chipul lui franc, vesel şi glasul lui sonor, plăcut erau iubite 

de toţi cei cu care venea în contact. Era omul fericit, care nu avea 

duşmani. Cunosc multe fete care se prăpădeau după el … . 

Seara, după masă, cu felinarul în mână ne îndreptam în bezna 

pădurii, spre cortul nostru, unde ne întindeam pe paele ce ne slujeau 

de pat, ne încoloşmăneam cu pături şi cuverturi şi îndată începea 

glasul lui Sache, puternic, adânc: 

« Eşti tânără, nu ştii furtuna închisă-n calmul unei mâni.  

Cum nu cunoşti întotdeauna ce-ascund a tale săru-tări. » 
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Vocea lui se mlădia, uşoară, slabă uneori, apoi vibra tare şi 

sfârşea cu un suspin, ca o părere de rău: « Târziu, când vei cunoaşte 

viaţa şi vei ajunge să zici: ştiu, Simţindu-ţi inima ca gheaţa, te vei căi. 

Târziu, târziu ». 

Şi după câteva clipe de tăcere, când parcă pluteau încă peste 

noi versurile lui, începea să-şi cobească: « Mă băieţi, eu am să mor, 

mă, şi nimeni n-are să ştie de ce ». 

Iar noi râdeam de el şi schimbam vorba, ca să alungăm   

vălul de tristeţe ce se desprindea din vorbele lui. 

A venit şi ziua de 10 septembrie 1916, ziua ce s-a dovedit a fi 

învăluită de prevestirile apropierii momentului de botez al focului. 

Şi-n ziua de 10 septembrie au început a ni se face « semne 

rele », cum zicea bietul Sache. Eram fără chef, ni se părea că tot ne 

ameninţă vreo primejdie, n-aveam poftă de mâncare, ba, seara      

când ne-am culcat, n-am vrut să mă  dezbrac şi nu l-am lăsat            

nici pe Enache Borcescu [locotenent, comandantul altei baterii de 

artilerie – n. n.]. 

La ora 11 primeşte ordinul de deplasare a Bateriei I, al cărei 

comandant era, spre Homorod, unde urma să se încoloneze cu un 

batalion din Regimentul 6 Călăraşi. 

Pe un frig îndrăcit, începuse să cadă o brumă groasă şi era 

rece de tot, ajung la Uyfalu şi se opresc la intrarea în satul 

Miklosfalva. Aici, o altă imagine a războiului avea să i se 

întipărească adânc în memorie: pe stânga drumului zăcea întins, cu 

braţele-n lături, cu degetele crispate, un călăraş; faţa-i era acoperită 

cu o batistă, lângă el o baltă de sânge.      M-am coborât de pe cal şi 

am ridicat năframa: un băiat tânăr, fără mustaţă, cu trăsăturile feţei 

regulate, de o   frumuseţe ! Un glonţ îl lovise în frunte şi-i ieşise prin 

ceafă, cu bucăţi din creer. 

Stătea acum cu faţa la cer, cu ochii închişi, galben ca ceara. 
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Impresionat şi, poate, în subconştient, cu o umbră a posibilei 

sale sorţi, asemănătoare, gândurile i se îndreaptă către cei dragi, de 

acasă ai soldatului căzut la datorie. 

Sărman flăcău, oare cine dintre ai tăi, care te-au crescut cu 

necazuri şi griji şi care se bucurau că au aşa brad de flăcău, şi-au 

închipuit că o să cazi ? Oare tu, care ai plecat împodobit cu flori şi 

chiuind, te-ai gândit că n-o să-ţi mai vezi satul tău, ţara ta, iubita ta şi 

pe ai tăi ? 

Acum zaci într-o ţară străină, unde nu te cunoaşte nimeni şi 

doar vântul te plânge şi razele soarelui te mângâie, iar mama ta, 

sărmana, te jeleşte acasă şi nu ştie că i-a căzut odorul şi, poate, vreo 

fată bălaie se gândeşte şi ea la tine şi la zilele de sărbătoare, când 

jucaţi la horă. Dar tu eşti nepăsător, zâmbetul morţii ţi s-a aşternut pe 

faţă şi nu mai vrei să ştii de nimic. Dormi în pace, călăraşule ! Noi şi 

tovarăşii tăi te vom răzbuna. 

I-am aşezat mâinile cruce pe piept, l-am acoperit cu năframa 

şi am plecat, gândind la chipurile celor rămaşi acasă, gândind la 

copii lor. 

Cum, doar după câteva zeci de minute, apropierea botezului 

focului, presimţirile aveau să devină realitate, avea să păşească în 

dramatica săptămână a mult visatei întâlniri cu duşmanul, încheiem 

aici subintitulatul capitol „În Transilvania”. 



 

 

 

 

 

 

UNELE ASPECTE PRIVIND VIAŢA ŞI 

ACTIVITATEA DOCTORULUI FOCŞĂNEAN 

MOISE SOLOMON 
 

Angel Tîlvăr 

 

A văzut lumina zilei în localitatea Bereşti din judeţul Bacău, 

într-o familie cu resurse materiale modeste. Tocmai de aceea, în 

timpul liceului s-a întreţinut cu ajutorul meditaţiilor. Cu toate că se 

descurca bine la matematică, nu a luat examenul de admitere la 

Politehnică, înscriindu-se la Facultatea de Medicină din Iaşi. În timpul 

anilor de studenţie, a activat ca voluntar în Serviciul Sanitar, în timpul 

Primului Război Mondial. A contactat tifosul exantematic, dar a 

supravieţuit
 1
. 

În anul 1924 termină studiile de specialitate, devenind 

practicant la Aşezământul de surdo – muţi din Focşani 
2
. Doi ani mai 

târziu, a parcurs un stagiu de pregătire în mai multe clinici din Paris. 

Aici s-a familiarizat cu lipiodolul 

, pe care îl va utiliza în tratarea 

„vătămăturilor”, corespondentul popular al nevralgiilor abdominale. 

Şi-a desfăşurat activitatea ca medic de plasă la Năruja, 

mutându-se apoi în Focşani, la Spitalul „Profetul Samoil”. 

A avut şi un cabinet particular de acupunctură, pe Strada 

Mare, solicitat de foarte mulţi pacienţi. 

                                                 
1
 Virgil Paragină, Valeria Paragină, Iconografie medico – farmaceutică 

putneană – vrânceană, Editura Neuron, Focşani, 1995, p. 38.   
2
 Idem, Medicina şi farmacia din ţinutul Putnei – Vrancea pe masa de 

disecţie a istoriei, vol. II, Editura Porto – Franco, Galaţi, 1994, p. 18.  

 lipiodol = substanţă injectabilă, folosită ca agent de contrast în efectuarea 

radiografiilor bronhiilor şi căilor urogenitale.  
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În anul 1945, a tipărit la Tipografia „Cultura” din Focşani 

broşura intitulată „Ce este vătămătura – Consideraţii noi asupra 

diagnosticului şi tratamentului durerilor abdominale”. 

În 1963 s-a pensionat, plecând apoi la Haifa, în Israel, unde a 

continuat să practice medicina, ţinând şi cursuri de educaţie      

sanitară 
3
. 

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Vrancea deţine, în 

fondul Colecţiei de Documente, pachetul al XVIII-lea, mai multe 

scrisori adresate doctorului Moise Solomon; fiecare dintre ele 

creionează, sugestiv şi pregnant, personalitatea celui care-i sunt 

dedicate aceste rânduri. 

Prima scrisoare, datată 25 octombrie 1937, a fost trimisă 

doctorului Solomon de către un coleg de breaslă din Iaşi, Aburel 

. 

Acesta se întorsese de curând din străinătate; nu uită să-l întrebe pe 

doctorul Solomon în ce publicaţie de specialitate vrea să-şi publice un 

material: 

 

                                                 
3
 Virgil Paragină, Valeria Paragină, Iconografie medico – farmaceutică …,   

p. 38.  

 Eugen Bogdan Aburel s-a născut la 23 ianuarie 1899, la Galaţi. Aparţine 

unei ramuri a familiei armeneşti Aburel, care se desprinde, la jumătatea 

secolului al XIX-lea, din neamul stabilit iniţial la Focşani şi în zona 

actualului judeţ Vrancea. După studii medicale la Iaşi, a făcut o specializare 

la Paris, atât la două unităţi spitaliceşti (secţiile de Obstretică şi Ginecologie), 

cât şi la Sorbona (Departamentul de Fiziologie). În 1933 revine în ţară, fiind 

profesor la Iaşi timp de un deceniu şi jumătate. Are contribuţii importante în 

chirurgia ginecologică; este membru corespondent al Academiei de Medicină 

din Paris. În 1947 a fost transferat în Capitală, predă la Universitate,      

lucrând şi la spitalele Filantropia şi Polizu, de unde se pensionează, în 1969. 

A decedat la 16 decembrie 1975 (Dicţionar de pseudonime, alonime, 

anagrame, astronime, criptonime ale scriitorilor şi publiciştilor români,       

p. 481; Paul Păltânea, Aburel – un neam armean stabilit la Galaţi în prima 

jumătate a secolului, în Danubius, vol. XXXI, Editura Muzeului de Istorie 

Galaţi, Galaţi, 2013, p. 59 – 70; I. Curelaru, I. Sandu, Eugen Bogdan Aburel 

(1899 – 1975), The pioneer of regional analgesia for pain relief in childbirth, 

în Anaesthesia, 1982, volume 37, p. 663 – 669).     
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„Dragă Solomon 

Abia eri m-am întors din străinătate aşa că îţi răspund cu 

oarecare întârziere. Am fost la Berlin, Leipzig, Drezda şi mai mult la 

Paris, spre a mă pune în curent cu cele ce face occidentul. 

Sper să te revăd sănătos în curând la Iaşi. Voi vorbi cu 

Dobrovici să continue cercetările de acord cu D rul Brise. 

În ceia ce priveşte memoriul vom vorbi când vei fi în Iaşi sau 

trimite-l mie şi voi vorbi pentru publicarea lui. Scrie-mi cam unde vrai 

? La Revista Medici Naturalişti sau Presa Medicală ? 

Al tău, 

Dr. Aburel  

Dr. Aburel – Str. Enescu 1 - Iaşi” 
4
. 

Din cea de a doua scrisoare, datând din anul 1940, rezultă că 

doctorul Solomon a ajuns să fie cunoscut, prin intermediul amicului 

său, nimeni altul decât publicistul Geo Bogza 

, de către profesorul 

                                                 
4
 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Vrancea (în continuare se va cita: 

S. J. A. N. Vn.), fond Colecţia de documente, pachet nr. XVIII, doc. nr. 37,    

f. 1 – 2).  

 Geo Bogza. S-a născut la Ploieşti, în ziua de 6 februarie 1908. La vârsta de 

16 ani era elev marinar, aflat pe apele bătrânului Danubiu. Debutul literar al 

poetului şi ziaristului de mai târziu se situează în sfera revistelor de provincie, 

în paginile cărora se manifestă mişcările avangardiste. În anul 1928 a editat, 

la Câmpina, revista „Urmuz”; ulterior, avea să colaboreze la revistele „Unu” 

şi „Bilete de papagal”. Poezia sa este una a nihilismului şi iconoclastiei, pe 

fondul inadaptării sociale. Poezia sa suprarealistă se situează, până la un 

punct, în sfera nonsensului şi vulgarităţii. Vitalitatea atinge cote maxime, 

trăirea fiind deplină. A scos o revistă efemeră – „Viaţa imediată” (un singur 

număr). Se orientează spre reportaj, după anul 1933. Devine „părintele 

reportajului românesc modern”. Problematica socială este abordată cu o notă 

deosebit de critică, depăşindu-se stadiul simplei constatări. Senzaţionalul 

reportajelor sale rezultă din autenticitatea protestului transformat în acuze. 

Notele critice sunt creionate cu ajutorul sarcasmului, satirei şi ridiculizării. 

Geo Bogza nu disimulează, ci pune întrebări retorice grele, aidoma unui 

interogatoriu. În anii 1936 – 1937, ziaristul Bogza se află în Franţa şi     

Spania. În 1939 îi apare ciclul de reportaje numit „Tragedia poporului basc”. 
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universitar doctor Constantin I. Parhon 


, una din somităţile medicale 

ale României, care i-a analizat teoria acestuia referitoare la „răul de 

mare”:  

„Dragă doctore 

Sunt câteva zile de când vreau să-ţi scriu, dar am fost prins şi 

eu de svonurile despre răsboi, care au circulat foarte insistent pe aici, 

                                                                                                         
Au urmat „Ţara de piatră” şi „Cartea Oltului” (1940), volume de reportaj 

monografic. Acestea sunt „opere de poezie monumentală …, adevărate 

poeme în proză”, în care natura este umanizată. Apele devin, la Bogza, 

simbolul vitalităţii neamului românesc. Detaliul minuscul devenea, la Bogza, 

un fapt esenţial, utilizând hiperbola şi retorica plină de metaforă. Banalul 

cotidian se transformă în sursă de contemplare şi poetizare. Bogza a acordat, 

în scrierile sale, un rol deosebit de important elementelor de ordin cultural şi 

spiritual. Autenticitatea evenimentului este asigurată de senzaţionalul, 

anecdoticul şi simţul civic pe care-l degajă. Reportajelor şi articolelor li se 

alătură notele de călătorie. L-a apreciat pe poetul Nicolae Labiş, căruia i-a 

prefaţat mai multe ediţii de poezii. A tradus din scrierile lui Guy de 

Maupassant şi André Stil (Marin Popa, Dicţionar de literatură română 

contemporană, Editura Albatros, Bucureşti, 1971, p. 111 – 114).         


 Constantin I. Parhon. Personalitate a medicinei româneşti, Constantin      

I. Parhon (1874 – 1969) a fost, mai întâi, profesor de neurologie şi psihiatrie 

la Facultatea de Medicină din Iaşi. Din 1933 şi-a desfăşurat activitatea la 

Facultatea de Medicină din Bucureşti, ca profesor la catedra de 

endocrinologie. În 1939 devine membru al Academiei Române. Este părintele 

şcolii endocrinologice din România şi unul dintre cei care au pus bazele 

acestei ramuri a medicinii la nivel mondial. A avut contribuţii deosebite în 

majoritatea specializărilor endocrinologiei. A studiat relaţiile dintre aparate, 

organe sau ţesuturi şi glandele endrocrine. A cercetat legătura dintre 

insuficienţa tiroidiană şi reumatismul cronic. A investigat experimental şi 

clinic bătrâneţea, pe care o considera pur şi simplu o boală. A pus bazele 

şcolii româneşti de geriatrie, având în studenta sa, Ana Aslan, un continuator 

de geniu. În 1909, în colaborare cu neurologul M. A. Goldstein a dat 

publicităţii, în premieră mondială, un tratat de endocrinologie (Minerva. 

Enciclopedie Română, Editura Comitetului de redacţie al Enciclopediei 

Române Minerva, Cluj, 1930, p. 745; Ştefan Bălan, Nicolae Şt. Mihăilescu, 

Istoria ştiinţei şi tehnicii în România. Date cronologice, Editura Academiei 

R. S. R., Bucureşti, 1985, p. 180 – 181).        
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paralizând orice activitate. Nu ştiu cum o să se termine toată această 

poveste. 

Eri după amiază am avut o lungă convorbire despre d-ta cu 

profesorul Parhon care îţi trimite prin mine cele mai călduroase 

salutări. 

A fost foarte interesat de teoria răului de mare şi s’a bucurat 

când a văzut că va putea citi în manuscris rezultatul observaţiilor      

d-tale. 

Nişte lucrări pe care le are acum îl obligă să nu-şi poată face 

o părere decât peste vreo două săptămâni. Atunci îţi voi scrie din nou. 

Cu sciatica merge ca de obicei. Azi am început seria  a  

doua de Roentgen. 

Cum te simţi în calitate de concentrat ? 

Dragă Doctore trimet întregei d-tale familii sentimentele mele 

de prietenie şi simpatie, începând cu Doamna Veta Dr. Solomon – 

căreia îi mulţumesc pentru ospitalitatea dată, ca şi doamnei Maria 

Angenomen – şi terminând cu tinerele şi studioasele fete. 

Dacă timpurile vor fi liniştite şi piciorul meu nu îmi va face 

încurcături, sper ca până la viitoarea scrisoare, să pot trece prin 

Povernei 10, să predau bătrânilor salutările d-tale.  

Dragă Doctore, te salută cu multă prietenie şi preţuire al      

D-tale 

Geo Bogza. 

P. S. Salutări doctorului Otto Uşer, dacă mai e în Focşani” 
5
. 

Cea de a treia scrisoare, datând din acelaşi an, i-a fost trimisă 

doctorului Solomon tot de către scriitorul Geo Bogza. Documentul 

face referire la două probleme: pe de o parte, veşnica recunoştinţă pe 

care i-o poartă medicului focşănean nimeni altul decât celebrul poet 

                                                 
5
 S. J. A. N. Vn., fond Colecţia de documente, pachet nr. XVIII, doc. nr. 38,    

f. 1 – 1 verso.  
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simbolist Ion Minulescu 

, pe care l-a însănătoşit într-un mod aproape 

miraculos, pe de altă parte, încercarea eşuată a comandorului Aurel 

Negulescu 


 de a publica şi pune în practică teoria doctorului 

Solomon referitoare la „răul de mare”:    

„Dragă Doctore 

L-am întâlnit pe Minulescu şi l-am supus unui lung 

interogatoriu cu privire la impresiile lui despre d-ta. Regret că nu      

le-ai putut auzi. Se declară vindecat de d-ta şi fericit. Povesteşte ca pe 

o mare întâmplare din viaţa lui scena în care i-ai spus că e bolnav cu 

                                                 

 Născut în 1881, poetul şi ziaristul Ion Minulescu a fost director general al 

teatrelor şi directorul artelor în Ministerul Cultelor şi Artelor. A condus mai 

multe reviste: „Citiţi-mă”, „Flacăra”, „Insula”, „Revista celorlalţi”. Poezia 

sa simbolistă se înscrie în tiparele artei moderniste. Versurile au o 

muzicalitate aparte, arhaismul şi neologismul fiind îmbinate într-o armonie 

perfectă. Semnează volumele de poezii: „Romanţe pentru mai târziu” şi      

„De vorbă cu mine însumi”, cărora li se adaugă cele de proză: „Casa cu 

geamurile portocalii”, „Măşti de bronz şi lampioane de porţelan”, „Roşu, 

galben şi albastru”, „Corigent la limba română”, „Pleacă berzele”, 

„Manechinul sentimental”, „Allegro ma non troppo” (nuvele, romane şi 

teatru). În 1928 a luat Premiul Naţional pentru Poezie. A murit în 1944,         

în Capitală (Minerva. Enciclopedie română. Cu peste 1.000 clişee în text,    

100 hărţi simple, 10 hărţi în colori şi 50 planşe artistice, Editura Comitetului 

de redacţie al Enciclopediei Române Minerva, Cluj, 1930, p. 681 – 682; 

Dicţionar cronologic. Literatura română. Coordonatori I. C. Chiţimia,        

Al. Dima, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 425).     


 Comandorul Aurel Negulescu (25 martie 1880 – 27 noiembrie 1956),        

s-a numărat printre membrii fondatori ai Ligii Navale Române, în 1927. 

Două decenii mai târziu, Negulescu (amiral în rezervă) era ales membru în 

noul Comitet al Ligii. A cochetat cu literatura, sub mai multe pseudonime: 

Moş Delamare, B. B. Delamare, Bebe Delamare. A scris o serie întreagă de 

articole în „Analele Dobrogei”, „Credinţa”, „Cultura poporului”, 

„Dimineaţa”, „Dobrogea jună”, „Constanţa”, „Epoca”, „Marea Noastră”, 

„România maritimă şi fluvială”, „Universul”, „Ziarul ştiinţelor şi 

călătoriilor”. Este autor al volumelor „Între cer şi apă” („Din viaţa 

marinarilor noştri”). [Maria Moşneagu, Politica navală postbelică a 

României (1944 – 1958), Editura „Mica Valahie”, Bucureşti, 2011,                

p. 21 - 22, 29 - 30; Mihail Straje, Dicţionar de pseudonime, alonime, 

anagrame, Editura Minerva, Bucureşti, 1978, p. 481].   
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ocazia şezătorii. Mi-a explicat în detalii felul cum faci injecţiile 

crezând că eu nu ştiu nimic despre ele. Cu un cuvânt omul e fericit şi 

îţi poartă recunoştinţă. 

Când a auzit de d-ta i s-a luminat faţa. Îmi pare îngrozitor de 

rău că n-am avut şi eu acelaş noroc ca el, cu sciatica mea. Îţi alătur 

câteva vorbe din partea lui, pe care ţi le trimete. Dar ce e scris, nu 

contează pe lângă cât de bine şi de încântat a vorbit despre d-ta. 

Cu răul de mare, e mai … rău. Am fost eri Vineri la 

Negulescu, sperând că prin prezenţa mea fizică am să-l impresionez şi 

determin să mergem împreună unde trebue mers şi să vedem ce e de 

făcut. Inutil. Mi-a spus că trebue să vină răspuns de la Constanţa,      

de la Inspectorat, că el a scris încă odată cerând acest răspuns şi că-l 

aşteaptă. Şi-n afară de asta, pleacă pentru vreo săptămână la Braşov. 

Este tot ce pot să-ţi spun în această privinţă. 

Nu eşti chemat prin noile concentrări ? Răspunde cu două 

vorbe.  

Sărutări de mâini d-nei Solomon.  

Al d-tale, Geo Bogza 

Desigur, voi continua să mă interesez mai departe. Trebue 

răbdare” 
6
. 

Următoarea scrisoare a fost trimisă de către Ion Minulescu, 

în 1940, lui Moise Solomon, mulţumindu-i pentru tratamentul aplicat, 

care, practic, l-a făcut să se simtă născut din nou: 

„Dragă Doctore, 

Îţi trimit cele mai bune salutări ale mele, cu mulţumiri pentru 

înţepăturile tale diabolice cu care m-ai vindecat şi cu promisia fermă 

că ori de câte ori mă voi simţi în „pană” voi veni   să-ţi strâng mâna 

şi să-ţi fur câte-va noi înţepături. Geo Bogza îmi este martor că sunt 

serios şi sănătos. 

Al Dtale  

                                                 
6
 S. J. A. N. Vn., fond Colecţia de documente, pachet nr. XVIII, doc. nr. 39,    

f. 1 – 1 verso. 
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I. Manolescu” 
7
. 

Prin intermediul celei de-a cincea scrisori, Geo Bogza îi 

mărturiseşte doctorului Solomon că-şi exprimă regretul profund în 

legătură cu imposibilitatea comandorului de a-l ajuta: 

„Dragă Doctore 

Mă bucur foarte mult de scrisoarea pe care ai primit-o.        

Mă gândeam tocmai, cu tristeţe, ce-o fi făcând comandorul  

Negulescu care îmi promisese în mod solemn că îţi va scrie personal.               

Dar oamenii mai au necazuri, se mai îmbolnăvesc şi întârzie. 

După cum vezi, calea îţi este deschisă. De acum totul depinde 

numai de d-ta. Eu din toată inima îţi doresc succes. 

Voisem să te vizitez azi dară am eşit de la regiment la 9 ½.       

 … . În orice caz, ne vom vedea înainte de plecarea d-tale la 

Bucureşti. 

Al d tale   

Geo Bogza” 
8
. 

Din cea de a şasea scrisoare, al cărei destinatar este acelaşi 

medic Solomon, aflăm că prietenul său Geo Bogza se afla, în data de    

8 august 1956, în staţiunea cehă Jáchymov 

, unde-şi trata vechea sa 

sciatică. Geo Bogza, calificându-l pe doctor „năzdrăvan şi nepotolit”, 

îi mulţumeşte pentru „masiva d-tale scrisoare”:  

„Doctore năzdrăvan şi nepotolit, cu câteva ore înainte de 

plecarea mea de acasă, pentru o lună, am primit masiva d-tale 

                                                 
7
 Ibidem, doc. nr. 40, f. 1.  

8
 Ibidem, doc. nr. 41, f. 1.  

 Jáchymov (Sankt Joachimsthal – „Valea Sfântului Ioachim”) este un oraş 

balnear în Republica Cehă, aparţinând regiunii Karlovy Vary. Este situat la o 

altitudine de 733 m, în Munţii Ore, aproape de graniţa cu Germania. Până la 

1918, acesta aparţinea monarhiei dualiste austro – ungare. La începutul 

secolului trecut, celebra cercetătoare Marie Curie a descoperit radiumul. 

Primele băi cu radium din lume, în scop terapeutic, au fost făcute chiar aici, 

la Jáchymov, în 1906. În minele de uraniu, a căror exploatare a încetat în 

1964, se practicau tratamente termale radioactive, sub supraveghere 

medicală, pentru pacienţii cu probleme nervoase şi de reumatism.  
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scrisoare pe care însă n-am citit-o şi n-am luat-o cu mine, de teamă să 

nu se prăbuşească avionul. 

Al d-tale Geo Bogza, 

Radium Palast Hotel 333, Jéchymov” 
9
. 

 Rămâne o enigmă de ce Geo Bogza îl numea pe prietenul său 

nu doar „fermecător”, ci şi „năzdrăvanul doctor din Focşani”,           

pe care-l asigura de toată „afecţiunea şi prietenia”:  

„Năzdrăvanului doctor din Focşani 

Fermecătorului doctor Solomon,  

afecţiunea şi prietenia lui Geo Bogza 

1956” 
10

. 

La 9 martie 1954, Geo Bogza îl informează pe doctorul 

Solomon că a încercat promovarea teoriei sale referitoare la răul de 

mare prin intermediul unei persoane influente de la ziarul „Scânteia”, 

documentaţia ajungând, în final, pe masa de lucru a Ministerului 

Sănătăţii. Tot cu această ocazie, Geo Bogza rememorează cu 

nedisimulată plăcere şi nostalgie totodată, clipele de tihnă petrecute la 

Focşani, în compania doctorului Solomon şi a familiei lui Virgil 

Huzum 

.  

                                                 
9
 S. J. A. N. Vn., fond Colecţia de documente, pachet nr. XVIII, doc. nr. 47,    

f. 1.  
10

 Ibidem, f. 3.  

 Virgil Huzum, fiul farmacistului Ion Huzum, s-a născut în localitatea 

Ianca, la 12 decembrie 1905. Absolvent al Liceului „Unirea” în 1923, îşi ia, 

în 1931, licenţa în litere şi filosofie. A debutat ca poet în 1924, în Adevărul 

literar şi artistic. Doi ani mai târziu, publică parodiile şi pastişele poetice       

„À la manierè de …”. Au urmat mai multe plachete de poezie, printre care 

„Mirajul sunetelor” şi „Bolta bizantină”. A colaborat la diverse publicaţii, 

precum: „Bilete de papagal”, „Vremea”, „Zodiac”, „Viaţa literară”, „Viaţa 

Românească”. În 1936 primeşte Premiul Societăţii Scriitorilor Români. 

Poezia sa simbolistică, fină, cu o deosebită muzicalitate, are drept coordonate 

apa, lumina, imaginile slab conturate sau fragmentare. Ele plutesc într-un 

fluid opus lumii materiale, considerată impură. Autodefinindu-se, Virgil 

Huzum se consideră a fi un olar cu crini în locul mâinilor, făuritor al luminii, 

născută din rime. Poezia este materializarea imaginii, născută din gând. 
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În fine, nu uită, ca şi în alte rânduri, să se plângă de sciatica 

ce-i face viaţa aproape imposibilă şi pe care, însă, doctorul Solomon 

nu a putut-o învinge: 

„Dragul şi nepotolitul meu prieten, 

Scrisoarea d-tale mi-a adus pe buze un zâmbet sumar,   

dându-mi seama că-ţi închipui despre mine că aş fi un Făt Frumos 

care, numai dacă aş vrea, aş putea învinge caracatiţa birocratismului. 

Dacă ai şti, cum nu pot să fac absolut nimic împotriva ei şi în 

probleme infinit mai puţin complicate decât aceea semnalată de d-ta. 

Mi-am spus totuşi să încerc şi am telefonat la secţia de 

scrisori a ziarului Scânteia. Am avut o mică surpriză plăcută. 

Tovarăşul Teodorescu, şeful acestei secţii pentru regiunea 

Bârlad, cunoaşte problema d-tale pe dinafară. A citit dosarul –           

s-a referit la nişte desene în care explici de ce oamenii dorm pe 

dreapta şi duc greutăţile în mâna dreaptă, care l-a interesat foarte 

mult – şi a trimis toată documentarea la Ministerul Sănătăţii, la 

cabinetul ministrului. 

Probabil că va numi o comisie, care se va întruni în şedinţă, 

va citi referate şi rapoarte, şi de acum încolo dă-ne doamne zile. 

Eu l-am rugat pe tov. Teodorescu ca de câte ori poate să 

întrebe la minister, să ne lase lucrurile să stagneze. Mai mult decât 

atât nu mă pot lăuda c-am făcut. 

Dragul meu doctor Solomon, viaţa mea este acum extrem de 

complicată şi lipsită de timp – rândurile acestea pe care ţi le trimit 

sunt un mare lux, dar voiam să ştii că nu te-am uitat câtuşi de puţin şi 

că-mi aduc aminte cu plăcere şederea mea la Focşani, deşi acolo, în 

                                                                                                         
Visarea poetică duce o luptă surdă cu tot ceea ce este efemer, putând cădea 

într-o uitare meditativă. Versurile lui Huzum sunt finisate, aidoma 

diamantelor. Registrul poetic presupune existenţa fundalurilor fastuoase, 

întunecate uneori. Unele creaţii fac referire la ritualurile funerare magice, 

fiind inspirate din folclor şi balade. Ideea lor centrală este efemeritatea 

existenţei, privită în ansamblul ei (Valeriu Anghel, Alexandru Deşliu, 

Vocaţie şi destin. 600 de fişe – portret pentru un tablou spiritual – istoric al 

judeţului Vrancea, Editura Terra, Focşani, 2000, p. 154).  
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cabinetul d-tale chiar, sciatica mea a pornit pe un drum care avea să 

mă ducă la multe luni de şedere în pat şi la multe şi tot mai progresive 

suferinţe. Ele sunt urmate însă de perioade de sănătate şi atunci mai 

mă bucur puţin de viaţă. 

Îmi aduc aminte cu multă plăcere convorbirile şi plimbările 

noastre prin Focşani, odată la un bolnav al d-tale, altădată, de Paști, 

la nişte evrei săraci. Şi-mi mai aduc aminte cum ai căutat să mă 

despăgubeşti de pe urma unei aventuri pe care o avusesem cu un 

croitor lipsit de scrupule. Sunt paisprezece ani de atunci. Mi-e şi 

ruşine să-mi dau seama cât de mult am îmbătrânit în acest răstimp. 

Te rog să transmiţi familiei lui Virgil Huzum bunele mele 

sentimente, şi mai ales te rog să-i spui soţiei sale Maria – splendidă 

nepoată a lui Kogălniceanu, cum îi spuneam eu pe atunci – că m-a 

emoţionat foarte mult faptul că în timpul şederei mele acolo venind 

sfântul Gheorghe, ziua mea, a căutat să dea un caracter festiv acestui 

eveniment, tăind o găină. Mai ţin minte farfuria cu supă din acea zi şi 

zâmbetul calm şi cald al splendidei nepoate a lui Kogălniceanu. 

Dragul meu prieten s-ar putea să treacă foarte multă vreme 

fără să-ţi mai pot da un semn de viaţă. La fiecare An Nou îmi propun 

să telefonez celor 10 – 12 prieteni din Bucureşti pe care nu-i mai pot 

vedea niciodată şi nu isbutesc să telefonez decât la jumătate dintre ei. 

Din ziua în care constat că e neapărat necesar să mă tund, mai trec 

10 – 15 zile până ce izbutesc să-mi duc capul la un bărbier. 

Te rog să iei toate aceste mărturisiri ca pe un semn de mare 

prietenie şi să nu te îndoieşti nici o clipă de afecţiunea pe care ţi-o 

port. 

Al d-tale, cu nostalgie,  

Geo Bogza. 

9 Martie 1954” 
11

. 

                                                 
11

 S. J. A. N. Vn., fond Colecţia de documente, pachet nr. XVIII, doc. nr. 46, 

f. 1 – 2 verso.  



 

 

 

 

    

 

CORIJENT, REPETENT ŞI APOI SAVANT: 

C. D. CONSTANTINESCU – MIRCEȘTI 
 

Florin Marian Dîrdală 

 

Pare greu de crezut, dar acesta este adevărul. La 20 iulie 1900 

s-a născut copilul Constantin, de sex bărbătesc, de religie ortodoxă, 

fiul lui Dimitrie Constantinescu, în etate de douăzeci și opt de ani și al 

Anicăi Dimitrie Constantinescu, în etate de douăzeci de ani, ambii de 

profesiune agricultori, domiciliați în Mircești, azi sat component al 

comunei Vânători. Clasele primare le-a urmat la Școala din Mircești, 

unde a absolvit după cum atestă certificatul nr. 78 din 9 august 1912 și 

care i-a servit pentru a intra, în anul școlar 1912 - 1913, la Liceul 

„Unirea”, înscris fiind în clasa I, dar în care a rămas repetent, cu 

rezultate dezastruoase la română și matematică. A repetat clasa I, în 

anul școlar 1913 - 1914, fiind admis pe baza concursului depus în anul 

1913. Rezultatele nu au fost mai bune, matematica fiind în continuare 

- călcâiul lui Ahile - şi chiar la istorie, care, culmea, a devenit mai 

târziu, punctul său forte, a fost declarat nepromovat, dar a obținut note 

de corijare la examenul din vară, așă că, cu chiu şi vai, a trecut în clasa 

a II-a, pentru anul școlar 1914 - 1915, unde de asemenea a început cu 

stângul, tot la matematică, dar și la geografie, o altă materie preferată 

mai târziu. În anul școlar următor, 1916 - 1917, îl găsim din nou 

menționat pe Constantinescu D. Constantin, născut la 20 iulie 1900,   

în comuna Mircești, județul Putna, fiul lui Dimitrie Constantinescu, 

român ortodox de profesie notar și al Anicăi Constantinescu, înscris în 

clasa a III-a, pe baza unui certificat emis de Liceu în octombrie 1916. 

Notele acordate au fost ceva mai bune, cu doar două corijențe trecute, 

la matematică și germană, fiind declarat promovat. Nu la fel s-a 

întâmplat în anul școlar 1919  - 1920, când Constantinescu Constantin 

a fost admis în clasa a VI-a, dar pentru disciplinele latină, germană și 
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matematică a rămas din nou repetent. Mai mult ca sigur că traseul 

sinuos prin aspra școală de la Focșani a continuat până la absolvire, 

după care a urmat admiterea la Facultatea de Litere şi Filosofie din 

Bucureşti, în cadrul căreia datele problemei s-au schimbat. Covârșit de 

personalitatea profesorilor, printre care Dimitrie Gusti lumina ca un 

far orbitor, personajul nostru a devenit un alt om, un student harnic, 

care a fost cooptat în multe acțiuni științifice. A făcut parte din echipa 

de cercetători condusă de profesorul Dimitrie Gusti, ajunsă în Vrancea 

la 1927, pentru „a însemna punctul de plecare în cercetarea ştiinţifică 

a satului românesc în vederea desluşirii, cel puţin în parte,               

faţa ascunsă a acestei regiuni” și a fost unul dintre cei 41 de membri 

ai echipei de studiu condusă de ilustrul sociolog. Munca migăloasă de 

cercetare a acestora îşi va găsi finalitatea în lucrarea de mare 

consistenţă documentară şi ştiinţifică „Nerej, une village d’une région 

archaique” apărută în trei volume. Participă în 1928 la acţiunea 

științifică de la Fundu - Moldovei din Bucovina apoi în Dobrogea la 

cercetările desfăşurate în trei comunități: satul Pecineaga - jud. Tulcea, 

campanie condusă de Apostol Culea, în satul Regina Maria - jud. 

Caliacra, pe care a coordonat-o personal, precum și la campania 

organizată în comuna Ferdinand I. Condițiile de desfășurare a 

cercetărilor rurale în Dobrogea au fost realizate în condiții materiale 

identice cu cele din restul teritoriului românesc. În numărul doi al 

„Curierului Echipelor Studențești” sunt descrise condițiile în care se 

desfășurau cercetările în diferite sate. 

A fost și director al publicației „Cuvântul Dobrogei Noui”, 

foaia de cultură, informație și folclor, care a apărut începând cu luna 

decembrie 1937 și până în aprilie 1939. C. D. Constantinescu - 

Mircești preciza că publicația avea preocupări culturale, școlare și 

bisericești în care se acorda o atenție deosebită folclorului, obiceiurilor 

și tradițiilor locale. În cuvântul înainte al primei ediții se afirma că: 

„Pe o parte a pământului frământat în trecut al Dobrogei, se află în 

curs mari și definitive prefaceri. Pleacă turcii ducând cu ei o lume de 

obiceiuri și de tradiții, o încredere nețărmurită în legile fixe ale 

destinului și odată cu plecarea turcilor, batalioanele de coloniști 
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veniți să reînsuflețească viața acestei provincii aduc cu ei alte tradiții 

și obiceiuri. Cronicari conștiincioși, ne vom da silința să înregistrăm 

în această foaie de cultură parte din manifestările atât de 

caracteristice, care zguduie în momentul de față viața socială a 

acestei provincii, este textul care apare în publicația amintită”.  

Dintre lucrările scrise trebuie amintit că prima lucrare a sa a 

apărut în 1929, anume Documente Vrâncene 1 - Cărți Domnești, 

Hotărnicii, Ravase Şi Izvoade, în 1938 a participat la redactarea 

Enciclopediei României vol. II și a publicat în 1939 cea mai 

importantă carte - Un Sat Dobrogean. Ezibei.  

În prefața lucrării, Dimitrie Gusti susține că ideile care au 

motivat demersul sociologic în satul Ezibei din Cadrilater se bazează 

pe „conglomeratul etnic așa de variat încât pentru cunoașterea 

acestui ținut minunat sunt necesare nu numai astfel de studii ci sunt 

necesare societăți (culturale) care să poată reprezenta în permanență 

această preocupare”. 

Mergând mai departe, în cuvântul introductiv al lucrării 

amintite, Constantinescu - Mircești susține că satul Ezibei este în mic 

o parte din caracteristicul Dobrogei. De fapt era analizată componența 

etnică a spațiului dobrogean în care coordonatorul monografiei 

identifică comunități ale turcilor, tătarilor, românilor, bulgarilor care 

erau prezente în Dobrogea de Sud - (Cadrilaterul)-. Mergând mai 

departe în fundamentarea cercetării sociologice, Constantinescu - 

Mircești argumenta demersul întreprins. Constantin Moisil, cercetător 

consecvent al spațiului dobrogean, a făcut o radiografie pertinentă la 

împlinirea a 25 de ani de la încorporarea Dobrogei la România. Moisil 

afirma că: „misiunea noastră în Dobrogea este pe cât de importantă 

pe atât de grea. În primul rând sarcina noastră este să stabilim 

legături cât se poate mai intime între diferitele neamuri ale provinciei, 

pentru a face din ele o populațiune cu aceleași sentimente și 

aspirațiuni. Pentru aceasta, însă, este necesar să cunoaștem mai întâi 

sufletul acestor popoare să le cunoaștem viața din trecut și 

obiceiurile, credințele”. 
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Cartografierea satului Ezibei a identificat un astfel de 

fenomen care se raporta la diferențierile culturale și la identitățile 

plurale monografia descriind viața de familie, tradițiile, obiceiurile 

turcilor, tătarilor, bulgarilor, aromânilor și românilor. Dobrogea, în 

perioada interbelică, avea un grad foarte mare de diferenţiere socială 

dar și etnică, existau în același timp, mai multe grupuri care creau o 

variabilitate colectivă. Dincolo de impresia de imobilism, lumea 

dobrogeană a începutului de secol XX se confrunta cu dificultăţi de 

adaptare la un tip de cultură politică specifică modernității. 

Despre Constantinescu Mircești mai știm că a fost o perioadă 

și director al Liceului de Băieți din Bazargic și a întocmit cu elevii săi 

monografia acestei localități, iar după anul 1950 a conceput și alte 

studii remarcabile precum: „Hotarul dintre Moldova şi Țara 

Românească”, „Marele proces al Vrancei”, „Păstoritul transhumant 

şi implicațiile în Transilvania și Ţara Românească în secolele       

XVIII – XIX”, „Vrancea arhaică, evoluţia şi probleme ei” etc.            

S-a  stins la București după anul 1985. 

În concluzie, născut într-o zonă acoperită mai mult de 

mlaștinile dăunătoare ale râurilor Siret și Putna decât de lanuri de 

cereale, istoricul și sociologul C. D. Constantinescu ce și-a zis mai 

târziu şi Mirceşti, în amintirea localității de baștină, la fel ca și Anghel 

Saligny, a demonstrat că nu este obligatoriu să înveți bine la școală 

pentru a ajunge cineva important mai târziu. Din corijentul și 

repetentul elev de la Liceul „Unirea” au rezultat studentul harnic și 

profesorul serios care a creat multe lucrări valoroase. Dacă se permite 

să-i reproșăm ceva e faptul că s-a aplecat prea puțin asupra teritoriului 

de origine și s-a încumetat mai mult în studierea unor localități din alte 

regiuni precum Ezibei, Bazargic și altele.  

 



 

 

 

 

 

 

 

AUTOMOBILELE PREFECTURII PUTNA ŞI 

NORMELE DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ  ÎN 

PERIOADA 1911 - 1936 
 

Mihăiţă Negrei  

 

La  începutul secolului al XX-lea, automobilele aflate în 

folosinţa Prefecturii Judeţului Putna erau sub autoritatea Ministerului 

Lucrărilor Publice şi trebuiau să servească în primul rând pentru 

inspecţia drumurilor. Începând din anul 1922, cu traversarea 

teritoriului judeţului Putna, vor avea loc două concursuri 

internaţionale de viteză, automobile şi motociclete, organizate de 

Automobil Club Român sub înaltul patronaj al familiei regale. 

Examenul pentru obţinerea carnetului de conducere avea loc 

la Galaţi. 

Principalele cauze ale accidentelor de circulaţie erau depăşirea 

vitezei regulamentare şi lipsa de cunoştinte a şoferilor în condus. 

Viteza maximă de circulaţie era de 12 km / oră, stabilită după mersul 

cailor la trap, iar amenda pentru depăşirea acesteia, trebuia plătită în 

termen de 15 zile sau contestată în instanţă. Dacă amenda nu era 

plătită, se putea merge până la confiscarea şi scoaterea la vânzare a 

automobilului, pentru recuperarea prejudiciului. 

Anul 1911. În 29 ianuarie 1911 ministrul de Interne cerea 

Prefecturii Putna: „dorim să ne comunicaţi cât mai urgent 

următoarele: 

1) Câte automobile are judeţul şi cât au costat ? 

2) Cât costă anual întreţinerea cu personal şi material a 

acestor automobile ? 
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3) Ce sumă s-a prevăzut pentru această cheltuială atât în 

bugetul ordinar cât şi în cel al drumurilor şi ce credite s-au mai 

deschis în cursul exerciţiului ? 

4) Ce sumă a rămas disponibilă până la finele anului din 

alocaţia bugetară sau creditul deschis atât din bugetul ordinar cât şi 

din cel al drumurilor ?”
  1

. 

La 5 februarie 1911 Prefectura Putna răspundea:  

,,1) Acest judeţ posedă două automobile: unul din fabrica    

De Dion - Bouton care a costat 16.300 lei şi care din cauza vechimii şi 

a uzajului nu mai funcţionează şi unul din fabrica Mercedes care a 

costat 16.200 lei. 

2) Pentru că automobilul De Dion - Bouton este scos din uz, 

pentru Mercedes întreţinerea cu reparaţii şi personal costă anual     

14.000 lei. 

3) Pentru acoperirea cheltuielilor, s-a prevăzut un fond pe 

anii 1910 / 1911 de 7.500 lei în care intră şi salariul şoferului,         

iar pentru reparaţii în 7000 lei. În total suma pentru funcţionarea unui 

automobil este de 14.500 lei anual. 

4) Nu a rămas nici o sumă disponibilă din creditul deschis     

şi alocaţia bugetară” 
2
. 

În 4 martie 1911 prefectul cerea preşedintelui Consiliului 

Judeţean Putna: ,,automobilul din fabrica Dion - Bouton, procurat în 

anul 1907, fiind cu totul uzat, nu se mai poate întrebuinţa fără pericol 

în transporturi pe distanţe mari, iar întreţinerea şi repararea lui, ar 

costa mai mult decât suma cu care  s-ar putea cumpăra altul nou. 

Pentru acestea vă rog, să aprobaţi vânzarea acestui 

automobil prin licitaţie publică” 
3
. 

Prefectul aproba cererea. 

                                                 
1
 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Vrancea (în continuare se va cita: 

S. J. A. N. Vn.), fond Prefectura  Judeţului Putna, dosar  nr. 9 / 1911, f. 23. 
2
 Ibidem, f. 24 - 24 verso. 

3
 Ibidem, f. 46. 
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Anul 1912. În 14 ianuarie 1912 Prefectura publica următorul 

anunţ: „în ziua de 8 februarie 1912 orele 10 a. m. se va ţine licitaţie 

publică cu oferte închise şi sigilate în sala de şedinţe a Consiliului 

General, pentru vinderea unui automobil uzat De Dion - Bouton, 

proprietate a judeţului. Garanţia provizorie este de 5 %, iar la 

adjudecare cumpărătorul va depune întreg preţul oferit. Supraoferte 

nu se primesc” 
4
. 

Automobilul se vindea lui Novi Dumitru cu suma de 2.250 lei 

în urma licitaţiei 
5
. 

La 19 martie 1912, Ministerul Lucrărilor Publice transmitea 

către Prefectură următoarele: „Consiliul de Miniştri a încuviinţat să se 

cumpere pentru inspectarea drumurilor şi supravegherea lucrărilor   

de la Casa Leonida & Comp. un automobil Panhard – Levassor         

24 H. P. cu accesorii, în marginele sumei de 19.000 lei” 
6
. În 13 iulie 

1912 automobilul sosea în Focşani 
7
. 

În 7 iulie 1912 Ministerul de Interne, se adresa Prefecturii: 

„manevre mari de anul acesta având loc în Dobrogea, Ministerul de 

Război se găseşte nevoit a întrebuinţa un mare număr de automobile 

pentru asigurarea serviciului la direcţia manevrelor şi la 

comandament.  

În acest scop vă rugăm să binevoiţi a lua măsuri ca 

automobilele prefecturii şi primăriilor care ar fi disponibile între       

18  şi 27 septembrie  a. c., să fie în perfectă stare de funcţionare, 

având cauciucuri şi piese necesare de rezervă, spre a fi la dispoziţia 

Ministerului de Război. Vă rog să ne comunicaţi urgent numărul 

trăsurilor pe cari se poate conta precum şi numărul locurilor 

acestora” 
8
. 

                                                 
4
 Ibidem, dosar nr. 9 / 1912, f. 22. 

5
 Ibidem, f. 7. 

6
 Ibidem, f. 18. 

7
 Ibidem, f. 30. 

8
 Ibidem, f. 32. 



Automobilele Prefecturii Putna şi normele de circulaţie rutieră  

în perioada 1911 - 1936 

 

133 

 

Anul 1913. La 6 aprilie 1913, prefectul prezenta într-o notă 

trimisă ministrului Lucrărilor Publice dotările automobilului Panhard 

achiziţionat în anul anterior: „una capotă, port – faruri, pare brise, 

port – cauciucuri, cufăr de scară cu acjon, două faruri alfa, două 

lanterne în faţă, o lantrenă la spate, cric de 2.000 kg, o trompetă 

alamă lustruită, două leviere, o furcă, o pompă de aer, un cleşte, patru 

chei tubulare, o cheie roţi, o cheie supape, trei chei fixe duble, o cheie 

de ţevi, o trusă piese de schimb, o trusă de piele pentru scule, o trusă 

Michelin cu tale [???], o pompă presiune cu racord, 27 garnituri 

diferite, două cane de uns, un racord cauciuc, un bidon pentru apă,  

un ciocan, o seringă, două supape simple, părţi laterale capotă, o pilă 

cu mâner, o cheie franceză, două şurubelniţe, două dalte, un 

durschlag, un covor pluş, un covor de cauciuc, patru piese de direcţie, 

o cutie de tinichea cu smirgel, douăzeci de anvelope 880 x 120 şi 

douăzeci şi trei camere de aer 880 x 120 din care şase anvelope în 

bună stare de serviciu şi opt camere, iar restul de optsprezece 

anvelope şi cincisprezece camere în stare uzată” 
9
. 

Ministerul de Interne prin Direcţiunea Contabilităţii Generale 

informa la 12 aprilie 1913 Prefectura Putna: „regulamentul       

prevede  ca toate automobilele din judeţ, să fie puse sub autoritatea   

şi supravegherea Ministerului Lucrărilor Publice considerat              

ca un delegat al ministerelor şi autorităţilor cărora aparţin 

automobilele” 
10

.   

Pentru a împiedica abuzurile, Ministerul Lucrărilor Publice, 

prin Serviciul de Poduri şi Şosele, trimitea următoarea notă 

Prefecturii: „cheltuielile pentru automobile trebuie să fie reduse la 

minim printr-o mai strictă supraveghere a personalului, cumpărarea 

materialului şi a reparaţiilor trebuincioase, iar automobilele să 

servească în primul rând pentru inspecţia drumurilor.  

                                                 
9
 Ibidem, dosar nr. 18 / 1913, f. 3. 

10
 Ibidem, f. 20. 
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Art. 7 al regulamentului din 29 martie a. c. stabileşte că 

automobilele serviciilor tehnice vor servi exclusiv personalului tehnic 

judeţean, precum şi persoanelor cari conform legii drumurilor pot lua 

parte la recepţia lucrărilor.  

În judeţele unde Prefectura şi serviciul tehnic au fiecare câte 

un automobil se vor aplica întocmai prevederile art. 7. 

Totuşi e bine de înţeles că dacă D-l. prefect pentru un motiv 

oarecare doreşte să viziteze şoselele din judeţ, îi veţi pune la dispoziţie 

automobilul serviciului tehnic însoţindu-l în inspecţie” 
11

.  

La 27 mai 1913 Direcţia Sanitară cerea prefectului: „serviciul 

medical va face anul acesta o campanie anti malarică în ţară şi 

pentru acest scop are nevoie de automobilele prefecturilor şi ale 

serviciilor tehnice pe judeţ” 
12

. Prefectul aproba cererea. 

În 27 iulie 1913, prefectul era informat că: „în împrejurările 

de faţă când suntem ameninţaţi de primejdia holerei, iar personalul 

medical civil este absent de la post, cel rămas are nevoie de a se 

deplasa urgent în diferite localităţi pentru a constata cazurile suspecte 

şi a lua grabnice măsuri de asanare.  

Vă rugăm, să puneţi la dispoziţia domnului medic primar de 

judeţ automobilele prefecturii şi serviciului tehnic, ori de câte ori va fi 

nevoie” 
13

. Prefectul aproba cererea. 

Anul 1919. La 23 februarie 1919, A. Bălănescu, inspector al 

serviciului de automobile al Ministerului de Interne verifica modul de 

funcţionare al maşinii marca Fiat de 35 C. P. ce se găsea în 

proprietatea judeţului: „se află în garaj cu motorul demontat având 

blocul cilindru de lângă radiator plesnit, o bielă strâmbată, un piston 

spart, deoarece la montarea motorului nu s-au pus splinturi               

la şuruburile care ţin cusineţii, iar în timpul mersului s-au slăbit 

piuliţele şi a produs stricăciunile arătate mai sus” 
14

. 

                                                 
11

 Ibidem, f. 24. 
12

 Ibidem,f. 27. 
13

 Ibidem,f. 42. 
14

 Ibidem, dosar nr.  91 / 1913, f. 20. 



Automobilele Prefecturii Putna şi normele de circulaţie rutieră  

în perioada 1911 - 1936 

 

135 

 

A doua zi, inspectorul A. Bălănescu se deplasa la Sascut 

pentru a verifica un automobil marca Lancia ce se găsea în serviciul 

Prefecturii: „maşina se află în garaj cu motorul demontat, având 

blocul cilindru de lângă radiator plesnit, o bielă strâmbată şi un 

piston spart, provenit că din cauză că la montarea motorului nu          

s-au pus splinturi la şuruburile care ţin cusineţi, iar în timpul 

mersului s-au slăbit piuliţele şi s-au produs stricăciunile arătate mai 

sus” 
15

. 

La 6 iunie 1919 Prefectura Putna primea un număr de două 

maşini cu următoarele dotări: „1) un automobil marca Fiat s-a găsit   

în stare bună de funcţionare având ca accesorii una capotă cu  

suporţii rupţi, trei perne, un covor, un claxon, un trombon, două faruri 

fără becuri şi fără geamuri, un bidon de ulei, una cheie tubulatură, 

una găleată de pânză, una biuretă de uns, una ladă de scule, un cric, 

un levier, un cleşte, una şurubelniţă, două pile, una lanternă               

şi unsprezece cauciucuri uzate, două bucăţi cauciuc pentru racord.  

Deasemenea s-au mai găsit şi următoarele scule în garaj, ce 

servesc la facerea reparaţiunilor necesare automobilelor: una forjă, 

una nicovală, un aparat de vulcanizat complet, una lampă de benzină, 

două bormaşine, zece burghie spirale, zece raibore, una preducea, 

două ciocane, două chei franceze dintre care una mai mare şi una mai 

mică, două chei americane, un cleşte, una foarfecă de tăiat tabla, 

patru chei fixe, cinci chei tubulare, cinci dălţi pentru pile diferite, 

două leviere, un cric, una cutie cu benzi şi şaibe, una menghină de 

mână şi două cilindre de Fiat uzate. 

             2) Un automobil marca Peugeot în stare bună de funcţionare 

având următoarele accesorii: una capotă, trei perne, un covor, un 

claxon, două faruri, două felinare, un generator, una pilă, una biuretă 

de uns, una ladă de scule, două pompe, un cric, un cleşte două leviere, 

                                                 
15

 Ibidem, f. 22. 
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zece cauciucuri, optsprezece camere, două chei fixe, un rezervor de 

benzină şi o şurubelniţă” 
16

. 

La 29 iulie  1919 Serviciul de Poduri şi Şosele se adresa 

Prefecturii cu o plângere: „în ziua de 22 iulie a c. împrumutând 

automobilul domnului director al prefecturii, care a mers la 

Mărăşeşti, cu ocazia pregătirii funerariilor naţionale înmormântării 

generalului Grigorescu s-a eclatat o anvelopă şi trei camere de aer, 

iar serviciul nostru nu mai are alte asemenea piese şi nici fonduri 

pentru procurarea lor, cât şi pentru repararea automobilului. 

Vă rog, să daţi dispoziţie, să mi se dea de la Prefectură acele 

piese care s-au stricat” 
17

. Prefectura aproba cererea. 

Anul 1920. La 7 mai 1920 Societatea Anonimă Podgoria 

cerea Prefecturii: ,,să dispuneţi înscrierea automobilului de 35 C. P., 

Fiat Tripoli având putere de încărcare de o tonă şi jumătate şi a 

dispune convocarea comisiunei pentru a-i da un număr de ordine şi 

cuvenita autorizaţiune pentru libera circulaţiune a lui, în toate 

direcţiile ţării” 
18

. Prefectura aproba cererea.  

La 11 mai 1920 Nicolae Barabulea, Gheorghe Antohe şi Nicu 

Petrescu din Panciu se adresau prefectului: „am cumpărat un 

autoturism camionetă pentru a face curse între Panciu – Mărăşeşti – 

Focşani, marca Ford de 20 C. P. Această maşină a mai fost autorizată 

vehicul de transport de Prefectura Poliţiei Capitalei. Noi ne 

prezentăm cu camioneta pentru a dispune examinarea după care să 

binevoiţi a ne elibera cuvenitul bilet de circulaţie” 
19

. Prefectura 

aproba cererea. 

În 10 iulie 1920 comandatul Garnizoanei Focşani cerea 

prefectului Ştefan Ferhat: „vă rugăm să dispuneţi să se întocmească 

un tablou cu toate maşinile şi materialele cu tracţiune automobilă ce 

se găsesc în judeţul Putna arătând localitatea unde se află şi în 

                                                 
16

 Ibidem, f. 67. 
17

 Ibidem, f. 68. 
18

 Ibidem, dosar nr. 75 / 1920, f. 6. 
19

 Ibidem, f. 53. 
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proprietatea cui sunt. Pe noi ne interesează materialele şi maşinile ce 

ar putea fi rămase de la unităţile germane în retragere pentru 

Muntenia şi unităţile ruse în Moldova” 
20

. 

La 26 iulie 1920 Poliţia Focşani răspundea prefectului:       

„Din cercetările făcute nu se găsesc maşini şi materiale cu tracţiune 

automobilă rămase de la trupele germane la retragerea lor din 

Muntenia sau de la unităţile ruse la retragerea din Moldova” 
21

. 

Poliţia Panciu răspundea că pe raza localităţii se găseau un 

camion de 10.000 kg şi o camionetă de cursă de 1.000 kg 
22

.  

În 31 iulie 1920 Poliţia Odobeşti răspundea prefectului:         

„în acest oraş nu se află maşini mici, materiale cu tracţiune 

automobilă rămase de la unităţile armatelor de ocupaţie” 
23

.  

În data de 19 octombrie 1920   Societatea Anonimă Podgoria 

cerea Prefecturii: „vă rugăm să convocaţi Comisiunea de Constatare, 

pentru a verifica autocamionul de 5 tone, având marca Graf & Stift cu 

motor de 40 / 45 C. P. care a devenit proprietatea societăţii noastre şi    

a-l înscrie în registre dându-i numărul de ordine şi permisul de liberă 

circulaţie”
  24

. Prefectura aproba cererea.  

Anul 1921. La 18 septembrie 1921 locotenent - colonelul 

Craifaleanu Vasile din Regimentul IV Artilerie Grea depunea o 

reclamaţie la Poliţia Focşani: „mă aflam în trecere pe bulevardul 

Carol în dreptul comandamentului Diviziei VI. În jurul orei 11.30, 

venea dinspre oraş, mergând spre bariera cazărmilor un automobil 

mic de culoare gălbuie cu numărul 29, în care se aflau patru 

persoane: în faţă doi tineri mecanici, fără haină pe dânşii, în fund alţi 

doi tineri în ţinută corectă.  

În faţa Diviziei a - VI - a se afla staţionată la marginea 

trotuarului o trăsură cu un cal. Câţiva metri înainte, această trăsură, 

                                                 
20

 Ibidem, dosar nr. 68 / 1921, f. 1. 
21

 Ibidem, f. 4. 
22

 Ibidem, f. 10. 
23

 Ibidem, f. 3. 
24

 Ibidem, dosar nr. 75 / 1920, f. 23. 
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automobilul arătat mai sus, care contrar regulamentului mergea pe 

partea stângă a drumului, a încrucişat cu alt automobil, care mergea 

spre oraş, şi care deasemenea a ţinut partea stângă a drumului.         

În timpul încrucişării nu ştiu pentru ce motiv conducătorul 

automobilului galben a început să facă nişte semnale care sunau ca 

nişte pocnituri, ceea ce a făcut ca calul, înhămat la trăsura ce se afla 

staţionată să se sperie şi să se ridice pe trotuar.  

Văzând accidentul care se putea întâmpla, trotuarul fiind plin 

de lume am făcut semn automobilului să oprească. (Art. 6 din Legea 

Circulaţiei Automobilelor) 

La refuzul şoferului de a opri m-am aşezat în faţa maşinei 

barându-i drumul şi forţându-l să oprească. M-am suit în automobil şi 

am cerut să merg la poliţie. Şoferul întorcând automobilul pe strada 

Mălureni i-a dat drumul cu intenţia probabilă de a-l scoate în câmp.  

Vâzând acestea l-am forţat să oprească şi să se întoarcă la 

poliţie. Oprind automobilul şoferul s-a dat jos şi învârtind nişte 

şuruburi a pretextat că maşina s-a oprit şi nu mai poate merge.  

Cerând să văd autorizaţia ce au de a conduce autoturismul 

am constatat că niciuna din cele patru persoane nu aveau la ea nici o 

autorizaţie. (Art 5 Legea circulaţiei automobilelor). 

Mai mult, cei doi din faţă care păreau mecanici mi-au spus că 

maşina este defectă şi au ieşit cu ea numai s-o încerce ca să vadă cum 

merge.  

Numele persoanelor aflate în automobil după declaraţiile lor 

sunt: 

1) Cel care conducea maşina: Costică Negulescu de meserie 

şofer, mecanic, birjar. 

2) Vasile Ionescu lăcătuş mecanic. 

 În spate: 

1) Aurel Rauch singurul care avea carte de identitate asupra 

sa. 

2) Manea  Gheorghe.  

Faptele sunt următoarele: 
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a) Trecerea cu indiferenţă pe lângă vehicole înhămate cu 

animale care speriate pot da naştere la accidente. 

b) Conducerea maşinei de persoane care n-au asupra lor 

autorizaţia cerută de art. 5 din Regulamentul de Circulaţie al 

Automobilelor. 

c) Şi ceea ce este mai grav încercarea în mijlocul oraşului a 

unei maşini defecte, constitue fapta care a revoltat opinia publică 

călcând în picioare noua lege a circulaţiei automobilelor (Monitorul 

Oficial din 28 august 1921). 

Cu onoare, vă rog, să binevoiţi a aplica cu stricteţe legea, 

pentru prestigiul autorităţilor şi ocrotirea cetăţenilor” 
25

.  

Automobilul se găsea în proprietatea Consilului Agricol Putna 

care prin directorul său dădea următoarea declaraţie la Poliţie: 

„automobilul era defect. În ziua de 18 septembrie 1921 reparat fiind 

puţin, a fost scos la probă dar n-a fost pus bine în stare de funcţionare 

căci acei care îl încercau l-au dus înapoi mai mult împins. 

Pentru încercarea automobilului se îndreptaseră spre bariera 

Goleşti cu intenţia de a ieşi afară din oraş. Cel care conducea 

autoturismul Costică Negulescu, fusese şofer la această maşină şi l-a 

luat spre a-l încerca deoarece îi cunoştea toate defectele. 

 A mai luat pe alţii în automobil pentru ca să-l ajute dacă se 

defectează mai rău pe drum, după cum s-a şi întâmplat şi după cum se 

obişnuieşte când se încearcă orice automobil.  

Zgomotul ce făcea automobilul şi pocniturile ce se auzeau 

preveneau pentru că era defect” 
26

. 

Tot în faţa poliţistului anchetator, şoferul Costică Negulescu 

de 19 ani, de profesie mecanic, dădea următoarea declaraţie: „în ziua 

de 18 septembrie 1921 pe la orele 10 am fost rugat de domnul 

consilier agricol al judeţului Putna să ies cu automobilul de seviciu 

pentru a vedea ce defecţiuni are. Eu am luat maşina, însoţit de alţi trei 

                                                 
25

 Ibidem, dosar nr. 68 / 1921, f. 23 şi verso. 
26

 Ibidem, f. 24. 
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oameni, spre a mă duce cu ea la câmp spre cazărmi pentru a o proba. 

În dreptul Diviziei a-VI-a pe strada Carol erau multe căruţe ţărăneşti 

pe o parte şi alta a străzii, între care era un cotigar cu un cal, care s-a 

cam speriat puţin din cauza zgomotului ce făcea maşina. În acel 

moment un domn colonel a strigat să opresc, iar eu nu am putut 

deoarece puteam întrerupe circulaţia. Din partea opusă venea un alt 

automobil şi trebuia să-i fac loc să treacă,  aşa că am oprit la locul 

unde nu era aglomeraţie de căruţe adică cu vreo 10 sau 20 de metri 

înainte. Atunci domnul colonel a venit la mine şi mi-a spus să merg cu 

maşina la poliţie, eu m-am supus şi am apucat pe strada Mălureni, 

spre a da în strada D. Sturza. Maşina însă s-a defectat şi nu am mai 

putut merge cu ea ceea ce a văzut şi domnul colonel. Atunci 

dumnealui ne-a dat în primirea unui soldat, ne-a luat numele în scris 

la fiecare după care a plecat.  

Eu ajutat de cei trei oameni şi de soldatul lăsat de domnul 

colonel am împins maşina cu mâinile până am pus-o în funcţiune şi 

am dus-o înapoi la Consiliul Agricol” 
27

.  

La 26 septembrie 1921 comisarul Ionescu, din Serviciul de 

Siguranţă, de pe lângă Poliţia Oraşului Focşani, întocmea un proces 

verbal cu următoarele sancţiuni: „din cercetările făcute şi după cum 

rezultă din depoziţiile pârâţilor şi ale domnului consilier agricol, 

automobilul condus de Costică Negulescu, posedă permis de 

circulaţie cu numărul 39 / 1921 eliberat de Prefectura Putna pe care 

nu a putut al prezenta la cerere conform articolului 45 aliniatul III  

din regulamentul de aplicare a legei privitoare la circulaţia 

automobilelor şi nici permisul de conducător auto de către Costică 

Negulescu, permis pe care nici nu-l posedă.  

Având în vedere că proprietarul automobilului a pus ca, 

conducător pe maşină o persoană ca și Costică Negulescu, fără să 

posede permis de conducere şi cu ştiinţa proprietarului, contraveniind 

astfel la dispoziţiile articolului 45 aliniatul II din sus - menţionatul 

regulament. 

                                                 
27

 Ibidem, f. 25 şi verso. 
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În baza articolului 51, amendăm pa numitul Costică 

Negulescu cu suma de 1.000 lei, iar instituţia Consiliului Agricol 

Putna cu 5.000 lei. Ambele amenzi urmează să fie în folosul 

Ministerului Lucrărilor Publice” 
28

. 

În anul 1921 în oraşul Focşani existau 13 autoturisme şi trei 

camioane 
29

. 

În 9 iulie 1921 George Ulisse Negropontes din Mărăşeşti se 

adresa prefectului: „Vă rog să-mi eliberaţi un bilet de liberă circulaţie 

pentru automobilul meu marca Overland de 12 C.P. culoare neagră de 

patru persoane, fiind condus de şoferul Giuseppe Gotti de 26 ani, 

naţionalitate italiană ce posedă carnet de şofer”  
30

. Prefectura aproba 

cererea. 

Datorită abuzurilor săvârşite, Ministerul de Interne este nevoit 

să introducă noi prevederi dure în lege: „amendarea imediat cu sume 

mari, cu drept de transformare în închisoare pentru cei insolvabili şi 

confiscarea automobilului în caz de refuz de plată a amenzii, după 

trecerea termenului de 15 zile în care infractorul are dreptul de a se 

adresa instanţelor judecătoreşti. Scopul acestei legi este oprirea 

abaterilor continui ale conducătorilor de automobile” 
31

. 

În data de 9 septembrie 1921 Direcţia Administraţiei Generale 

din cadrul Ministerului de Interne informa prefectul despre 

următoarele dispoziţii:  

„Pentru plăcile cu numere de identitate, Prefecturile de judeţ 

şi Poliţiile vor percepe o taxă de una sută lei. 

Pentru obţinerea permisului de conducere solicitantul va 

depune odată cu cererea de înscriere suma de două sute lei. 

                                                 
28

 Ibidem, f. 23 verso. 
29

 Ibidem, f. 30.  
30

 Ibidem, dosar nr. 72 / 1921, f. 49. 
31

 Ibidem, dosar nr. 77 / 1922, f. 1. 
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Din sumele rezultate se vor achita furnizorului plăcile cu 

numărul de ordine imprimate, diurnele membrilor comisiilor de 

examinare, ce le vor stabili Prefecturile. 

Pe lângă comisiile de examinare atât a automobilelor cât şi a 

conducătorilor, Prefecturile vor delega un funcţionar de la serviciul 

circulaţiei, care va îndeplini funcţia de secretar, ce va face parte din 

comisiune şi care va avea răspunderea lucrărilor privitoare la 

gestiune împreună cu ţinerea la curent a scriptelor” 
32

. 

Referitor la obţinerea permisului de conducere, Ministerul de 

Interne informa prefectul de următoarele cerinţe:  

„Persoanele de ambele sexe vor trece un examen în faţa unei 

Comisii ce va funcţiona numai la prefecturile de Poliţie cea mai 

apropiată. 

Permisele de circulaţia automobilelor se vor elibera de 

prefecturile de judeţe şi de prefecturile de poliţie acolo unde acestea 

există.  

Numărul de ordine al automobilului se va elibera o dată cu 

permisul de circulaţie de prefecturile de judeţe şi de prefecturile de 

poliţie acolo unde acestea există.  

În judeţele de reşedintă, acolo unde există o prefectură de 

poliţie, aceasta va elibera permisul pentru toate vehiculele din 

cuprinsul judeţului” 
33

. 

La 27 noiembrie 1921, directorul Fabricii de cherestea şi a 

Morii „Viitorul României”, se adresa prefectului: „conform legii 

autocamioanelor vă rugăm să ne daţi cuvenita aprobare de liberă 

circulaţie pentru autocamionul nostru de 35 C. P., condus de şoferul 

Ladislau Nagy, din Arad, care transportă diferite mărfuri clienţilor 

noştrii” 
34

. Prefectura aproba cererea. 

Anul 1922. La 19 aprilie 1922 Direcţiunea Administraţiei 

Generale din cadrul Ministerului de Interne se adresa prefectului       
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V. Mamigonian: „Domnul Preşedinte al Automobil Clubului Regal 

Român, ne face cunoscut după cum i se comunică de cluburile 

regionale că unele Prefecturi numesc în comisiile pentru examinarea 

şoferilor şi automobilelor în locul unui membru al A. C. R. alte 

persoane sub motivul că în acea localitate nu există un centru 

regional al acelui club.  

Aducându-vă aceasta la cunoştintă avem onoarea a vă face 

cunoscut că în localităţile unde  există un membru al A. C. R. acesta 

va face parte din comisiune” 
35

.  

Între anii 1920 - 1922 au fost eliberate 40 
36

 de permise auto 

pentru 40 de maşini în judeţul Putna 
37

. 

La 9 martie 1922 plutonierul Vasilescu Ioan, şeful postului de 

jandarmi Coţofăneşti, încheia următorul Proces - verbal: „pe când ne 

aflam pe şoseaua naţională a apărut în faţa noastră un camion 

automobil cu un tractor pe care văzându-l fără număr de ordine l-am 

oprit şi am întrebat pe şoferul mecanic dacă are bilet de liberă 

circulaţie al automobilului precum şi permis de conducere. Numitul 

ne-a prezentat un bilet de liberă circulaţie în ţară şi altul cu fotografie 

scris în limba cehoslovacă. Biletul de liberă trecere este din anul 

1922, iar cel cu fotografie din 1908. Şoferul mecanic se numeşte Ioan 

Hoborc, iar ajutorul Niţă Nauman cu domiciliul în comuna Grozeşti, 

judeţul Bacău. Cei doi au declarat că maşina este proprietatea 

domnului general Grigorescu cu domiciliul tot în Grozeşti. Camionul 

îl transportă de la Mărăşeşti la Grozeşti, din ordinul 

administratorului moşiei sus - citate.  

Având în vedere că acei contravenienţi au încălcat legea 

privitoare la circulaţia automobilelor, prin faptul că au pus în 

circulaţie automobilul fără număr de ordine, fără bilet de liberă 

circulaţie şi fără permis de conducere al şoferului mecanic.                
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Se dispune amendarea proprietarului şi şoferului mecanic cu suma de  

20. 000 mii lei.  

Menţionăm că şoferul mecanic Ioan Hoborc, în momentul 

cercetărilor, la postul de jandarmi, a căutat să ne mituiască cu suma 

de 40 lei, pentru a-i pune camionul în libertate. Suma am       

confiscat-o şi se va înainta împreună cu actele constatatoare 

organelor în drept” 
38

. 

Anul 1923. La 20 aprilie 1923 Ministerul de Interne, prin 

Serviciul Cazierului Central de Automobile şi Conducători de 

Automobile, informa Prefectura: „Automobil Club Regal Român 

încurajat de succesul obţinut cu primul concurs de turism din anul 

trecut, a hotărât să organizeze în fiecare an o mare competiţie 

intrernaţională pentru introducerea cât mai întinsă a acestui util mod 

de locomoţiune în ţara noastră. Circuitul de anul acesta la care vor 

participa Alteţele Lor Regale Principele Carol şi Principele Nicolae, 

precum şi reprezentanţi ai mai multor producători străini: francezi, 

italieni, germani, şi austrieci, va avea loc în prima jumătate a lunii 

iunie şi că trece prin toate ţinuturile alipite, fără Basarabia unde 

şoselele nu sunt propice pentru un asemenea concurs.  

Distanţa totală a circuitului va fi de circa 2.400 km, trecând 

în linii largi prin următoarele trasee: Bucureşti, Ploieşti, Buzău, 

Râmnicu Sărat, Focşani, Bacău, Roman, Iaşi, Fălticeni, Suceava, 

Siret, Cernăuţi, Storojineţ, Gura Humorului, Câmpulung (Bucovina), 

Vatra Dornei, Bistriţa, Regimul Săsesc, Târgu Mureş, Sighişoara, 

Mediaş, Sibiu, Sebeşul Săsesc, Alba Iulia, Abrud, Turda, Cluj, Oradia 

Mare, Arad, Timişoara, Lugoj, Caransebeş, Haţeg, Târgu Jiu, Govora, 

Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Bucureşti. 

Concursul va fi împărţit în şapte etape de câte o zi fiecare. 

Aducându-vă la cunoştiunţă cele ce se vor petrece, vă rugăm 

să daţi cuvenitele instrucţiuni autorităţilor subordonate, ca împreună 

cu delegatul A. C. R. R. însărcinat cu organizarea acestui concurs să 
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se ia toate măsurile necesare pentru buna organizare a parcursului şi 

a măsurilor de ordine” 
39

.  

În 27 aprilie 1923 Serviciu Cazierului Central de Automobile 

şi Conducători de Automobile făcea precizările necesare: „concursul 

internaţional de turism va începe în ziua de 30 mai cu următorul 

itinerariu în care va fi prezent şi judeţul Putna: 

30 mai 1923, Etapa I: Bucureşti, Băneasa, Otopeni, 

Tâncăbeşti, Ţigăneşti, Româneşti, Ploieşti, Bucov, Valea 

Călugărească, Mizil, Buzău, Dărâmaţi, Râmnicu Sărat, Plaineşti, 

Popeşti, Goleşti, Focşani, Precistanu, Bizigheşti, Târgu Domneşti, 

Adjudul Nou, Sascut, Răcăciuni, Letea Nouă, Bacău, Şerbeşti, 

Filipeşti, Elisabeta Doamna, Roman, Târgul Frumos, Bălţaţi,       

Podul Iloaiei, Iaşi […] 415 km” 
40

. 

La 18 august 1923 prefectura Putna, condusă de I. Sărăţeanu, 

primea următoarea informare din partea Ministerului de Interne:         

„s-au primit numeroase reclamaţiuni contra automobiliştilor pentru 

faptul că nu respectă dispoziţiunea ca circulaţia să se facă pe partea 

dreaptă a drumurilor şi străzilor împiedicând astfel circulaţia 

celorlalte vehicole.  

Deasemenea în trecere prin oraşe şi comune nu micşorează 

viteza conform legii şi regulamentelor în vigoare, din care cauză se 

produc multe accidente.  

Aducându-vă acestea la cunoştinţă, vă rugăm, să luaţi de 

urgenţă cele mai severe măsuri pentru respectarea dispoziţiunilor 

legale, în această privinţă dând cuvenitele ordine agenţior poliţieneşti 

şi administrativi, să încheie imediat procese verbale de contravenţiuni 

în cazurile specificate mai sus” 
41

. 

În 7 decembrie 1923 Automobil Club Regal Român se adresa 

prefectului G. Gavriliu: „multe din semnalele instalate pe şoselele 
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traseului concursului înternaţional de anul acesta sunt treptat distruse 

de populaţie. Cum aceste semnale instalate cu mari sacrificii sunt de 

utilitate publică, vă rugăm a lua prin organele de sub ordinul 

dumneavoastră, cele mai severe măsuri de pază dispunând în acelaşi 

timp darea în judecată a celor vinovaţi” 
42

. Prefectul trimitea cererea 

poliţiei. 

Anul 1924. În 20 martie 1924 Prefectura Focşani primea 

următoarea notă: „Poliţia Ploieşti, seviciul Circulaţia Automobilelor, 

ne aduce la cunoştinţă că şoferul Ghiţă Gheorghe din Bucureşti a 

încălcat regulamentul circulaţiei automobilelor. Prin Procesul Verbal 

din 3 august 1922 a fost pedepsit cu amendă de 1.000 lei pe care a 

plătit-o imediat. 

Cum această pedeapsă urmează să-i fie trecută în carnetul 

său, şi deoarece numitul şofer s-a mutat din Aleea Blank nr. 1 

Bucureşti, fără a şti unde ,vă rugăm să luaţi măsurile necesare pentru 

urmărirea lui, şi în caz de găsire se va trece în permisul de conducere, 

contarvenţia aplicată” 
43

. A doua zi prefectura trimitea informarea 

Siguranţei Focşani. 

La 21 iulie 1924 Gabriel Ionescu, subcomisar la Poliţia 

Focşani, Serviciul de Siguranţă, trimitea prefectului următorul      

proces - verbal: „în urma tuturor cercetărilor şi investigaţiunilor 

făcute de noi şi de agenţi acestui serviciu în întreg oraşul până în 

prezent nu s-a putut găsi îndividul Ghiţă Gheorghe şofer din 

Bucureşti, spre a se nota în carnetul său de circulaţie amenda de 

1.000 lei pe care a achitat-o. 

Din informaţiile culese de la toţi proprietarii de automobile, 

de la garaje  şi de la şoferii  din acest oraş numitul şofer este 

necunoscut şi nu şi-a făcut aparaţia în acest oraş” 
44

. 

În 6 iulie 1924 Ministerul de Interne, printr-o telegramă 

urgentă, informa prefectul: „Societatea Moto Clubul Român ne aduce 
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la cunoştinţă că, în scopul dezvoltării motociclismului în România, a 

hotărât să organizeze în ziua de 1iulie a.c. un concurs de rezistenţă 

pentru motociclete pe traseul Bucureşti – Piteşti – Câmpulung              

- Braşov - Ploieşti - Bucureşti, iar în zilele de 20 - 27 iulie a. c. un 

mare concurs de turism pe circuitul Bucureşti -  Piteşti -  Râmnicul 

Vâlcea - Sibiu - Mediaş -  Sighişoara -  Târgu Mureş -  Bistriţa             

-  Vatra Dornei -  Cernăuţi - Fălticeni - Roman - Bacău - Focşani           

- Buzău - Bucureşti.  

Comunicându-vă acestea, avem onoarea, a vă ruga să 

binevoiţi, a da cuvenitele dispoziţiuni, pentru supravegherea ordinii 

pe şoselele din judeţul dumneavoastră cuprinse în menţionatele 

circuite” 
45

. Prefectura trimitea telegrama la compania de jandarmi 

locală. 

Anul 1925. La 30 aprilie 1925, Prefectura primea următoarea 

notă: „Automobil Club Regal Român consecvent programului ce şi-a 

impus şi încurajat de succesele obţinute a decis să organizeze anul 

acesta al patrulea concurs internaţional de turism. 

Trecerea prin judeţul dumneavoastră se va face în dimineaţa 

de 1 iunie 1925 de la ora 4 în sus, dat fiind că concurenţii vor pleca 

din Bucureşti în noaptea de 31 mai la ora 24. Parcursul va fi:   

Şoseaua Naţională - Râmnicu Sărat - Focşani - Şuşiţa - Tecuci. 

În afară de asta,  A. S. R. Principele Carol, care şi în anul 

acesta ca în anii trecuţi a binevoit să ne trimită adeziunea sa ca 

participant;  multe case străine de automobile au anunţat trimiterea 

de concurenţi din partea lor.  

Ţinând seama de împortanţa acestui concurs internaţional 

precum şi de persoanele străine ce iau parte la el, autorităţile centrale 

au binevoit să ne acorde tot sprijinul lor şi în acest scop Ministerul de 

Interne va trimite la timp unn ordin circular către toate prefecturile  

de judeţ, precum şi celorlalte autorităţi pe unde va trece concursul. 
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Un delegat al nostru se va prezenta la dumneavoastră pentru 

a vă da din timp explicaţiile necesare” 
46

. 

În 10 iunie 1924, Automobil Club Regal Român trimitea 

prefectului următoarele: „Vă aducem mulţumirile noastre cele mai 

călduroase pentru colaborarea preţioasă ce ne-aţi dat cu ocazia celui 

de al IV-lea Concurs de Turism organizat de Societatea noastră cu 

ajutorul A. C. Regionale Cluj şi Banat – Crişana.  

Măsurile de ordine ce aţi binevoit a le lua în departamentul 

dumneavoastră au contribuit în bună parte la reuşita acestui concurs.  

Vă rog, să fiţi intrepretul mulţumirilor noastre faţă de domnii 

primari ai comunelor pe unde a trecut circuitul şi să primiţi domnule 

prefect încredinţarea consideraţiunii noastre distinse” 
47

. 

La 11 august 1925 prefectul era informat despre un accident, 

petrecut în judeţ, ce a avut ca victimă un copil: „Ieri 8 august a. c. la 

ora 13 şi 50 prin târguşorul Pănceşti a trecut cu viteză mare un 

automobil format mic cu trei persoane în el, călcând şi rănind grav pe 

băiatul Gheorghe Pavel. Automobilul nu a oprit şi şi-a continuat 

drumul spre Bacău – Roman.  

Şeful secţiei de jandarmi din Sascut a luat cazul în cercetare, 

a telegrafiat poliţiilor din împrejurimi, iar la ora 14 şi 40, automobilul 

cu indivizii în chestiune au fost arestaţi de poliţia oraşului Bacău. 

Proprietarul maşinii este Leon Abramovici iar şofer a fost Ionescu 

Miclea, ambii din Bucureşti.  

Şeful secţiei de jandarmi din Sascut ne-a informat că  

mergând la Bacău spre a duce indivizii în cercetare, nu i-a găsit, fiind 

puşi în libertate de Parchetul Bacău.  

Pacientul este în stare gravă şi a fost intrenat la spitalul 

Proorocul Samuil din Focşani” 
48

.   

În anul 1925, în judeţul Putna se aflau în circulaţie 100 de 

automobile 
49

. 
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Anul 1926. La 23 ianuarie 1926, Ministerul de Interne se 

adresa Prefecturii: „Numeroasele accidente de automobil din ultimul 

timp au luat proporţii îngrijorătoare. Majoritatea acestor accidente 

sunt datorate următoarelor două cazuri: 

Viteza regulamentară a circulaţiei automobilelor; 

Lipsa de cunoştinţe suficiente a şoferilor în conducerea 

maşinilor. 

Pentru acest din urmă caz am dat ordin Prefecturilor de 

poliţie să aducă la cunoştinţa membrilor din Comisiunile 

extraordinare a conducătorilor de maşini să procedeze cu toată 

stricteţea la acordarea permiselor de circulaţie. 

În ceea ce priveşte respectarea dispoziţiunilor privitoare la 

viteză, vă rugăm să luaţi măsuri severe cu toate autorităţile 

administrative şi poliţieneşti, precum şi cu jandarmii din judeţ, să 

procedaţi cu toată energia la oprirea acestui abuz dând procese 

verbale infractorilor” 
50

. Pe 29 ianuarie 1926, prefectul cerea 

instituţiilor de forţă din subordine să ia măsurile necesare pentru 

reducerea numărului de accidente. 

În 11 mai 1926, Enache Haret, şeful Serviciului de Poduri şi 

Şosele, cerea Prefecturii Putna informaţii pentru a obţine un permis de 

conducere. În aceeaşi zi, Prefectura răspundea: „în oraşul Focşani nu 

există nici o comisiune pentru examene de şofer, iar examenul poate fi 

dat în oraşul Galaţi” 
51

. 

La 13 iulie 1926, Prefectura judeţului Putna, condusă de          

I. Em. Sărăţeanu, dădea următoarea ordonanţă:  

„Se aduce la cunoştinţa onor publicului, următoarele 

dispoziţiuni ale legei circulaţiei pe drumurile publice din România. 

Acei cari mână sau conduc vehicole (care, căruţe, sănii, 

trăsuri de orice fel şi automobile) sunt obligaţi de legea circulaţiei, 
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drumurile publice, cum şi de regulamentul acestei legi să meargă 

totdeauna pe partea dreaptă a drumului.  

Este absolut oprit a se merge pe mijloc sau pe partea stângă a 

şoselei sau a drumului. 

Acei care nu respectă acest ordin al legii menţionate mai sus 

sunt amendaţi cu 300 lei, amendă ce se plăteşte imediat jandarmilor 

cari în schimb sunt datori de a elibera - (celui amendat) - o chitanţă 

din carnetul de amenzi ce posedă cu ei, iar când cel greşit nu are bani 

la el să plătească amenda este dus la postul de jandarmi unde se 

opresc vitele, până aduce banii.  

Când se merge regulat, adică numai pe dreapta, conducătorul 

n-are nici o grijă,  fie că vine o trăsură sau un automobil din spatele 

lui şi care trece înainte prin stânga căruţei.  

Dacă din uitare o căruţă merge pe mijlocul drumului şi aude 

că din spate sună un automobil, conducătorul este dator să treacă 

prin dreapta drumului - (trompeta automobilului) -. 

Când conducătorul unui car sau căruţe a eşit din ţarină din 

stânga drumului, nu s-a aşezat cu mersul pe dreapta şoselei şi dacă 

aude sunând din spate un automobil, atunci să rămână pe stânga unde 

era, căci până să treacă de-a curmezişul pe dreapta şoselei, 

automobilele cari vin repede şi ţin pe dreapta, ori îl ajunge şi 

neputând opri iute,loveşte vitele şi pot omorî sau răni pe conductor, 

cari dacă scapă cu viaţă ori cu vitele schiloade, apoi după lege mai 

plăteşte şi stricăciunile automobilului.  

Ţineţi minte bine, oricum ar fi drumul mergeţi numai pe 

dreapta, ca să nu plătiţi amenda, să nu plătiţi daune automobiliştilor 

să nu vă fie ameninţată viaţa dumneavoastră şi a vitelor, ca să se 

aşeze bine pietrişul pe şosele şi să fie bine pe toată lăţimea lor şi ca să 

dovediţi că respectaţi legea (sunteţi oameni de înţeles) şi că nu lucraţi 

de teama amendei sau a jandarmului. 

Nădăjduiesc că oamenii înţelepţi şi iubitori de ordine, ne vor 

ajuta prin păzirea ordinei mersului lor pe drumuri şi vor da cât mai 

puţin de lucru jandarmilor, cari după legea circulaţiei sunt 

însărcinaţi, cu păzirea ei şi cu aplicarea amenzilor, căci jandarmeria 



Automobilele Prefecturii Putna şi normele de circulaţie rutieră  

în perioada 1911 - 1936 

 

151 

 

este creeată pentru a păzi pe oamenii cuminţi şi de ordin, în contra 

celor răi şi neascultători ai legilor” 
52

. 

Referitor la aplicarea ordonanţei în 20 septembrie 1926, 

Compania de Jandarmi Putna, într-o notă confidenţială, se adresa 

prefectului: „În majoritatea comunelor ne pun piedici chiar primarii 

şi pe alocuri chiar şefii organizaţiei politice a comunei.  

Ori de câte ori jandarmii trec să aplice sancţiuni, acolo unde 

legile şi ordonanţele nu sunt respectate ne lovim de intervenţiuni la 

persoanele politice prin reclamaţiunile celor arătaţi mai sus, că 

locuitorii sunt asupriţi şi că de unde s-au scos aceste norme de legi. 

Cu această stare de lucruri, nu se poate ţine ordinea în 

judeţul nostru şi călcarea legilor va dăinui la infinit.  

Acolo unde s-a înţeles rostul aplicării legilor cu stricteţe pe 

baza ordonanţelor şi recomandaţiunilor date, comunele sunt o cinste 

pentru judeţ şi fac fală pentru noi în faţa străinilor care trec prin 

judeţ” 
53

. 

Anul 1927. La 4 mai 1927, Automobil Club Regal Român se 

adresa Prefecturii Putna: „anul acesta se va organiza cel de-al şaselea 

concurs internaţional de turism care va avea loc de la 30 mai la          

6 iunie, inclusiv. 

Autorităţile centrale au binevoit să ne acorde tot sprijinul lor, 

şi în acest scop, Ministerul de Interne va trimite la timp ordin circular 

către toate prefecturile de judeţe, poliţii, comandanţilor de jandarmi 

rurali şi primăriilor comunelor pe unde va trece concursul,  spre a lua 

măsurile necesare.  

În cursul lunii mai un delegat al nostru se va prezenta la toate 

autorităţile respective spre a da informaţiunile necesare.  

A. S. R. Principele Nicolae a binevoit să anunţe participarea 

Sa la concurs. De asemenea multe case străine au anunţat şi ele 

participarea la concurs. 
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Facem apel personal la dumneavoastră rugându-vă să 

binevoiţi a ne da tot sprijinul luând măsurile de ordine dictate de 

împrejurări în cuprinsul judeţului dumneavoastră. 

Ţinem a adăoga că, întrucât caracterul concursului nostru 

este al unei probe de turism nu este nevoie a împiedica circulaţia pe 

şosele, ci numai a dispune stricta respectare a legii de circulaţie, 

adică vehicolele să ţină pe dreapta,să se împiedice aglomeraţia în 

comune şi să se oprească circulaţia animalelor libere pe şosele.         

În cazul când în zilele de trecere a concurenţilor vor fi zile de târg în 

comune aducerea animalelor la aceste târguri să nu se facă pe traseul 

concursului.  

În judeţul dumneavoastră concurenţii vor trece în ziua de        

1 iunie 1927 venind de la Galaţi pe şoseaua naţională la Tecuci, de 

aici la Mărăşeşti de unde vor continua tot pe şoseaua naţională prin 

Adjud – Bacău la Roman” 
54

. 

În urma cererii ministrului de Interne, la 5 octombrie 1927, 

prefectul comunica următoarele: „în anul 1926 s-au eliberat 23 de 

permise de circulaţie şi s-a încasat suma de 5.750 lei, socotit a 250 lei 

eliberarea unui permis de circulaţie din care s-a plătit 3.060 lei costul 

a 50 tăbliţe şi 2.690 lei, s-a plătit misia celor patru membri din 

comisiunea pentru examinarea celor 23 de automobile. 

În primele şase luni de la 1 ianuarie 1927 până la 1 iulie   

1927 s-au eliberat 52 permise de circulaţie pentru care s-a încasat 

suma de 13.090 lei, adică 250 lei de permis. Din această sumă s-a 

plătit: 7.000 lei membrilor comisiei de examen, 3.200 lei s-a plătit 

costul a 50 de tăbliţe şi 300 lei s-a plătit imprimarea a 100 permise  

de circulaţie. Avem un rest de 2.500 lei din care se vor face 50 de 

tăbliţe. La carnetele de conducere nu s-a perceput nici o taxă” 
55

.  

La 4 noiembrie 1927, Primăria Odobeşti semnala Prefecturii 

următoarele: „George Salter staţionează cu două automobile în acest 

oraş speculând transporturi de pasageri, nu numai în trecere prin 
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oraş, ci face curse locale recrutând pasageri din oraş şi făcând curse 

în podgorie în paguba birjarilor, automobilelor odobeştene, păgubind 

şi comuna de taxele ce i se cuvin. 

Întrucât petiţionarul este proprietar de vehicole în Focşani, 

credem că are curse regulate acolo, iar venind cu pasageri din 

Odobeşti, poate să se reântoarcă cu alţii, dacă i se ivesc de ocazie,   

iar nu să staţioneze ore şi chiar zile întregi în acest oraş, unde nu 

plăteşte nimic” 
56

. 

La data de 20 decembrie 1927, în judeţul Putna erau în 

circulaţie 198 de automobile din care: 11 autocamioane,                     

12 motociclete, șapte autocamionete, 14 autobuze, 153 autoturisme 
57

. 

Anul 1928. Ioan Păcuraru la 16 ianuarie 1928 încheia 

următorul proces - verbal: „La orele 12 şi 15 minute domnul            

Călin I. Baciu conducător al automobilului No. 231 F. S. cu 

domiciliului în Focşani, proprietarul Societăţii Podgoria, a comis 

contravenţia prin faptul [că] a condus cu o viteză vertiginoasă           

de circa 40 km, în loc de 12 km / oră viteză regulamentară. 

Infracţiunea s-a comis pe strada Jalaboi.  

La constatările noastre numitul declară că a condus maşina 

cu viteză, grăbit să ajungă mai repede la sediu societăţii.  

În conformitate cu legea, am aplicat o amendă de 1.000 lei 

sumă ce urmeză a o depune la caseria comunei Focşani în termen de 

15 zile” 
58

. 

În 18 mai 1928, Automobil Club Regal Român informa 

prefectul: ,,Am hotărât să organizăm ediţia a VII-a a Concursului 

Intrernaţional de Turism. 

A. S. R. Principele Nicolae, Înalt Regent a binevoit să ne 

trimeată de pe acum adeziunea sa, ca participant la acest concurs. 
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Autorităţile au binevoit să ne acorde tot sprijinul lor, ca în 

anii precedenţi şi, în acest scop, Ministerul de Interne şi 

Comandamentul Corpului de Jandarmi rurali vor trimite în timp util 

ordinele circulare respective către toate prefecturile de judeţe, de 

poliţie, primăriilor şi comandanţilor de jandarmi rurali, pe unde va 

trece acest concurs.  

Concurenţii vor trece prin judeţul dumneavoastră pe şoseaua 

naţională Râmnicu Sărat – Focşani – Tecuci în ziua de 5 iunie 

începând cu ora 1 dimineaţa. Trecerea ultimului concurent va fi 

anunţată tuturor posturilor prin automobilul de control care va 

închide circuitul” 
59

. 

Anul 1929. La 8 ianuarie 1929 Primăria Odobeşti trimitea 

următoarea notă prefectului: ,,Mihai Alexe Enoiu a fost amendat de 

către poliţia locală cu 20.000 lei, ca contravenient la circulaţia 

automobilelor în ziua de 17 decembrie 1928, vă rugăm a dispune 

scoaterea la vânzare a automobilului de care se serveşte 

contravenientul pentru a se încasa amenda” 
60

. 

Şeful Poliţiei Focşani se adresa prefectului la 10 ianuarie 

1929: „având în vedere desele reclamaţiuni relativ la accidentele de 

automobil, părăsirea de serviciu a şoferilor de la proprietarii de 

automobile, darea în judecată a şoferilor contravenienţi la legea 

circulaţiei, precum şi cererile de urmărire a şoferilor ce se primesc 

din alte oraşe, mai în toate cazurile acestea din urma delictelor şi 

contravenţiilor comise, dispar fără ca urmărirea să se poată efectua 

în mod sigur şi grabnic, acestea pentru că nu avem un serviciu de 

caziere pentru şoferii conducători cât şi pentru proprietarii 

conducători. Pentru acest lucru e necesar a se înfiinţa un serviciu de 

caziere în oraşul Focşani, ce urmeză să ţină de Prefecturile de judeţ.  

Astfel, cu onoare vă rugăm, să se emită o Ordonanţă în întreg 

judeţul dându-se un termen limitat de circa 30 de zile, prin cari 

proprietarii conducători cât şi şoferii conducători de automobile, 
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autobuze, autocamioane, autocamionete şi motociclete să se prezinte 

la Poliţia Focşani, Biroul Circulaţiei, aducând cu sine permisul de 

conducere şi o fotografie pentru a le forma dosare caziere individuale. 

Proprietarii de automobile sunt obligaţi a anunţa poliţiei orice 

schimbare de conducător şi motivul concedierii lor, acestea pentru a 

se efectua mutaţiile” 
61

.  

La 25 martie 1929, Prefectura Putna dădea următoarea            

ordonanţă: „Toţi proprietarii de automobile şi autobuze şi de orice 

vehicole mecanice să se prezinte la Prefectură în ziua de 15 ale 

fiecărei luni, când se vor prezenta în ziua de şase, cu maşinile în faţa 

comisiei instituită pentru verificarea lor. 

Cei care nu se vor supune prezentei ordonanţe, vor fi 

pedepsiţi cu amendă de la 5.000 – 20.000 lei ridicându-li-se permisele  

Viteza maximă cu care vor merge vehicolele mecanice în oraş 

va fi de 12 km pe oră. 

Domnii ofiţeri de poliţie de toate categoriile din judeţ vor 

aduce la îndeplinire prezenta ordonanţă” 
62

.   

În ziua de 16 mai 1929 prefectul Ioan P. Ioan se adresa 

poliţistului oraşului: „Am constatat că serviciul de circulaţie aşa cum 

se face, lasă foarte mult de dorit, iar ofiţerul însărcinat cu executarea 

lui, îl neglijează complet.  

Până astăzi majoritatea proprietarilor de maşini de curse      

n-au achitat la Prefectură taxele respective. 

Şoferii merg cu viteză neregulamentară şi sancţiuni nu se iau. 

Unele maşini n-au numere vizibile, farurile nu se aprind noaptea. 

Şoferii şi ajutorii lor în piaţa publică unde se găsesc, se dedau la 

scandaluri şi dezordini, fără ca nimeni să-i sancţioneze. 

Toate aceste stări de lucruri oglindesc lipsa de iniţiativă şi 

interes din partea ofiţerului de poliţie însărcinat cu controlul.   
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Acestea fiind, vă rog să dispuneţi imediata înlocuire a 

acestuia cu un alt ofiţer de poliţie mai energic şi care să-şi facă 

complet datoria” 
63

. 

La 19 aprilie 1929, Dumitru Cardaş, consilier judeţean, se 

plângea Poliţiei: „susţin într-u totul reclamaţia verbală făcută poliţiei 

locale contra conducătorului automobilului, care a condus cu viteză 

la întretăierea străzilor Sf. Dumitru şi Ştefan cel Mare, fără semnal   

şi numai printr-o împrejurarea fericită nu m-a călcat cu automobilul 

pe mine şi pe profesorul de liceu Diaconescu, când traversam strada 

de pe un trotuar pe altul.  

Cer ca şoferul să fie dat judecăţii, pentru a-şi primi cuvenita 

pedeapsă conform legii privitoare la circulaţia automobilelor” 
64

. 

În aceeaşi zi, profesorul Diaconescu declara Poliţiei 

următoarele: „la începutul lui aprilie pe la orele unu şi jumătate ziua, 

mă plimbam în tovărăşia domnului Cardaş. 

Ne aflam în dreptul uzinei electrice unde se află piaţa de 

staţionare a automobilelor, traversând strada de pe trotuarul de  

lângă curtea domnului Bărbulescu, pe trotuarul de vis-a-vis. 

În acel moment a trecut cu o viteză vertiginoasă un automobil, 

şi numai datorită unei împrejurări fericite n-au fost victime acestui 

şofer, care a mers cu o viteză chiar mai mare decât a cailor în galop,  

fără a da nici un semnal de alarmă” 
65

. 

La 20 aprile 1929, sergentul de oraş Bivolu Grigore declara: 

„mă aflam staţionat la intersecţia străzilor Sf. Dumitru cu Ştefan cel 

Mare, unde este piaţa de staţionare a automobilelor când a trecut   

prin intersecţie un automobil condus de domnul Negulescu, cu o 

viteză foarte mare de peste 30 km / oră. 

Nici nu a claxonat la intersecţie  şi era să calce pe doi domni, 

dintre care unul era domnul Cardaş. 
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Eu l-am notat şi am dat raportul agentului de circulaţie care a 

mers cu domnii la poliţie, reclamând cazul ofiţerului de serviciu” 
66

.  

În 8 mai 1929, şeful Postului de jandarmi din  Domneşti, 

plutonierul Antohi încheia următorul Proces - verbal referitor la 

depăşirea vitezei legale de circulaţie: „astăzi la ora 8 în timp ce mă 

aflam la oficiul poştal am văzut venind dinspre Focşani spre Bacău un 

automobil circulând pe şoseaua naţională ce trece prin Târgul 

Domneşti cu o viteză de 20 km / oră în loc de 12 km / oră.  

Acest fapt s-a stabilit de noi după cum urmează: prima dată 

la ora opt maşina a fost văzută prin dreptul postului de jandarmi, iar 

după un minut şi treizeci de secunde, a trecut pe lângă noi prin  

dreptul oficiului poştal, care este situat la o depărtare de cinci sute de 

metri de sediul jandarmeriei. Am făcut semn de oprire, însă 

conducătorul din viteza cu care mergea, nici nu ne-a putut observa. 

Pentru aceasta conducătorul auto a fost amendat conform legii cu 

suma de 3.000 lei” 
67

. 

La 14 octombrie 1929, Prefectura Judeţului Putna dădea 

următoarea ordonanţă, referitor la taximetria ilegală:  

„Ordonanţă 

Având în vedere că unele automobile taximetre circulă fără 

autorizaţie prealabilă despre care se face menţiune în legea privitoare 

la circulaţia automobilelor. 

Având în vedere că cei mai mulţi proprietari de automobile 

taximetre, angajează pentru conducerea acestor vehicule şoferi cu 

rele purtări, incorecţi şi certaţi cu justiţia, ce au cu ei copii minori, 

nepregătiţi şi fără răspundere, care adesea prin surprindere trec la 

conducerea maşinilor, înmulţind posibilităţile de accidente. 

Având în vedere că automobilele taximetre sunt rău 

întreţinute, deteriorate chiar şi defecte, fapt ce contravine legii. 
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Având în vedere că aceste fapte aduc prejudicii şi vătămare 

publicului. 

Pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice şi prevenirea 

infracţiunilor de această natură.  

Ordonăm 

a) Nici un proprietar de automobile: turisme, autobuze sau 

autocamioane, nu le vor putea pune în circulaţie în cuprinsul 

judeţului, pentru folosinţe comerciale, pentru transporturi de 

pasageri, bagaje sau mărfuri, fără o prealabilă autorizaţie din partea 

noastră.  

Automobilele astfel înscrise, vor purta pe lângă tăbliţele cu 

numărul de ordine atât în faţă cât şi în spate şi iniţiala xxx Tx. pe o 

altă tăbliţă alăturată.  

b) Fiecare proprietar de automobile taximetru este obligat a 

prezenta la Chestura Poliţiei Focşani pe noul şofer angajat spre a i se 

face dosarul cazier. În caz de schimbarea conducătorului proprietarul 

este obligat a anunţa Chestura poliţiei.  

În ambele cazuri este obligat a anunţa şi prefectura.  

Nu se admit ajutori de şoferi sau taxatori fără acte de 

angajare conform legii Corporaţiei meseriaşilor. 

Se recomandă şoferilor, taxatorilor şi ajutorilor de şoferi să 

fie îmbrăcaţi curat şi să aibă purtare demnă şi cuviincioasă . 

Proprietarii şi conducătorii sub nici un motiv nu vor lua ca 

pasageri persoane suspecte sau bolnavi de boale contagioase sau 

persoane în stare de ebrietate şi nici pasageri mai mulţi decât 

numărul locurilor din maşină. 

Se interzice călătoria pe scările acestor vehicule. 

c) Pentru buna întreţinere a vehicolelor taximetre în fiecare 

întâi ale lunii şi în caz când prima zi cade sărbătoare, a doua zi 

fiecare proprietar este obligat a prezenta automobilele taximetre spre 

verificare înaintea comisiunei instituită de Prefectură, în faţa 

palatului administrativ sau în alt loc indicat de Prefectură. 

d) Locurile de staţionare ale automobilelor taximetre vor fi 

indicate de primăriile şi organele poliţieneşti respective. 
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Conducătorii de taximetre în timpul staţionării, vor păstra 

buna ordine, ocupând locul fixat unul după altul în ordinea sosirii.  

Ei se vor găsi întotdeauna în preajma maşinei, fiindu-le strict 

intrezis a se deplasa în căutarea pasagerilor, a se strânge în grupe sau 

a chema pe călători prin strigăte zgomotoase. 

Se interzice abuzul de claxoane, sirene, fluiere şi zgomotul 

eşapamentelor deschise. 

Cei care vor contraveni la prezenţa ordonanţă vor fi pedepsiţi 

cu amendă de la 100 - 5.000 lei şi eventual cu ridicarea permiselor pe 

timp determinat sau definitiv în caz de recidivă. 

Ofiţerii de poliţie de toate categoriile din acest judeţ, sunt 

invitaţi a duce la îndeplinire prezenta ordonaţă” 
68

. 

Anul 1930. La 31 martie 1930, se încheia un Proces - verbal, 

prin care „se face cunoscut Prefecturii ca să predea Chesturii Poliţiei 

Focşani, arhiva împreună cu lucrările referitoare la legea circulaţiei 

automobilelor, lege ce a fost pusă în aplicare definitiv de la 1 ianuarie 

1930, în conformitate cu legea drumurilor” 
69

. 

La 24 octombrie 1930, Prefectura era informată de către 

Automobil Clubul Regal Român: „printre numeroasele accidente 

înregistrate zilnic în ultimul timp, pe mai toate drumurile, o bună 

parte sunt datorită faptului că şoferii şi conducătorii de automobile, 

cari nu cunosc în amănunt configuraţia drumurilor pe unde 

călătoresc, se angajează în viteze prea mari pe cotiturile şoselelor.  

Aceste cotituri au fost şi sunt semnalizate de Automobil    

Club Regal Român prin discuri conform prevederilor Convenţiei 

Internaţionale de Circulaţie, însă praful abundent al şoselelor 

împiedică, de cele mai multe ori, observarea lor.  

Acest neajuns a fost observat şi în străinătate unde mijlocul 

de remediere, foarte practic şi uşor de realizat a fost găsit în văruirea 
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trunchiului pomilor de pe laturile şoselelor la locurile unde şoselele 

au cotituri strâmte sau prea repezi. 

Văruirea se face pe o distanţă oarecare şi cu câte                 

100 – 200 metri înainte de intrarea utilă semnalizării mai ales în 

timpul nopţii.  

Aducându-vă la cunoştinţă cele de mai sus şi având în vedere 

că acest sistem este foarte practic, Ministerul crede că ar fi nimerit   

să fie adoptat şi de dumneavostră pentru acel judeţ, mai ales că 

materialul ce urmează a fi întrebuinţat nu e costisitor” 
70

. Prefectul 

Ioan P. Ioan punea în aplicare cererea.  

În 7 noiembrie 1930, Prefectura primea următoarea notă din 

partea Ministerului de Interne: „s-a dispus ca toate automobilele 

aflate în serviciul ministerului, să poarte permanent o placă pe care se 

va scrie Ministerul de Interne (şi serviciul respectiv). 

Comunicându-vă cele ce preced, vă rugăm să luaţi cuvenitele 

măsuri pentru aducerea la îndeplinire a acestei dispoziţiuni din lege, 

care prevede că automobilele aparţinând autorităţilor de stat vor 

purta pe lângă numărul de ordine şi o inscripţie pe ambele uşi şi pe 

spatele caroseriei cu denumirea autorităţii căreia aparţine  precum şi 

o bandă tricoloră de şase cm în jurul marginei de sus a caroseriei” 
71

.   

La 10 decembrie 1930, Ministerul de Interne cerea prefectului 

să ia următoarele măsuri:                

 „a) Arborii şi pomii se vor vărui pe 0.70 m înălţime de la sol, 

iar mai sus în cercuri  alternative de 0.30 m, adică un cerc văruit şi 

unul nevăruit. 

Astfel de văruire se va face la cotituri şi pe o lungime de cel 

puţin 100 m, înainte şi după cotituri. 

b) În lungul drumului se vor vărui uniform trunchiurile 

arborilor şi pomilor pe o lungime suficientă din înălţimea lor” 
72

. 

Cererea va fi rezolvată. 
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Anul 1931. La 5 februarie 1931, Prefectura avea două 

automobile: „no. 1 Turism, marca Buick în greutate de 1.800 kg şi     

no. 2 Turism marca Dodge în greutate de 1.200 kg această maşină 

cumpărându-se în luna septembrie 1930” 
73

.   

La 10 februarie 1931 mecanicul şef al judeţului se adresa 

Prefecturii: „buna funcţionare a automobilului Dodge necesită 

următoarele: un pivot şi două bucşe de bronz, trei butoane de arc, 

zece gresoare ceramice, trei kilograme ulei special pentru frâne, trei 

garnituri de cauciuc la pompa hidraulică, două garnituri metalice la 

eşapament, una curea de ventilator, două şuruburi de ţeavă de 

aspiraţie, una cutie şaibe grower, una cutie de şplinturi asortate,  

patru bucşe de bronz la arcurile din faţă, şapte foi şi un obarlag 

şpringuit la arcurile din spate. Toate aceste piese şi materiale         

sunt necesare pentru funcţionarea maşinii” 
74

. Prefectura aproba 

cheltuielile. 

La 4 mai 1931, pe adresa Consiliului Judeţean sosea o 

reclamaţie din partea consilierului Dumitru Neagu: „Eri 3 mai când 

veneam de la via ce o posed în comuna Odobeşti am văzut 

automobilul Nr. 1 al judeţului transportând spre Odobeşti pe domnii  

I. P. Rădulescu - Râmnic, Paraschiv Chiriţă, şi C. Topşa. Cum 

dumnealor nu au nici o calitate oficială, vă rog să-mi comunicaţi  

dacă acest abuz poate fi tolerat, deoarece subscrisul, în calitate de 

consilier judeţean n-am fost niciodată autorizat să călătoresc cu 

maşina nici măcar în interes de serviciu.  

Vă fac răspunzător de acest abuz şi vă rog să supuneţi cazul 

delegaţiunii permanente, pentru a stabili vinovăţia” 
75

.  

În 4 mai 1930, preşedintele Consiliului Judeţean răspundea 

consilierului Dumitru Neagu: „pentru eri duminică 3 mai ambele 
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maşini au fost cerute de către domnul prefect pentru a face inspecţii în 

judeţ împreună cu comandantul Legiunii de Jandarmi.  

Întradevăr, după informaţiile date de primarii satelor, 

Petreşti, Boloteşti, Boţârlău, Nămoloasele, una din maşini Nr. 1 a fost 

în propagandă electorală în judeţ, cu domnii I. P. Rădulescu -  

Râmnic, Paraschiv  Chiriţă, C. Topşa  şi Petre Dorin din Odobeşti,   

iar a doua cu Nr. 2 cu domnul Simonovici.  

Chestiunea se va pune în delegaţia de astăzi pentru a fi 

discutată” 
76

.  

La 5 mai 1931, preşedintele Consiliului Judeţean se adresa 

prefectului: „conform deciziunii din 4 mai sunt autorizat a vă pune la 

dispoziţie numai pentru inspecţiunile personale, automobilul Nr. 1 

Buick. 

 În consecinţă, ori de câte ori aveţi nevoie de automobil 

pentru inspecţiuni, vă rog să mă anunţaţi, din timp şi în scris pentru 

ca să fiu în măsură de a satisface cererea dumneavoastră” 
77

.   

La 4 august 1931, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor – 

Direcţia Zootehnică şi Sanitar - Veterinară cerea prefectului Alexandru 

Alevra următoarele: „în mai multe judeţe din ţară epizootiile la 

animale fac mari pagube economiei naţionale, iar pentru combaterea 

acestora,  medicii veterinari cari trebuie să se deplaseze urgent pe 

distanţe mari, nu au mijloace potrivite de transport din cauza 

ineficienţei alocaţiunilor bugetare şi a întârzierei cu care se plătesc 

diurnele ce servesc la acoperirea cheltuielilor de transport.  

În consecinţă, Ministerul Agriculturii, roagă să dispunem ca 

medicii veterinari să se folosească de maşinile prefecturilor,          

când aceste maşini circulă prin judeţ pentru nevoile altor servicii.  

Acest minister apreciind că cererea în chestiune se face în 

interes public judeţean şi că poate fi satisfăcută fără a stingheri cât de 

puţin nevoile serviciilor judeţene, vă rugăm să binevoiţi a înştiinţa 
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medicii veterinari să se folosească de automobilul preturei când 

circulă în judeţ şi în alte interese publice” 
78

. 

Anul 1932. La 5 ianuarie 1932, prefectul atrăgea atenţia 

mecanicului - şef că: „se obișnuieşte ca în garajele Prefecturii să se 

adăpostească şi să se facă reparaţii cu sculele atelierului nostru şi 

poate chiar cu materialul judeţului la maşini străine. 

De asemenea, suntem informaţi că se încarcă acumulatori 

străini ai maşinilor din oraş, consumându-se o mare cantitate de 

curent electric.  

Vă atrag atenţia dacă astfel de abuzuri se mai petrec, să 

înceteze de îndată, ştiind că în caz contrar, vom lua aspre măsuri 

contra dumneavoastră. 

Veţi şti că atât domnul arhitect Hamel, cât şi domnii 

funcţionari superiori ai prefecturii au fost însărcinaţi a face inspecţii 

inopinate pentru a constata dacă asemenea abuzuri se mai repetă” 
79

. 

La 16 februarie 1932, Prefectura Putna dădea următoarea 

„Circulară 

După cum aţi constatat personal, circulaţia vehicolelor în 

localitate lasă de dorit - pe deoparte  din cauza îngustimii şi 

întortocherii străzilor oraşului – iar pe de alta din cauza  

încăpăţînării de care sunt stăpâniţi atât conducătorii de automobile 

cât şi sătenii ce vin zilnic şi în special în zilele de obor la oraş. 

Măsurile luate de agenţii noştri rămân fără efect atât timp cât 

contravenţiunile ce se comit nu vor fi constatate prin întocmire de 

procese verbale. Amenzile ce se vor produce, socotim că sunt de ajuns 

de greu de suportat, mai cu seamă în timpurile de faţă şi în dorinţa ca 

circulaţia să fie executată în condiţiuni cât mai bune, precum şi de a 

se evita producerea amenzilor; vă rugăm, a dispune să se dea de  

către dumeavoastră un ordin circular către primăriile, posturile şi 

secţiile de jandarmi din cuprinsul judeţului de a aduce la cunoştinţa 
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 Ibidem, f. 22. 
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sătenilor, de a păstra dreapta drumului când vin în oraş, de a nu 

staţiona cu căruţele pe străzile oraşului, iar când vin cu mărfuri        

să aibă grijă de a descărca marfa în pieţe şi imediat să tragă căruţele 

pe la hanuri. 

Tot cu această ocazie li se va recomanda să posede fiecare 

asupra lor carnetul de la biroul populaţiei sau actul de identitate. 

Dacă sfaturile date nu vor fi luate în seamă de populaţie,  

vom constata abaterile prin dresare de procese verbale sau amenzi 

imediate” 
80

. 

În luna martie, Prefectura Judeţului Putna publica următorul 

anunţ: „în ziua de 5 martie 1932, orele 10 dimineaţa se va ţine o 

licitaţie publică cu oferte închise şi sigilate în sala Consiliului 

judeţean, pentru vinderea a două automobile vechi marca Crysler de 

20 - 60 H. P. şi marca Buick de 79 H. P. având motoarele în stare de 

funcţionare. 

Preţul de la care se va începe licitaţia pentru maşina Crysler 

este 12.000 lei, iar pentru maşina Buick este de 45.000 lei.  

Cuantumul garanţiei va fi de cinci la sută din valoarea 

lucrării în numerar, sau efecte de stat, socotite la valoarea lor 

nominală şi se vor depune cu ocazia ţinerii licitaţiei.  

Maşinile se pot vedea în orice zi în garajul Prefecturii. 

Licitaţia se va ţine în faţa comisiei de licitaţie” 
81

.  

După mai multe încercări, la 16 aprilie 1932, căpitanul 

Gheorghe Lupescu a cumpărat automobilul Crysler cu preţul de      

4.400 lei 
82

. 

În 16 aprilie 1932, Prefectura Judeţului Putna emitea 

următoarea „Publicaţiune 

În conformitate cu ordinul Ministerului de Finanţe, se pune  

în vederea tuturor posesorilor de automobile şi vehicole că sunt 

obligaţi a avea totdeauna cu ei, pe lângă foaia de circulaţie şi recipisa 

                                                 
80

 Ibidem, dosar nr. 14 / 1932, f. 3. 
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 Ibidem, dosar nr. 19 / 1932,  f. 37. 
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 Ibidem, f. 55. 
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percepţiei, dovedind plata impozitului respectiv pe anul în curs, 

urmând ca cei cari vor fi găsiţi fără această dovadă, să fie  

consideraţi drept contravenienţi, în consecinţă ameninţaţi şi opriţi a 

circula, ridicându-li-se foaia de circulaţie. 

Cu prilejul acestui control, se va cere proprietarului de 

automobile şi dovada plăţii celorlalte împozite, de orice fel, ce 

datoresc Statului, urmând a se sechestra şi automobile pentru 

asemenea debite, iar pentru automobilele astfel sechestrate se vor 

retrage foile de circulaţie. 

Pentru a nu se recurge la asemenea măsuri, posesorii de 

automobile sunt rugaţi a se pune în regulă” 
83

. 

La 5 septembrie 1932, Ministerul de Interne îl avertiza pe 

prefectul Ioan P. Ioan: „observând că automobilele aparţinând 

autorităţilor de stat, judeţ şi comună se întrebuinţează şi în interese 

particulare, vă rugăm să luaţi măsuri să nu se mai utilizeze aceste 

vehicule decât numai în interesul autorităţilor. 

Vă facem cunoscut că este strict interzis ca automobilele 

autorităţilor publice să fie întrebuinţate în interes particular,             

fie pentru dumneavoastră, fie pentru parlamentari, fie pentru alţi 

funcţionari ai statului care vin cu însărcinări oficiale. Automobilele 

vor fi întrebuinţate numai în interes de serviciu.  

Cu această ocazie vă reamintim dispoziţiunile din ordinile 

noastre circulare, prin care vă încunoştiinţăm că automobilele în 

chestiune să poarte pe lângă numărul de ordine şi inscripţiunea pe 

ambele uşi şi pe spatele caroseriei cu denumirea autorităţii,         

căreia aparţin, precum şi o bandă tricoloră de 6 cm în jurul marginei 

de sus a caroseriei. 

Ne veţi raporta telegrafic la 20 septembrie a.c. cum s-a 

executat această dispoziţie”  
84

. 
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La sfârşitul anului 1932, automobilele judeţului Putna erau 

următoarele:  
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pentru accidentul suferit din 

cauza unui pod de pe 

şoseaua judeţeană . 
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 Anul 1934. La 5 aprilie 1934, Ministerul de Interne se adresa 

prefectului G. Gavriliu: „ţinându-se seama de greaua situaţie 

financiară a administraţiilor locale şi pentru a se pune stavilă risipei 

ce de obiceiu se produce cu ocazia procurării de materiale din 

comerţ, în special automobile care, pe lângă calitatea inferioară şi 

puţin economicoasă, se plătesc cu sume mult superioare preţurilor 

curente, vă facem cunoscut că atunci când veţi aproba        

cumpărarea unei maşini, să nu se mai trateze direct cu case 

furnizoare, ci să vă adresaţi Ministerului, care vă va procura maşina 

de care aveţi nevoie” 
1
. 

În 9 iunie 1934, prefectul Gavriliu dădea următoarea 

dispoziţie: „nici o maşină din dotare, Dodge sau Ford, inclusiv cele 

două camionete, nu se vor deplasa fără aprobarea prealabilă a 

subsemnatului. Se va ţine un carnet cu însemnări zilnice, a fiecărei 

curse, numărul de kilometri, combustibilul consumat etc. 

Toate cursele ce se fac în interesul serviciului, cu domnii 

funcţionari administrativi, sau şefi de serviciu ce primesc diurne de 

deplasare vor fi calculate la 2,50 km, sumă ce se va reţine din plata 

diurnelor” 
2
. 

La 12 iunie 1934, directorul Şcolii Comerciale şi Elementare 

se adresa prefectului: „în vederea excursiilor de sfârşit de an, apelăm 

la dumneavoastră cu rugămintea de a ne pune la dispoziţie două 

maşini camioane pentru transportul elevilor din clasa I şi a - IV-a 

superioară până la Mărăşeşti - Cosmeşti şi retur Focşani, marţi la 

ora 7, spre a vizita împreună cu domnii profesori, Mausoleul Eroilor, 

Muzeul Istoric, Fabrica Chimică din Mărăşeşti şi Fabrica de 

Cherestea din Cosmeşti” 
3
. Prefectul aproba cererea. 

Tot în ziua de 12 iunie 1934, mecanicul - şef al Consiliului         

Judeţean se adresa prefectului Gavriliu: „vă aduc la cunoştinţă starea 

în care se află automobilele instituţiei. Dodgiul e de patru ani cu un 

                                                 
1
 Ibidem, dosar nr. 52 / 1934, f. 9. 

2
 Ibidem, f. 10. 

3
 Ibidem, f. 20. 
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rulaj de peste 150.000 km. Blocul motor a mai fost alezat acum doi 

ani, iar pentru a fi reparat sunt necesare: pistoane, bolţuri, segmenţi, 

turnatul şi ajustatul celor 13 lagăre de bielă, paliere, arcuri,      

supape, iar costul reparării se va ridica la 40 - 45 mii lei. 

Fordul este în aceeaşi stare cu rulaj de peste 100.000 km.   

Are nevoie de reparaţii ce se ridică la 10 - 15 mii lei.  

Camioanele Chevrolet le avem de patru ani cu un rulaj de     

90  - 100 km. Au şi ele nevoie de alezajul blocurilor, pistoane, bolţuri, 

segmenţi, supape, turnatul lagărielor, reparaţii care ar costa câte       

15 - 20 mii lei, fără cauciucuri. 

Mai avem a treia camionetă, tot Chevrolet, complet 

reformată, de la care s-a scos tot ce era mai bun şi s-a completat la 

celelalte două ca să nu se mai cheltuiască bani.  

În incheiere, vă rog  scoaterea camionetei reformate la 

licitaţie, iar pentru celelalte, a aproba să le facem reparaţiile 

necesare” 
4
.  

Anul 1935. În 22 mai 1935, prefectul judeţului Putna se 

adresa conducerii Camerei Deputaţilor: „suntem informaţi că vechiul 

automobil al preşidenţiei Camerei Deputaţilor este scos din uz şi 

urmează a fi vândut. Noi avem nevoie imperioasă de un automobil 

pentru asigurarea deplasării organelor Camerei Agricole, Serviciului 

Agricol şi organelor de control şcolar; vă rugăm a aproba să ni se 

vândă acest automobil în starea în care se găseşte.  

Preţul pe care Prefectura Putna vi-l oferă pentru acest 

automobil şi care este în funcţie de prețurile în vigoare ale maşinilor 

complet uzate din comerţ, este de 30. 000 lei.  

Această sumă o să o ordonăm şi achita după rectificarea 

bugetului Consiliului Judeţean în prima şedinţă ce va avea loc” 
5
. 

La 27 mai 1935, Prefectura Putna, condusă de Vasile I Ţiroiu, 

primea următoarea cerere: „Cercul cultural al învăţătorilor de la 

                                                 
4
 Ibidem, f. 24. 

5
 Ibidem, dosar nr. 18 / 1935, f. 12. 
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şcolile cu copii mici din oraşul Focşani şi comuna suburbană 

Câmpineanca, doresc să facă o excursie la crângul Petreşti însoţiţi de 

copii.  

Vă rugăm să dispuneţi ca un grup de 30 – 40 copii care au 

posibilitatea să achite costul transportului cu autobuzul, să fie duşi şi 

înapoiaţi de camioneta Prefecturii. 

Excursiunea aceasta va avea loc în ziua de 1 iunie, dacă 

timpul va fi favorabil, iar domnule prefect, ne face o deosebită  

plăcere şi onoare să vă invităm de a petrece câteva clipe în mijlocul 

micilor copii. 

Plecarea dacă aveţi bunăvoinţa să aprobaţi  ar fi sâmbătă 

8.30 din faţa Prefecturii” 
6
. 

Prefectul aproba cererea.  

În ziua de 22 august 1935, Prefectura primea următoarea 

cerere: „Un grup de profesoare şi profesori dorind a face un grup de 

cercetări folklorice şi a pune bazele unui cămin cultural în staţiunea 

climaterică Soveja, vă rugăm a aproba maşina Prefecturii pentru 

transportarea noastră în sus-numita localitate în ziua de 24 august     

a. c.” 
7
. Prefectul aproba cererea.  

Anul 1936. La 9 aprilie 1936, Direcţia Centrală a Şcoalelor 

Regionale Conducători de Automobile şi Tractoare Agricole înforma 

Prefectura: „În cursul lunii martie, au fost sustrase din carnetul de 

certificate pentru profesionişti două certificate nenumerotate, în alb, 

tipărite pe hârtie galbenă. 

Vă rugăm să cercetaţi şi să controlaţi certificatele de 

absolvirea şcoalei de conducători de automobile, numerele şi în 

special semnăturile, spre a putea identifica orice caz care vi s-ar 

părea suspect. Semnăturile valabile se pot controla de serviciul 

circulaţiei local după modelele de certificate cu semnături. 

                                                 
6
 Ibidem, f. 19. 

7
 Ibidem, f. 20. 
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Certificatele eliberate de şcoală poartă, în colţul din stânga, 

viza Ministerului Instrucţiunii Publice, cu număr de intrare, dată, 

semnătura şefului de serviciu şi ştampila respectivă” 
8
. 

A doua zi, prefectul Ţiroiu trimitea informarea către Legiunea 

de Jandarmi Putna. 

În 18 mai 1936, Ministerul de Interne sesiza Prefectura: 

„Prevederile legii circulaţiei pe drumurile publice nu pot fi       

aplicate cu succes, deoarece unele autorităţi nu se conformă acestor 

prevederi, în ceea ce priveşte înscrierea şi revizuirea      

autovehicolelor ce posed, lipsa luminilor şi numerele regulamentare, 

şoferii nu au carnete de conducere. 

De asemenea, când la volan sau în maşină se află funcţionari 

superiori sau ofiţeri, nu voesc să oprească şi să prezinte actele pentru 

control, la cerere a agenţilor poliţiei” 
9
. Prefectul înainta informarea 

Poliţiei Focşani. 

La 6 iulie 1936, Prefectura era atenţionată de Ministerul de 

Interne: „S-a constatat că majoritatea vehiculelor de transport public 

şi particular, în special căruţele, nu posedă tăbliţe cu numere 

indicatoare cu numele comunelor şi al proprietarilor, iar în timpul 

nopţii nu circulă cu lumini (felinare). Atât tăbliţele cât şi felinarele  

pot fi procurate de cei interesaţi direct din comerţ şi nu prin 

intermediul autorităţilor. 

Vă rugăm a lua măsuri pentru aducerea cât mai neîntârziată 

la îndeplinire a acestei legi” 
10

.  

La 23 septembrie 1936, Prefectura era informată de pretorul 

Plasei Panciu: „Cu o zi în urmă necesitând o maşină pentru 

transportarea la Focşani a provocatorilor scandalului din noaptea    

de 19 septembrie, deşi şoferii, proprietari ai maşinilor cu numerele 

252 Roşioru şi 370 Popa Lupu, erau liberi şi li s-a propus de către 

                                                 
8
 Ibidem,dosar nr. 15 / 1936, f. 12. 

9
 Ibidem, f. 18. 

10
 Ibidem, f. 23. 
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subsemnatul personal şi organele comisariatului de poliţie, ca să facă 

urgent acest transport, cu plata sumei ce ar pretinde-o, în mod  

evident şi sfidător în complicitate cu tulburenţii, la propunerea 

acestora, au refuzat să facă acest transport, sabotând măsurile 

noastre de ordine.  

Vă rugăm să dispuneţi să se aplice numiţilor sancţiunea 

ridicării permiselor, pe termenul ce veţi găsi de cuviinţă, cu scopul de 

a preveni pe viitor repetarea unor asemenea cazuri” 
11

. Prefectul 

aproba solicitarea. 

Multe dintre abaterile şoferilor din perioada cercetată,        

1911 - 1936, sunt şi astăzi de actualitate: viteza excesivă, dare și luare 

de mită, neachitarea impozitului pe automobile, maşinile fără numere 

de circulaţie vizibile, faruri sparte, folosirea minorilor la volan, pentru 

a nu răspunde în faţa legii, utilzarea excesivă a claxoanelor, 

trompetelor, sirenelor, precum şi zgomotul eşapamentelor.   

                                                 
11

 Ibidem, f. 27. 



 

 

 

 

 

 

INUNDAŢIILE DIN JUDEŢUL PUTNA  

DIN ANUL 1942 

 
Ionuţ Iliescu 

Marilena Sima 

 

La începutul anului 1942, autorităţile judeţene se străduiau să 

înlăture efectele inundaţiilor şi alunecărilor de teren care au urmat, din 

vara anului precedent. 

Confruntată cu un buget de austeritate, în condiţiile în care 

ţara era angrenată în cea de-a doua conflagraţie mondială, Prefectura 

nu putea să vină în ajutorul celor calamitaţi, apelând, la finele lui 

1941, la Preşedinţia Consilului de Miniştri
 1

. Unul dintre aceştia, 

Toader Marian din Spulber, sărac şi în vârstă, solicita Prefecturii, la   

10 ianuarie 1942, un ajutor de 12.000 lei 
2
. 

Prefectura a cerut lămuriri asupra acestui caz. Răspunsul 

Preturei Plasei Zăbala avea să sosească la 19 ianuarie 1942. Petentul 

era unul din cei şapte proprietari de case afectaţi de deplasarea unor 

terenuri la Spulber: „Atunci primăria a pus la dispoziţia tuturor 

sinistraţilor câte o locuinţă la alţi locuitori, însă reclamantul a 

refuzat, continuând a locui în bordeiul despre care face menţiunea în 

reclamaţiune. A mai primit 100 lei ajutor de la Prefectură şi şi-a 

reparat casa în aşa fel încât în prezent locueşte în ea. Este adevărat 

că ar avea nevoie de un ajutor spre a şi-o repara complect, însă 

comuna nu are fonduri de unde să acorde asemenea ajutoare” 
3
. 

                                                 
1
 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Vrancea (în continuare se va cita: 

S. J. A. N. Vn.), fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. 8 / 1942, f. 29. 
2
 Ibidem, f. 32. 

3
 Ibidem, f. 28. 
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În martie acelaşi an, Direcţiunea Apelor din cadrul 

Ministerului Public şi Comunicaţiilor a trimis la Domneşti un agent 

însărcinat cu executarea lucrărilor de protecţie a malului Siretului din 

dreptul acestei localităţi. În condiţiile în care administraţia locală şi 

Postul de Jandarmi nu au dorit să coopereze cu cel care coordona 

lucrările, acestea nu s-au putut finaliza la timp 
4
. La 11 martie,             

T. Bâltac raporta superiorilor săi (Serviciul Apelor, Regiunea a IV-a 

Galaţi) următoarele:  

„Cu onoare vă raportez situaţia lucrărilor de întreţinere a 

cursului râului Siret, în dreptul comunei Domneşti, judeţul Putna. 

S’a executat până în prezent digul N. 1 complect în lungime 

de 28 m. l. şi digul N. 2 mai sunt 2 m. până să ajung în cel 

longitudinal executat în anul 1939 / 1940. 

Lucrările ar fi mers mai bine dacă autorităţile comunale şi în 

special şeful postului de jandarmi Domneşti, nu mi-ar pune piedici 

rechiziţionându-mi oameni de pe şantier în 3 – 4 rânduri pentru 

curăţirea zăpezii pe șoseaua naţională Adjud – Focşani.                 

Cum autorităţile comunale împreună cu şeful de post n’au binevoit     

a-mi da nici un concurs la începerea acestor lucrări nu mă lasă nici a 

le duce la bun sfârşit, pentrucă decâte ori le trebue oameni pentru 

corvadă îi găseşte grămadă la subsemnatul pe şantier, că ceilalţi 

oameni cum simte din ajun că a doua zi este corvadă, se ascund      

sau pleacă de acasă. Am explicat că aceste lucrări sunt de Stat şi      

să-mi lase azi Luni 9 Martie numai 14 oameni, pentru ca să pot 

complecta cei 2 m. din digul transversal până în digul longitudinal 

existent. Într’un cot, apele au început să crească şi să-mi sape        

între capul digului transversal şi cel longitudinal. Nu au vrut să ştie 

că aşa-i ordinul Serviciului telefonic judeţean şi a Prefecturei            

de Putna. 

Duminică 8 Martie s’a făcut plăţi în valoare de lei 87.000. 

Subsemnatul pe ziua de 12 Martie la ora 13 părăsesc 

şantierul pentru a veni la Galaţi la reşedinţa Serviciului. 

                                                 
4
 Ibidem, f. 145. 
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Totodată cu onoare vă rog a comunica Prefecturei jud. Putna 

să dea ordin Primăriei şi postului de jandarmi Domneşti a nu se 

amestica şi lua oameni de pe şantier pentru trebuinţele lor ci să ia pe 

cei rămaşi în sat” 
5
. 

Probleme asemănătoare existau şi la Mera, unde în vara anului 

1941 
6
 au avut loc alunecări de teren, provocate de ploi abundente.   

Mai multe familii au rămas fără case şi terenuri agricole, solicitând 

ajutor financiar din partea Primăriei și Preturei Plasei Gârlele.  

Camera de Agricultură şi Ocolul Agricol Gârlele s-au angajat           

să-i ajute pe sinistraţi cu acordarea de credite, în baza cărora să se 

poată achiziţiona porumbul ce trebuia însămânţat în primăvara anului 

1942 
7
. 

Bieţii oameni erau într-adevăr strâmtoraţi, după cum rezultă 

din declaraţia făcută de una dintre persoanele calamitate:                    

„... s-a prăbuşit un munte prin alunecare peste întreaga mea 

gospodărie, compusă una casă cu o încăpere ce aveam băcănie cu 

diferite mărunţişuri de unde nu am putut salva nimic şi un ha loc 

arabil şi livadă nu a rămas decât o ruină ; apa stă pe loc,  fiind oprită 

de alunecarea muntelui” 
8
. O altă victimă afirma despre propria-i casă 

că este „luată de apă, e gata să se prăvalească” 
9
. Alţii afirmă că        

„sunt pe drumuri” 
10

, iar alţii, că pe locul fostelor proprietăţi era                   

„o prăpastie îngrozitoare” 
11

. 

Aşadar, statistica menţionează existenţa aici a încă nouă 

persoane, care au rămas fără zece case, spaţii anexe, ateliere 

gospodăreşti şi 302 prăjini, 4,5 ha şi 1,5 pogoane de diverse terenuri 

(arătură, fâneaţă, grădini şi livezi) 
12

. 

                                                 
5
 Ibidem, f. 146. 

6
 Ibidem, f. 171. 

7
 Ibidem, f. 166. 

8
 Ibidem, f. 171. 

9
 Ibidem, f. 174. 

10
 Ibidem, f. 177. 

11
 Ibidem, f. 181. 

12
 Ibidem, f. 172 - 179. 
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În primăvara anului 1942, comuna Nămoloasa – Sat avea 

nevoie de refacerea digului care să salveze localitatea propriu-zisă şi 

terenurile agricole de furia apelor, după cum rezultă dintr-un Memoriu 

înaintat Prefecturii la 3 martie 1942: 

„Ca urmare la raportul nostru Nr. 3 din 4 Ian. 1942, la care 

nu s’a primit încă dispoziţiile Domniei Voastre, respectiv Vă  

supunem la cunoştinţă, că în urma unui număr destul de însemnat de 

intervenţie la Ministrul Agriculturii ; am primit dispoziţii să ne 

constituim într-o obşte de Îmbunătăţiri Financiare – depunând 500 lei 

la ha , în baza căreia Serviciul Îmbunătăţirilor Funciare va putea 

contracta un împrumut la Creditul Financiar Rural de aproximativ   

20 milioane lei, pentru construirea digului din pământ, urmând ca în 

15 ani, datoria să fie achitată. 

Cu toată starea de sărăcie a locuitorilor obştea va trebui 

formată, întrucât starea actuală pentru agricultorii satului nostru, 

este o moarte lentă dar sigură.  

Cum până la constituirea obştii, până la întocmirea 

proectului de către Tehnicienii Ministerului şi până la contractarea 

împrumutului este o cale de cel puţin 3 – 4 luni, fără speranţă că în 

1943, vom putea semăna ogoarele ; se nasc două întrebări: Cu ce se 

va hrăni populaţia aceasta cu vite cu tot până în 1944, când cu 

oarecare siguranţă s’ar putea spune că digul va fi construit şi apa 

scursă ?  

Şi-al doilea aspect al problemei, tot aşa de serios, care ar 

intra în cadrul măsurilor de precauţie şi înţeleaptă prevedere a 

Judeţului şi Statului, ar putea fi o inundare parţială sau totală a 

satului şi o evacuare a lui.  

Dată fiind situaţia actuală a digului, rupt în mai multe locuri 

pe porţiuni mari; dat fiind faptul că apele stau pe terenul agricol 

încingând satul cu un brâu imens de apă, pentru acoperirea satului cu 

apă n’ar fi necesar decât 5 – 6 zile de ploi sau o topire bruscă a 

zăpezilor.  

Dacă primul aspect al problemei – de a duce poporul nostru  

o viaţă de mizerie neagră trei sau patru ani ar fi de puţină importanţă 
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în ansamblul general al situaţiei pe ţară, eventualitatea a doua,           

a inundaţiei satului şi a evacuării lui ar constitui o pagubă, atât 

Statului în general cât şi judeţului în special, fiind vorba de minimum             

20 milioane lei despăgubiri, după aprecierea noastră. 

Aceasta fiind realitatea, este necesar deocamdată:                

de astuparea găurilor şi spărturilor făcute digului vechi de o 

consolidare provizorie pe toată întinderea lui prin înălţarea şi 

presarea pământului; de procurarea a cel puţin 10 tuburi de beton 

pentru scurgerea apei ce pot fi imediat astupate când apele s’ar 

umfla; de intervenţia Domniei Voastre la Marele Stat Major         

pentru a ne pune la dispoziţie două maşini de săpat şi două de presat 

terenul, din acela ce se folosesc la fortificaţii şi obstacole anti - tanc; 

de doi ingineri de specialitate care având la dispoziţie braţele            

de muncă din cele două comuni inundate: Nămoloasa Sat şi 

Nămoloasa – Târg; într’un timp de circa 15 zile cel mult ar putea 

reface în mod provizoriu digul până la construirea lui definitivă      

prin obşte, redându-se agriculturii pentru anul acesta 50 % din 

terenul inundat. 

Pentru toate aceste cheltueli necesitate, Domniei Voastre vă 

stă în putinţă a dispune acoperirea lor cu 10 % din produsele agricole 

la ha, cu prima recoltă” 
13

. 

Tot în luna martie a anului 1942, Primăria Oraşului Odobeşti 

intenţiona să demareze o serie de lucrări prin care să diminueze 

efectele unor posibile inundaţii provocate de pârâul Vărsătura 
14

. 

În vederea preîntâmpinării şi diminuării efectelor dezastruoase 

ale inundaţiilor, Prefectura trimitea, la 14 martie 1942, pretorilor 

Plaselor Trotuş, Mărăşeşti, Gârlele, Vrancea, Zăbala şi Bilieşti, o 

fonogramă referitoare la luarea unor măsuri ordonate de Ministerul 

Afacerilor Interne. Prima dintre ele era înfiinţarea unor posturi de 

pândă în comunele aflate în pericol, care să informeze la timp  

                                                 
13

 Ibidem, f. 635 – 635 verso. 
14

 Ibidem,  f. 274 verso. 
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preturile şi Prefectura în legătură cu iminența inundaţiei. Aşadar, de 

posturi de pândă beneficiau următoarele localităţi: 

- Burcioaia şi Cornăţel, pentru Siret şi Trotuş 

- Domneşti, Suraia şi Ciuşlea, pentru Siret 

- Pădureni şi Diocheţi, pentru Zăbrăuţi şi Siret 

- Pufeşti, pentru Siret şi Caregna 

- Satu Nou, pentru Şuşiţa 

- Vidra, Clipiceşti, Găgeşti, Boloteşti, Ţifeşti, Ivănceşti, 

Vulturu şi Mirceşti pentru Putna 

- Nămoloasa Sat, Nămoloasa Târg şi Călieni pentru Siret şi 

Râmnic. 

Cea de a doua măsură era înfiinţarea unor echipe care, 

folosind saci cu nisip, punând şi bolovani, să încerce oprirea revărsării 

apelor, degajând malurile şi dirijând, apoi, gheţurile să urmeze cursul 

apelor. 

Concomitent, alte echipe vor evacua oamenii, cu avutul şi 

vitele lor, din calea apelor. 

Toate aceste echipe trebuiau conduse de primari, notari, 

preoţi, învăţători, şefi de post, gospodari curajoşi şi pricepuţi. 

În permanenţă, Prefectura trebuia anunţată cu privire la fiecare 

măsură luată de şefii echipelor pe timpul inundaţiilor, în vederea 

salvării vieţii şi averii comunităţilor aflate în primejdie 
15

. 

Preşedinţia Consiliului de Miniştri atrăgea atenţia Prefecturii 

putnene, la 18 martie 1942, cu privire la nesoluţionarea cazului de la 

Năruja. Aici, doi cetăţeni, afectaţi în anul precedent de inundaţia 

provocată de pârâul Zăbala, cereau să fie despăgubiţi pentru pierderea 

caselor lor şi a 12 prăjini silişte. Situaţia era, cel puţin momentan, fără 

ieşire, din cauza lipsei fondurilor 
16

.  

La 20 martie 1942, mai mulţi locuitori din satul Milcovelul, 

comuna Mera, afectaţi de inundaţiile din anul anterior, au cerut 

ajutorul Camerei Agricole a Judeţului Putna: „Noi cei semnaţi suntem 

                                                 
15

 Ibidem, f. 115. 
16

 Ibidem, f. 570 – 571. 
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sinistraţi din cauza fugiturii ce am suferit în vara anului 1941, prin 

cari ni s-au stricat locuinţili şi semănăturili, precum şi pomi fructiferi. 

Aşa că am rămas fără nici un sprijin deşi nicăeri şi lipsiţi complet de 

ori şi ce mijloaci de trai, devenind într-un hal de sărăcie şi lipsă   

încât mizeria a pătruns în gospodăriile noastre de nu mai este de 

îngăduit. 

Acum ne aflăm în pragul primăverii şi nu avem nici un fel de 

sămânţuri pentru a mai putea însămânţa vreo bucată pe undeva cu 

arendă, încât terenurile noastre nu mai sunt bune de cultură nici 

pentru 5 – 6 ani deacum înainte. Vedem că toate intervenţili ce am 

făcut pe la diferiţi Autorităţi, toati ni s-au spulberat şi nici un     

rezultat nu am căpătat. 

Acuma prin prezenta înaintea Dumneavoastră, a vă arăta din 

nou cazul de care suferim şi vă rugăm stăruitor a găsi posibilitatea cu 

cari am putea să ni se procurie sămânţuri ca: porumb, grâu de 

Primăvară, orz precum şi altele; [indiscifrabil] porumb pentru strictu 

necesar, întru-cât nu mai avem nicio posibilitate de câştig nefiind 

scutiţi de corvezi şi rechiziţii de undi cu munca cu doi boi pe zi nu 

putem căpăta decât până la 100 – 150 lei şi esti greu a putea duci 

viaţa de azi cu un aseminia câştig. Este de gândit felul cum vom trăi 

fără terenuri de cultură şi fără adăposturi de locuit, stând 

[indescifrabil] pe unde putem găsi. Cerim cu stăruinţă luarea de 

măsuri pentru ca să ni se dea circa un vagon porumb şi să venim      

noi personal să-l ridicăm şi cu un preţ potrivit timpului de faţă şi dacă 

ni se mai acordă şi câteva rati de plată ... În închierie Domnule 

Preşedinte vă rugăm a lua toate măsurilia posibilie pentru ajutorul 

ce-l cerim, şi a nu ne mai lăsa la voia soartii. Suntem în măsură a da 

publicităţii şi la ziar istoria la cari am ajuns, şi felu în care nu ni s-a 

luat nici o măsură pentru ajutorul nostru” 
17

. 

Peste numai patru zile, şeful Ocolului Agricol Gârlele atrăgea 

atenţia că petenţii, chiar dacă şi-au găsit un adăpost provizoriu sau     

şi-au refăcut casele distruse de inundaţiile din 1941, au solicitat mereu 
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locuri de casă, terenuri de cultură şi ajutor financiar pentru refacerea 

gospodăriilor. Or, Statul nu deţinea aici nici locuri de casă şi nici bune 

pentru agricultură, cu excepţia islazului comunal şi a pădurilor.          

În aceste condiţii, ar fi fost bine dacă locuitorii din Mera (20 la număr) 

ar primi fiecare câte 30 kg porumb de sămânţă, cu care să poată 

cultiva măcar un ha de teren. Dacă nici acest ajutor nu este posibil,      

ar fi bine ca aceste persoane greu încercate de soartă să primească 

respectiva cantitate de porumb cu titlu de înprumut, urmând s-o 

înapoieze în toamna anului 1942, după recoltă 
18

. 

La finele lunii aprilie, satul Vităneşti din comuna Găgeşti este 

ameninţat de râul Putna, care-şi schimbase cursul. În pericol se aflau 

atât şoseaua naţională, cât şi conductele de apă ce alimentau oraşele 

Odobeşti şi Focşani. Între timp, militarii demolau casele şi corpurile    

– anexă aflate în calea apelor. 

În condiţiile lipsei de braţe de muncă, majoritatea bărbaţilor 

fiind concentraţi, era mare nevoie de forţe suplimentare pentru a se 

abate cursul apei prin ridicarea de diguri 
19

. 

Colonelul M. Papadopol, prefectul judeţului Putna, informa 

Ministerul Afacerilor Interne că în perimetrul localităţilor Odobeşti     

– Boloteşti – Jariştea, ploile torenţiale au înfundat atât şoseaua 

naţională Focşani - Vidra, la Boloteşti, cât şi Canalul Sturdza. Pentru 

înlăturarea acestor dificultăți, s-a lucrat o zi întreagă cu efective 

importante 
20

. 

În aceeaşi zi, pe raza Preturei Plasei Bilieşti, apa Siretului era 

în creştere. La Nămoloasa Sat, de pildă, nu mai puţin de 40 ha de  

islaz erau deja inundate. Digurile făcute de curînd la Nămoloasa Târg 

rezistau încă 
21

. 

În schimb, Detaşamentul  de Pontonieri Cosmeşti, judeţul 

Tecuci primea, în aceiaşi zi, următoarea telegramă din partea 
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 Ibidem, f. 168 – 168 verso. 
19

 Ibidem, f. 198. 
20

 Ibidem, f. 216. 
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 Ibidem, f. 223. 
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Prefecturii: „Satele Călieni şi Vadu Roşca sunt inundate de Siret. 

Rugăm luaţi măsuri. Luat contract cu Regimentul 5 Pionieri”
 22

. 

Două zile mai târziu, veştile primite de Prefectură din partea 

aceleiaşi Preturi nu erau deloc optimiste: „Avem onoare a raporta că 

în cursul nopţii de 3 – 4 mai a. c. apele Siretului revărsându-se,        

au inundat următoarele terenuri: 

Comuna Ciuşlea – 35 ha islaz în satul Doaga şi 26 ha în  

satul Străjescu. 

Comuna Nămoloasa Târg – întreg islazul comunal de 180 ha. 

Comuna Nămoloasa Sat – întreg islazul comunal de 205 ha. 

Apa Siretului în prezent se revarsă de la punctul Corbu pe 

terenurile de cultură întinzând mai departe suprafaţa inundată din 

anul trecut.  

Comuna Călieni se revarsă într-o parte a grădinilor şi viilor 

de lângă sat, unde nivelul este mai jos. 

Comuna Vulturu, satul Vadu Roşca – se revarsă dintr-un  

canal ce e în legătură cu Siretul şi Putna. 

Ameninţat e numai satul Vadu Roşca, unde s-au luat măsurile 

necesare ca în caz de inundaţie, să se facă evacuare în comuna 

Suraia” 
23

. 

În aceeaşi zi, Regimentul 5 Pionieri trecea deja la operaţiunea 

de salvare a oamenilor şi a avutului lor, după cum rezultă din 

telegrama trimisă Prefecturii: „Dat dispoziţiuni Detaşamentului 

Cosmeşti să pună la dispoziţie două pontoane şi patru bărci cu 

echipagiile necesare şi conduse de un ofiţer. 

Pentru transportul acestor mijloace la Vadu Roşca şi Călieni , 

rugăm a pune la dispoziţie mijloace de transport, după cum urmează: 

şase căruţe pentru pontoane; patru căruţe pentru bărci, patru căruţe 

pentru  personal. Detaşamentul Cosmeşti nu dispune de mijloace       

de transport, iar ducerea pontoanelor şi bărcilor pe râul Siret până la 
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punctele sinistrate nu este posibilă din cauza violenţei curentului,   

care pot produce accidente şi victime” 
24

. 

Aşadar, în seara aceleiaşi zile au ajuns la Călieni două vase şi 

tot atâtea bărci, cu tot personalul necesar. A doua zi, acestea trebuiau a 

fi duse înapoi la Cosmeşti, „fiind în plină perioadă de instrucţie la 

ape” 
25

, utilizându-se şi două camionete ale Flotilei de Aviaţie Tecuci. 

Din cauza ploilor abundente, la Mănăstioara, în noaptea de     

17 spre 18 mai 1942, a avut loc alunecarea unui teren arabil în 

suprafaţă de 2.500 mp 
26

. Pagubele înregistrate în urma acestor 

evenimente, conform estimărilor făcute de autorităţi, aveau 

următoarele valori: Pretura Plasei Gârlele: 200.000 lei, iar Pretura 

Plasei Zăbala, 350.000 lei (150.000 lei pentru Năruja, 80.000 lei 

pentru Spineşti şi 120.000 lei pentru Spulber) 
27

. 

La 21 mai 1942, Ministerul Afacerilor de Interne se interesa 

de situaţia inundaţiilor în judeţul Putna; peste o săptămână, Prefectura 

informa că în zonă erau 3.327 ha teren arabil sub apă. Peste 2.500 de 

persoane lucrau la îndiguiri, coordonate de Regimentul 5 Pionieri, 

consolidându-se totodată malurile Siretului pe secţiunea Ciuşlea – 

Nămoloasa, utilizându-se toate căruţele din zonă. Numai digul aflat la 

confluenţa Râmnicelului cu Siretul avea o lungime de 1.000 m, iar cel 

care apăra comuna Nămoloasa – 1.500 m 
28

. 

În aceiaşi lună, o văduvă din comuna Mera, afectată în cel mai 

înalt grad de inundaţiile din anul precedent, implora ajutor din partea 

autorităţilor, paguba suferită fiind estimată la cel puţin 40.000 lei 
29

; 

mărturia acesteia – văduvă, în vârstă de 50 de ani, având un copil de 

10 ani, este cutremurătoare: „am rămas numai cu sumanul de pe mine, 

fără nici un sprijin şi fără nici un ajutor din partea nimănui. Nu am 

nici un fel de avere şi nici bani şi deci nu am nici cu ce îmi cumpăra 
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 Ibidem, f. 232. 
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 Ibidem, f. 234. 
26

 Ibidem, f. 242. 
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 Ibidem, f. 243 – 244. 
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 Ibidem, f. 261. 
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 Ibidem, f. 588. 
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un teren pentru a-mi construi măcar un bordei şi nici alte posibilităţi 

nu am. Toate lucrurile pe care le aveam au rămas sub apă” 
30

. 

În primăvara anului 1942, locuitorii satului Vităneşti, comuna 

Găgeşti, au făcut un dig pentru apărarea localităţii, căreia Putna i-a 

distrus multe gospodării. Ulterior, atât militarii, cât şi proprietarii de 

mori au schimbat cursul apei, făcând un alt dig. 

Din această cauză, o parte a satului va fi expusă din nou la 

inundaţii, pierzându-şi casele şi acareturile, care aveau deja mult        

de suferit la fiecare ploaie mai abundentă. Păgubiţii s-au adresat 

Prefecturii, cerând refacerea vechiului dig şi restabilirea vechiului curs 

al apei 
31

. 

La finele lunii, cererea era în curs de rezolvare, după cum 

rezultă din Adresa trimisă de Camera de Agricultură a Judeţului Putna 

Prefecturii: „ Este nevoie de executarea şi terminarea lucrărilor,  

adică să se adâncească canalul din colţul Putnei dinspre Vităneşti, 

spre a se abate râul pe vechea albie şi să se continue cu facerea 

barajului din stâlpi şi bolovani, pe care trebuie făcut un stăvilar 

provizoriu, până la definitivarea lucrărilor în mare” 
32

. 

În luna iunie, Primăria Comunei Domneşti raporta Prefecturii 

putnene că cele 66 de familii afectate de inundaţiile din 1940 şi 1941 

nu au solicitat vreun ajutor de la Stat, mai ales în condiţiile în care 

multe dintre ele şi-au refăcut gospodăriile în alte locuri 
33

. 

În august, Prefectura raporta Ministerului Afacerilor de 

Interne că la Câmpineanca, apele Milcovului au distrus un teren de 

2.500 mp 
34

. 

În toamnă, revine în actualitate problema digului de la 

Vităneşti. După cum raporta Pretura Plasei Gârlele, inundaţiile au 

făcut ca  multe terenuri din sat să devină fugitive, multe gospodării 
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 Ibidem, f. 548. 
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fiind în pericol. Pentru consolidarea acestor terenuri, era nevoie de 

executarea unor mari lucrări de indiguire, prin care Putna ar fi fost 

forţată să-şi reia vechiul curs. Din lipsă de fonduri, acestea însă nu se 

puteau executa. Lucrările făcute până atunci erau doar provizorii. 

Drept urmare, îndiguirile făcute de localnici, din bolovani şi cătină,   

au cedat încă de la prima viitură. Nici digul făcut din lemn de către 

autorităţi nu putea avea o durabilitate prea mare. Problema nu putea să 

fie definitiv rezolvată decât prin acordarea de către Stat a unor fonduri 

care să permită realizarea unui dig din beton, după toate normele 

tehnice ale vremii 
35

. 

La jumătatea lunii septembrie, mai mulţi locuitori din comuna 

Mera, grav afectaţi de inundaţiile din anul precedent, cauzate de apa 

Milcovului, au cerut din nou asistenţă financiară din partea Prefecturii, 

pentru a-şi putea reface gospodăriile din localitate. Perspectiva 

anotimpului rece, în condiţiile lipsei unor case în care să-şi 

adăpostească în siguranţă familiile, era una deosebit de sumbră pentru 

sinistraţii care mărturiseau că „ mai cu seamă acum în  preajma ernei 

ne găsim într-o situaţie grozavă de sărăcie” 
36

. 

La începutul lunii noiembrie a anului 1942, Pretura Plasei 

Gârlele a solicitat Prefecturii acordarea de ajutor financiar mai multor 

familii sinistrate din comuna Mera, rămase fără niciun mijloc de 

întreţinere şi fără gospodării 
37

. 

La toate aceste cereri, Ministerul Afacerilor Interne a informat 

Prefectura că nu are resursele disponibile pentru a soluţiona favorabil 

cererile sinistraţilor din Putna 
38

. 

Ministerul Economiei Naţionale, încercând să vină în ajutorul 

populaţiei din judeţul Putna, afectate periodic de apele mari ale 

Siretului şi afluenţelor săi, a înaintat la 12 noiembrie 1942, către 

Ministerul Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor o situaţie referitoare 

                                                 
35

 Ibidem, f. 546 – 546 verso. 
36

 Ibidem, f, 636. 
37

 Ibidem, f. 647. 
38

 Ibidem, f. 636. 
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la zonele în care ar trebui executate lucrări de îndiguire. Răspunsul 

acestuia, din 1 decembrie 1942, detalia o serie întreagă de aspecte ale 

acestei probleme. Prima zonă, în suprafaţă de 1.000 ha, era flancată de 

apele Putnei, Siretului şi Putnei, pe raza comunei Năneşti. 

A doua zonă era mărginită de Râmnic, Siret şi Buzău, având o 

suprafaţă inundabilă de 6.000 ha, aflată pe raza comunei Nămoloasa. 

Până în 1907, aici existau fragmente de dig făcute de comunităţile 

locale riverane. După ce o mare parte din terenuri au ajuns să fie 

stăpânite de Niculescu - Dorobanţu şi N. Filitis, acestea erau protejate 

de o îndiguire rudimentară ce pornea de la zona de confluenţă a 

Siretului cu Râmnicul şi mergea până la extrmitatea din amonte a 

comunei Corbu Vechi din judeţul Râmnicu Sărat. Ea are legătură şi cu 

o serie de îndiguiri fragmentare, realizate pe malul drept al 

Râmnicului, până în dreptul comunei Măicăneşti. Cu toate acestea, 

suprafaţa protejată de diguri avea o lungime de 26 km 
39

. 

După reforma agrară din 1921, terenurile respective s-au 

împărţit locuitorilor, cu excepţia a 550 ha, stăpânite în continuare de 

cei doi mari proprietari. Din acest moment, lucrările de îndiguire nu 

au mai fost întreţinute; astfel, ele s-au deteriorat nu doar din cauza 

acţiunii apelor şi a trecerii timpului, ci şi a dezvoltării reţelelor de 

comunicaţii şi de irigaţii. Inundaţiile din ultimii trei ani au dus la 

cedarea digurilor. Refacerea acestora nu era suficientă, lucrările 

existente trebuind a fi extinse cu 10 km, până în dreptul comunei 

Slobozia, aflată pe malul stâng al Râmnicului. Aşadar, era nevoie de 

lucrări sistematice în întreaga zonă, din amonte în aval, care trebuiau 

precedate de constituirea unei Asociaţii formată din toţi proprietarii 

terenurilor riverane 
40

. 

Ministerul Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor, dovedind 

pragmatism în analizele sale, cu scepticism nedisimulat, concluziona   

„lucrările de îndiguire  necesită studii interne, cheltueli mari şi 

mijloace importante de lucru, ceiace este aproape imposibil de 

                                                 
39

 Ibidem, f. 603. 
40

 Ibidem, f. 604. 
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satisfăcut în împrejurările actuale ale războiului, după cum cer 

autorităţile locale şi cei interesaţi” 
41

. 

 

 

 

                                                 
41

 Ibidem, f. 605 – 606. 



 

 

 

 

 

 

CONTRIBUŢII PRIVIND VIAŢA SPORTIVĂ A 

ORAŞULUI FOCŞANI PÂNĂ ÎN ANUL 1944 

 

Ionuţ Iliescu  

 

În calitate de cetăţeni ai oraşului Focşani şi iubitori ai 

sportului local în ansamblul său, ne petrecem o bună parte din timpul 

liber pe stadioane şi în sălile de sport din localitate, gazde primitoare 

ale diverselor întreceri (fotbal, tenis de masă şi de câmp, baschet, 

volei, handbal, lupte de toate genurile, box, tir etc). Dorind să fim    

„la zi” cu ultimele ştiri din domeniu, urmărim emisiunile sportive la 

posturile de radio şi de televiziune locale şi parcurgem rubricile de 

specialitate din presa judeţeană. 

Fireşte însă că acestui prezent al fenomenului sportiv 

focşănean îi corespunde un trecut, captivant şi divers. Desprins din 

ziarele vremii şi din documente ce depăşesc, în unele cazuri, cu mult 

suta de ani, vom încerca să îl prezentăm în rândurile care urmează, 

convinşi că şi pe această cale cititorul interesat se va simţi şi mai mult 

ataşat sufleteşte de meleagurile natale. 

În stadiul actual al cercetării, prima informaţie referitoare la 

viaţa sportivă din oraşul Focşani datează din vara anului 1867, care 

face referire la ceea ce am putea numi „predecesorul” sau mai bine 

zis, „predecesoarea”  tirului de astăzi – „darea în ţintă”; astfel, în 

august 1867, comandantul Regimentului de Dorobanţi Putna aducea la 

cunoştinţa Primăriei Urbei Focşani următoarele: „În conformitatea 

Ordinului Dlui Ministru de Resbel N. 2.280 prin care ordonă a scoate 

oamenii la darea în ţintă a Dorobanţilor. Aşadar pe acest temei am 

onoare a vă invita să binevoiţi a destina un loc pentru acest serviciu. 
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Tot odată veţi anonsa sub scrisului cât mai urgent, fiindcă este să vie 

inspecţiea Generală pe la 18 ale corentei pentru darea acestui loc” 
1
. 

În rezoluţia pusă pe Adresă, datată 15 august 1867, locţiitorul 

de primar Gheorghe Lambrino nota: „Subsemnatul va mergi însuşi în 

unire cu D. Comandant pentru a să însemna locul cuviincios şi apoi   

a relata consiliului” 
2
. 

Trei zile mai târziu, Prefectura Districtului Putna primea, din 

partea Ministerului de Interne, Adresa nr. 17.039 referitoare la 

importanţa care se dădea la nivel central acestui eveniment: „Precum 

cunoaşteţi prin Regulamentul instituirei de dare de semnu în 

România, promulgatu prin Decretulu din 1865 şi publicatu şi acum 

prin Monitorul nr. 170 din August 11 curent se prevede la Art. XX şi 

XXIII, ca în diua de 30 August să se adune în capitala Bucureşti toate 

persoanele care vor fi fost premiate de Comitetele judeţene, având în 

capul loru, pe unul din membri Comitetului care va purta stindardul 

Judeciului seu, ca în urma şi acelei persoane în presenţa În.[ălţimii] 

Salle Prinţului Domnitoru se se destingă între dânsele prin un nou 

Concursu. 

Însă avându în vedere, Domnule Prefect, că această tragere 

nu s-au urmatu până acumu nici în comunile urbane nici în cele 

rurale, ast felu precum se prescrie de Art. IX, XI şi XIV spre a se 

putea îndeplini întocmai dispoziţiunile de mai susu de ore ce 

regularea armeloru comunale şi distribuirea muniţiunei trebuitoare, 

nu s-au terminatu încă şi prin urmare reglementu acesta nu se poate 

aplica în toată întregimea lui de cât de anul viitoru. 

Am chibsuit Domnule Prefectu, că cel puţinu în acest anu se 

facem un nou începutu, mărginindu-ne de astă dată numai, cu a se 

trămite din fiecare judeciu câte două persoane care ar da mai bine la 

semnu fie din oraşe sau comune rurale. 

                                                 
1
 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Vrancea (în continuare se va cita: 

S. J. A. N. Vn.), fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. 23 / 1867, f. 118. 
2
 Ibidem. 



Contribuţii privind viaţa sportivă a oraşului Focşani  

până în anul 1944 

 

189 

 

Pentru acest sfârşitu, dar, vi se pune îndatorire ca prin 

înţelegire cu Dl. Primar al urbi de reşedinţă alegând acele persoane 

pentru anul acesta numai, se regulaţi cu cheltueala transportului loru 

în Capitală şi înapoi să se facă de comuna reşedinţii, luându 

despoziţii c’ aceste douě persone designate să se afle cu doue dile 

înainte de 8 7vrie în capitală, cănd s’a decisu prin Înaltul Decretu    

No […] . A se face această serbare a întăi trageri general la semnu. 

Terminăndu vě adoagu Domnule Prefectu că în aceia ce 

priveşte poposirile aici în Bucureşci s’a invitatu Dl. Primar al urbi 

Bucureşti a ne da localulu necesaru, comform Art. 26 din disul 

Regulamentu” 
3
. 

În aceeaşi zi, Prefectura înainta Primăriei focşănene acest 

document, dându-se totodată şi dispoziţiunile necesare: „subscrisul 

are onoare a vă invita să binevoiţi ca de urgenţă să destinaţi 

înfiinţarea semnului şi să regulaţi locul unde are a trage la semnu 

cetăţenii acestei comuni, gardiştii şi chiar dorobanţii, înfiinţăndu şi 

cassele prevăḑute de regulamentu şi în terminu cel mai scurtu să mă 

onoraţi cu răspunsu că aţi efectuatu această cerire ce este basată pe 

regulamentu, când îmi veţi recomanda şi pe membrii comisiunii 

prevăzute de articolu 5 din regulamentu” 
4
.    

În vederea bunei desfăşurări a concursului , Prefectura solicita 

primarului focşănean, la 23 august 1867, „să bine voiţi a veni mâine la 

24 curentu la Prefectură la ora 12 spre a lua înţielegire în această 

privinţă şi a regula persoanele ce ar da mai bine la semnu spre a se 

trămite în capital şi a le procura şi transportulu” 
5
. 

La 25 august 1867, Primăria Urbei Focşani informa Prefectura 

în legătură cu stadiul pregătirii concursului de dare la semn: 

„…conform Protocolului încheetu de Consiliu Comunalu în şedenţa 

ţinută la 21 a corentii pentru dare la semnu s-au însămnatu pe moşiea 

                                                 
3
 Ibidem, f. 149 – 149 verso. 

4
 Ibidem, f. 12. 

5
 Ibidem, f. 148. 
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oraş partea sudică la movili, pentru şanţuri în prejur şi celelalte 

prevăzute prin regulamentu. 

S-au însărcinatu pe D. Ingineru arhitectu oraşului ca în unire 

cu d. comandantu de dorobanţi din acestu oraşu să facă devizu de 

cheltueala ce ar necesita. Cătu pentru persoanele ce urmează a se  

compune în formare Comitetului prevăzut de regulamentu, să 

recomandă pe D. Costachi Carămlău, D. Grigori Zăgănescu,            

D. [...] şi D. Căpitan Dimitrii Petranu. Iar pentru preţul […]               

a plumbilor să va avea în videre a să […] prin bugetul anului viitoru 

1868” 
6
. 

În vederea trimiterii în Capitală a participanţilor la ceea ce am 

putea numi astăzi „faza naţională” sau „marea finală” a concursului 

de tir, la 30 august 1867, Primăria din Focşani atrăgea atenţia că 

pentru acoperirea cheltuielilor erau necesari 24 galbeni sau 768 lei. 

Neexistând aceşti bani în bugetul curent, se impunea deschiderea unui 

credit extraordinar 
7
, fapt realizat deja la 4 septembrie 1867 

8
. Cei doi 

câştigători ai fazei judeţene a concursului – Costandin Ciocârlie şi 

Corneliu Băgiu, din Păuleşti, Plasa Vrancea, au plecat în aceeaşi zi 

spre Capitală, beneficiind de acte de identificare şi înlesnire a 

transportului, urmând a fi preluaţi la destinaţie de organizatori 
9
. 

Din păcate, documentaţia existentă nu oferă informaţii 

referitoare la prestaţia din finală a celor doi concurenţi putneni. 

În acelaşi an, locuitorii oraşului de pe Milcov aveau ocazia să 

vadă ce înseamnă să faci gimnastică, cu ocazia spectacolului oferit de 

Herman Gianny şi A. Boboc, în septembrie 1867. În cererea înaintată 

Primăriei, cei doi făceau şi precizarea: „Cu ocaziunea trecirii noastre 

prin oraşul Focşani, vroindu a faci orişi cari jocuri gimnasticale în 

medianu Bisericii Sf. Ioanu” 
10

. Gheorghe Lambrino, la 20 septembrie 

                                                 
6
 Ibidem, f. 132. 

7
 Ibidem, f. 150 – 150 verso. 

8
 Ibidem, f.162. 

9
 Ibidem, f. 164 – 164 verso. 

10
 Ibidem, f. 182. 
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1867, nu s-a opus la desfăşurarea evenimentului, punând o singură 

condiţie: „I se eliberează cerire, fără să atace moralitatea publică” 
11

. 

În septembrie 1868 
12

, la Focşani are loc primul concurs de 

alergare de cai şi cu participare feminină (trei concurente), 

evenimentul având loc cu prilejul organizării unei expoziţii 
13

. 

În 1869, finala judeţeană a concursului de „dare la semn”  era 

planificată pentru ziua de 24 iulie 
14

, la orele 10 a. m. 
15

. Pentru buna 

desfăşurare a acestuia, Prefectura conlucra din nou doar cu Primăria, 

în condiţiile în care comandantul Legiunii Gărzii Civice din Focşani, 

solicitat să asigure armele şi muniţia 
16

, mărturisea că nu dispune de 

fonduri pentru procurarea ei 
17

. 

La 24 iunie 1869, Prefectura apela din nou la Primărie, în 

vederea stabilirii locului concursului: „Cu ocazia apropierii 

terminului de dare la semnu Judeţiană, Comitetul Permanent, în 

şedinţa dela 16 a curentii a decis ca pe lângă prepararea armelor şi a 

altor necesare, se se construiască şi casa de dare la semnu. Această 

decesiune dar comunicăndu-o Dvs. vă invit Dle Primare a destina 

locul unde urmeaḑă a se construi aseminea casă având în privire ca 

să fie quăt s-ar putea mai în apropiere de oraşu” 
18

. Câteva zile mai 

târziu, Primăria afirma că locul  ales este „în partea sudică lângă 

cimitiru de la bisărica Sf. Gheorghi” 
19

.    

                                                 
11

 Ibidem. 
12

 Alexandru Deşliu, Vrancea. Judeţ cu vocaţie europeană. County with 

European Vocation. Album monografic. Monographic album, Editura Pallas, 

Focşani, 2006, p. 26. 
13

 Nicolae Postolache, Istoria sportului românesc în date, Editura Junimea, 

Iaşi, 1979, p. 37. 
14

 S. J. A. N. Vn.,  fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. 29 / 1869, f. 6. 
15

 Ibidem, f. 11 verso. 
16

 Ibidem, f. 6  – 7. 
17

 Ibidem, f. 9 – 10 verso. 
18

 Ibidem, f. 1. 
19

 Ibidem, f. 2. 
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În ziua de 11 iulie 1869, Ministerul de Interne trimitea 

Prefecturii Districtului Putna Ordinul nr. 10.672 privitor la 

organizarea concursului: „În anul acesta atât guvernul cât şi întreaga 

ţară adastă cu mai mult interes, progres ce viitoria trageri la ţintă va 

da la noi. Aciastă dreaptă dorinţă, provine mai cu seamă ca 

instituţiunea aceasta fiindu în al treilea an al esistenţiei sale, ia 

promite prin urmare şi un […] mai mare, de cât cel avut în anii 

trecuţi. 

Cum aţi putut videa dle Prefect, guvernul nu numai că nu a 

pregetat de a stărui în prosperarea acestei instituţiuni, dar a 

participatu şi cu darea de fonduri special pentru încurajarea şi 

premierea trăgătorilor destinşi. 

În fine toate acestea credu că vă potu da destulu temeiu, dle 

Prefect, ca să puteţi încredinţa chiar o asemenea instituţiune în ţara 

noastră. Prin urmare stimulaţi la rându-vă a lua o parte mai activă la 

acestu eserciciu şi a corespunde dorinţelor generale. 

În anul acesta ca şi în anul trecut tragerea în ţintă la toate 

comunele în genere, are a se efectua la 27 ale curentei şi conform    

art. 9 din regulamentul de tragere se vor aduna la reşedinţă toate 

persoanele acelea ce au trasu la semn în cursul anului şi dupe 

concurarea urmată în acia zi doi din aceştia ce voru avea mai multe 

numeri au a lua parte la tragerea la semnu Judecian; tragerea care 

are a fi la 15 augustu viitoru şi care are a se executa conform         

art. privitoare din citatul reglement sub titlu de Tragerea la semnu 

Judeciană. 

Luaţi, dar, Dle Prefect, cele mai urgente dispoziţiuni atât 

pentru procurarea acelor premiuri, întocmirea comitetului, înfiinţarea 

şi ţinerea registrelor, armelor şi muniţiunii necesare, astfel ca se nu 

simţă nici o înpedecare în sevârşirea operaţiunei în chestiune. 

În ceea ce priveşte de aşeḑarea semnilor, mai alesu şi 

resultatul dării atât la comună câtu şi la judeţu se va observa cu 

rigurozitate reglementului înfiinţării dării la semnu înaintat Dv. încă 

din anul trecut.    
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Pentru tragere la semnu judeţiană concurs are a se face între 

toate acelea două persoane ce s’ar fi premiat de comunele urbane şi 

rurale şi dintre aceştia toţi se vor premia numai cinci care vor obţine 

numerul cel mai bunu. 

Aceşti  cinci premiaţi, vor concura la rându între dînşii şi doi 

dintre ei ce se vor destinge prin tragerea mai bine în ţintă se vor 

designia a veni din partea judeţului în capitală pentru a lua parte la 

tragerea generală în capitală care va avea locu la 8 septemvrie  fiitor 

cu 2 – 3 dile cel puţin. Atât adică cât va trebui pentru a se găsi în 

capitală cu 24 ore înaintea dilei de 8 septemvrie. Âi veţi porni la 

Bucureşti luându înţelegere din vreme cu şefulu serviciului de acolo 

telegrafo - poştale, pentru procurarea locurilor necesari în contul 

statului, la fie care aceşti doi premiaţi le veţi încredinţa şi mandatul 

recunoaşterei lor pentru întâmpinarea cheltuelelor necesare de drum, 

le veţi procura un avansu de la Dv. sau comitetul permanent care vi se 

va înapoia de Ministeru în urmă aci în capitală municipalitatea 

comunei Bucureşti are a le procura localuri şi întreţinerea necesară. 

Terminându vă rog Dle Prefect, că nu suntu la îndoială că nu 

veţi face a se esecuta această tragere în judeciul Dvs. în toată regula 

cerută şi osibitu de publicul care va asista la această serbare,         

veţi invita şi autorităţile melitare şi civile din judeciul Dvs. 

De odată cu rezultatul ce veţi obţine în tragerea comunală şi 

judeciană, veţi înainta Ministerului şi un tablou prin care să se arate 

numerul familiilor lor din aceste comuni, numerul trăgătorilor din 

aceste comuni, spre a videa câţi din aceştia au luat parte în anul 

acesta la tragerea în ţintă, cum şi rezultatul obţinut. 

V. Boerescu” 
20

. 

La 29 iulie 1869, Primăria Urbei Focşani informa Prefectura 

Districtului Putna în legătură cu desfăşurarea propriu - zisă a 

concursului 
21

. În primul rând, acesta a presupus mai multe cheltuieli, 

                                                 
20

 Ibidem, f. 4 – 5. 
21

 Ibidem, f. 14.  
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prilejuite de „facerea a două medalii de argintu necesare la darea la 

semnu în anul curentu” 
22

 pentru amenajarea unui umbrar 
23

, pentru 

confecţionarea unei table de dare la semn 
24

, achiziţionarea unei 

condici imprimate (tip chitanţier) 
25

. 

În al doilea rând, evenimentul a prilejuit formarea unui 

Comitet, alcătuit din primar, căpitanul pojarnicilor, Dimitrie Petrov, 

sublocotenentul Spălăţelu şi Iancu Mărgăritescu 
26

. 

În Procesul - verbal redactat după terminarea concursului se 

precizau următoarele: „… începându-să focurile care au ţinut 

inclusivu până la orele 4, loviturile în centrul semnului nr. 4 s-au 

făcut de Domnii Zambrache Triandafu şi Ioan Dinicu, carii au avutu 

şi iuţală în mânuirea armilor, carii meritandu a fi primiaţi, Comitetul 

le-au şi oferitu câte uă medalie de argentu facute de comună” 
27

. 

Numărul total al participanţilor la concurs a fost de 29 
28

. 

Tragerile la semn din 1870 au fost precedate de popularizarea 

unui Regulament care stabilea regulile acestei discipline sportive: 

„Regulament 

pentru înfiinţarea dării la semnu în comune 

În fie-care Comună, se va destina unu anume locu în care se 

va aşeḑa semnele pentru dare.   

Terenulu reservatu semneloru va fi de 200 stînjeni lungime şi 

50 largime pentru comunele rurale, şi va fi stabilitu în apropiere de 

barieră, spre a putea facilita visitaţiunea; fiind de doritu ca terenulu 

să fie supt unu malu ca să se evite very - ce nenorocire aru putea 

causa trecerea glonţeloru. 

Exerciţiile de dare, se voru face pe 2 semne. 

                                                 
22

 Ibidem, f. 8. 
23

 Ibidem, f. 18 – 19. 
24

 Ibidem, f. 20. 
25

 Ibidem. 
26

 Ibidem, f. 21. 
27

 Ibidem, f. 16 – 16 verso. 
28

 Ibidem, f. 14 verso. 
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Semnulu de puncture. Distanţă de 175 metre şi în mărime de   

1 metru 75 centimetre patratu, împărţitu în 10 punte de o mărime 

progresivă, din care 4 punte sintu într’unu negru rotundu de             

35 centimetre în diametru (modelulu Nr. 1). 

Semnulu de camp. Distanţa de 300 metre, semnu 2 metre 

înaltu. 1 metru 20 centimetre latu, împărţitu în 10 părţi de lăţime 

progresivă, din care 6 la negru, care represintă omulu (modelul      

Nr. 2). 

Fiecare semnu va avea unu arătătoru, care va sta într’o 

grópă suptu semnu, şi va arăta loviturile şi Nr. în semnu. 

Localulu de dare la semnu va fi învălitu ca să apere dătătoriu 

de soare şi ploe. 

Pentru controlarea dătătureloru se va ţine pentru fiecare 

semnu câte unu registru a souche (modelulu Nr. 3) împărţitu în bilete, 

biletulu de câte 6 dătături, în care se va înscrie Nr. obţinutu după    

fie-care dătătură. 

Premiile se voru determina dupe cele mai multe punte în        

6 dătăture. 

Eserciţiile de dare la semnu, se voru face în tóte Duminicile. 

La dare voru participa toţi cei ce dorescu a se perfecţiona în 

arta de dare la semnu. Etatea de 20 ani este imperiosu cerută. 

Pentru încuragiarea dătătoriloru de doue ori pe anu la 

serbări speciali din care una va fi generale pentru comuna şi 

presedată de Primaru, se voru distribui premie la cei mai buni 

dătători. La aceste premii însă voru avea dreptu numai dătătorii cari 

au luatu parte la eserciţie, celu puţinu anuale de 5 ori. 

Pentru menţinerea ordinii şi severa observare a reglementului 

de dare la semnu, se va păzi întocmai art. 5 din reglementulu 

decretatu şi republicatu prin Monitorulu Nr. 170. 

Resultatulu dării la semnu la serbarea generale a 

districteloru, se va comunica Ministeriului de Interne. 

Regulamentu de dare la semnu 
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Ori-cine va participa la darea la semnu, este obligatu a se 

supune ordineloru dirigentului. 

Dătăturile se facu din mâna liberă. Ori - cine va reḑema 

arma pe sau de ceva, va pierde la premiu. 

Nu e permisu nimunui, de a da cu unu biletu care portă 

numele altuia. 

Armele încărcate sau ne încărcate trebue să se ţie vertical. 

Nu e permisu a pune capsule, de câtu în loculu de dare. 

Din loculu de dare, nu se póte întórce nimini cu arma 

încărcată. 

Nu este permisu a da pe semnu, dacă nu s’a arătatu dătătura 

déjà făcută. 

În timpulu eserciţieloru de dare, nu este permisu nimănui a se 

duce la semnu, de câtu dirigentului. 

Semnele să fie ţinute în stare bună, şi ferite de umeḑélă. 

Dupe fie-care dătătură, arătătoriulu trebue să lipescă semnul 

cu hârtie albă sau negră” 
29

. 

Iniţial, concursul a fost planificat la 2 august 1870, Comitetul 

care-l va conduce fiind alcătuit din sublocotenenţii Iancu Spălăţelu, 

Costachi Gheorghiu şi Zambrache Triandaf. Locul ales a fost           

„pe islasul comunei din partea sudică” 
30

; Poliţia oraşului avea sarcina 

nu doar de a asista la eveniment, ci şi de a-l populariza 
31

, apelându-se 

din nou la sprijinul Gărzii Orăşeneşti 
32

, care a furnizat sub formă de 

împrumut cele 10 puşti aparţinând gardiştilor locali 
33

. 

La concurs au participat nu mai puţin de 40 de persoane 
34

; 

fiecare dintre ele a tras de câte şase ori. Cu excepţia eşecurilor, fiecare 

„dătătură” 
35

, în funcţie de poziţia ei faţă de centrul ţintei, primea un 

                                                 
29

 Ibidem, dosar nr. 28 / 1870, f. 16. 
30

 Ibidem. 
31

 Ibidem. 
32

 Ibidem, f. 3 verso. 
33

 Ibidem, f. 6. 
34

 Ibidem, f. 11 – 11 verso. 
35

 Ibidem, f. 12. 
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punctaj anume. Astfel, doi concurenţi au tras bine în ţinta numărul 4, 

unul singur în cea cu numărul 9, în timp ce restul de 37 „au tras cu 

focurili la numeru zero” 
36

. 

După şase ceasuri de trageri, la orele 4 post - meridian, au fost 

declaraţi câştigători cei doi concurenţi care au ochit ţinta numărul 4, 

Dumitru Barca şi Tudurachi Dumitru Cara, „cari au avutu şi iuţiale în 

mân[uirea] armiloru, cari necesitandu a fi primieaţi, Comitetu le-au şi 

oferitu câte o medalii făcut de argintu de comună” 
37

. 

În ziua de 15 august 1870, în prezenţa autorităţilor locale şi 

judeţene, în cinstea celor doi s-a dat o serbare la locul de desfăşurare a 

concursului – „la localul ce este destinat în marginea oraşului, < în > 

Bariera Bucuresci” 
38

. 

Pregătirile pentru „tragerea la semn” din 1871 au început încă 

de la finele lunii ianuarie, când subprefecţii îl înştiinţau pe prefect că 

primăriile din subordine au nevoie de capse şi cartuşe. Acesta avea să 

rezolve problema apelând la conducerea unităţilor de dorobanţi 
39

 şi de 

roşiori 
40

. 

Ministerul de Interne anunţa Prefectura Judeţului Putna,         

la 26 iunie 1871, că etapa comunală a concursului va avea loc la       

27 iulie, iar cea judeţeană (de la Focşani), la 15 august 
41

. 

În zilele următoare, Comitetul Permanent al Judeţului Putna îl 

informa pe prefect că „s-a format un Comitet de privigheria cărora le 

s-au şi făcut cunoscut că în arătata di la ora deci ante - meridiane să 

binivoiască a veni la localul ce esti destinat în marginea oraşului,     

la bariera Bucureşcelor […] am onoare a vă ruga Dle Prefect ca în 

acia ḑi să binevoitzi a presida Juriul conformându-vă de aceasta cu 

dispoziţiunile regulamentului publicat în Monitorul Oficial Nr. 273 

                                                 
36

 Ibidem, f. 16. 
37

 Ibidem, f. 17 – 17 verso. 
38

 Ibidem, f. 19. 
39

 S. J. A. N. Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. 5 / 1871, f. 1. 
40

 Ibidem. 
41

 Ibidem, f. 6. 
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din 1865” 
42

. La eveniment aveau să asiste primarul oraşului Focşani 

(Hagi Dimitrie Ioan), procurorul, preşedintele Tribunalului,  

preşedinţii celor două Secţii ale acestei instituţii, şeful Poliţiei 

focşănene, cel al Staţiei de Poştă, directorul Gimnaziului „Alexandru 

Ioan Cuza”, medicul oraşului, comandanţii pompierilor, dorobanţilor, 

roşiorilor şi cel al Garnizoanei, staroştii austro - ungar şi elin 
43

. 

În urma desfăşurării fazei comunale a concursului, fiecare 

comună rurală participantă a trimis în finala de la Focşani câte doi 

concurenţi, câştigătorii etapei respective 
44

. Concursurile au început 

dis-de-dimineaţă, la orele 8:00 
45

, în condiţiile în care participanţii    

erau de ordinul zecilor  
46

. După caz, ţintele au fost puse la o distanţă 

de 150 
47

, respectiv 250 de paşi de locul de tragere 
48

. 

Drept urmare, în finala de la Focşani s-au calificat 93 de 

concurenţi (27 din Plasa Bilieşti, 39 din Plasa Răcăciuni, 18 din  Plasa 

Zăbala, cinci din Plasa Gârlele şi patru din Plasa Bilieşti) 
49

. 

În ziua de  17 / 29 august 1871, Prefectura informa Ministerul 

de Interne că cei care au câştigat erau următorii: premiul I – Matei 

Chiru din Urecheşti; premiul II - Ioan Ilie din Burcioaia; premiul       

III – Dimitrie Burlacu din Bilieşti, premiul IV – Dinu Vasilachi din 

Năneşti; premiul V – Radu Ghibirdic din Soveja 
50

. Marele câştigător 

a primit din partea organizatorilor o puşcă „Le Foche”, ocupanţii 

locurilor 2, 3 şi 4 câte o puşcă cu două ţevi, locul 5 – o puşcă cu o 

ţeavă 
51

. 

                                                 
42

 Ibidem, f. 8. 
43

 Ibidem, f. 9. 
44

 Ibidem, f. 11 - 130 
45

 Ibidem, f. 8. 
46

 Ibidem, f. 13 – 130. 
47

 Ibidem, f. 14 – 15. 
48

 Ibidem, f. 16 - 17. 
49

 Ibidem, f. 131. 
50

 Ibidem, f. 136 verso. 
51

 Ibidem, f. 141 verso. 
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Pentru toţi participanţii, autorităţile judeţene au asigurat o 

indemnizaţie de 186 lei (2 lei de fiecare)  pentru masă, dorobanţii care 

au încărcat armele primind în acelaşi scop câte 9 lei 
52

. 

La marea finală din Capitală, din 8 septembrie 1871,        

judeţul Putna avea să fie reprezentat de ocupanţii primelor două   

poziţii 
53

, din partea Comitetului organizator fiind însoţiţi de 

Ştefanachi Ciocârlie 
54

. Costurile deplasării aveau să fie suportate de 

Prefectura Judeţului Putna 
55

. 

Ministrul de Război, Ion C. Brătianu trimitea prefecţilor,         

la 19 mai 1883, un Ordin referitor la necesitatea organizării din nou a 

concursurilor de tragere la ţintă: „Dupe cum cunoaşteţi legea 

organizărei puterei nostre militare, exige ca tot serviciul să fie chemat 

a purta arma în cas de trebuinţă. Or, însă din  condiţiile necesare 

pentru a purta o armă este şi aceea de a sci să ne servim cu ea. 

Mijlocul de a pune pe toţi cetăţenii în stare de a satisface 

aceste condiţiuni nu se póte dobândi decât făcându a se aplica de 

timpuriu la eserciţiuri gimnastice şi mai cu samă la tragerea în ţintă, 

şi în fine la or ce alte plăceri care ar stimula amorul armelor. 

Asemenea consideraţiuni au condus mai  pe tóte statele mari 

a organisa chiar în commune societăţi de gimnastică şi mai ales de 

tragere în ţintă căutând a le încuragea prin diferite mijloce astfel că 

în Elveţia, Germania, Italia, Englitera etc. aceste instituţiuni au 

devenit cu totul naţionale. Dacă aceste instituţii au fost necesarii în 

statele cele mari unde mijloacele de apărare naţională sunt mult mai 

mari, cu atât mai mult la noi trebuesc înfiinţate ca fiind folositore, nu 

numai din punctul de vedere al desvoltărei fisice, dar indispensabile 

pentru a da fie-cărui cetăţian mijlocul a-şi îndeplini cu succes sarcina 

ce i se impune prin lege organisărei puterei noastre militare. 
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 Ibidem, f. 142. 
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 Ibidem, f. 137 – 138. 
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 Ibidem, f. 145. 
55

 Ibidem, f. 140. 
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Pentru atingeré acestui scop, Ministerul face apel la 

patriotismu Dvs. şi vă rogă ca în înţelegere cu autorităţile militare, 

precum comandanţii corpurilor de armată al Divisiilor cum şi cei de 

la reşedinţa Regimentelor şi a companiilor teritoriale, să căutaţi a 

organisa câmpuri şi societăţi de tragere în ţintă, festivităţi, împărţiri 

de premiuri pentru cei ce se desting şi ori ce mijloc le veţi crede de 

cuviinţă, pentru a respândi gustul acestor essersiciuri în tóte clasele 

societăţii nostre, atât în oraşe cât şi în comunele rurale ca cu timpul 

să putem ajunge şi găsi în ori-ce român, un bun trăgător, care să fie 

în stare a putea contribui cu succes la apărarea ţărei în cas de 

necisitate. 

Ministerul de Resbel va pune la dispoziţie câmpurile sale de 

tragere precum şi gratuit, instructorii din cadrele armatei, armele şi 

muniţiunile de resbel necesare şi a decis a ve da tote mijloacele 

dependinte de dânsul, pentru a vă înlesni neîntârdiata respândire a 

acestor instituţiuni în diferitele classe ale poporului. Comptând pe 

amorul cel aveţi pentru instituţiile folositoare ţerrei  noastre. 

Sper Dle Prefect că nu veţi neglija nimic, pentru a ajunge cât 

mai curând la nişte resultate de care atât armata cât şi ţarra vĕ vor fi 

recunoscătore” 
56

. 

La finele lunii iulie a anului 1883, Primăria focşăneană 

informa Prefectura că pentru praful de puşcă erau necesari 120 lei 
57

. 

Aceeaşi instituţie  anunţa şi premiile stabilite pentru câştigătorii finalei 

judeţene: premiul I – 60 lei, premiul II – 40 lei; premiul III – 20 lei 
58

. 

Precizând că beneficiază de ajutorul Regimentului 10 

Dorobanţi din localitate, la 15 septembrie 1883 Prefectura Judeţului 

Putna informa Primăria focşăneană că a decis „a se organisa daria    

la semn Judecianu în toate duminicile şi serbătorile cu începire de 

acum, până la finele lunii Noiembrie. 

                                                 
56

 S. J. A. N. Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. 38 / 1883, f. 12. 
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 Ibidem, f. 15. 
58

 Ibidem, f. 16 – 16 verso. 
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La acesta urmând a participa toţi câţi s’au destins la tirul 

Comunal şi în fine ori câte persoane vor dori a da la semn” 
59

. 

Peste numai o săptămână, Primăria făcea un anunţ în acest 

sens, invitând pe toţi cei doritori să se înscrie la concurs 
60

. Din păcate, 

evenimentul nu a suscitat interesul scontat, la 13 octombrie 1883 

numărul celor interesaţi să concureze fiind de doar 13 persoane 
61

. 

În 1898, profesorul Alexandru Copcescu înfiinţa, în cadrul 

Liceului „Unirea” din Focşani, Asociaţia Sportivă „Unirea”.              

În acelaşi an, în urma solicitărilor venite din partea cadrelor didactice 

din acelaşi oraş, Spiru Haret avea să inaugureze concursurile între 

şcoli la oină, care aveau să se desfăşoare anual 
62

. 

La 10 iunie 1922, conducerea oraşului Focşani primea din 

partea Ministerului de Interne un Ordin referitor la necesitatea 

înfiinţării unui teren de sport, oferindu-se toate detaliile necesare unui 

astfel de demers:  

„În conformitate cu art. 36 din legea Casei Culturei 

Poporului, publicată în Monitorul Oficial Nr. 173 din 3 Noiembrie 

1921 prin care Statul cedează terenuri în fiecare comună pentru 

comune şi pentru câmpurile de joc şi sport am onoare a vă face 

cunoscut că aplicarea amănunţită a legei va avea loc îndată ce 

diferitele Direcţii ale Casei Culturei Poporului vor fi complet 

organizate, când se vor da la timp instrucţiunele necesare pentru 

începerea activităţii comunale culturale. 

Până atunci însă comunele sunt obligate să reserve de îndată, 

terenurile necesare câmpurilor de sport şi tir, aceasta în conformitate 

cu art. 36 din legea Casei Culturei Poporului. 

Condiţiunile ce trebuie să îndeplinească terenul rezervat 

sporturilor, sunt următoarele: 
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 Ibidem, f. 18. 
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Să fie în apropierea şi în afara comunei 

Să aibă o lungime de cel puţin 200 - 300 m pe                        

50 – 100 lăţime. 

Cât mai izolat de locurile de trecere şi păşune. 

Pe cât posibil fundul şi laturile câmpului să fie sprijinite pe 

un deal ca să procure siguranţa terenului. În special se recomandă 

alegerea acestui câmp pe un fund de vale. 

Câmpul să fie plan sau să fie astfel ales încât să se poată 

vedea ţintele de orice fel, din orice poziţie a trăgătorului. 

Să fie orientate înspre miză-noapte pentru ca ţintele să fie 

bine luminate. 

Să se facă sondaje, spre a se observa felul pământului dacă se 

pot constitui adăposturi servantelor, se vor înlătura terenurile care au 

apa prea la suprafaţă (mai puţin de 1,50 m adâncime) şi terenurile 

pietroase. 

Alegerea câmpului pentru tragerile ce se vor executa să nu 

pericliteze viaţa oamenilor şi a animalelor. Pentru tragerile cu 

cartuşe de răsboi dacă terenul e şes să se ţină socoteala că măsurile 

de siguranţă trebuie să se întindă până la 4 km de la locul de tragere 

dacă nu se prezintă în condiţiunile prevăzute la 4. 

Câmpurile de sport în special se vor împrejmui prin mijloace 

simple ca şanţ, gard de nuele  etc. 

Să se atragă serios atenţionare autorităţilor comunale           

că lipsa de interes şi bunăvoinţă în această chestiune e legată de o 

serioasă răspundere faţă de ţară şi mai ales de locuitori.                

(Art. 18 – 24 defineşte lămurit scopul şi atribuţiunile căminelor 

culturale în cadrul căruia autorităţile comunale joacă rolul cel mai 

principal). 

Prin legea Casei Culturii Poporului în acord cu noua lege de 

organizare a armatei – Oficiul Naţional de Educaţie Fizică îi revine 

educaţia fizică şi pregătirea tineretului în vederea Serviciului militar. 

Toţi tinerii dela vârsta de 18 ani până la încorporare toţi 

oamenii trecuţi în complectare iau parte la această pregătire. Nimeni 

nu se poate sustrage dela această obligaţiune care e la fel cu aceia a 
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serviciului militar activ, căreia îi premerge, spre a da oştirei oameni 

sănătoşi şi rezistenţi la greutăţile serviciului militar. În general prin 

această pregătire se urmăreşte reducerea termenului de serviciu ce 

interesează atât economia ţării şi de pe urma căruia, în primul rând, 

beneficiază toţi acei cari au primit o bună pregătire, prin căminile 

culturale. 

Pentru a se putea face această pregătire e nevoe de anume 

terenuri. În acest scop, căminele culturale prin Casa Culturii 

Poporului şi deci Oficiul Naţional de Educaţie Fizică, va lucra asupra 

pregătirii tineretului, se adresează în primul rând autorităţilor 

comunale, care reprezintă de drept autoritatea căminului, şi-i asigură 

activitatea. În cadrul atribuţiunilor legale Căminului cultural 

prevăzute în legea Casei Culturii Poporului, se impune ca, comunele 

să facă tot posibilul a obţine aceste câmpuri, fie că se adresează 

direct statului, fie că va face apel la sentimentele de patriotism ale 

locuitorilor. Aceasta le va uşura mai târziu sarcina şi munca pe care 

va trebui s’o ducă în pregătirea pe terenul educaţiei fizice şi 

pregătirei în vederea Serviciului militar al locuitorilor comunei.  

Lipsa terenului nu va fi un motiv de a sustrage tinerii dela 

obligativitatea legei – cari va fi nevoiţi atunci să piarză zile întregi 

spre a se duce în altă comună spre a urma programul de pregătire, la 

care trebue dupe lege să ia parte. 

Pentru o mai complectă lămurire a comunelor în vederea 

alegerii terenurilor, vă rog să le arătaţi în ordinul Dvs., că dacă 

comuna are locuri disponibile chiar dacă nu îndeplinesc condiţiunile 

arătate în acel ordin (condiţiuni ce caracterizează un câmp ideal de 

sporturi), ci numai unele din ele, poate fi ales şi va fi bun; deoarece, 

ceia ce trebuie să ne călăuzească, e să avem un loc unde să putem 

strânge tineretul comunelor, ca să putem lucra cu ei, pentru a le da 

vigoarea şi sănătatea necesară spre a învinge mai uşor greutăţile 

serviciului militar şi a putea ajunge cât mai repede la reducerea 

termenului acestui serviciu. 
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În ceia ce priveşte câmpul de tir ce poate fi ales şi lăsat ca 

urmaş locuitorilor pe tot timpul cât nu se va trage. 

Aceste trageri se vor executa după ce s’a strâns recolta când 

credea că, atunci ori unde se va găsi asemenea teren el ne necesitând 

amenajări speciale şi permanente, ce ar trebui să fie puse la adăpost 

de înstrăinare şi stricăciune. 

De altfel pentru pregătirea tragerii, se vor face bărăci 

speciale chiar în comună, unde locuitorii se vor pregăti şi exercita a 

trage cu armele de foc, la distanţe şi cu cartuşe reduse. 

Oficiul Naţional de Educaţie Fizică va da mai târziu 

instrucţiunile sale, după care se vor face toate amenajările necesare 

acestor câmpuri. Primăriile sunt obligate ca în termen de o lună de la 

primirea acestui ordin să înainteze O. N. E. F. < Oficiul Naţional de 

Educaţie Fizică > în str. Regală nr. 18 planurile câmpurilor de sport 

şi tragere, arătând dacă ele corespund indicaţiunilor de mai sus 

precum şi orice propunere ar avea de făcut” 
63

. 

Preşedintele Comisiunii Interimare a Oraşului Focşani, Iorgu 

C. Poienaru, trimitea Ministerului de Interne, la 22 iunie 1922, 

următorul răspuns: „La ordinul Domniei Voastre circular N. 39.316 / 

922, avem onoare a răspunde că această comună nu dispune de 

terenuri necesare câmpurilor de sport şi tir şi numai poligonul 

garnizoanei Focşani, proprietatea Ministerului de Război ar putea 

corespunde cerinţelor stabilite” 
64

. Abia la 17 septembrie 1922, 

Primăria focşăneană raporta Ministerului de Interne că „am intervenit 

la Ministerul de Războiu şi Comisiunea de expropriere a ocolului 

Coteşti, Judeţul Râmnicu Sărat, cerând a se ceda 5 ha teren pentru 

câmpurile de sport şi tir din poligonul garnisoanei Focşani, care are 

suprafaţa totală de 510 ha, teren care întruneşte cu               

prisosinţă condiţiunile prevăzute în ordinul No. 39.316 din                 

10 Iunie  a. c., comuna nedispunând de alte terenuri” 
65

. 
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 S. J. A. N. Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. 113 / 1922, f. 13. 
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 Ibidem, f. 4.  
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 Ibidem, f. 7. 
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Situat aşadar pe Bulevardul Carol I, lângă cazărmi 
66

,        

terenul în cauză, aflat lângă şanţurile care înconjoară Regimentul       

50 / 64 Infanterie, a fost folosit de această unitate pentru sport şi tir, 

având o lungime de 300 m 
67

. 

După cum rezultă din „schiţa terenurilor propuse pentru 

sporturi” 
68

, ce trebuia trimisă la Bucureşti, terenul în cauză se 

învecina cu cazărmile şi câmpul de instrucţie al infanteriştilor, cu 

şoseaua Râmnicu Sărat - Focşani, cu cea a Forturilor şi cu pădurea de 

salcâm a poligonului de tragere. 

Ministerul de Război, dorind să rezolve mai repede problema 

transferului de proprietate asupra terenului, a trimis, la 13 decembrie 

1922, Primăriei focşănene, o Adresă cu următorul cuprins: 

„Am onoarea a vă face cunoscut că cerându-se relaţiuni 

Comandamentului 3 Teritorial asupra terenului solicitat de primărie 

pentru câmp de sport, numitul comandant arată că terenul liber al 

fostei căzărmi „Unirea” este propriu acestei ceziuni, celelalte 

terenuri fiind absolut necesare instrucţiei şi exerciţiilor trupei din 

garnizoana Focşani, spre a nu fi stingherite în buna lor pregătire de 

răsboi. 

Comandamentul găseşte nemerit ca Societatea sportivă, 

atunci când va avea nevoie să execute tragerile, care vor fi destul de 

rare, să se folosească de poligonul de tragere al garnizoanei Focşani, 

care este amenajat în acest scop, luându-se din timp o înţelegere cu 

Comandamentul garnizoanei, în modul acesta, societatea ar putea 

realiza şi economii. 

Totuşi această direcţiune spre a putea lua o hotărâre are 

nevoie de un plan detaliat din care să se vadă atât porţiunea cerută   
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de Dv. cât şi terenul ce ar rămâne garnizoanei, pe care vă rugăm a  

ni-l trimite” 
69

. 

Primăria focşăneană mai avea însă de rezolvat o problemă – 

aceea de a obţine avizul Consilieratului Agricol al Judeţului Putna, 

după cum rezultă din cererea semnată de Iorgu Poienaru, la                 

28 decembrie 1922: „….avem onoare a vă ruga să binevoiţi a ne da 

avizul Dv. asupra locurilor ce urmează să cerem pentru sporturi şi 

trageri şi dacă terenul fostei cazărmi „Unirea” prin exproprierea ce 

s-a hotărât are această destinaţiune” 
70

. 

Un prim pas în rezolvarea problemei aflată în discuţie a fost 

făcut prin semnarea, de către reprezentanţii Primăriei focşănene şi ai 

Regiunii a IV-a Agricole din judeţul Putna, a Procesului - verbal din 

13 ianuarie 1923, în cuprinderea următoare: „Noi Alexandru Nicolau, 

Agronomul Regiunei a IV-a Agricolă jud. Putna şi I. Gligor, Inginer 

architect al comunei Focşani, având instrucţiunile Casei Culturei 

Poporului relativ la terenurile ce se pot rezerva pentru sport şi 

tragere în ţintă, căminului cultural al Comunei Focşani, constatăm şi 

propunem următoarele: 

Pentru sport propunem a se rezerva suprafaţa de două 

hectare teren din Poligonul de instrucţie al Infanteriei Garnizoanei 

Focşani, a cărui suprafaţă este de 73 ha care actualmente este 

arendat de Domeniul militar, comunei Goleşti, Jud. Râmnicul Sărat, 

pentru a’i servi ca păşune comunală. 

Acest teren în  suprafaţă de două hectare îl propunem a se 

rezerva, lângă cantonul ce se află situate pe şoseaua naţională 

Focşani – R. Sărat, care canton este dărâmat, după cum se poate 

vedea în schiţa de plan aci anexată. 

Pentru tragere în ţintă propunem a se rezerva în poligonul de 

tragere al infanteriei suprafaţa de trei hectare, având 300 m lungime 

şi 100 m lăţime, teren ce se află situat în poligonul de tragere al 

infanteriei, spre a se putea folosi de ridicăturile de pământ ale 
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armatei, care teren este cel mai indicat pentru destinaţiunea ce i se dă 

şi întruneşte cu prisosinţă condiţiunile anume prevăzute în ordinul   

No. 39.316 / 922, al Dlui Ministru de Interne şi ord. No. 3.449 / 922  

al Dlui Consilier Agricol de Putna. 

Pentru aceste terenuri, anexăm aci alăturat şi schiţele de plan 

după care se va orienta Comisiunea specială pentru alegerea 

definitivă a acestor terenuri” 
71

. 

A urmat apoi Adresa din 24 februarie 1923, trimisă de 

Consilieratul Agricol al Judeţului Putna, Consiliului Cultural Judeţean 

Putna: „Avem onoare a vă face cunoscut că în conformitate cu ordinul 

nr. 22.363 din 28 Septembrie 1922 al Direcţiunii Funciare din Casa 

Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietăririlor, s-a rezervat pentru 

Comuna Focşani 3 – 3 ½ ha la terenul expropriat de la Ministerul de 

Război pe şoseaua Focşani – Crâng, vis-a vis de Şcoala Normală      

de Învăţători « Principele Carol », unde a fost Cazarma „Unirea”,   

cu destinaţia specială pentru câmpul de joc şi sport al Comunei 

Focşani, care conform articolului 36 din legea pentru Casa Culturii 

Poporului se cedează de Stat. 

Acest loc va servi ca câmp de joc şi de sport pentru tot ce 

Consiliul Cultural Judeţean de Putna va găsi nimerit că se poate face 

pe el în conformitate cu prevederile legei pentru Casa Culturii 

Poporului; el se va delimita şi măsura precis când timpul va permite 

şi când vom încheia un deosebit proces - verbal” 
72

. 

A doua zi, problema terenului de sport a fost dezbătută din 

nou la Prefectură, cu ocazia şedinţei consacrate organizării Secţiei 

Judeţene Putna a Casei Culturii Poporului. După cum rezultă din 

Procesul - verbal de şedinţă, „Au participat: Domnii V. Mamigonian, 

prefectul judeţului, N. D. Chirculescu, I. Ciocârlan, colonelul           

C. Barca, S. Măndăchescu, preotul armean Sarchisian, Iorgu 

Poienaru, I. Manolescu, Ignat Pascu şi N. Iordan. Dl. I. Manolescu, 
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consilier agricol a citit din nou legea pentru înfiinţarea Casei Culturii 

Poporului, apoi ne-a comunicat despre exproprierea terenului de        

3 – 3 ½ ha, pentru parcul sportiv din faţa şcolii normale. 

Domnia sa a încredinţat prefecturei, primăriei şi asociaţiunei 

adresele oficiale prin care se prevede acest teren în scopul arătat. 

Domnii V. Mamigonian, prefectul judeţului şi Iorgu Poienaru, 

primarul oraşului Focşani, au luat act de predarea acestui teren, 

făgăduind sprijinul ce înţelege să dea oficialitatea şi arată sumele ce 

s-au înscris în bugetele respective pe anul 1923 / 924. 

Domnul N. D. Chirculescu a arătat importanţa societăţilor 

sportive, stăruind asupra necesităţilor din punctul de vedere al 

educaţiei fizice patriotice, arătând că prin aceste sporturi, se va da o 

nouă îndrumare în ceea ce priveşte educaţia femeei. 

Domnul I. Ciocârlan propune şi comitetul admite demiterea 

D-sale din Comitet şi alegerea în loc a Dlui Lt. Col. C. Stadion, 

persoană care ar putea aduce prin presenţa sa în comitet o activitate 

de un folos real. 

D-sa mai propune ca potrivit cu art. 15 din legea respectivă 

să se numească de către comitetul local provizoriu sub rezerva 

aprobărei consiliului central superior a unui director care să se ocupe 

în mod efectiv cu organizarea societăţii sportive. 

La această propunere răspunde Dl. I. Manolescu care e de 

părere să se aleagă un subcomitet mai restrâns, format din persoane 

care să îndeplinească rolul directorului până când se va elabora 

regulamentul legei prin înfiinţarea acestor case de cultură. 

Comitetul aprobă această ultimă soluţie şi alege pe domnii   

V. Mamigonian, colonelul C. Barca, I. Manolescu, S. Măndăchescu   

şi Ignat Pascu” 
73

. 

Societatea Sportivă „Avântul Unirei” a Vânătorilor Putnei din 

Focşani solicita Prefecturii nu doar ajutor financiar, ci şi începerea 

lucrărilor de amenajare a terenului de sport. Înfiinţată în 1921 şi având 

peste 120 de membri, această Societate încerca să conştientizeze 
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tineretul în ceea ce  priveşte importanţa educaţiei fizice şi a utilizării 

cu folos a timpului liber 
74

. 

Societatea îşi avea sediul pe Strada Mare, la Magazinul 

„Ciochiu” 
75

. În august 1923, ea solicita Casei Culturii Poporului şi 

Garnizoanei Focşani ca unul din batalioanele de Pionieri existente în 

oraşul de pe Milcov să împrumute uneltele necesare lucrărilor de 

amenajare a terenului sportiv (hârleţe, lopeţi, târnăcoape etc.) 
76

, forţa 

de muncă urmând a fi asigurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Putna, care va trimite în punctul de lucru un număr de deţinuţi aflaţi la 

Arestul Preventiv 
77

. 

Preşedintele Casei Culturii Poporului din Focşani a aprobat,   

la 14 august 1923, planul de amenanjare a terenului sportiv, întocmit 

de Societatea „Avântul Unirei” 
78

. Mai mult decât atât, conducerea 

acesteia a fost împuternicită să ia iniţiativa coordonării acestor 

lucrării, „pentru uşurarea şi rapiditatea” lor 
79

. În viziunea Societăţii, 

lucrările constau în: îngrădirea terenului, nivelarea lui, amenajarea 

pistei de alegări şi a terenului de fotbal. Societatea, în condiţiile în 

care promitea să cheltuiască fondul de rezervă doar pentru terenul 

sportiv şi să supravegheze zilnic lucrările, ar fi dorit să-şi facă aici un 

poligon propiu (tribună proprie) 
80

. 

Ca urmare a demersurilor Societăţii, tot în luna august 

Prefectura a cerut Garnizoanei Societăţii Focşani utilizarea  a 50 de 

soldaţi şi 4 furgoane pentru lucrările de la terenul de sport 
81

. 

Tumurugii [stâlpii de lemn] necesari  împrejmuirii terenului, donaţi de 
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către Primărie, aveau să fie duşi mai întâi la Arestul Preventiv, pentru 

a fi fasonaţi de către deţinuţi 
82

. 

După 20 august 1923, în condiţiile în care nici Garnizoana, 

nici Arestul Preventiv nu mai asigurau forţa de muncă, lucrările 

stagnau. Angajarea de mână de lucru şi achiziţionarea materialelor 

presupuneau însă eforturi financiare însemnate; tocmai de aceea, 

Societatea se gândea la necesitatea recurgerii la strângerea de fonduri 

prin liste de subscripţie 
83

. 

Nu înseamnă că dacă urbea de pe Milcov nu avea în 1923 un 

stadion propriu, ea nu putea fi gazdă a unor manifestări sportive, unele 

dintre ele de talie naţională. Făcând referire la un astfel de caz, 

Prefectura Judeţului Putna înainta Preturilor de Plasă, Companiei de 

Jandarmi Putna şi inginerului - şef al Serviciului Tehnic Judeţean, la    

28 aprilie 1923, următoarea Adresă: „Ministerul de Interne ne face 

cunoscut că: Automobil Club Regal Român, încurajat de succesul 

obţinut cu primul concurs de turism din anul trecut, a hotărât să 

organizeze în fiecare an câte un mare concurs internaţional similar, 

pentru introducerea şi propăşirea cât mai intensă a acestui util mod 

de locomoţiune. De aceia în acest an va avea loc în prima jumătate     

a lunei iunie un mare concurs internaţional la care vor participa       

A. A. L. L. R. R. Principele Carol şi Principele Nicolae, precum şi 

reprezentanţi ai mai multor case străine, franceze, italiene, germane 

şi austriece şi deci vă rugăm să binevoiţi a lua măsuri urgente de 

ordine şi de asigurarea unui bun transport pentru îndeplinirea cu 

succes a acestui concurs, cunoscând că distanţa totală a circuitului 

este de circa 2.400 km, trecând în linii largi prin următorul traseu: 

Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Rm. Sărat – Focşani – Bacău – Roman 

– Iaşi – Suceava – Siret – Cernăuţi – Storojineţ – Gura Humorului – 

Cîmpulung < Moldovenesc > - Vatra Dornei – Bistriţa – Reghinul 

Săsesc – Tg. Mureş – Sighişoara – Mediaş – Sibiu – Sebeşul Săsesc – 

Alba - Iulia – Abrud – Turda – Cluj – Oradea Mare – Arad – 
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Timişoara – Lugoj – Caransebeş – Haţeg – Tg. Jiu – Govora –        

Rm. Vâlcea – Piteşti – Bucureşti.  El va fi împărţit în 7 etape, de câte 

o zi fiecare” 
84

. 

Având în vedere acest mare eveniment sportiv, Prefectura 

solicita tuturor instituţiilor deja menţionate, din subordinea sa, 

mobilizare maximă în vederea asigurării ordinii depline pe întreg 

traseul corespunzător judeţului Putna 
85

. Acesta făcea parte din etapa I, 

care avea o lungime de 415 km şi trebuia să aibă loc la 30 mai 1923 

(Bucureşti – Râmnicu Sărat – Ploieşti – Popeşti – Goleşti – Focşani     

– Precistanu – Bizigheşti – Domneşti Târg – Adjudu Nou – Sascut 

Târg – Răcăciuni – Letea Nouă – Bacău) 
86

. 

La 21 mai 1923, Prefectura atrăgea atenţia Serviciului Tehnic 

din subordine că porţiunea de traseu Râmnicu Sărat – Focşani  

prezintă risc de accidente, gropile existente trebuind urgent acoperite 

cu pietriş 
87

. 

În acest an, în Focşani funcţiona Societatea Sportivă „Olimp” 

care la 5 august 1923, organiza un concurs de biciclete 
88

. 

Tot acum îşi desfăşura activitatea şi Societatea Sportivă şi 

Culturală „Junimea Putnei”, având sediul central în Focşani, strada 

Doctor Cremnitzer, nr. 4. Beneficia şi de două filiale în judeţ,             

la Mărăşeşti şi Odobeşti. 

Secţia I a Societăţii era consacrată sportului – fotbal, 

concursuri ciclistice, alergări, podistice, gimnastică suedeză, iar cea de 

a II-a – culturii, muzicii, dansului şi excursiilor.  

Tot acum, această Societate şi-a definitivat Statutul, 

autentificat la Secţia I a Tribunalului Putna sub nr. 2.139 / 923 
89

,         

la 11 august 1923. Iată cuprinsul acestuia:  
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„Statutul 

Societăţii Sportive şi Culturale 

« Junimea Putnei » 

Focşani 

Scopul Societăţei 

Art. 1.  Se înfiinţează în oraşul Focşani cu sediul în            

str. Dtr. Cremnitzer N. 4 o societate sportivă şi culturală cu scopul   

de a desvolta şi încuraja sportul adică Foot - ball, curse de      

bicicletă, alergări podistice, scrimă suedeză, muzică, dans, 

excursiuni, şedinţe culturale, etc. 

Art. 2.   Societatea va avea denumirea „Junimea Putnei”       

şi se pot înscrie orice tânăr sau tânără fără deosebire de naţionalitate 

şi religie de la 16 ani în sus. 

Art. 3. Durata Societăţii este nelimitată. 

Capitalul Societăţei 

Art. 4.  Taxa de înscriere, cotizaţii lunare din donaţiuni şi 

alte venituri extraordinare. 

Despre membri 

             Art. 5  Societatea se compune din membrii fondatori, activi, 

şi membrii de onoare. 

Art. 6. Membrii fondatori sunt acei care s’au înscris până la 

completarea numărului de 25 inclusiv. 

Art. 7. Membrii activi sunt acei care după complectarea 

numărului de 25 inclusiv s’au înscris în societate. 

Art. 8. Membrii de onoare sunt acei care donează Societăţii 

dela suma de 100 lei în sus. 

Art. 9. Admiterea în societate a unui membru se face numai 

cu aprobarea comitetului făcând cerere de înscriere. 

Art. 10.  Societatea primeşte în sânul ei numai tineri şi tinere 

de bună condiţie. Să nu fie bolnavi şi să sufere de boli contagioase. 

Art. 11.  Excluderile se face numai de comitet, fără nici un 

drept de apel la adunarea generală. 

Art. 12.  Orice membru înscris nu va avea dreptul să figureze 

şi la o altă societate de acelaşi fel, contrar va fi exclus. 
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Art. 13.  Societatea nu-şi ia răspunderea sub nici o formă de 

concurenţii care iau parte la concursuri, pentru accidentele ce li se 

întâmplă din neglijenţa sau abuzurile lor care le face. 

Art. 14.  Taxa de înscriere este de lei 20 – iar cotizaţia lunară 

de lei 5. Cartea de membru costă 2 lei, plus statutul a cărui cost se va 

fixa de comitet ulterior. 

Art. 15.  Orice membru atras sau exclus pierde drepturile 

precum şi sumele vărsate până în ziua plecărei sale. 

Art. 16.  Demisia se dă în scris în mâna Preşedintelui şi 

comitetul va hotărî. 

Art. 17. Se exclude un membru atunci când merge contra 

intereselor societăţii, când este condamnat şi când are o purtare 

necinstită. 

Cheltuielile Societăţii 

Art. 18. Cheltuielile societăţii sunt: 

Cheltuieli de Administraţie de local, luminat, încălzit,        

taxe diferite, mobilier şi alte neprevăzute. 

Despre adunarea generală 

Art. 19.  Adunarea Generală are loc în fiecare an după           

1 Ianuarie, membri vor fi convocaţi în adunarea g 
lă
, unde comitetul 

va face descărcarea gestiunei de operaţiile făcute în cursul anului. 

Art. 20.  Dacă la Adunarea G 
lă
, membrii convocaţi nu se 

întrunesc complet sau nu formează majoritatea atunci adunarea g 
lă
   

se amână, convocând pentru a 2 oară şi se va ţine cu orice număr de 

membri prezenţi când se va încheia un proces verbal de hotărârea 

luată iscălită de preşedinte şi secretar. 

Consiliul de Administraţie 

Art. 21.  Consiliul se va alege la fiecare trei ani şi se compune 

din 1 Preşedinte, 1 vice Preşedinte, 1 secretar, 1 casier, 3 cenzori şi   

2 supleanţi precum şi din 6 membri. 

Art. 22.  Alegerea consiliului de adţie se va face prin vot 

secret sau aclamaţie. 
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Art. 23.  După 3 ani adunarea g 
lă
 votează pe Preşedinte şi 

apoi membrii consiliului de a 
dţie

. 

Atribuţiunile consiliului de a 
dţie

. 

Art. 24.  Atribuţiunile Consiliului de adţie sunt: 

a) Să se aplice cu stricteţe articolele din acest statut. 

b) Să administreze fondurile societăţei şi să ia măsurile 

necesare pentru mărirea lor. 

c) Să hotărască asupra cererilor de înscriere precum şi 

cheltuieli şi înfiinţare de filiale. 

Art. 25.  La ivirea unui loc vacant în comitet sau concediu, 

comitetul va numi o persoană din sânul societăţii. 

Art. 26.  Comitetul nu poate ţine şedinţe cu mai puţini din 

jumătate din numărul membrilor; în caz de paritate de voturi, acela a 

Preşedintelui preponderează. 

Art. 27.  Convocarea Comitetului se va face de preşedinte şi 

în lipsa acestuia de vice - Preşedinte, ori de câte ori va fi nevoie în 

urma unei delegaţii dată de preşedinte. 

Art. 28.  Comitetul va prezenta în fiecare an adunării g 
lă
 spre 

aprobare a toate operaţiunile făcute în cursul anului precum şi darea 

de seamă de care sunt răspunzători. 

Art. 29. Membrii sunt datori a executa ordinele Preşedintelui 

care are de scop, pentru binele societăţei. 

Art. 30.  Membrii din comitet care lipsesc 3 şedinţe 

consecutive se consideră demisionaţi. 

Art. 31.  Toate hotărârile de comitet se vor trece într’un 

registru numit procese - verbale. 

Despre casier şi secretar 

Art. 32.  Casierul este deţinătorul averei societăţei, 

încredinţându-i-se primirile de bani, făcând şi plăţi conform regulelor 

întocmite pentru aceasta. 
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Art. 33.  Va încheia conturile şi le va prezenta spre aprobarea 

cenzorilor, iar la fiecare fine de an va prezenta bilanţul pe anul 

întreg. 

Art. 34.  Casierul nu va putea plăti, nici un mandat neaprobat 

de Preşedinte. 

Art. 35. Pentru orice încasare sau plată, dânsul va elibera sau 

va primi o chitanţă. 

Art. 36. Secretarul Societăţii va lua parte la toate şedinţele de 

comitet făcând procese verbale, va semna ori şi ce hârtie sau 

corespondenţă de eşire sau intrare, va ţine comptabilitatea membrilor 

şi a societăţei şi va pune în practică hotărârile comitetului. 

 

Despre Preşedinte 

Art. 37.  Preşedintele este răspunzătorul societăţei, este 

persoană autorizată a Societăţei de-a trata toate afacerile ce o 

privesc, de a întreţine corespondenţă cu orice autoritate din ţară şi cu 

ori ce persoană. 

Art. 38.  Preşedintele este autoritatea supremă a societăţei, 

toţi societarii sunt datori a-i da respect şi supunere. 

Art. 39.  Preşedintele prin puterea ce i se acordă va executa 

cu dreptate şi tărie acest statut, ori şi ce act făcut de societate sau în 

numele societăţei, este nul şi fără valoare dacă nu are semnătura 

Preşedintelui. 

Art. 40.  El mai are datoria de a respecta toate scriptele 

făcute de secretar şi casier. 

Art. 41.  Preşedintele nu este răspunzător de abaterile de la 

datorie a acestor membri care au însărcinări prin acest statut. 

Art. 42.  Preşedintele semnează toate hârtiele intrate şi eşite 

pentru societate. 

Dispoziţiuni generale 

Art. 45.  Ori ce chestiune neprevăzută în acest statut, se va 

rezolva de comitet sub rezerva aprobărei adunărei generale. 
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Art. 44.  Dacă vre’un membru din comitet se dovedeşte 

incapabil sau incorect, Preşedintele  poate cere comitetului înlocuirea 

acestuia. 

Art. 45.  Societatea dacă va avea fonduri va putea numi un 

Domn medic şi va avea o mică farmacie pentru primul ajutor medical. 

Serviciul va fi gratuit. 

Art. 46.  Orice donaţie bănească, sau de orice natură va fi ea 

se va trece într’un registru special liberând chitanţă. 

Art. 47.  Membrii de Onoare, societatea va fi obligată ai trece 

în cartea de aur a societăţei făcută special pentru aceasta. 

Art. 48.  Domnişoarele nu pot lua parte la concursuri , unde li 

se poate periclita onoarea, sau chiar sănătatea. 

Art. 49.  Domnişoarele nu pot fi înscrise în  societate, dacă nu 

are consimţământul membrilor familiei sale, iscălind în registrul de 

corespondenţă, adresa Societăţei trimeasă în mod oficial pentru 

aceasta. 

Art. 50.  Societatea se compune din două secţiuni I secţie 

Sport. II Secţia Culturală. Fiecare specialitate din aceste 2 secţiuni va 

avea câte un şef de echipă numit de comitet. 

Art. 51.  Acest Statut conţine articole, urmând a se face şi un 

regulament potrivit statutului. 

Art. 52.  Consiliul de Ad 
ţie

 s’a constituit astfel: Preşedinte: 

Umberto Sorani, Vice Preşedinte: Nicolai Constantinescu, Casier: 

Romeo [...] Cenzori: Nicolai Stănescu, Alixandru [...], Apostol 

Pavelescu, supleanţi: Bert Lobel, Costică Nicolescu, membri: 

Ivănescu Alixandru, Mihalachi Gheorghe, Grigoraş Ştefan, Ion 

Manea, Eugen Fotino, Fabio Madoto, Tanasă Vasiliu, Radu Ioan şi 

Alfredo [ ... ] 
90

. 

                                                 
90

 S. J. A. N. Vn., fond Tribunalul Judeţului Putna, dosar nr. 29 / 1923,         

filă nenumerotată. 
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În ziua de 18 decembrie 1923, Asociaţia Sportivă şi Culturală 

„Şoimii Putnei” organiza un bal „pentru a putea cumpăra 

echipamentul necesar sportului” 
91

. 

Ca şi în anul precedent, în Focşani funcţiona în această 

perioadă un patinoar, instalat în strada Cuza Vodă nr. 27 de către      

Al. Andrei, pe proprietatea doctorului Zaremba 
92

. Deşi aflat pe un 

teren accidentat şi cu mari diferenţe de nivel, acesta a putut fi utilizat 

pentru scopul propus, volumul de apă necesar fiind de 200 mc.          

Cel care-l administra avea obligaţia să nu cauzeze daune vecinilor şi 

să păstreze buna ordine şi morala 
93

. 

În primăvara anului 1924, Societatea „Avântul Unirii” a 

Vânătorilor Putneni din Focşani înainta preşedintelui Comisiunii 

Interimare a Oraşului Focşani următoarea cerere: „Vă rugăm să 

binevoiţi a dispune ordonanţarea sumei prevăzute în buget pe anul 

1924 pentru Parcul Sportiv al Oraşului pentru ca această sumă 

ridicată şi depusă să mai producă şi o dobândă lucru ce nu este de 

neglijat. Ordonanţarea vă rugăm a o face tot pe numele Dlui             

G. Gavriliu, Prefectul Judeţului” 
94

. Cei 20.000 lei prevăzuţi la buget 

reprezentau subvenţia Casei Culturei Poporului pentru amenajarea 

terenului de sport al oraşului Focşani 
95

. 

În această problemă avea să se implice atât Organizaţia 

Naţională de Educaţie Fizică 
96

, (O. N. E. F.), cât şi Căminul      

Cultural „Unirea” din Focşani, subordonat Fundaţiei Culturale 

„Principele Carol” 
97

. 

O dovadă în acest sens o constituie şi Adresa din 16 mai 1924 

înaintată de către O. N. E. F. Căminului Cultural „Unirea”:  

                                                 
91

 Idem, fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. 59 / 1923, f. 35. 
92

 Ibidem, f. 34 – 34 verso. 
93

 Ibidem, dosar nr. 117 / 1922, f. 1 verso – 2. 
94

 Ibidem, dosar nr. 89 / 1924, f. 4. 
95

 Ibidem. 
96

 Ibidem, f. 8. 
97

 Ibidem, f. 15. 
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„La adresa Dv. Nr. 1 / 1924 

Avem onoarea a vă face cunoscut că Oficiul naţional de 

Educaţie Fizică, ţinând seama de cuprinsul adresei Dv. şi scopurile 

generale sportive de urmărit, aprobă cererea Dv. şi în consecinţă, 

urmează ca Dv. în prealabil să acceptaţi următoarele condiţii: 

1 / Căminul îşi ia angajamentul să termine împrejmuirile 

terenului; 

2 / Căminul se angajează să se procedeze la nivelarea 

terenului; 

3 / Serbările cu caracter  sportiv, vor fi în prealabil anunţate 

Oficiului Naţional de Educaţie Fizică; 

4 / Sumele destinate sub formă de subvenţii din partea 

Prefecturii Putna şi Primăria comunei Focşani se vor întrebuinţa 

pentru amenajarea terenului şi procurarea de aparate şi materiale 

sportive, după un aviz prealabil, comunicat nouă şi aprobat; 

5 / Veniturile serbărilor date, se vor consemna într’un proces 

verbal, care spre bună regulă se va semna de reprezentanţii 

autorităţilor administrative locale, şi care se va trimite şi acestui 

oficiu, însoţit şi de un proiect de cheltuielile ce ar urma să se facă din 

fondurile rezultate din serbări; 

6 / În genere, Oficiul păstrează dreptul de a dispune oricând, 

de terenul pus la dispoziţia Căminului, în raport cu necesităţile 

educaţiei fizice ale tineretului şi populaţiei din Focşani” 
98

. 

Noi precizări în legătură cu regimul de proprietate al terenului 

sportiv din Focşani oferă Procesul - verbal încheiat la 16 iunie 1924   

de către reprezentantul Consilieratului Agricol al Judeţului Putna: 

„Noi, A. Murat, consilier Agricol delegat al Judeţului Putna 

având în vedere ordinul No. 22.363 din 28 septembrie 1922 al 

Direcţiunei Funciare din Casa Centrală a Cooperaţiilor şi 

Împroprietăririlor prin care aprobă rezervarea pentru câmp de sport 

necesar oraşului Focşani suprafaţa de 3 ha, 50 arii teren expropriat 

                                                 
98

 Ibidem, f. 17. 
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prin hotărârea No. 9 din 20 Februarie 1923 a Comisiunei Judeţene de 

Expropriere Putna de la Ministerul de Războiu; 

Având în vedere că Oficiul Naţional de Educaţie Fizică în 

baza art. 21 din legea pentru Educaţie fizică a stabilit conform 

adresei No. 921 din 16 Maiu 1924, ca acel teren să se ia în primire 

pentru a se folosi scopului pentru care a fost creat de către Căminul 

Cultural „Unirea” prin adresa No. 35 din 28 Iunie 1924 a delegat pe 

Dl Maior Druţu Preşedintele acelui cămin spre a primi acel teren şi 

semna actele de predare. 

Noi astăzi data de mai sus, am predat Căminului Cultural 

Unirea din Focşani circa 3 ha 2.000 m.p. teren rezervat ca câmp de 

sport în marginea oraşului Focşani dinspre şcoală Normală 

„Principele Carol” şi 3.000 m.p. pentru Căminul Cultural conform 

art. 11 din legea Fundaţiei Culturale „Principele Carol” publicat în 

Monitorul Oficial No. 164 din Octombrie 1923. 

Suprafaţa predată formează un singur trup şi se megieşeşte la 

nord cu terenul Dlui Dr.Macridescu şi terenul cedat de stat Şcoalei 

Normale la sud cu moara Stamate la vest cu grădina Herman iar la 

est cu şoseaua Naţională Focşani-Mărăşeşti. 

Din porţiunea de mai sus se atribuie Căminului Cultural 

Unirea Focşani în suprafaţă de 3.000 (trei mii) m. p. în limitele 

următoare: la est şoseaua naţională Focşani – Mărăşeşti pe o 

lungime de 100 metri începând din Moara Stamate; la sud cu moara 

Stamate pe o adâncime de 30 metri începători din şoseaua naţională 

Mărăşeşti la vest şi nord cu o linie ce va îngloba un dreptunghi cu 

laturile la vest de 100 metri şi la nord de 30 metri. 

Porţiunea ce mai rămâne din lungimea terenului pe porţiunea 

şoselei naţionale după ce se lasă cei [...] metri pentru cămin va servi 

ca intrare la terenul de sport. 

Acest teren în conformitate cu art. 21 din legea pentru 

Educaţia Fizică publicată în Monitorul Oficial din 17 Iunie 1923 şi 

art. 11 din Legea Fundaţiei Culturale „Principele Carol” se cedează 

gratuit de Stat spre a folosi ca teren de sport şi nevoile căminului. 
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Subsemnatul Maior Druţu în calitate de Preşedinte al 

căminului cultural Unirea declar că am primit terenul în suprafaţă şi 

limitele prevăzute în acest proces - verbal. 

Drept pentru care am dresat prezentul în patru exemplare din 

care unul se va da căminului Cultural „Unirea” unul se va înainta 

Direcţiunei Funciare din Casa Centrală a Cooperaţiilor şi 

Împroprietăririi unul se va opri la dosarul secretariatului iar unul se 

va trimite Oficiului Naţional de Educaţie Fizică. 

Consilier Agricol 

(ss) A. Murat 

           Primitor 

    (ss) Maior Druţu” 
99

. 

Aşadar în vara aceluiaşi an, O. N. E. F. -ul, înlocuitor al Casei 

Culturii Poporului 
100

, a delegat Căminul Cultural „Unirea” să ia în 

posesie terenul pentru sport şi tir din Focşani. Operaţiunea s-a făcut în 

numele O. N. E. F. -ului şi pentru acesta 
101

. 

La finele lunii iulie a anului 1924, Căminul Cultural 

menţionat adresa focşănenilor un Manifest, din care reţinem 

următoarele: „Cetăţeni ! unde este câmpul de sport şi tir şi sala de 

educaţie fizică, care să atragă lumea în zilele de recreaţie în pâlcuri 

şi să fortifice, să ridice vlaga tinerimii focşănene, să o întreţină 

viguroasă şi să o feriască de laşitatea şi de tembelismul în care au 

căzut stârpiturile ori monştrii vieţii fără rost şi fără ideal ? Astăzi, 

Căminul în unire cu Oficiul Naţional de Educaţie Fizică a început 

lucrul câmpului de sport şi tir al oraşului şi pregăteşte mijloacele 

materiale pentru terminarea lui şi pentru clădirea unui Institut de 

Educaţie Integrală, în care educaţia fizică, morală şi intelectuală   

să-şi aibă la îndemână toate mijloacele moderne, pentru a-şi atinge 

rezultatul lor practic” 
102

. 
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 Ibidem, dosar nr. 85 / 1925, f. 51 – 51 verso. 
100

 Ibidem, dosar nr. 89 / 1924, f. 18. 
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 Ibidem, f. 16. 
102

 Ibidem, f. 18 verso. 
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În toamna anului 1924, focşănenii au din nou posibilitatea      

să se bucure de un eveniment sportiv deosebit: la 25 septembrie 1924, 

Primăria a dat autorizaţie lui Mathias Weinmiller „de a instala pe 

platoul iarmarocului din acest oraş, o arenă de gimnastică până        

la 28 septembrie a. c., cu condiţiune de a păstra buna ordine şi 

morala” 
103

. 

În acelaşi an, oraşul Focşani a fost din nou gazdă a unui 

eveniment sportiv naţional, după cum rezultă din Adresa trimisă 

Primăriei de către Ministerul de Interne, la 1 iulie 1924: „Societatea 

Moto Clubul Român ne aduce la cunoştinţă că în scopul dezvoltării 

motociclismului în România, a hotărât să organizeze în ziua de 1 Iulie 

a.c., un concurs de rezistenţă pentru motociclete pe traseul Bucureşti 

– Piteşti – Câmpulung – Braşov – Ploieşti – Bucureşti; iar în zilele    

de 20 – 27 iulie a. c., un mare concurs de turism pe circuitul  

Bucureşti – Piteşti – Rm. Vâlcea – Sibiu – Mediaş – Sighişoara –     

Tg. Mureş – Bistriţa – Vatra Dornei – Cernăuţi – Fălticeni – Roman – 

Bacău – Focşani – Buzău – Bucureşti. 

Comunicându-vă cele ce preced, avem onoarea a vă ruga să 

binevoiţi a lua cuvenitele dispoziţiuni, pentru supravegherea ordinei 

pe şoselele din judeţul Dv. cuprinse în menţionatele circuite” 
104

. 

Drept urmare, Prefectura a mobilizat administratorii Plaselor 

Trotuş şi Gârlele, Poliţia Focşani, Compania de Jandarmi Putna şi 

Posturile de jandarmi Trotuş, Caregna, Gârlele şi Bilieşti în vederea 

asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a acestui concurs 
105

. 

La 31 august şi 1 septembrie 1924, ziarul focşănean             

„Să se facă lumină. Cultură morală, ştiinţe pentru popor” a organizat 

o serbare câmpenească în Bulevardul Petre Carp, atât pentru mărirea 

propriilor fonduri, cât şi pentru ajutorarea Comitetului de Construcţie 

a Şcolii de Fete nr. 5 din Focşani. Din programul acţiunii nu lipseau 

                                                 
103

 Ibidem, dosar nr. 61 / 1924, f. 49. 
104

 S. J. A. N. Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. 79 / 1924, f. 27. 
105

 Ibidem, f. 28. 
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întrecerile sportive, la care-şi anunţaseră participarea societăţile 

„Junimea Putnei”, „Şoimii Putnei” şi „Tricolorul” Bucureşti 
106

. 

În toamna acestui an, un grup de tineri focşăneni puneau 

bazele unui Cerc Sportiv. La 15 noiembrie 1924, o parte din membrii 

săi – Gheorghe Dimitriu, Gheorghiu Ioan, Beniamin Steiner, Sandu 

Tomescu, Jean Schwartz, Blum Marcu, Leon Calustian, Gicu Nicolau, 

Carol şi Lupu Rozner, Leonida Faniciu şi Paul Timin – solicită şi 

obţin din partea Tribunalului Judeţului Putna, autentificarea Statutului 

şi Regulamentului grupării sportive recent înfiinţate. Cele două 

documente oficiale, redactate de avocatul Louis Papasu, aveau 

cuprinderea următoare: 

„Art. I. Se înfiinţează în Oraşul Focşani un « Cerc Sportiv » 

care nu va avea nici o legătură cu alte cercuri similare din ţară, 

având două ramuri: Box şi Luptele franceze. 

Art. II. Scopul acestui cerc este de a desvolta pe o cale cât 

mai largă educaţiunea fizică. 

Termenul va fi nelimitat. 

Art. III. Membrii acestui cerc vor fi din toate clasele sociale şi 

nu vor avea vârsta mai mică de 16 ani. Aceasta în urma aprobării 

consiliului. 

Art. IV. Cercul va fi condus de către 2 membri majori care 

vor avea titlul de maeştri profesori, ca preşedinte şi casier şi de un 

membru tot major, ales cu unanimitate de voturi care va fi               

vice - preşedinte. 

Art. V. Toţi membrii ce se vor înscrie în acest cerc, vor plăti o 

cotizaţie lunară de 10 (zece) lei plus taxa de înscriere. 

Art. VI. Fondurile strânse vor servi pentru întreţinerea 

cercului şi cumpărării de aparate. 

Art. VII. Vărsămintele se vor face în schimbul chitanţelor din 

registrul cu matcă, de aseminea cheltuielile se vor justifica în toată 

regula. 
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 S. J. A. N. Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. 85 / 1924,            
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Art. VIII. Predarea cursurilor se vor face de către maiştrii în 

mod gratuit. 

Art. IX. În caz de desfiinţare a acestui cerc, toate aparatele şi 

zestrea lui, după inventar, se vor dona altei societăţi sportive, fără ca 

vreun membru să aibă vre’o pretenţiune. 

Art. X. Un regulament va îndeplini cele 10 - zece – articole 

ale prezentului statut şi care este următorul: 

Regulament 

Art. I. Maeştrii celor două ramuri sportive (box şi lupte 

franceze) sunt obligaţi a preda cursurile gratuit în mod practic şi 

teoretic şi cât se poate mai desvoltat. 

Art. II.  Seriile de exerciţii vor fi alternative, o seară box şi 

una luptă franceză, începând de la orele 6 - 10 seara. 

Art. III. Membrii vor avea obligaţiunea disciplinei fără a se 

amesteca în atribuţiunile maiştrilor. 

Art. IV. Este strict interzis jocurile de noroc, întruniri şi ori ce 

discuţiuni provocatoare sau politice. În atare caz ori ce abatere dă 

curs la excluderea membrului. 

Art. V. Consiliul de disciplină va fi ales şi format din cei          

2 maeştri, ca preşedinte şi casier şi de un vice preşedinte major ales 

de către membri. 

Art. VI. Membrii înscrişi în acest cerc nu au voie a se înscrie 

în alte cercuri. Toţi acei ce se vor abate vor fi eliminaţi. 

Art. VII. Nu vor fi primiţi de asemenea membrii altor cercuri 

sportive. 

Art. VIII. Toţi membrii ce se vor înscrie vor da o declaraţie în 

sensul art. VI şi VII. 

Prezentul Regulament intră în vigoare la data înscrierii 

cercului” 
107

. 
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 S. J. A. N. Vn., fond Tribunalul Judeţului Putna, dosar nr. 49 / 1924,        

filă nenumerotată. 
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Un grup de tineri focşăneni solicita Prefecturii,                       

la 19 noiembrie 1924, autorizaţie de funcţionare pentru un cerc   

sportiv 
108

. Răspunsul din 4 decembrie acelaşi an avea să fie unul 

pozitiv: „Asociaţiunea Dv. nu se prezintă în condiţiunile cerute de 

lege pentru a deveni persoană juridică şi chiar dacă ar întruni 

condiţiunile, urma să vă adresaţi Tribunalului. Dat fiind însă scopul 

urmărit de asociaţiunea Dv., care nu este dăunător ordinei publice şi 

bunelor moravuri şi cum pentru urmărirea acestui scop nu este nevoie 

să fie persoană juridică, asociaţii sunt liberi a face şcoală şi exerciţii 

atletice despre care este vorba, putându-se aduna oriunde în acest 

scop şi atâta timp cât nu vor aduce nici o atingere ordinei publice şi 

bunelor moravuri” 
109

. 

Anul 1925 a fost din nou marcat de încercările autorităţilor 

locale de a finaliza lucrările la stadion. La 14 februarie 1925, 

Consilieratul Agricol al Judeţului Putna reamintea Prefecturii că 

pentru terenul de tir şi sport a fost expropriată în Focşani, de la 

Ministerul de Război, suprafaţa de 3 ha şi 2.000 m, predată Căminului 

Cultural „Unirea” de către O. N. E. F., în baza Adresei nr. 921 din      

16 mai 1924 
110

. 

Inspectoratul Regional Focşani – Putna, subordonat               

O. N. E. F., solicita Prefecturii, la 15 mai 1925, sprijin din partea 

Serviciului Tehnic al Judeţului Putna, pentru a supraveghea                 

şi participa la trasarea planului stadionului, la nivelarea şi          

drenarea lui 
111

. 

La jumătatea lunii martie avea să înceapă lucrul la pistele de 

atletism, pregătindu-se astfel întrecerile programate la sfârşitul lunii 

iunie 
112

. Fiind vorba de întreceri care depăşeau sfera locală, la stadion 
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s-au instalat lumina electrică (doar provizoriu) 
113

, o cişmea pentru 

udatul pistelor de alergări, volei 
114

, velodrom 
115

 şi o gheretă, în 

bariera Mărăşeşti, unde se vindeau biletele 
116

. 

În condiţiile în care „la concursurile sportive ce se vor 

organiza în cursul lunei septembrie a.c. va lua parte şi A. S. R. 

Principele Carol”, Inspectoratul Regional Focşani – Putna solicita 

Primăriei, din nou, instalarea definitivă a curentului electric la stadion. 

Pentru a doua oară, Primăria avea să refuze 
117

, motivând că investiţia  

ar depăşi 20.000 lei 
118

. 

Cu ocazia expoziţiei - târg organizată în primăvara acestui an 

la Ocol (Bariera Vrancea), Inspectoratul Regional Focşani – Putna, 

filiala locală a O. N. E. F., a susţinut aici, la 15 mai 1925 „cu diferite 

categorii de copii, tineri, diverse jocuri şi sporturi, având ocazia cea 

mai nimerită de a face propagandă sportivă în lumea satelor,        

care visitează acest târg” 
119

. 

Încă de la 28 aprilie 1925, Automobil - Club Regal Român 

apela din nou la profesionalismul dovedit de autorităţile putnene în 

organizarea unor competiţii sportive de nivel naţional: „Automobil       

– Club Regal Român, consequent programului ce şi-a impus şi 

încurajat de succesele obţinute în anii trecuţi, a decis să organizeze 

anul acesta al patrulea concurs internaţional de turism. 

Trecerea prin judeţul Dvs. se va face în dimineaţa de 1 Iunie 

de la ora 4 în sus, dat fiind că concurenţii vor pleca din Bucureşti în 

noaptea de 31 mai ora 24. Parcursul va fi: Şoseaua Naţională          
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 S. J. A. N. Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. 85 / 1925,               

f. 25 – 25 verso. 
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 Ibidem, f. 26. 
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 Ibidem, f. 29. 
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 Ibidem, f. 22. 
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 Ibidem, f. 38 verso. 
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 Ibidem, f. 32 verso. 
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R.. Sărat  – Focşani  – Şuşiţa  – Tecuci. La Focşani se va aranja şi un 

depozit de aprovizionare cu benzină. 

În afară de A. S. R. Principele Carol, care şi anul acesta,       

ca şi în anii trecuţi, a binevoit să ne trimită adesiunea sa ca 

participant, multe case streine de automobile au anunţat trimiterea   

de concurenţi din partea lor. 

Ţinând seamă de importanţa acestui concurs internaţional, 

precum şi de persoanele streine ce iau parte la el, autorităţile centrale 

au binevoit să ne acorde sprijinul lor şi în acest scop Ministerul de 

Interne va trimite la timp un ordin circular către toate prefecturile de 

judeţe, precum şi celorlante autorităţi, pe unde va trece concursul,    

cu explicaţiunile necesare în această ocaziune. 

Un delegat al nostru se va prezenta la Dvs., pentru a vă da 

din timp toate explicaţiunile necesare. 

Facem un apel personal la preţiosul Dv. concurs şi în acest 

scop vă rugăm să binevoiţi a ne da tot sprijinul pentru buna reuşită a 

organizării concursului” 
120

. 

Ca de fiecare dată, autorităţile administrative şi de          

ordine publică şi-au făcut datoria, asigurând ordinea 
121

 şi reparând 

şoselele 
122

. 

Măsurile luate nu au fost zadarnice, dovadă în acest sens fiind 

Adresa de mulţumire trimisă de Automobil - Club Regal Român 

Prefecturii putnene, la 19 iunie 1925: „Comitetul Automobil - Club 

Regal ne dă plăcuta însărcinare de a vă aduce mulţumirile noastre 

cele mai călduroase pentru colaborarea preţioasă ce ne-aţi dat cu 

ocazia celui de al IV-lea Concurs de Turism organizat de     

Societatea noastră cu concursul Automobil - Club Regionale          

Cluj şi Banat - Crişana. 

                                                 
120

 S. J. A. N. Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. 94 / 1925,            

f. 30 – 30 verso. 
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 Ibidem, f. 31.  
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 Ibidem, f. 34. 
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Măsurile de ordine ce aţi binevoit a lua în departamentul  

Dvs. au contribuit în bună parte la reuşita acestui concurs. Vă rog să 

fiţi interpretul mulţumirilor noastre faţă de Dnii primari ai comunelor 

pe unde a trecut circuitul şi să primiţi, Dle Prefect, încredinţarea 

consideraţiunei noastre distinse 
123

. 

Între 10 şi 14 iunie 1925, oraşul Focşani a fost gazda unor 

ample manifestări sportive, după cum rezultă din afişul de mai jos:  

România 

Oficiul Naţional de Educaţie Fizică 

Inspectoratul Regional – Putna 

Înştiinţare 

Oficiul Naţional de Educaţie Fizică, secţia Focşani, 

organizează între  10 – 14 iunie a.c. un concurs sportiv, la care sunt 

invitaţi să ia parte amatorii de sport de ambele sexe înscrişi în vre-o 

asociaţie sau club sportiv din întreg cuprinsul judeţului Putna. 

Elevii şi elevele de curs secundar cari frequentează regulat 

cursurile, vor fi primiţi fără să fie înscrişi în vre-o asociaţie sau      

club sportiv. 

Amatorii sau amatoarele cari încă nu s-au înscris în  vre-un 

club sau asociaţie sportivă, afiliată O. N. E. F. sau F. S. S. R. pot să 

se înscrie în secţia sportivă a Căminului Cultural „Unirea” Focşani 

(localul primăriei). 

Înscrierile pentru concurs se fac la librăriile: Învăţătorul 

Român, Nanu şi Bogdan & Mircea, în toate zilele. Înscrierile se închid 

pe ziua de 9 iunie.  

Amatorii din judeţ trimet înscrierile direct Casei Ostăşeşti 

„Principele Carol” Focşani. 

Militarii de orice grad iau parte la concurs după 

dispoziţiunile ordonate de comandantul garnizoanei. 

Probele pentru concurs vor consta din: 

Gimnastică Suedeză Educativă 
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(se va executa de către  echipele de propagandă) 

              Cursele pe jos:    

 Aruncări: aruncarea greutăţei 

Viteză: 60 m, pentru fete şi juniori   

    ,,     ciocanului 

    ,,     100 m   ,,    amatori dela 16 ani în sus  

   ,,     discului 

Demi fond: 800 m pentru fete şi juniori   

  ,,     suliţei 

  ,,       ,,    1.200  ,,   ,,     amatori dela 16 ani în sus   

      lupta cu frânghia 

Fond: 2.000 – 3.000 m pentru amatori dela 16 ani în sus      

Jocuri atletice: oina, dansuri naţionale 

  ,,      5.000 m pentru acei cari au mai alergat, între echipe: 

Foot - ball asociaţie, Rugby 

Alergări peste bariere: garduri 110 m.   

Wolley-ball 

Sărituri: săritura în înălţime cu sau fără avânt   

BOX, amatori de diferite categorii, 

                 ,,         ..  lungime  ,,   ,,     ,,      ,,                  

Scrimă   ,,      ,,      ,,        ,, 

Curse de ciclism, viteză şi fond.  Lupte Greco - romane, 

amatori de diferite categorii 

Lupta dreaptă românească  ,,,     ,,     ,,        ,, 

GIMNASTICĂ MEDICALĂ: 

Ţinuta: tricou, chiloţi, pantofi gimnastică, centură, 

culorile clubului din care fac parte 

Detalii în legătură cu concursul se vor da la timp. = Taxa de 

înscriere 10 lei de persoană. = Concurenţii dela 3 probe în sus 

plătesc 20 lei. 

 Inspector Regional Dir. Educ. Fizice, 
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 Maior Druţu    

 Căpitan M. Stoenescu” 
124

. 

În 1925 şi-a încetat activitatea, după trei ani de existenţă, 

Secţia sportivă a Societăţii „Avântul Unirei” a Vânătorilor Putneni. 

Înfiinţată în iunie 1923, Societatea Sportivă „Junimea Putnei”  

avea două sedii: unul la Primărie şi celălalt la Regimentul 3 Pionieri. 

Cei 150 de membri ai săi practicau o gamă largă de sporturi, precum: 

fotbal, ciclism, box, lupte franceze, gimnastică clasică (la aparate)      

şi suedeză, scrimă. Avea 10 echipamente, bocanci şi mingi de fotbal, 

florete şi măşti pentru scrimă. Nu a solicitat dobândirea personalităţii 

juridice şi nu era afiliată la Federaţia Societăţilor Sportive din 

România, ci la Fundaţia Culturală „Principele Carol”. Deţinea două 

filiale, la Odobeşti şi Mărăşeşti 
125

. 

 La 26 noiembrie 1925, această Societate, condusă de 

preşedintele N. Iliescu, a organizat o serată dansantă, în beneficiul 

propriu, la sediul său din Bulevardul Carol I, „Vila Virginia” 
126

. 

Organizaţia Sportivă Clubul „Atlantic Focşani - Club” îşi 

avea sediul pe Strada Mare. Era independentă, nefiind afiliată niciunui 

for central şi nu deţinea teren propriu şi nici personalitate juridică. 

Înfiinţată în noiembrie 1924, beneficia de  Adresa nr. 5.636 din           

4 decembrie 1924, a Prefecturii Putna, prin care i se aproba să 

funcţioneze. 

Cei 23 de membri ai acestei organizaţii practicau boxul, 

luptele franceze şi atletismul 
127

. 

Tot în acest an apare la Focşani Clubul ciclist „Fulgerul”, fapt 

urmat de construirea unui velodrom. 

În 1926, Focşaniul dădea ţării un campion, la probele de 

viteză şi fond, ciclistul  numindu-se Stavăr Voicu 
128

. 

                                                 
124
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 Idem, fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. 62 / 1925, f. 6 – 6 verso. 
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În prima zi a anului 1927 s-a întocmit Actul Constitutiv al 

Asociaţiei Culturale şi Sportive „Unirea”, Adunarea generală a 

acesteia votând următorul Statut: 

„Statutele Asociaţiei Muncitorilor Creştini de Sport şi Cultură 

„Unirea” din Focşani. Recunoscută persoană juridică. 

A) Scopul 

Art. 1. – Se înfiinţează în oraşul Focşani o asociaţie a 

meseriaşilor Români – Creştini cu numele „Unirea” pe termen 

nelimitat şi cu scopul de a pune la îndemâna tuturor meseriaşilor 

mijloace trebuincioase de cultură şi educaţie naţională, religioasă, 

fizică şi profesională, pentru ridicarea clasei muncitoreşti din Focşani 

şi Judeţul Putna şi prin filialele ce le vor înfiinţa. 

Art. 2. – Asociaţiunea se compune din două secţiuni:              

I) Secţiunea instructivă şi educativă şi secţia II-a Recreativă şi de 

reconfortare. 

Din prima secţie fac parte: a) conferinţele sau cursurile 

publice ţinute în mod special pentru asociaţia noastră sau ţinute în 

alte cercuri şi recomandate de Directorul secţiunei, b) Expoziţie de 

lucru manual, - c) Bibliotecă, - d) Excursiuni cu caracter informator 

profesional (industrie şi învăţământ). 

Din secţia II-a fac parte: Şezătorile literare cu muzică, 

dansuri etc. a) Excursiuni de plăcere, c) Organizarea unei băi 

populare cu bazin de înot, d) Organizarea unei cantine, e) Serbări şi 

concursuri sportive,  f) Educaţie  şi reeducaţie fizică, după programul 

Institutului Naţional de Educaţie Fizică din Bucureşti. 

B) Condiţiuni de admisibilitate 

Art. 3. Se poate înscrie în Asociaţie orice meseriaş sau 

particular creştin de la vârsta de 16 ani în sus, având situaţia morală 

clarificată. 

Acceptarea se va face pe baza susţinerii unui membru din 

comitet. 
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Se mai pot înscrie şi intelectuali care vor să contribuie la 

cultivarea şi educarea muncitorilor şi meseriaşilor. 

Art. 4. – Orice membru înscris pierde calitatea sa şi se 

elimină din Asociaţie, dacă comite un fapt infamant sau se dovedeşte 

că are o purtare sau activitate contrarie scopului Asociaţiei. 

Eliminarea se face după cererea unuia din membrii 

comitetului şi se  ratifică de majoritatea voturilor primei adunări 

generale. 

C) Împărţirea 

Art. 5. – Asociaţia va avea trei direcţiuni: a) Direcţia 

Administraţiei generală; b) Direcţia instructivă şi educativă;             

c) Direcţia recreativă şi de reconfortare. 

D) Administraţia Generală 

Art. 6. - Direcţiunea administrativă generală, adică comitetul 

de conducere al Asociaţiei, se compune din 15 persoane şi anume: 

Preşedinte, vice-preşedinte, secretar general, secretar, cassier             

– comptabil, opt membri şi trei cenzori. 

Art. 7. – Membrii din comitetul Direcţiei administrative, 

trebuie să fie persoane majore şi capabile, ca maeştri – patroni şi 

lucrători. 

Art. 8.- Se admite membrului de comitet să lipsească 

nemotivat numai două şedinţe consecutive. 

După a treia lipsă poate fi considerat ca demisionat. 

De asemenea nu poate da nici o delegaţie (în scris sau verbal) 

unei persoane oarecare. 

Art. 9. – Membrii comitetului care vor fi dovediţi că luptă în 

contra bunului mers şi al scopului urmărit de Asociaţie, vor fi excluşi 

nu numai din Comitet, ci şi din Asociaţie. 

Art. 10. – Comitetul nu-şi ia răspunderea dacă vreunul din 

membrii asociaţiei se va abate dela regulele bunei cuviinţe dacă ar 

contracta cu unele persoane sau societăţi ceva în numele asociaţiei 

fără aprobarea comitetului pe care l-ar face în câmpul activităţei 

sportive fixată de asociaţie. 
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Pe acest membru comitetul îl exclude şi răspunderea rămâne 

asupra celui vinovat. 

Art. 11. - La 31 Decembrie a fiecărui an se va întruni întreaga 

asociaţie pentru încheerea socotelilor anului expirat. 

Dacă în cazul în care nu se întruneşte numărul cerut (1 / 2 din 

membri plus 1 şi cari au dreptul de aprobare), se amână întrunirea 

pentru o şedinţă ulterioară care va fi în Duminica următoare, când se 

va ţine cu orice număr de membri prezenţi. Comitetul se schimbă şi se 

alege din doi în doi ani prin aclamaţie. 

E) Direcţiunea Instructivă – Educativă 

Art. 12. – Direcţiunea Instructivă-Educativă se va conduce de 

un comitet ales dintre membrii din Comitetul acţiunei culturale. 

Art. 13. – Fiecare şef de secţie este propus şi ales de 

Comitetul asociaţiunei dintre persoanele competinte şi care-şi oferă 

gratuit serviciile scopului secţiunei. În lipsă se poate recruta şi din 

membrii activi. 

Art. 14. – Fiecare şef de secţiune va fi rugat să întocmească 

programul activităţei pe câte un trimestru înainte (nu mai puţin) care 

trebue aprobat de Comitetul asociaţiei, după propunerea Directorului 

de secţiune. Comitetul va avea grijă să aducă la îndeplinire acel 

program în limita posibilităţilor. 

Art. 15.- Comitetul va avea grijă, luându-şi sarcina, să 

îndeplinească programul propus şi aprobat, şeful secţiunei respective 

rămâne răspunzător de rezultatele ce decurg. 

F) Direcţia Recreativă şi de Reconfortare 

Art. 16. – Această Direcţiune va fi condusă de o persoană 

capabilă în technica Sportului, care va cunoaşte normele conducerei 

ale Sportului, fiind responsabil de felul cum aplică aportul. 

Art. 17. – În fiecare secţiune va fi un şef de secţie, care se va 

ocupa cu îndrumarea tineretului în ramura care-l interesează. 

Art. 18.- Toate cele strict necesare acestei direcţiuni se vor 

procura din fondul societăţii şi numai după avizul d-lui Director. 

Art. 19. – Directorul poate exclude pe un jucător de pe teren, 

când aceasta ar împiedica bunul mers al serbărei sportive. 
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Directorul poate organiza serbări sportive şi în afară de judeţ 

având aprobarea comitetului asociaţiei. 

G) Membrii 

Art. 20. – Asociaţia având de scop îndrumarea tineretului 

muncitoresc spre lucruri frumoase şi bune; se consideră ca membru 

activ orice meseriaş, sau persoană particulară care îndeplineşte 

condiţiunile stipulate la art. 6 din acest statut. 

Art. 21. – Membrii înscrişi în asociaţie care se vor dovedi în 

urmă că fac parte dintr-o grupare politică sau secte religioase, a 

cărei scop este contra religiei noastre, contra formei de aşezământ a 

Statului nostru şi contra ideilor noastre naturale, se vor exclude din 

asociaţie, numai când trei membri din asociaţie, vor semna o plângere 

dovedind calitatea lor. 

Excluşii nu au drept de apel la adunarea generală. 

Categorii de membri 

Art. 22. – A) Membrii fondatori sunt acei cari au subscris 

statutul şi actul constitutiv de fondare. 

B) Membrii activi sunt aceia cari sunt înscrişi şi plătesc o 

cotizaţie şi care se bucură de toate avantajele pe care le acordă 

statutul. 

C) Membrii onorifici sunt aceia cari fac donaţie în obiecte, 

cupe, cărţi pentru bibliotecă, acei cari aduc servicii asociaţiei prin 

ţinere de conferinţe, îndrumări profesionale, cursuri serale cu 

caracter de igienă, religie, învăţământ, etc. 

Ei vor fi trecuţi în registrul de membri special redactat. 

Art. 23. – Toţi membrii sunt datori să achite cotizaţiunea 

lunară care este fixată de 6 lei, pentru patroni şi lucrători; ucenicii 

sunt dispensaţi, precum şi taxa de înscriere de lei 10. Cei rămaşi în 

urmă cu plata cotizaţiunei pe trei luni vor fi excluşi dacă la prima 

avizare nu vor veni să achite suma datorată. 

Art. 24. – Membrii din asociaţie sunt datori să lupte pentru 

desvoltarea scopului urmărit de asociaţie, supunându-se ordinelor 

date şi să respecte regulele bunei cuviinţi şi ale camaraderiei. 
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Art. 25. – Membrii fondatori activi şi onorofici au dreptul de 

a participa la toate serbările date de asociaţie cu o reducere de 50 % 

nu însă  şi familiile D-lor. 

Adunările Asociaţiei 

Art. 26. – Adunările asociaţiei sunt ordinare şi extraordinare. 

Adunarea generală ordinară e aceia care va avea loc la        

31 decembrie a anului expirat. 

Adunările extraordinare sunt acelea când reclamă vreo 

urgenţă. 

Ele se vor convoca în urma cererei comitetului, sau în urma 

cererei a cel puţin 50 membri activi care vor adresa cererea lor scrisă 

Comitetului de Administraţie. 

Hotărârile adunărei generale se vor lua cu majoritatea 

absolută de voturi, iar cele extraordinare de două treimi din numărul 

membrilor înscrişi şi în regulă cu cotizaţiile. 

H) Contabilitate şi operaţiunile 

Art. 27. – Registrele şi imprimatele acestei asociaţiuni sunt: 

Un registru de partizi: venituri şi cheltuieli; 

Un registru de partizi: intrare şi eşire 

Un registru de procese verbale ale şedinţelor comitetului, 

precum şi ale adunărei generale. 

Un registru inventar de averea societăţei şi 

Un registru chitanţier a – souche. 

Art. 28. – Pentru sumele ce trebue să se plătească de 

asociaţie se vor da ordine de plată, semnate de preşedinte şi secretar, 

la care se adaugă ca acte justificative: chitanţe, facturi, conturi, 

bonuri, borderouri ş.a. 

Veniturile şi cheltuielile se trec în registrul jurnal de casă.  

Art. 29. – Bonurile de plată ce se vor da pentru furnituri se 

semnează de Preşedinte. Aceste bonuri se vor anexa la borderouri 

spre aprobarea comitetului. 

Toate cheltuielile făcute pentru administrarea şi buna 

funcţionare a asociaţiunei, se aprobă de comitet. 

 



Contribuţii privind viaţa sportivă a oraşului Focşani  

până în anul 1944 

 

235 

 

I) Preşedintele 

Art. 30. – Preşedintele în mod obligatoriu trebue să fie 

maistru patron din Focşani. Dl. reprezintă asociaţiunea înaintea 

instanţelor judecătoreşti şi autorităţilor ad-tive, financiare, comunale 

şi aşa mai departe. D-sa rezolvă şi semnează toată corespondenţa 

eşită precum şi bonurile de plată. 

Art. 31. – Preşedintele dinpreună cu comitetul este 

responsabil de conducerea morală şi materială a asociaţiei. 

Art. 32.- De asemenea va fi responsabil înaintea asociaţiei 

atunci când din rea voinţă sau din nepricepere, ar administra 

asociaţia într-un mod neglijent, nu s-ar interesa îndeaproape de 

activitatea asociaţiei, precum şi dacă ar face cheltuieli mai mari decât 

suma ce s-a stabilit prin proces verbal. Pentru orice cheltuială va 

aduce acte justificative spre descărcare, înaintea comitetului. 

Art. 38. – Preşedintele este ales pe timp de 4 ani. 

Art. 34. – preşedintele are libertatea de a opri sau anula orice 

hotărâre luată de comitet, dacă aceasta nu este consemnată prin 

proces verbal şi semnată de cei cari au luat această hotărâre. 

Art. 35. – Preşedintele are ordinea întrunirilor şi poate 

amâna şi anula şedinţele comitetului, când membrii comitetului vor 

avea o atitudine de revoltă şi poate exclude temporal pe un membru 

de la şedinţele comitetului, încheind pentru toate acestea proces – 

verbal special redactat. 

K) Vice Preşedintele 

Art. 36. – Vice preşedintele nu poate aproba şi nici ordona 

plăţi, are numai dreptul de a prezida şedinţa şi semna acte numai 

când preşedintele lipseşte şi când are delegaţie specială de la el. 

Art. 37. – Vice Preşedintele este ales pe timp de un an.          

De asemenea poate reprezenta asociaţiunea înaintea autorităţilor 

publice, dar numai cu delegaţie specială din partea Preşedintelui. 
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L) Secretarul 

Art. 38. – Secretarul va semna odată cu preşedintele hârtiile 

eşite sau alte acte. 

Art. 39.- Secretarul are obligaţiunea de a ţine în regulă 

registrul de procese – verbale, de inventar, de situaţia membrilor, 

precum şi dosarele societăţei. 

Art. 40. – Este obligat să ia parte la şedinţele săptămânale ale 

comitetului, redactând procesul verbal şi scris corespondenţa. 

Art. 41. – Deasemenea este obligat să vină la sediul 

asociaţiunei de câte ori va fi nevoie în cursul săptămânii, precum şi la 

serbările date de asociaţie. 

L) Cassierul 

Art. 42. – Cassierul- contabil este persoana care încasează 

taxele şi orice ban în schimbul cărora dă chitanţă a souche şi care 

este responsabil de suma ce încasează. 

Art. 43. – Nu se face nici o plată până când nu primeşte un 

ordin de plată (formular) în regulă, semnat de Preşedinte şi secretar, 

luând în schimb acte justificative. 

Art. 44. – Cassierul - contabil va fi totdeauna acolo unde 

urmează a se face vre-o încasare (la serbări sportive sau      

culturale). 

După fiecare serbare va întocmi borderou de situaţia 

bănească a acelei serbări, supunându-i comitetului spre    

descărcarea sa. 

Art. 45. – Cassierul contabil va face operaţiunea cuvenită în 

registrul de venituri şi cheltuieli, după ce mai întâiu le-a trecut în 

jurnalul de casă. 

Art. 46. – La 31 decembrie a fiecărui an cassierul – contabil 

va supune spre aprobare tuturor membrilor din asociaţie bilanţul 

societăţei , care se va face la încheerea anului. O copie de pe bilanţ se 

va înainta Ministerului Muncei, Direcţia Învăţământului sau 

inspectoratului Regional, alta Oficiului Naţional de Educaţie Fizică 

din Bucureşti şi a treia Ministerului Instrucţiunei. 
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M) Censorii 

Art. 47. – Censorii sunt persoanele cari verifică scriptele 

asociaţiei, fie la fine de an, fie în tot cursul anului, ori de câte ori va fi 

nevoe. Pentru aceasta va fi un dossar separat şi special, pentru 

referatele D-lor încheiate la verificare. Acest dossar se va păstra tot 

de secretar. Ei nu au dreptul de veto la şedinţa comitetului dar pot fi 

consultaţi. 

N) Comitetul de acţiune culturală 

Art. 48. – Membrii acestui comitet se compun din 9 persoane 

particulare (cu şi fără profesiune) înscrişi în asociaţie pentru 

organizarea asociaţiei din punct de vedere cultural. Ei vor fi supuşi 

cotizaţiilor lunare şi vor beneficia de toate avantajele ca şi       

membrii activi. Ei vor fi numiţi membri onorifici ca şi cei de la art. 22 

al. C şi încadraţi la fel. 

Pot lua parte la şedinţele de comitet şi vor semna în registrul 

de procese verbale în rubrica aparte. 

În acest comitet cultural vor face parte Preşedintele asociaţiei 

împreună cu trei membri. Procesele verbale ale acestui comitet se vor 

trece tot în registrul de procese verbale ale comitetului de ad-ţie. 

O) Comitetul juriului de onoare 

Art. 49. – Comitetul juriului de onoare se compune din            

9 persoane: Preşedinte (care va fi totdeauna Primarul oraşului), Vice 

Preşedinte (care este Inspectorul Regional al Muncei) şi 7 membri. 

Art. 50. – Acest comitet are îndatorirea de a participa la 

serbările organizate de asociaţie, va clasifica după merit pe 

participanţii cari s-au distins atât la partea sportivă cât şi la partea 

artistică şi culturală, precum şi la lucrările manuale expuse. 

Art. 51. – D-nii membri ai Comitetului juriului de onoare vor 

remite participanţilor distinşi recompense ca: premii, medalii, cupe 

etc. şi vor semna diplome de merit. Toate cele necesare pentru aceste 

recompense se vor procura de asociaţii, atât din fondurile cât şi din 

donaţiile primite dela autorităţi sau particulari. 
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Art. 52. – D-nii membri vor beneficia de libera intrare la 

orice serbare dată de asociaţie. 

Art. 53. – După fiecare serbare d-nii membri vor semna în 

cartea de aur a asociaţiei dinpreună cu părerile dlor asupra acelei 

serbări. 

P) Dispoziţiunile finale 

Art. 54. – Asociaţia noastră este considerată ca afiliată direct 

Oficiului Naţional de Educaţie Fizică din Bucureşti şi ca atare va 

lucra după regulile stabilite de acel Oficiu numai ce priveşte sportul. 

Art. 55. – Administraţia şi fondurile vor fi ale asociaţiei 

noastre. Din beneficiul netto ce ar realiza asociaţia la fine de an, se 

va da 10% comitetului şcoalei industriale de ucenici din Focşani 

pentru premiile elevilor meritoşi, distribuite prin Preşedintele 

asociaţiei la serbarea de fine de an.  

Art. 56. – Nici un  membru nu va putea fi înscris în asociaţie, 

dacă nu va prezenta la înscrierea sa un certificat de starea fizică 

eliberat de medicul asociaţiei. Consultul va fi gratuit. 

Art. 57. – Un membru retras sau îndepărtat din asociaţie 

pierde toate drepturile căpătate, precum şi sumele depuse ca taxe, 

cotizaţii, donaţii, etc. 

Art. 58. – Dacă Preşedintele găseşte vinovat pe unul din 

membrii asociaţiei, acesta poate cere amendarea vinovatului cu cel 

puţin cotisaţia pe o lună şi cel mult pe trei luni. 

Art. 59. – Asociaţia va înfiinţa la sediul ei o expoziţie 

permanentă de toate lucrările de artă ale fiecărei persoane care ar 

avea plăcere să le expună. 

Art. 60. – Asociaţia va fi obligată ca fiecărui expozant de 

lucruri (meşter, lucrător sau ucenic) să-i acorde diplome de merit cu 

grade pentru încurajare. 

Art. 61. – Obiectele vor fi clasate în două feluri adică: 

obiectele numai expuse şi obiectele donate. Obiectele provizorii, adică 

cele expuse numai pentru vedere, proprietarul are dreptul să şi le 

ridice, iar cele donate se vor trece în registrul de donaţiuni şi 

inventariate în avutul asociaţiunei cu drept de proprietate. 



Contribuţii privind viaţa sportivă a oraşului Focşani  

până în anul 1944 

 

239 

 

Art. 62. – În caz de disolvarea asociaţiei, toată averea (bani, 

obiecte, cărţi şi tot ce va avea asociaţia), vor trece la Liga culturală 

secţia Focşani, din al cărei fond va servi pentru premiile elevilor 

săraci care se vor distinge la învăţământ şi lucru manual. 

Art. 63. – Asociaţia poate să-şi ia angajamentul cu 

expozantul, relativ la art. 61 de mai sus, ca pentru a-i vinde marfa 

expusă, să beneficieze de 10 % în folosul asociaţiei. 

Art. 64. – Toate donaţiile primite în bani sau în natură se vor 

trece atât în procesul verbal cât şi în registrul special pentru 

donaţiuni. 

Art. 65. – Asociaţia va avea un registru intitulat „Cartea de 

Aur” care va fi împărţit în două: o parte pentru însemnarea tuturor 

serbărilor sportive şi alta pentru semnarea  persoanelor marcante 

care vor vizita asociaţia noastră. 

Art. 66. – Asociaţia va avea o ştampilă cu inscripţia 

«Asociaţia meseriaşilor creştini de sport şi cultură „Unirea” din 

Focşani». 

Art. 67. – Asociaţia va da în schimbul unei sume de lei 10 o 

carte de membru fiecăruia din cei înscrişi la care se va lipi fotografia. 

Art. 68. – Asociaţia va avea un drapel cu tricolorul naţional, 

având în mijloc ca semn două mâini unite (efigia asociaţiei). 

Art. 69. – Deasemnea asociaţia va avea o mică farmacie cu 

medicamente şi accesoriile necesare pentru primul ajutor medical 

(una brancardă, una raniţă transportabilă pentru medicamente şi 

accesoriile necesare). Toate acestea pentru sport şi excursiuni. 

Art. 70. – Asociaţia va numi un medic onorific, în special din 

acei care aparţine asociaţiei şi va fi prezent în timpul sportului şi care 

va fi plătit numai pe timpul când vor fi concursuri mai grele şi 

periculoase. Tot d-sa va fi şi conferenţiarul oficial al asociaţiei în 

materie de higienă şi ştiinţe medicale. 

Art. 71. – Asociaţia va avea şi doi demnitari care au 

cunoştinţi de medicină uşoară şi care nu vor fi retribuiţi cu nici o 

plată, recomandaţi de medic. 
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Art. 72. – Asociaţia va avea dreptul a-şi modifica unele 

articole din statut, după nevoe, cu majoritatea absolută de voturi din 

numărul celor înscrişi şi în curent cu plata cotizaţiilor, a adunărei 

generale extraordinare, comunicând autorităţilor superioare pendinte 

modificările aduse statutului. 

Art. 73. – Comitetul asociaţiunei se constituie în modul 

următor: 

1) Preşedinte activ şi fondatorul asociaţiei Umberto Sorani. 

2) Vice Preşedinte Nicolae Velicu. 

3) Secretar General Marin Ciochiu 

4) Secretar Eugen Şoimaru 

5) Cassier – contabil Ion Pelin 

6) Censori Sterea Drăgoi 

7) Censori Zaharia Mărgărit 

8) Censori Mitică Ionescu 

9) Iosef Haiduc Membru 

10) Dumitru Madgearu membru 

11) Ioan Manea membru 

12) Sandu Manea membru 

13) Costică Rădulescu membru  

14) Costică Mateescu membru 

15) Neculai Vasiliu membru 

16) Neculai Stoian membru. 

Art. 74. Directorul secţiunei instructive şi educative: Preot   

Gh. Popescu. 

Directorul secţiunei recreative şi reconfortare: Căpitan Dante 

Vernescu. 

Art. 75. Comitetul juriului de onoare: 

Preşedinte, primarul oraşului Focşani, Vice Preşedinte, 

Inspectoratul Regional al Muncei. 

Membri: preşedintele Cooperaţiei „Unirea” din Focşani, 

Preşedintele comitetului şcoalei industriale de ucenici, Directorul 

şcoalei de meserii din Focşani, Preşedintele Uniunei Generale a 

Marilor Industriaşi  Focşani, Preşedintele Căminului Cultural 
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„Unirea” din Focşani, inginerul Uzinei electrice din Focşani, preotul 

Al. Plopeanu şi Dr. căpitan I. Dragu.. 

Comitetul Asociaţiei, aşa cum se arată mai jos, se alege din 

trei în trei ani. Pe primii trei ani, începând de astăzi, comitetul se 

prevede mai sus. 

Art.76. Acest statut s-a votat de adunarea generală a 

asociaţiei în ziua de una Ianuarie 1927, când s-a şi întocmit actul 

constitutiv al Asociaţiunei” 
129

. 

În perioada 30 mai – 6 iunie 1927, Automobil – Club Regal 

Român a organizat al şaselea concurs internaţional de turism, la care 

îşi anunţaseră participarea A. S. R. Principele Nicolae şi mai multe 

firme constructoare de automobile. Judeţul nostru a fost străbătut de 

concurenţi la 1 iunie 1927, când au parcurs traseul Galaţi – Tecuci – 

Mărăşeşti – Adjud – Bacău – Roman. Prefectura, poliţiştii, jandarmii 

rurali şi primarii localităţilor aflate de-a lungul traseului aveau 

obligaţia de a lua măsurile de siguranţă necesare bunei desfăşurări a 

concursului. Cu alte cuvinte, autovehiculele aflate în trafic trebuiau să 

meargă numai pe dreapta, să nu fie aglomeraţie pe şosea 
130

. 

În aceiaşi lună, Societatea Motocicliştilor, Moto - Club   

Român, a organizat al cincilea concurs de turism, în lungime totală de 

1.100 km. La 26 iunie 1927, concurenţii urmau să acopere următorul 

traseu: Bucureşti – Mizil – Buzău – Râmnicu Sărat – Focşani – Bacău. 

Autorităţile putnene, mobilizându-se exemplar, au asigurat trecerea 

participanţilor prin judeţul Putna în cele mai bune condiţii 
131

. 

Casa Ostăşească Focşani organiza, la 26 iunie 1927,             

ora 16:00, la stadionul O. N. E. F. din localitate, o multitudine de 

concursuri susţinute de civili şi militari, după cum rezultă din Adresa 

trimisă de către organizatori Primăriei, cu rugămintea de a participa la 

                                                 
129

 S. J. A. N. Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar 98 / 1931,               

f. 12 – 17. 
130

 Ibidem, fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. 74 / 1927, f. 37.  
131

 Ibidem, f. 58.  
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această manifestare: „gimnastică suedeză educativă, cu echipele 

garnizoanei: curse – viteză 100 m, demi – fond 1.500 m,  fond        

5.000 m şi 20.000 m, aruncări  greutăţi, ciocan, disc, suliţă; lupte cu 

frânghia; jocuri atletice; oina; dansuri naţionale; fotbal; volei, 

baschet; alergări peste bariere: garduri - 110 m; sărituri - înălţime, 

lungime, cu prăjina, ştafetă 100 x 4; echipe de voltaje; curse de 

ciclism – viteză şi fond; box, scrimă, lupta dreaptă românească; lupte 

greco - romane. 

Eliminatorii pentru fotbal Sâmbătă 25 Iunie 1927, ora 4 p. m. 

Eliminatorii pentru restul probelor Duminică 26 Iunie 1927, 

dimineaţa, ora 7,30. 

Ţinută de sport . Muzică  militară. 

Intrarea la tribună 20 lei. Intrarea generală 10 lei” 
132

. 

Voicu Stavăr, Mihai Milea şi Voicu Vasile din Focşani, 

membri ai Societăţii cicliste „Fulgerul”, au organizat un bal în 

beneficiul acesteia, la 24 septembrie 1927 
133

. Din păcate, iniţiativa a 

eşuat, încasările obţinute abia putând să acopere cheltuielile de 

organizare a evenimentului, după cum avea să constate casierul 

Societăţii, N. Dumitrescu 
134

. 

În toamna acestui an, ca urmare a propunerii făcute de           

O. N. E. F., Sfatul cultural al Căminului „Unirea” din Focşani, care 

fusese delegat să administreze terenul de sport al oraşului, a pus 

bazele unui Comitet de conducere. Preşedinte a fost numit locotenent  

- colonelul N. V. Druţu, vicepreşedinte – Umberto Sorani, director 

tehnic – căpitan M. Stoenescu, ajutor de director tehnic – locotenent  

I. Căpraru,  administratorul stadionului – profesorul T. Mintianschi, 

ajutor administrator, locotenent Alexandru Cantarol, membri – Anton 

Alaci, căpitanul D. Vernescu şi Antache Teodorescu. 

                                                 
132

 S. J. A. N. Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. 94 / 1927, f. 10. 
133

 Ibidem, dosar nr. 63 / 1927, f. 105. 
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 Ibidem, f. 109.  
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Duminică, 25 septembrie 1927, pe stadionul O. N. E. F. din 

Focşani s-a desfăşurat meciul de fotbal dintre echipa „Unirea” şi cea a 

Regimentului 3 Pionieri. 

În zilele următoare, Asociaţia „Unirea” a Meseriaşilor 

Creştini din oraş a organizat o amplă serbare sportivă. Pe lângă 

sportivii acestei asociaţii, la eveniment urmau să participe echipele 

„Trotuşul” din Adjud, cele ale regimentelor din Garnizoanele  

Focşani, Tecuci şi Râmnicu Sărat. Invitat de onoare era colonelul       

V. Bădulescu, directorul general al O. N. E. F., care avea să susţină la 

teatru o conferinţă despre rolul educaţiei fizice în viaţa societăţii 

contemporane 
135

. 

Societatea cultural - sportivă „Unirea” în colaborare cu 

Societatea Demobilizaţilor „Mărăşeşti”, şi-au chemat susţinătorii la un 

bal, la 3 martie 1928. O parte din încasări reveneau secţiei sportive a 

acestei Societăţi 
136

. 

Clubul Sportiv „Gloria” din Focşani a organizat, în aprilie 

1928, un festival artistic la Teatrul Comunal „Maior Gheorghe 

Pastia”, în beneficiul propriu 
137

. 

Gheorghe Voicu Stavăr 
138

, membru al clubului ciclist 

„Fulgerul”, a organizat, la 23 iunie 1928, un bal popular, în beneficiul 

acestuia, preşedinte fiind căpitanul P. Aslan 
139

. Beneficiul net obţinut 

a fost de 350 lei 
140

. 

În iunie 1928, Automobil Club Regal Român a organizat al 

şaptelea concurs internaţional de turism 
141

. Judeţul Putna era din nou 

una din gazde, o zi a concursului fiind consacrată traseului Bucureşti – 

                                                 
135

 „Căminul. Foaie culturală a Căminului < Unirea > din  Focşani”,       

Anul III, nr. 5, Focşani, 1 octombrie 1927, p. 4.  
136

 S. J. A. N. Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. 62 / 1928, f. 29. 
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 Ibidem, f. 27. 
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 Ibidem, f. 91. 
139

 Ibidem, f. 87. 
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Focşani – Tecuci – Iaşi. Prefectura Judeţului Putna a efectuat cu 

această ocazie lucrări de îmbunătăţire a carosabilului atât pe 

bulevardul Carol şi strada Cuza - Vodă 
142

, cât şi pe „şoseaua  

naţională de pe teritoriul comunei Focşani partea de la cazărmi şi 

până la Şcoala Normală, astupându-se gropile şi racordând       

urmele şanţurilor de la diferite reparaţii de canalizări şi alimentare 

cu apă” 
143

. Drept urmare, la 23 iunie 1928, organizatorul  s-a văzut 

nevoit a adresa autorităţilor locale „mulţumirile sale pentru sprijinul 

ce ne-aţi dat” 
144

. 

La 18 noiembrie 1928 stadionul O. N. E. F. a găzduit atât 

meciul de fotbal dintre echipele „Gloria” şi „Victoria”, cât şi 

antrenamentele făcute la mai multe discipline sportive de către 

echipele Liceului „Unirea” şi Şcolii Normale. 

Aici mai erau de efectuat o serie întreagă de lucrări, printre 

care: nivelarea terenului de fotbal, acoperirea tribunei, refacerea 

poligonului de tir, realizarea terenului de tenis şi a bazinului de înot. 

Comitetul de conducere şi administrare a stadionului solicita 

focşănenilor ajutor financiar pentru materiale, mâna de lucru fiind 

asigurată de Garnizoană: „Rugăm pe oamenii de inimă cari înţeleg 

rostul educaţiei fizice să ne ajute” 
145

. 

Vasile G. Nicolau, Petrache Florea, Constantin G. Nicolau şi 

Neculai Florea, membri fondatori ai Societăţii Sportive „Hercules”,  

au organizat, la 15 decembrie 1928, o serată în beneficiul acesteia. 

Încasările aveau să servească nu doar la mărirea fondului Societăţii,    

ci şi la achiziţionarea unor aparate de gimnastică 
146

. Beneficiul net a 

fost de 3.000 lei 
147

. 
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Aceste obiective aveau să devină dezideratele anului următor, 

după cum rezultă din cererea înaintată Primăriei, la 14 ianuarie 1929, 

de către Căminul Cultural „Unirea”. Pe listă figurau, în plus, un teren 

pentru plajă („băi de soare”), pietruirea cu zgură a pistei de atletism, 

canalizare şi iluminat. Pentru toate acestea era nevoie de minimum 

200.000 lei şi de o subvenţie anuală mult mai mare decât cea din 

prezent (20.000 lei). Se menţiona că lucrările  acestea ar fi venit în 

întâmpinarea dorinţei de a face sport, manifestată din plin de locuitorii 

oraşului de pe Milcov: „Supunem la cunoştinţă că  acest câmp de 

sport este frecventat de toate şcolile din acest oraş, deoarece prin 

reforma învăţământului secondar, s-au introdus, două ore de sport pe 

săptâmână pentru fiecare clasă care se face pe acest câmp în 

condiţiuni vitrege nu numai din  cauza lipsei ce o are în organizarea 

lui, ci şi a lipsei totale în materiale de sport” 
148

. 

În ziua de 13 iulie 1927 a fost aprobat de către Comitetul 

Educaţiei Fizice din cadrul Căminului Cultural „Unirea” 

Regulamentul Administrativ şi Tehnic al Stadionului O. N. E. F. 

Focşani, în cuprinderea următoare: 

Art. 1. – Pe tot timpul cât va fi valabilă delegaţia O. N. E. F. 

No. 1.906 / 924. Sfatul Cultural este solidar răspunzător de bunul 

mers al educaţiei fizice şi al ad-ţiei câmpului de sport, precum şi al 

fondurilor destinate educaţiei fizice. El veghează la justa echilibrare 

şi coordonare a mijloacelor locale, îngrijind deopotrivă atât de 

educaţia sufletească cât şi de cea trupească a tinerimei localnice, 

oprind orice tendinţă de unilateralizare în dauna facultăţilor care 

trebuie desvoltate deopotrivă în tineret. 

Art. 2. – Pentru o îndrumare judiţioasă  a educaţiei fizice şi 

buna desvoltare a câmpului de sport, Preşedintele Căminului, poate 

când crede necesar a-şi alcătui un comitet special al educaţiei fizice, 

cu care va lucra în chestiunile de sport. 

Acest comitet va fi compus: 
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1) Din specialişti şi un medic 

2) Din reprezentanţii societăţilor de sport locale 

3) Din ofiţerii cu educaţie fizică ai regimentelor 

4) Din persoanile care poartă un interes special E. F. 

Art. 3. – Acest comitet după ce va fi aprobat nominal de Sfatul 

Cultural al Căminului, la alegerea sa cât şi la începutul fiecărui an de 

activitate culturală, capătă autorizaţia Sfatului Cultural de a lucra în 

numele său. 

Art. 4. – Hotărârile care angajează ad-ţia fondului E. F. şi 

chetuielile mai mari de 10000 lei vor fi ratificate şi de Sfatul Cultural. 

Art. 5. – Comitetul Ed. Fizice va fi prezidat în mod obligatoriu 

de Preşedintele Căminului, realizând astfel unitatea de conducere.    

În lipsa Preşedintelui Căminului va prezida înlocuitorul legal. 

Art. 6. – Administraţia cât şi conducerea câmpului de sport 

fiind sub răspunderea Căminului. Administratorul cât şi Directorul 

Technic vor fi numiţi de sfatul Cultural, după propunerea 

Preşedintelui, dintre persoanile care alcătuesc Comitetul de Educaţie 

Fizică. 

Art. 7. – Membrii Comitetului Educaţiei Fizice  trebuie să 

devină membri ai căminului. 

Art. 8. – Comitetul Ed. Fizică nu poate fi dezolvat decât de 

Sfatul Cultural şi numai pe baza unui raport bine documentat al 

preşedintelui sau a trei dintre membrii Sfatului Cultural. 

Art. 9. – Comitetul de Ed. Fizică veghiază în numele               

Sf. Cultural la buna îndrumare a educaţiei fizică şi a câmpului de 

sport. 

Întocmeşte regulamentul Ad-tiv şi technic şi veghiază la 

respectarea lui. 

Administrează în detaliu fondurile educaţiei fizice şi 

contribuie la sporirea lor, prin orice iniţiativă potrivită cu prestigiul 

instituţiei. 

Art. 10. – Corespondenţa privitoare la educaţia fizică va fi 

emisă: a. În numele Căminului Cultural Secţia O. N. E. F. ori de câte 

ori angajează activitatea coordonatoare a Căminului. B. În numele   
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O. N. E. F. în chestiuni de ordin pur technic în ce priveşte aplicarea 

legii E. F. În acest caz Preşedintele Căminului semnează în calitatea 

fixată d-sale prin art. 13 din legea E. F. 

Art. 11. – În această calitate Preşedintele are libertatea de a 

lucra direct cu O. N. E. F. fără consultul Sf. Cultural în chestiuni care 

nu privesc sfatul. 

Art. 12. – În caz când un membru al Comitetului Ed. Fizice se 

face vinovat de neactivitatea sau abateri dela prevederile 

regulamentului şi a hotărârilor luate în comun, Comitetul E. F. poate 

hotăra eliminarea acestuia, prin vot, după propunerea preşedintelui 

sau a trei membri din Comitetul E. F.  

PARTEA I-a 

Regulamentul administrativ 

Art. 13. – Orice autoritate civilă sau militară, socetate sau 

club sportiv va putea beneficia de terenul de sport după ce mai întăi 

va cere şi căpăta aprobarea Comitetului Ed. Fizică dela Căminul 

Cultural „Unirea”. 

Cererea trebuie făcută cu cel puţin 7 zile înainte de a se da 

serbarea sau concursul sportiv. 

Art. 14. – Comitetul E. F. este împuternicit a da aprobarea 

definitivă după ce a luat avizul Administratorilor Câmpului de sport. 

Art. 15. – Societăţile şi cluburile sportive recunoscute de        

O. M. E. F. sau F. S. S. R. vor da o cotă de 5 % din beneficiul bruto, 

rezultat din vânzarea biletelor, iar cele nerecunoscute de aceste două 

instituţiuni vor da o cotă 10 % acesta pentru întreţinerea câmpului   

de sport. 

Art. 16. – Ad-torul câmpului de sport va avea dreptul de a 

încasa cota ce se cuvine art. 15, eliberând chitanţă şi vărsând suma 

casierului Căminului Cultural pentru fondul educaţiei Fizice.  

Art. 17. – Toate îmbunătăţirile şi reparaţiunile aduse 

Câmpului de sport se vor face de Ad-tor şi Directorul Technic cu 

aprobarea Comitetului E. F. şi ratificat de Sfatul Cultural. 
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Art. 18. – Nici o persoană nu poate face antrenament pe 

câmpul de sport până nu se va legitima, arătând custodelui cartea de 

membru, dovedind, că este înscris într-un club sau asociaţie sportivă. 

Art. 19. – Persoana ce se găseşte înscrisă în nici un            

club sportiv art. 18, va plăti o taxă de antrenament lunară care va fi 

de 10 lei. Pentru suma încasată se va elibera chitanţă şi va fi vărsată 

prin Ad-tor pentru fondul E. F. 

Art. 20. – Copiilor sub 16 ani nu li se va îngădui să facă 

antrenament în bloc, fără avizul Dir. Technic. Custodele terenului va 

avea grijă de stricta aplicare a acestui art. putând elimina după teren 

persoana ce nu se va supune. 

Art. 21. – Pentru ori ce stricăciuni aduse terenului, 

instalaţiilor şi îngrădirilor acestui teren din partea jucătorilor sau 

spectatorilor, se va încheia proces verbal de constatare şi persoana 

găsită vinovată va fi obligată a plăti sau repara paguba. Custodele va 

aplica şi pedeapsa în amendă 10 % din valoarea pagubei dând 

chitanţă şi suma se va vărsa apoi Ad-torului. 

Art. 22. – Custodele va fi responsabil direct de toate efectele 

ce jucători le lasă în cabine, în timpul antrenamentului sau serbări. 

Nu se permite sub nici o formă de a staţiona în acestă cameră 

persoanile ce nu iau parte la joc. 

Art. 23. – Jucătorii sunt obligaţi a se supune ordinului 

custodelui, care la rândul lui va primi ordine speciale dela              

Dir. Technic şi Ad-tor. 

Art. 24. – Veniturile Câmpului de Sport. a. Taxa de 

antrenament, b. Subvenţii diferite, c. Venituri din serbări date de 

oficiu, d. Veniturile din taxele asupra serbărilor date de societăţile 

sportive, e. Venituri diverse. 

Art. 25. – Ori ce hotărâre a comitetului E. F. luată în lipsa    

Ad-torului şi Dir. Technic, li se vor comunica în scris. 

Art. 26. – Orice alte hotărâri şi lămuriri relative la câmpul de 

sport neprevăzute în prezentul regulament, se vor lua cu majoritate de 

voturi prin închiere de proces - verbal. 
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PARTEA A II-a 

Regulamentul technic 

Art. 27. – În ce priveşte conducerea technică, câmpul de sport 

este pus sub supravegherea unui Director Technic, care                   

este răspunzător de buna aplicare a regulamentelor sportive ale         

O. N. E. F. 

Art. 28. – Dir. Technic de comun acord au Ad-torul poate 

aduce orice modificare şi face orice amenajare a stadionului, numai 

cu aprobarea Comitetului E. F. 

Art. 29. – La câmpul de sport poate avea loc orice 

manifestaţiune sportivă aplicabilă stadionului, în ori ce zi, în 

conformitatea însă cu partea I-a a acestui reg. după un prealabil aviz 

al Dir. Technic şi Ad-torului, după care se va da sau nu aprobarea de 

către comitetul E. F. 

Art. 30. – Îndeplinindu-se condiţiunile cerute prin art.           

13, 14 şi 15 ori ce asociaţie sportivă sau amator poate întrebuinţa 

câmpul de sport pentru antrenamente în afară de zilele rezervate 

vr’unei serbări sau concurs în ori ce zi între orile 6 – 10 şi 16 – 20 

primăvara,  vara şi toamna şi 8 – 11 şi 15 – 18 iarna. 

Art. 31. – Dir. Technic va fixa în ordinea înscrierei orile de 

antrenamente a echipelor sau amatorilor supraveghind aceste 

antrenamente, dând normele de urmat şi oprind orice abuz sau 

exageraţie. 

Art. 32. – Concursuri şi serbări sportive. 

La orice concurs sportiv între două sau mai multe cluburi sau 

asociaţii, ele de comun acord vor fixa un juriu compus din 

următoarile persoane; de conducere a sporturilor: 1. Arbitru General. 

Câte un arbitru pentru fiecare ramură de sport, precum şi arbitru de 

tuşe necesari. 1. Starter. 2. Comisari de sosire 2. Cronometrori,          

2 comisari de poliţia câmpului 1 Megafonist 1 Secretar 1 Medic.   

Acest juriu va fi comunicat Comitetului E. F. în scris sub semnătura 

preşedinţilor socetăţilor ce organizează concursul. Arbitrul General, 

întotdeauna un mod obligator se fixează de comitetul E. F. 
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Atribuţiuni. a. Arbitrul general un cunoscător al tuturor ramurilor de 

sport de preferinţă un absolvent al O. N. E. F. va observa aplicarea 

strictă a regulamentelor, dând sentinţă ultimă în orice incident sau 

contestaţie ivită în timpul jocului, fără nici un drept de apel. 

Împarte programul probelor pe timpi, fiind direct răspunzător 

de bunul mers al concursului. b. Arbitrul corespunzător fiecărei 

ramuri de sport va avea atribuţiunea de conducerea jocului sportiv cu 

stricta aplicare a regulamentului respectiv, aplicând penalităţile ce îi 

dă drept acest regulament. c. Arbitri de tuşe anunţă şi atrage atenţia  

arbitrului respectiv asupra tuturor greşelilor făcute de jucător pe linia 

de tuşe. d. Starterul va da pornirea cu pistolul la alergări. Va observa 

pornirea având dreptul de oprire, penalizare şi apoi descalificare a 

concurentului după cele două avertizări e. Comisarii de sosire 

formează juriul de sosire, observând sosirea concurenţilor în ordinea 

sosirei şi hotărând asupra oricărui incident ivit la sosire.                     

f. Cronometrori marchiază precis timpul dela plecarea dată de starter 

prin pistol până la sosirea I-lui şi II-lea concurent prin cronometre.    

g. Megafonistul anunţă prin megafon, numai la cererea arbitrului 

general toate ordinele ce va da acesta. h. Secretarul anunţă pe table 

pentru public, indicaţiile arbitrului general. Centralizează şi  

formează listele concurenţilor reuşiţi. Execută toată partea scriptică a 

concurentului complectând diplomele şi brevetele celor premianţi.       

i. Medicul. Intervine în cazul concurenţilor răniţi accidental.               

j. Comisarii de poliţia câmpului au în grije: Buna ordine a pistelor şi 

tribunilor. Fac controlul biletelor. Intervin la cererea arbitrului 

general sau arbitrului pistei respective pentru excluderea depe teren a 

jucătorului penalizat şi care se opune. Intervin având drept de 

îndepărtare din câmpul de sport a oricărei persoane din public care 

s’ar deda la trivialităţi ori manifestaţiuni care ar tulbura bunul mers 

al concursului. În general fac poliţia întregului câmp de sport. 

Art. 33. – Împărţirea premiilor. Împărţirea premiilor şi a 

diplomelor se va face obligatoriu în faţa unei delegaţii a comitetului 

E. F. şi a unui comitet de organizare al serbărei sau concursului. 

Diplome sau brevete nu se pot acorda pe terenul câmpului de sport de 
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cât de O. N. E. F. Căminul Cultural Comitetul E. F. şi Casa 

Ostăşească a Garnizoanei Focşani precum şi de F. S. S. R. Diplomele 

şi brevetele liberate în numele O. N. E. F. vor fi contra semnate de 

Directorul O. N. E. F. sau de către Preşedintele Căminului Cultural, 

care are delegaţie conform art. 13 din legea E. F.  

Art. 34. – Dispoziţiuni finale. Dir. Technic primeşte şi 

centralizează listele echipelor şi concurenţilor, într’un tablou pe care 

îl va preda arbitrului general în ziua concursului. Nici o înscriere a 

vre’unei echipe sau concurent nu se mai admite mai în urmă de 24 ore 

înainte de ziua concursului. 

Art. 35. – Nici o echipă de jocuri nu va putea concura la un 

matsh cu o altă echipă decât după o pauză de 24 ore dela ultimul 

matsh ce a avut. Nici un concurent la alergări de viteză nu va putea fi 

pus la a doua probă decât după un repaus de cel puţin ½ oră. Nici un 

concurent la fond nu va putea fi supus la o a doua probă în aceiaşi zi. 

Art. 36. – Nu poate fi numit arbitru la nici una din probele 

între două echipe o persoană care face parte din clubul sau din 

asociaţia din care se află una din aceste echipe. 

Art. 37. – E de preferat ca fiecare echipă sau concurent 

prezent la concurs să aibă culorile clubului respectiv. 

Art. 38. – Este oprit cu desăvârşire prezentarea concurenţilor 

cu îmbrăcăminte şi încălţăminte nepotrivită, nehigienică şi 

necorespunzătoare uzului sportiv şi care ar putea da naştere şi la 

accidente. Orice concurent care va contravenia la acest art. va fi 

exlus imediat depe teren. 

Art. 39. – Dir.technic va placarda pe teren la pistele 

respective toate greşelile şi penalităţile jocului respectiv, precum şi 

toate prescripţiunile necesare bunei conduceri a jocului. 

Art. 40. – Dir. Technic se va ţine în curent cu toate 

modificările aduse de O. N. E. F. asupra  regulamentelor,    

aducându-le la cunoştinţa jucătorilor prin afişaj la câmp de sport. 
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Art. 41. – Orice modificare sau hotărâre ne prevăzută în 

prezentul regulament se va lua cu majoritate de voturi prin închiere 

de proces verbal. 

Acest regulament s’a aprobat de noi astăzi 13 iulie anul 1927. 

Preşedintele Comitetului E. F.  

Lt. Colonel, Druţu 

Membri:  

Lt. Theodorescu Gh. 

Anton Alaci 

Antache Theodorescu 

Sorani 

Lt. Cantarol 

Inst. Ed. Fizică Lt. Capraru” 
149

. 

Asociaţia Culturală şi Sportivă „Unirea” informa Primăria 

focşăneană, la 11 decembrie 1929, că maiorul Al. Săvulescu - Ţane, 

directorul Propagandei din cadrul O. N. E. F., dorea să o însărcineze 

cu conducerea administrativă şi tehnică a stadionului . Pentru aceasta, 

Asociaţia „Unirea” avea nevoie de referinţe laudative din partea 

Primăriei 
150

. 

Drept urmare, această instituţie informa pe directorul general 

al O. N. E. F., la 17 decembrie 1929, că „în adevăr Asociaţia de sport 

şi cultură „Unirea” a meseriaşilor creştini din Focşani a lucrat dela 

înfiinţarea sa şi până în prezent cu mult simţ pentru menţinerea 

manifestărilor sportive şi culturale, atât în oraşul Focşani cât şi în 

judeţul Putna. 

În vederea celor de mai sus expuse, suntem de acord a se da 

autorizaţie acestei Asociaţii pentru a administra câmpul de sport din 

localitate, continuând – aşadar – pe o bază mai solidă mişcarea 

sportivă, în oraş şi judeţ” 
151

. 

                                                 
149

 Ibidem, f. 6 – 9 verso. 
150

 Ibidem, f. 22. 
151

 Ibidem, f. 23.  
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Anul 1929 a fost bogat în evenimente sportive pentru oraşul 

de pe Milcov. În luna iunie, Comitetul Educaţiei Fizice din Focşani a 

organizat un amplu concurs cu sportivi din mediile civil şi militar. 

Comparativ cu anul precedent, organizarea a fost mult mai bună, 

antrenamentele constante făcute de participanţi ducând la obţinerea 

unor rezultate meritorii, mai ales la atletism, unde acestea s-au 

apropiat de  recordurile naţionale ale vremii. Graţie propagandei 

făcute de autorităţi, publicul a asistat la eveniment într-un număr mult 

mai mare. 

Întrecerile au avut loc în zilele de 9, 16 şi 23 iunie, ele 

făcându-se pe criteriul eliminatoriu (grupe – sferturi – semifinale        

– finală), la ele participând Societăţile sportive „Gloria” şi „Fulgerul”, 

Liceul „Unirea” şi regimentele Garnizoanei Focşani (10 Infanterie,    

5 Pionieri, 11 Artilerie, 16 Obuziere şi cel de Artilerie Grea). 

Ilustrativă pentru amploarea întrecerilor şi limbajul epocii este 

Darea de Seamă a organizatorilor, în cuprinderea următoare:  

 

Rezultatele technice obţinute 

I. Jocuri pe echipe – Rezultat final. 

Oina – Liceul Unirea – Reg. 10 Inf. (2-0) pentru Liceul 

Unirea care câştigă cupa „I. R. Neguţ” pentru I-a oară. 

Wollei Ball – Reg. 16 Obuz. – Gloria (2-1) pentru Reg. 16 

Obuziere care câştigă cupa „C.E.F.” pentru I-a oară. 

Basket Bal – Gloria – Reg. 5 Art. Grea (2-1) pentru Gloria 

care câştigă cupa „C. E. F.” pentru I-a oară. 

Foot Ball – Reg. 10 Inf. – Reg. 11 Art. (4-3) pentru 10 Inf. 

care câştigă cupa militară „C.E.F.” pentru I-a oară şi cupa            

„Lt. Cantarol Alex.” definitiv. Garnizoana Focşani  reprezentativa 

oraşului „Gloria” (2-1) pentru Garnizoană, care câştigă cupa „Lt. 

Colonel Druţu Nicolae” pentru I-a oară. 

Tracţiune cu frânghia 

I.– Reg. 5 Art. Grea 
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II.- Reg. 5 Pioneri 

Dansuri Naţionale 

I.-Reg. 5 Art. Grea 

II.- Reg. 10 Infanterie 

Gimnastică de ansamblu festivă 

I.Reg. 10 Infanterie 

II.Reg. 5 Art.Grea 

II. Atletism 

Clasficarea generală pe puncte 

Militari 

Reg. 5 Pioneri    82 puncte 

  „   5 Art. Grea  21 puncte 

   „ 11 Artilerie   17 puncte 

   „ 10 Infanterie 15 puncte 

   „ 16 Obuziere   0 puncte 

Total                 135 puncte 

Se declară câştigătorul cupei „Căpitan Slătinescu Sever” 

pentru atletism militar pentru I-a oară Reg. 5 Pionieri care întruneşte 

majoritatea zdrobitoare de puncte. 

Civili 

Societatea Gloria      41 puncte 

Liceul Unirea           16 puncte 

 

Societatea Fulgerul   4 puncte 

Total                        61 puncte 

     Societatea Gloria se declară câştigătoare cupei de atletism 

civil „C. E. F.” pentru a II-a oară 

 

Rezultate individuale şi performanţe. 

Sărituri de pe loc în lungime. 

 

Militari 

– Serg. Taciu Alex. Reg. 5 Pionieri 2.42 m. 

– Serg.Instr. Stănescu Reg. 5 Pionieri 2.31 m. 
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– Sold. Ştefănescu Reg. 11 Artilerie 2.30 m. 

Civili 

– Munteanu Romulus „Liceul Unirea” 2.32 m. 

– Simion Dumitru „Gloria” 2.25 m 

Sărituri înălţime cu avânt. 

– Serg. Taciu Alex. Reg. 5 Pioneri 1.55 m. 

– Sold. Dumitrescu Al. Reg. 5 Pioneri 1,50 m. 

– Serg. Mozeş Reg. 11 Artilerie 1.50 m 

– Sold. Almuş  „    „ 1,40 m. 

– Munteanu Romulus „Liceul Unirea” 1.39 m. 

– Simion Dumitru „Gloria” 1.30 m. 

Sărituri de pe loc în înălţime 

– Serg. Taciu Alex. Reg. 5 Pioneri 1.35 m. 

– Sold.Toma Ion    „      5     „      1.25 m. 

– Sold. Almuş Reg. 11 Artilerie  1.15 m 

Sărituri în lungime cu avânt 

– Serg. Taciu Alex. Reg. 5 Pioneri 4. 99 m. 

– Serg. Mozeş Reg. 11 Artilerie 

– Sold. Vedevici Reg. 5 Pioneri 

– Bogdan Emil „Gloria” 

- Munteanu Romulus „Liceul Unirea” 

– Vitorio Sorani „Gloria”. 

Săritura triplu salt. 

– Serg. Taciu Alex. Reg. 5 Pioneri 9.96 m. 

– Serg. Mozeş Reg. 11 Artilerie 9.72 m.  

– Sub. Lt. Purdilă Reg. 11 Artilerie 9.68 m 

Simion Dumitru „Gloria” 8.78 m. 

Madgearu       „      8.23 m. 

Săritura cu prăjina 

– Sold. Anania Robovici Reg. 10 Inf. 2.75 m 

– Sold. Cimpoiaşu Reg. 11 Art.   2.50 m 

Cap. lung. Eduard R. 5 Art. Grea 2.30 m 

Necula Teodor Liceul „Unirea” 2.70 m 
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Vitorio Sorani „Gloria” 

Viteză 100 Metri 

Serg. Florea Gheorghe Reg. 5 Pioneri 12” 

Sold. Grişman Moise Reg. 5 A. Grea 13” 

– Sold Bacu Bela Reg. 5 A. Grea 13” 

– Fulga Sebastian „Gloria” 12” 

Viteză 110 metri garduri 

– Serg. Taciu Alex. Reg.5 Pionieri 18” 

– Pl. Major Guţu Reg. 10 Inf. 

– Serg. Paul Laurenţiu Reg. 5 Pioneri 

Simion Dumitru „Gloria” 

– Gicu Corban „Fulgerul” 

Viteză 400 metri 

Serg. Mezeş Reg. 11 Artilerie 1’, 6” 

Serg. Sachier Reg. 5 Art. Grea 

Serg. Taciu Alex. Reg. 5 Pioneri 

Fulga Gloria 1’, 7” 

Simion Dumitru „Gloria” 

Demifond 800 metri 

Sold. Petcu Iordache Reg. 5 Pioneri 2’, 10” 

” Popescu Reg. 5 Art. Grea 

” Cumpătă 

Demifond 1.500 metri 

Sold. Callus Enrich Reg. 5 Pioneri 4’,27” 

”  Petcu Iordache 

”  Toma Ion 

– Voicu Stavăr „Fulger” 4 ‚, 26 ” 

– C. Lavre „Gloria” 

Fond 5.000 metri 

– Sold. Petcu Iordache Reg. 5 Pioneri 19’, 25” 

– Cap. Hanciu 

– Sold. Şiclode 

Sorani Vitorio „Gloria” 21’ 10” 

Fond 20.000 metri 
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– Serg. Instructor Dumbravă Reg. 10 Inf. 1 oră 28 

– Serg. Nedelcu Reg. 5 Art. Grea 

– Vitorio Sorani „Gloria” 

–Sold. Chişnoiu Reg. 5 Pioneri 

Aruncarea greutăţii 

Plot. Ilie Nicolae Reg. 5 Pioneri 9,78 

Lt. Maer Petre    ”      9,73 

Căp. Simion Ion    ”    9,57 

Ştefan Alexandru „Gloria”   9,49 

Aruncarea ciocanului 

Serg. Gorciu Reg. 5 Art. Grea 21,50 

Sold. Sachman   ”    20,50 

  „    Florea Ion    „ 20,10 

Aruncarea grenadei 

Fr. Ivanov Reg. 10 Inf.    56 

Cap. Simion Ion Reg. 5 Pioneri  55,42 

Sold. Crăciun N. Reg. 11 Art.     54,70 

Aruncarea discului 

Cap. Simion Ion Reg. 5 Pioneri 30,12 

Lt. Maer Petre            29,50 

Sold. Sachman Reg. 5 Grea    26,57 

Ştefan Alexandru „Gloria”     23, 25 

Aruncarea javelotului 

Sold. Pavel Negoiţă Reg. 5 P-ri 34,78 

Cap. Simion Ion   „ 33,40 

Serg. Mihai Vasile   „ 32,75 

Panizer Alexandru Lic. Unirea   29,10 

Ciclism 1.000 m, viteză şi demifond 10.000 m. 

– Voicu Stavăr „Fulger” necronometrat  

– Voicu Vasile   „ 

– Iliescu C.     „ 

Box. 

– Serg. Deciu Reg. 5 Pioneri 
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– Enoiu Valentino „Gloria” 

– Sami Lazarovici „Fulgerul” 

Lupte 

– Sold. Demel Francisc Reg. 5 Pioneri 

– Kanio Zolthan 

– Simion Dumitru „Gloria” 

Voltije 

Căpitan Gurilă Reg. 11 Art. 

Ştafetă 4 x 100 metri 

– Reg. 5 Pioneri 56” 

– Reg. 5 Art. grea 

– Reg. 10 Infanterie 

– Gloria” 
152

.  

 

Directorul tehnic sportiv, locotenentul Alexandru Cantarol, 

declara: „aduc, în numele Comitetului Educaţiei Fizice, mulţumirile 

noastre, tuturor acelora ce au contribuit la reuşita concursului, 

precum şi acelora iubitori de sport, cari dându-şi seama de rolul 

covârşitor pe care îl are  educaţia fizică în formarea elementelor 

viguroase, necesare patriei, ne-au dat şi ne vor da sprijinul pentru a 

ne putea ajunge scopul. Iar voi, tineri dornici de sport, luaţi exemplu 

de la cei citaţi aici şi în orile libere, fără a vă neglija însă şcoala, 

frecventaţi cât mai des câmpul de sport, antrenaţi-vă metodic după 

instrucţiunile ce vi se vor da, astfel la concursul de campionate ce va 

fi la toamnă sau la concursul din anul viitor să-i întreceţi” 
153

. 

Câştigătorii au primit cupe, diplome, medalii şi premii, 

păstrând cele mai frumoase amintiri legate de „această frumoasă şi 

interesantă serbare” 
154

. 

În vara acestui an, Clubul „Gloria” trecea, din punct de vedere 

financiar, prin momente foarte grele, după cum rezultă din Adresa 

                                                 
152

 „Căminul ...”, anul V, nr. 13, Focşani, 1 iulie 1929, p. 3. 
153

 Ibidem. 
154

 Ibidem, Anul V, nr. 12, Focşani, 15 iunie 1929, p. 2. 
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înaintată de acesta Primăriei, la 19 iulie 1929: „Clubul sportiv 

„Gloria” din Oraşul Focşani cu onoare vă face următoarea 

exprimare a tristei situaţii în care se află: 

Singurul club românesc existent în localitate înfiinţat cu 

scopul de a ne genera tinere vlăstare îndrumându-le pe calea 

sănătoasă a sportului a căutat până acum cu mijloace materiale 

proprii să poată să pulseze în oraşul nostru o cât de mică viaţă 

sportivă. Conştienţi de valoarea şi însemnătatea sportului mai ales 

acum când toate statele au căutat să încurajeze orice membru sportiv, 

am căutat să înfiinţăm pe lângă secţia de foot-ball, secţii de ciclism, 

wolley - boll, basket-boll, atletism, box etc. neprecupeţind nici un efort 

material şi convinşi că facem un serviciu [...] tineretului nostru, care 

altfel şi-ar fi căutat locuri de distracţii prin cine ştie ce localuri de 

noapte, sau alte îndeletniciri. 

Deviza noastră este să ne apropiem cât mai mult de adagiul 

„mens sana in corpore sano” şi după lungi eforturi am reuşit în parte 

însă cu o vie durere ne vedem în imposibilitatea a mai putea continua. 

Echipamentul foarte costisitor atât cel de foot-ball cât şi celelalte 

ustensile necesare sportului ne-a făcut să contractăm şi mici datorii. 

În alte regiuni sportive, unde subsemnatul am fost timp de        

7 ani de ex. Basarabia, autorităţile au avut în vedere eforturile 

cluburilor ajutând băneşte cluburile locale. În Bucureşti cred că ştiţi 

Domnule Primar interesul pe care-l dă sportului Dl. Primar Dobrescu 

ca şi Domnii primari de sectoare; cazul tipic fiind sectorul în albastru. 

Vă ştim Domnule Primar un puternic susţinător al sportului şi 

credem că cunoaşteţi micile noastre mijloace cu care nu mai putem 

continua propăşirea sportului. Ar fi păcat Domnule Primar ca micul 

club sportiv într’o localitate de talia Focşanilor să dispară şi el spre 

regretul a sute de tineri care se adapă din mişcarea noastră sportivă. 

Sunt state mai mici decât noi cum sunt de ex. Bulgaria, Grecia etc. 

unde mişcarea sportivă este mult mai în floare decât la noi şi unde,      

- după o cronică recentă a Gazetei Sporturilor – se găsesc cluburi şi 

la sate. 
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Vă rugăm deci Domnule Primar ca având în vedere cele 

expuse de noi să nu ne lăsaţi pradă desnădejdei de care suntem 

cuprinşi şi să ne ajutaţi cu cât credeţi că merită clubul nostru sportiv 

„Gloria”, promiţându-vă Domnule Primar că vom înscrie numele 

Domniei - Voastre la locul de onoare în analele sportului Focşănean. 

Militarii care se bucură de multe mijloace şi tot cu sprijinul 

oficialităţilor, iar noi un club civil desigur că nu mai putem dăinui. 

În speranţa că vom fi auziţi primiţi vă rog Domnule Primar 

asigurare respectului nostru” 
155

. 

Drept răspuns Primăria a decis să ajute acest club cu            

500 lei 
156

. 

Comitetul Educaţiei Fizice din Focşani organiza, la                  

8 septembrie 1929, o mare serbare sportivă, întrecerile având loc între 

orele 8 – 12 şi 15 – 19 
157

. 

În anul următor constituirea Comitetului de conducere şi 

administraţie a stadionului O. N. E. F. din Focşani s-a făcut după toate 

normele legale, după cum rezultă din Procesul - verbal de mai jos, 

datat 14 iulie 1930: 

„Subsemnaţii în prezenţa D-lui Aurel Bădulescu, inspector 

General al O. N. E. F., cu delegaţia No. 5.715 / 930 – întrunindu-ne 

astăzi data de mai sus pentru constituirea Comitetului de Conducere 

şi Administraţie al Stadionului O. N. E. F. din Focşani, am hotărât 

următoarea formaţiune: 

Preşedinte:  D-l Primar al Oraşului 

D-l Anton I. Alaci Director de Bancă 

Vice-preşedinţi: 

D-l Umberto Sorani Meseriaş 

Secretar  

D-l Antache Teodorescu, Funcţ. Bancă 

                                                 
155

 S. J. A. N. Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. 100 / 1929,           

f. 16 – 17 verso. 
156

 Ibidem, f. 16.  
157

 Ibidem, f. 18. 
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Casier  D-l Locot. T. Nicolau Reg. 10 I. 

Ad-tor Stadionului D-l Locot. Teodorescu Gh. Reg. 10 I. 

D-l Profesor Mintianschi 

Cenzori  D-l Locot. Capraru 

D-l Maior Medic Dragu 

D-l Profesor Ropală Liceul de băieţi Unirea 

D-l   „   Mintanschi Şcoala Normală 

D-l Locot. Capraru Casa Ostăşească 

Membri Consilieri Technici  D-l Căpitan Grigoriu Victor    

Reg. 10 I 

   D-ra Popovici Liceul de fete 

D-ra Tănescu Şcoala Prof. Gr. 1 

D-l Director al Liceului de Băieţi Unirea 

D-l   „    „ Şcoalei Normale 

D-na Directoare a  Liceului de Fete 

Membri  D-na   „   a  Şcoalei Profes. Gr. 1 

D-l  Madoto 

D-l Vasile Caliap 

D-l I. Raicu Şef de Gară Focşani 

     Stadionului  D-l Locot. Condurache Reg. 3 A. G.  

Conducerea efectivă tecnică se va conduce de următorii 

membrii: Preşedinte, Vice preşedinţi, Consilieri Technici , ad-torul 

Stadionului, secretarul şi Casierul. 

Preşedintele va convoca întregul comitet când va crede de 

cuviinţă. 

Se va întocmi un regulament de Ad-trare Câmpului de Sport. 

În fiecare an se va trimite o dare de seamă asupra activităţei 

din cursul anului. 

Pentru care am dresat presentul Proces-Verbal în patru 

exemplare din care unul se va lua de D-l inspector, unul la Oficiul     

N. E. F. unul se va trimite Primăriei Focşani şi unul va rămâne la 

archivă. 
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Delegatul C. N. E. F. 

(ss) Aurel Bădulescu 

(ss) Anton A. Alaci 

(ss) U. Sorani 

(ss) Lt. Teodorescu Gh. 

(ss) Lt. Capraru 

(ss) T. Minteaschi 

(ss) E. Ropală 

(ss) Antache Teodorescu” 
158

. 

În perioada 19 – 21 iulie 1929, Societatea Moto - Club Român 

din Capitală a organizat o nouă întrecere pentru motociclete, 

itinerariul fiind următorul: Bucureşti – Urziceni – Buzău – Râmnicu 

Sărat – Focşani – Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iaşi – Transilvania – 

Bucureşti . Poliţia Focşani şi Legiunea de Jandarmi Putna au asigurat 

condiţiile necesare bunei desfăşurări a concursului, evitându-se 

accidentele 
159

. 

La 5 iulie 1930, noul Comitet, convocat de Primărie la     

sediul Căminului de ucenici „Grigore L. Trancu – Iaşi” din Strada       

I. C. Brătianu, şi-a preluat atribuţiile prevăzute de lege, unul din 

primele obiective fiind formularea unui nou regulament al   

stadionului 
160

. 

În august, Comitetul de Educaţie Fizică al Judeţului Putna, 

având şi concursul Primăriei, a dotat stadionul cu o gheretă               

(un ghişeu) şi o poartă „în stil ţărănesc” 
161

. 

În acest an, acelaşi Comitet a amenajat, în luna ianuarie,         

un patinoar, banii strânşi urmând a fi investiţi în întreţinerea şi dotarea 

stadionului cu cele necesare. Acesta s-a aflat pe aleea din faţa 

                                                 
158

 Ibidem, dosar nr. 91 / 30, f. 11- 11 verso. 
159

 S. J. A. N. Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. 63 / 1929,          

f. 383. 
160

 Ibidem, f. 6. 
161

 Ibidem, f. 12. 
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bufetului Grădinii Publice 
162

. Terenul a fost împrejmuit, fiind interzis 

accesul patinatorilor în Grădina Publică 
163

. 

În 1930, Asociaţia Culturală şi Sportivă „Unirea”, cu sediul în 

strada Grigore Bălănescu nr. 17, era condusă de Umberto Sorani, 

numărând peste 200 membri 
164

. Era afiliată la Federaţia Română de 

Fotbal, fiind considerată asociaţie de categoria I.  

În lunile ianuarie şi februarie, plutonierul major Druţu          

din Regimentul 10 Putna, a făcut exerciţii de educaţie fizică, în  

fiecare duminică dimineaţa, cu ucenicii de la Căminul „Grigore 

Trancu – Iaşi”. 

Preşedintele Asociaţiei, Umberto Sorani, a ţinut o conferinţă 

referitoare la „Importanţa educaţiei fizice aplicată la meseriaşi”. 

În aceeaşi lună, primarul oraşului, avocatul Alexandru           

C. Alevra, subvenţiona Asociaţia cu 10.000 lei pentru echipamentul 

sportiv necesar 
165

. Suma însă nu a fost suficientă, după cum rezultă 

din Adresa înaintată de Asociaţie Primăriei Focşani, la 7 martie 1930:     

„În fiecare zi am fost asaltaţi de cererile membrilor noştri în scopul de 

a reîncepe antrenamentul sportiv pentru a putea fi în stare să ieşim pe 

teren – în vara  acestui an – în condiţiuni cu totul mulţimitoare . 

Am socotit că fiind întemeiată cererea lor şi am comandat 

furnizarea echipamentului la firma „Singer” din localitate, al cărei 

cost se ridică la suma arătată în factura anexată. Cum Asociaţia 

noastră nu are numerarul necesar, deoarece rezultatele manifestărilor 

noastre au fost mai mult deficitare; 

Bizuindu-ne pe preţiosul Domniei Voastre concurs, ce ni l-aţi 

făgăduit; 

Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a ne acorda sprijinul 

financiar, pentru care vă adresăm mulţumirile noastre, cu deplină 

                                                 
162

 Ibidem, dosar nr. 100 / 1921, f. 24. 
163

 Ibidem, f. 25. 
164

 Ibidem, dosar nr. 91 / 1930, f. 21.  
165

 Ibidem, dosar nr. 39 / 1931, f. 12.  
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recunoştinţă” 
166

. Primăria amâna soluţionarea favorabilă a cererii 

până la votarea bugetului viitor 
167

. 

Asociaţia „Unirea” a primit, din partea Primăriei, în luna mai, 

un ajutor de 5.000 lei, „având neapărată necesitate de a procura 

costume pentru sport” 
168

. La 22 iulie 1930, aceiaşi Asociaţie cerea 

Primăriei 5.000 lei, cu care „de urgenţă trebue să cumpărăm bocanci 

necesari echipei de Futboll; în prezent, toţi bocancii sunt reformaţi 

complect” 
169

. 

Localul Căminului de Ucenici a găzduit, la 23 februarie 1930, 

din iniţiativa aceleiaşi Asociaţii, conferinţa doctorului I. Chiriţescu 

referitoare la „Tuberculoză şi lupta contra ei prin sporturi” 
170

.               

I-a urmat acelaşi plutonier major Druţu, care a vorbit auditorului 

despre importanţa educaţiei fizice în viaţa tinerei generaţii 
171

. 

Această Asociaţie, înfiinţată în 1923 şi afiliată la Oficiul 

Naţional de Educaţie Fizică în 1926, avea să înglobeze, cu începere de 

la 17 martie 1930, echipa „Gloria”, prin fuziune, condusă până atunci 

de Fabio Madotto. Peste două luni, acesta avea să demisioneze din 

calitatea de membru al Asociaţiei, dorind să înfiinţeze un club nou, cu 

o parte din membrii „Unirii” 
172

. De la 31 martie 1930, Tribunalul 

Putna a acordat Asociaţiei personalitate juridică 
173

. 

 „Unirea”, echipa de fotbal a Asociaţiei, a susţinut, la            

27 aprilie 1930, un meci la Galaţi, cu echipa „Gloria”, fiind învinsă la 

limită, cu 2 – 1 
174

. 
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 Ibidem, dosar nr. 91 / 1930, f. 3. 
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 Ibidem. 
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 S. J. A. N. Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. 87 / 1930,             

f. 126. 
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 Ibidem, f. 12.  
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 Ibidem, dosar nr. 39 / 1931, f. 12.  
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 Ibidem, f. 12 verso. 
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 Ibidem, dosar nr. 91 / 1930, f. 8 – 8 verso. 
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 Ibidem, f. 8.  
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 Ibidem, dosar nr. 39 / 1931, f. 12 verso. 
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La 26 iulie, „Unirea” a învins echipa Garnizoanei locale         

cu 4 – 2. 

Clubul „Jupiter” din Focşani a disputat un meci pe stadionul 

O. N. E. F. cu „Unirea”, înregistrându-se o remiză: 2 – 2. 

Aceiaşi echipă a „Unirii” a mai susţinut un meci acasă, cu 

echipa Asociaţiei „Aurel Lupescu” din Râmnicu Sărat, scor 1 – 1.     

„La această serbare ia parte Dl. Prefect, Dl. Primar precum şi 

autorităţile militare. Serbarea s-a dat cu concursul Şampionului 

mondial Zaichin, Şampionul Român Colev şi Şampionul României Jan 

Kirtop” 
175

. 

Au urmat meciurile din deplasările de la Bârlad, din               

30 august, când „Unirea” Focşani a învins cu 3 – 1 şi de la Tecuci, din 

8 septembrie, când „Unirea” a învins-o pe „Jupiter” cu acelaşi         

scor 
176

. 

 În luna decembrie, Ştefănescu Mihail a înfiinţat un       

patinoar pe un teren aflat lângă Hotelul „Bălan”, de pe strada Pescăria 

Veche 
177

. 

În primăvara anului 1931, la stadion s-au refăcut porţile 

terenului de fotbal 
178

. 

În acest an, Asociaţia Cultural – Sportivă „Unirea” număra 

128 membri 
179

; conform Statutului, printre ei figurau primarul 

oraşului, în calitate de preşedinte de onoare 
180

 şi un delegat al 

primăriei, membru în Comisiunea Interimară, cu rol activ în Comitetul 

de conducere 
181

. 
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 Ibidem, f. 13. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem, dosar nr. 63 / 1930, f. 236. 
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 Ibidem, dosar nr. 98 / 1931, f. 5. 
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În cursul anului 1931, Asociaţia a investit în organizarea 

evenimentelor sportive 15.800 lei şi în diverse dotări 8.440 lei, în 

schimb, încasările înregistrate nu depăşeau suma de 10.000 lei 
182

. 

Pe plan sportiv, calendarul Asociaţiei pe 1931 a inclus mai 

multe meciuri de fotbal. 

Astfel, la 21 iunie, „Unirea” avea să fie învinsă pe teren 

propriu de o echipă din Buzău cu un „scor fluviu”: 11 – 0.              

O săptămână mai târziu, „Unirea” învingea echipa 

Regimentului 5 Pionieri din Focşani în două manşe (2 – 0 şi 4 – 1).      

În luna iulie, „Unirea” a efectuat trei deplasări, înregistrând tot atâtea 

victorii: 3 – 0 cu Clubul Sportiv „Aurel Lupescu” Râmnicu Sărat,        

3 - 2 cu „Trotuşul” Adjud şi 4 – 2 cu Fabrica Buhuşi, la Bacău. În 

august, „Unirea” înregistrează, în deplasarea de la Mărăşeşti, o remiză 

albă, fiind învinsă la Bârlad de echipa locală cu 1 - 0. În septembrie, 

„Unirea” a jucat un singur meci cu „Avântul”, pe care a învins-o        

cu 2 - 1 
183

. 

Comentând aceste rezultate, preşedintele activ al Asociaţiei, 

Umberto Sorani, spunea că sportivii „sunt numai meseriaşi şi e 

mulţumitor faptul că, în aceste timpuri când străduinţa fiecăruia se 

îndreaptă mai mult spre lucruri care aduc oarecare beneficii 

personale, membrii Asociaţiei – secţia sportivă – au sacrificat timpul 

pentru facerea antrenamentului, cu oarecare regularitate şi cu multă 

tactică. Pentru acest lucru li se cuvine toată lauda” 
184

. 

La 24 mai 1931, secţia automobilistică a Asociaţiei „Unirea” 

a organizat o cursă de automobile pe ruta Focşani – Adjud şi retur 
185

. 

În decembrie 1931, Asociaţia anunţa publicul interesat că       

„a înfiinţat un frumos pistă – teren de patinaj pe arena hotelului 
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 Ibidem, dosar nr. 39 / 1931, f. 14 – 15. 
183

 Ibidem, dosar nr. 91 / 1932, f. 9 verso. 
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 S. J. A. N. Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. 11 / 1931,            
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Balan. Preţuri populare” 
186

. Pista de patinaj era iluminată pe timp de 

noapte cu două becuri de 50 W 
187

. Angajându-se să acopere costul 

iluminatului şi al apei, Primăriei îi revenea 10 % din încasări 
188

. 

Fabio Madotto,  preşedintele Societăţii Sportive „Gloria” din 

localitate, solicita Primăriei focşănene un ajutor financiar, care să 

garanteze supravieţuirea acesteia. Madotto profita de ocazie pentru a 

face un scurt istoric al grupării sportive, accentuând faptul că 

performanţele obţinute influenţează pozitiv cartea de vizită a oraşului 

de pe Milcov: „În martie 1928, o mână de adevăraţi oameni, 

consecvenţi devizei: « mens sana in corpore sano » şi pentru a mai 

smulge cafenelelor şi diferitelor localuri rău famate, cel puţin o parte 

din tineretul focşănean, au pus bazele Societăţii Sportive « Gloria » 

cu scop – pe lângă cele expuse mai sus  -  de a fortifica fizicul şi a 

avea elemente pătrunse de spiritul dreptăţii, camaraderiei şi luptei 

locale, prin antrenamente şi combateri sportive. 

S-au înfiinţat secţiuni de Foot - Bal Asociaţie, Box,        

Wolley - Ball, Basketbal, Ping - Pong, atletism şi ciclism. 

În decurs de 4 ani aceşti oameni s-au străduit şi, în ciuda 

greutăţilor întâmpinate, cu preţul a numeroase sacrificii, au făcut ca 

mica Societate d’atunci să se ridice la faima de care se bucură astăzi. 

În decursul anilor, în cadrul campionatelor oraşului şi a 

disputelor interoraşe, clubul „Gloria” a câştigat nu mai puţin de        

6 cupe, zeci de diplome şi diferite obiecte de  artă, exceptând gloria 

victoriilor dobândite în diferite competiţii, glorie ce se răsfrânge atât 

asupra clubului, cât şi asupra oraşului şi conducătorilor lui. 

Anul acesta însă, greutăţile întâmpinate sunt mult mai mari. 
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 „Curentul Moldovei. Organ Regional Săptămânal”, Anul II, nr. 21,           
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Cu toată bunăvoinţa conducătorilor actuali şi sacrificiul 

material făcut, clubul se vede în imposibilitate de a persevera pe calea 

glorioasă de aproape patru ani. 

Clubul fiind afiliat la Uniunea Federaţiilor Societăţilor 

Sportive din România, recunoscută persoană juridică şi morală, 

trebuie să-şi plătească cotizaţiile anuale. 

Participând la campionatul de Foot - Ball al districtului 

Buzău de care ţine şi oraşul Focşani, trebuie să plătească taxele de 

campionat şi să-şi procure mijloacele de deplasare. 

Echipamentele jucătorilor trebuesc reînnoite, fiind uzate. 

O sumă de taxe sunt percepute de Administraţia Focşani şi 

percepţie. 

Prin urmare aceste greutăţi, având în  vedere criza actuală, 

sunt imposibil de satisfăcut prin minima cotizaţie de 10 lei pe lună,      

a membrilor şi prin donaţiile a câtorva oameni de inimă. 

Conduşi de precedentele create şi cunoscând dragostea şi 

interesul purtat de Dvs. cauzei sportive, cu respect venim să vă rugăm 

a ne acorda un cât de mic ajutor, pentru a putea duce mai departe 

activitatea glorioasă a clubului, spre gloria oraşului şi a 

susţinătorilor săi” 
189

. 

Autorităţile locale, neţinând seamă nici de palmaresul 

„Gloriei”, nici de curtoazia petentului, în şedinţa din 7 iunie 1932 a 

luat decizia de a nu aproba solicitarea lui Fabio Madotto:                

„Din lipsă de fonduri, nu aprobă cererea făcută” 
190

. 

În iunie 1932, terenul de sport al oraşului avea un intendent 

care, între altele, răspundea şi de întreţinerea gazonului. El era numit 

în funcţie de Comitetul de Conducere al Câmpului de Sport 
191

.           

Tot acum se lucrează la întreţinerea pistelor, aducându-se de către 

Primărie două camionete cu nisip şi tot atâtea cu savură 
192

. Nivelarea 
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terenului s-a făcut abia în luna august, la acest lucru contribuind şi 

armata, cu tăvălugul Depozitului de Geniu 
193

. 

Adunarea Generală a Asociaţiei „Unirea” din 10 ianuarie 

1932 avea să stabilească, între altele, bugetul pe anul în curs, la 

venituri să cheltuieli figurând suma de 25.000 lei 
194

. 

Aşa cum era şi firesc, prioritare au fost cheltuielile privind 

organizarea evenimentelor sportive (inclusiv deplasările), repararea 

echipamentelor sportive existente şi achiziţionarea altora noi 
195

. 

Tot acum, în prezenţa preşedintelui Umberto Sorani şi a 

secretarului general Al. Crângu, s-au stabilit membrii de onoare           

ai Asociaţiei: Bădulescu Virgil, colonel, directorul general al             

O. N. E. F.; Poienaru Iorgu, fost primar; Alaci Anton, fost prefect, 

Bălăcescu Barbu, colonel; Vernescu Dante, maior; Chiriţă Paraschiv, 

avocat şi deputat de Putna; Anghel Ioan, institutor, directorul Şcolii 

nr. 1 de Băieţi; Cunescu Stavri, inginer, director general în Ministerul 

Muncii; Novac Iftimie, institutor; Carabatescu Nicolaie, inspector 

general în Ministerul Muncii; Alecsa Alexandru, avocat, fost prefect şi 

primar; Dragu Ioan, medic, maior; Chiriţescu Ioan, medic; Popescu 

Stelian, directorul ziarului „Universul”, fost ministru; Blănaru Ioan, 

inginer; Dănilă Nicolaie, inginer; Ionescu Corneliu, inginer, inspector 

în Ministerul Muncii; Radu Constantin, profesor; Theodorescu Ştefan, 

căpitan în Regimentul 10 Putna; Nadolu Toma, locotenent - colonel în 

aceiaşi unitate; Pascu I.V., preot iconom, protoiereul judeţului Putna; 

Plopeanu Alex, preot iconom, paroh; Constantinescu Gheorghe, 

inginer; Văleanu Cristofor, colonel, comandantul Regimentului 10 

Putna, Orleanu Al. Gheorghe, maior pensionar; Ioan P. Ioan, avocat, 

fost prefect; Tatu Ioan, profesor; Cojocaru Constantin, institutor; 

Dimitriu Ştefan, avocat, primar 
196

. 
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Divizionul 3 Artilerie Călăreaţă din Focşani înainta Primăriei, 

la 12 septembrie 1932, următoarea cerere: „Acest Divizion, 

organizând primul concurs hipic din acest oraş, care se va ţine 

Duminică 18 Septembrie curent, pe câmpul de obstacole al 

divizionului, sub patronajul Dlui general comandant al garnizoanei şi 

la care vor fi invitate toate autorităţile şi publicul în mod gratuit,       

vă rugăm să binevoiţi a împrumuta materialul pentru construirea a 

două tribune, precum şi stâlpii, steagurile şi ecusoanele necesare 

decorărei câmpului de concurs. Divizonul se obligă a transporta cu 

mijloacele sale aceste materiale şi a le înapoia în bună stare” 
197

. 

Cererea avea să fie aprobată o săptămână mai târziu 
198

. 

Organizatorul avea să fie ajutat de Primărie cu o subvenţie de 

1.000 lei 
199

 pentru premii. Acesta mărturisea că doreşte „a pune 

bazele unei societăţi hipice din care să facă parte toţi iubitorii 

sportului călăriei şi desvoltării gustului publicului în această 

direcţiune” 
200

. 

În vederea întreţinerii corespunzătoare şi, totodată, a 

modernizării stadionului la nivelul standardelor epocii, Comitetul 

Educaţiei Fizice a Judeţului Putna apela din nou, la  26 iunie 1932,      

la mărinimia edililor locali: „Stadionul O. N. E. F. din Focşani,      

fiind unicul teren de sport bine amenajat, condus şi la dispoziţia 

societăţilor sportive şi a tinerilor acestui oraş, prezintă o foarte mare 

importanţă pentru tineret şi oficialitate. El contribuie într-o largă 

măsură la desvoltarea aptitudinilor fizice şi la pregătirea 

preregimentară a tinerelor generaţii în vederea zilei de mâine care va 

trebui să ne găsească bine pregătiţi şi, Ţara poate avea siguranţă şi 

încredere în noi. 

Însă cum stadionului acestuia îi trebuie încă multe 

îmbunătăţiri şi cum sacrificiile materiale pe care le face Comitetul de 
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Conducere al acestui stadion nu-s suficiente şi nu pot nici pe departe 

face faţă acestor îmbunătăţiri care-s de un real folos şi urgenţă, cu 

onoare vă rugăm să binevoiţi a dispune să se dea o mică subvenţie 

pentru continuarea îmbunătăţirei” 
201

. 

În anul următor, Asociaţiunea „Unirea” din localitate, 

strâmtorată din punct de vedere financiar, căuta diverse soluţii pentru 

supravieţuire. Astfel, la 19 martie 1933, a organizat la Teatrul 

Comunal „Maior Gheorghe Pastia” o serbare cultural - artistică.         

În program au figurat conferinţa profesorului V. Atanasiu, referitoare 

la rolul educaţiei fizice în societate, piesa de teatru „Năpasta”             

a marelui Caragiale, în interpretarea membrilor Asociaţiei şi dansuri 

naţionale. Cu banii strânşi avea să se achiziţioneze materialul sportiv 

necesar 
202

. 

Aceiaşi Asociaţie, în colaborare cu Comitetul Educaţiei Fizice 

a Judeţului Putna, a organizat, la 25 iunie 1933, o serbare sportivă, cu 

participarea societăţilor locale şi a echipelor militare din zonă. Banii 

rezultaţi din vânzarea biletelor au servit pentru efectuarea unor lucrări 

de întreţinere la stadion „cum şi de a construi şi amenaja un Câmp de 

Tir spre a putea propaga mai intens printre tineret, dragostea de a 

trage cu arma” 
203

. 

În aceiaşi lună, Prefectura l-a delegat pe Bucur Ştefan,      

agent de poliţie la Chestura Focşani, să achiziţioneze din Capitală 

1.000 gloanţe de plumb, tot atâtea cartuşe Flobert de tip 6,70 şi 100 de 

9.180, 100 cartuşe cu pulbere 6,50  şi 10 duzini de aer comprimat 

Sageli 
204

. 

În septembrie acelaşi an, Asociaţia „Unirea” izbutea să achite 

ultima rată a împrumutului făcut la Banca Populară „Unirea” a 
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Meseriaşilor din Focşani pentru achiziţionarea materialului sportiv 

necesar  
205

. 

În colaborare cu Primăria, Divizia a VI-a a organizat, la         

24 septembrie 1933, un concurs hipic, susţinut de cadre militare active 

şi nu numai. Scopul evenimentului era acela de a populariza acest 

frumos şi elegant sport şi de a încuraja, totodată, dezvoltarea 

crescătoriilor de cai. Tocmai de aceea, unul din premiile oferite de 

organizatori a fost chiar un mânz 
206

. 

Cu toate acestea, graţie Primăriei, a fost instituit „Premiul 

Focşani”, în valoare de 1.000 lei 
207

. 

În afara Asociaţiei „Unirea” şi a echipelor militare, viaţa 

sportivă focşăneană a fost impulsionată şi în acest an de campionatele 

de baschet şi volei de la Liceul „Unirea”. 

În primăvară era deja înfiinţată Societatea Sportivă 

„Vrancea”. Prima participare a sa la un meci de fotbal disputat în 

Focşani a avut loc la 14 aprilie 1933, când s-a desfăşurat Cupa 

„Grigore I. Brezeanu”, în compania echipei din Râmnicu Sărat 
208

. 

În acest an, profesorul Zanetti a înfiinţat Societatea cultural      

- sportivă „Colonel Genuneanu” 
209

. 

În cadrul şedinţei din 25 mai 1934, Comitetul de Educaţie 

Fizică al Judeţului Putna şi-a fixat, în ceea ce priveşte întreţinerea 

stadionului, următoarele obiective: astuparea gropilor existente pe 

pistă, sădirea florilor pe aleea principală de la intrare, aşternerea de 

nisip la gropile de sărituri, realizarea gardurilor din lemn pentru 

tribună şi poligonul de tir, montarea a trei becuri: la poartă, la ghereta 

de bilete şi la locuinţa intendentului 
210

. 

Noutăţile apărute în vara acestui an în ceea ce priveşte 

administrarea stadionului sunt făcute cunoscute Primăriei de către      
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O. N. E. F., la 26 iulie 1934: „…am aprobat numirea Dl. Căpitan        

I. Nicolau, ca Director al Stadionului din oraşul Focşani, ajutat de    

dl. Antache Teodorescu, care este şi secretarul Comitetului local.     

Am făcut această numire pe considerentul că persoanele sus 

menţionate dispun de mai mult timp liber şi deci pot aduce reale 

foloase la îmbunătăţirea stadionului. Având în vedere că acest stadion 

deserveşte în primul loc interesele tineretului oraşului Dvs., şi cum                

O. N. E. F. este lipsit de fonduri spre a putea realiza înfăptuirile       

de ordin tehnic necesare stadionului. Facem un călduros apel la 

bunăvoinţa Dvs. în sensul de a sprijini în limita posibilităţilor 

eforturile ce se fac pentru realizarea unui stadion model în oraşul 

Dvs.” 
211

. 

Sâmbătă, 18 august şi duminică, 19 august 1934, Comitetul de 

Educaţie Fizică al Judeţului Putna a organizat două chermeze în 

vederea strângerii de fonduri pentru întreţinerea şi modernizarea 

stadionului. Pentru acest eveniment, stadionul a fost iluminat 

provizoriu, pista şi gropile pentru sărituri fiind refăcute 
212

. 

Cu toate acestea, Primăria a solicitat conducerii stadionului,   

la începutul lunii august, să nu perceapă taxe tinerilor care utilizează 

terenul pentru antrenament (exerciţii fizice), decât în zilele de 

sărbătoare sau în împrejurări deosebite: „Aceasta era dorinţa  

unanimă a acelor care văd în exerciţiul fizic la stadion pe lângă o 

recreere şi o îndepărtare a tineretului de la manifestaţiuni nepotrivite 

vârstei lor” 
213

. 

Răspunsul dat Primăriei două zile mai târziu, deşi negativ, 

pare a fi justificat din cauza sumelor mari de bani necesare pentru 

întreţinerea stadionului. Tocmai de aceea „s-a hotărât şi stabilit ca 

pentru mici fonduri necesare urgent, tineretul care vroeşte, a face 

antrenament la Stadion, să plătească o mică taxă de lei 10 pe fiecare 
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lună, iar când Societăţile Sportive sau cluburile vor da câte o serbare 

cu intrare, să ni se dea câte lei 30 – 500. 

Cum membrii din Clubul Sportiv „Milcovia” din acest oraş  

s-au supus acestor dispoziţiuni şi plătesc câte 10 lei de fiecare 

membru, vedem că clubul sportiv „Gloria” din acest oraş nu vroesce 

a se supune şi prin fel de fel de ameninţări ne face să perdem şi pe 

aciea care s-au supus dispoziţiunelor de mai sus; din fondurile ce vom 

aduce în felul acesta dăm hrană zilnică celor doi soldaţi ce-i avem la 

teren, plus intendentului care stă angajat de patru luni fără a lua 

vreun ban. Spre ştiinţa Dvs., vă comunic că Clubul Sportiv „Gloria” 

anul acesta cât şi anul trecut a dat o multitudine de serbări cu intrare 

şi nu a dat Câmpului de Sport decât 500 lei” 
214

. 

Luând cunoştinţă de toate aceste lucruri, edilul oraşului, 

maiorul Paul Tomescu, nota în rezoluţie: „vor fi informaţi maiştrii de 

gimnastică de la Liceul < Unirea > şi Şcoala Comercială” 
215

. 

La jumătatea lunii septembrie, cu ajutorul Primăriei, s-a 

reparat gardul de sârmă al stadionului, pentru ca animalele să nu mai 

poată distruge pista şi plantaţiile de flori 
216

. 

Directorul general al O. N. E. F., generalul V. I. Bădulescu, 

informa Primăria focşăneană că intenţionează să înfiinţeze un Comitet 

local restrâns, cu atribuţii executorii, în vederea dezvoltării vieţii 

sportive locale şi a îngrijirii corespunzătoare a stadionului. Din acesta 

urmau să facă parte: primarul oraşului, profesorul Hacic Boos, 

profesorul Grigorescu (administratorul stadionului), profesorul 

Costeniuc (casier) şi locotenentul Purdilă (şeful poligonului de tir de 

la stadion). Se dorea ca „prin bunăvoinţa oficialităţii oraşului să se 

facă o lucrare edilitară din stadion, aşa ca să fie o mândrie a 

oraşului, unul din puţinele stadioane frumoase pe care le are ţara” 
217

. 
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Dintre evenimentele sportive mai importante ale anului 1934, 

documentele cercetate fac referire la unul singur: meciul de fotbal al 

clubului „Gloria”, afiliat la Federaţia Română de Fotbal Asociaţie, cu 

redutabila formaţie „Tricolorul” Brăila 
218

. 

Divizionul 3 Artilerie Călăreaţă a organizat, la 30 septembrie 

1934, al patrulea concurs hipic regional al Garnizoanei Focşani. 

Preşedintele Comitetului de organizare era locotenent – colonelul 

Alexandru Nicolau, comandantul unităţii respective 
219

. 

Cercetaşii focşăneni, la 3 ianuarie 1935, au solicitat Primăriei 

autorizaţie în vederea organizării unui teren de patinaj pe aleea 

principală din Grădina Publică. Doreau să facă sport, să-şi folosească 

timpul liber într-un mod plăcut şi să strângă un fond cu care, la vară, 

colegii lor săraci să poată merge la mare sau la munte 
220

. 

Solicitat să se pronunţe în această problemă, grădinarul - şef al 

oraşului, Friedrich Herman, cerea să se ia măsuri pentru a nu se repeta 

ceea ce s-a întâmplat cu ani în urmă: „… au dispărut din grădină        

5 robinete de la gurile de apă, tinerii cutreerau grădina în lung şi-n 

lat, călcând iarba de sub zăpadă şi brazdele săpate, grădina era plină 

de crengi de pomi şi brazi rupte şi s-au rupt douăzeci de bănci din 

cele cu picioarele de tuciu. 

Vă rog respectuos să se dea D-lor cercetaşi grădina prin un 

act de primire, să se dea un număr de bănci după cerere, să aibă 

dreptul de a circula numai pe porţiunea ce  o cer D-lor şi cineva să 

garanteze de buna rânduială din grădină”  
221

. La 28 ianuarie 1935    

s-au dat aprobările de rigoare 
222

, aşa cum s-a întâmplat la 8 februarie 
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acelaşi an, cu o cerere similară venită din partea premilitarilor   

putneni 
223

. 

La începutul lunii martie a anului 1935, presa locală anunţa 

înfiinţarea în oraş a unui nou club sportiv: 

„Săptămâna aceasta a luat fiinţă în Focşani Societatea 

Sportivă „Vrancea” cu următorul comitet de conducere: 

Preşedinte: Maior Grigorescu Ştefan, Vicepreşedinţi: 

Profesor Boos H., Căpitan Grigoriu. Membri: Inginer Rusescu, 

profesor Grigorescu N., profesor Costeniuc, profesor Savu,               

F. Madotto, R. Sorani, Landau H. Cheresteş, Maradian, Terpovici,     

S. Mendel, Popescu Al., secretar, Romaşcanu I. Casier Butzi, Cenzori: 

S. Boos, Lt. Purdilă, Constantin Codrescu; Consilieri tehnici:             

Lt. Purdilă C., profesor Grigorescu, Profesor Costeniuc. 

Articolul 5 din Statut prevede: membrii pot fi bărbaţi, femei şi 

copii cari au depăşit vârsta de 8 ani şi se împart în:  

a) Membri pitici – de la 8 – 12 ani împliniţi. Această 

categorie va activa numai după recomandaţiile medicului societăţei. 

b) Membri juniori – tineri 12 – 18 ani împliniţi. 

Aceste două categorii de membri nu au dreptul de a fi aleşi 

sau alegători. 

c) Membri activi – de la 19 ani în sus. 

d) Membri fondatori – cei care au semnat actul 

constitutiv. 

e) Membri donatori (onoare) – cei care ajută societatea 

cu o sumă benevolă. Această categorie de membri va fi înscrisă în 

cartea de aur a societăţii precum şi suma ce o donează. 

În ceea ce priveşte înscrierea şi cotizaţiile, articolul 8 

prevede: Taxele de înscriere şi cotizaţiile lunare sunt: a) Membrii 

                                                 
223

 Ibidem, f. 12. 



Contribuţii privind viaţa sportivă a oraşului Focşani  

până în anul 1944 

 

277 

 

pitici sunt scutiţi de cotizaţia lunară; b) Membrii juni lei 5 lunar;       

c) Membrii activi lei 10 lunar; d) Membrii din comitet lei 20 lunar, 

Taxa de înscriere 20 lei. În ceea ce priveşte activitatea sportivă 

societatea va avea deocamdată: Secţia de Fotbal, Atletism, Jocuri 

(Volley - bal, Bascket - bal, oină etc.) şi Gimnastică, urmând a se 

complecta cu: Box şi Scrimă, Nataţie, Sporturi de Iarnă,                

Tenis, Turism şi Tir. Înscrierile se primesc zilnic de la ora 8 – 12 şi    

13 – 18 la Dl. F. Madotto,  [str.I. C. Brătianu nr. 27]. Având în vedere 

scopul, programul de activitate şi garanţia comitetului de conducere, 

îndemnăm şi rugăm cetăţenii oraşului Focşani să se înscrie în 

Societatea „Vrancea”, singura societate sportivă din acest oraş al 

cărui scop este de-a ridica Focşanii la înălţimea celorlalte capitale de 

judeţ, din punct de vedere sportiv. Până în prezent este clasat ca 

ultimul oraş sportiv din ţară” 
224

. 

Avându-l ca preşedinte de onoare pe generalul Păltineanu, 

comandantul Garnizoanei Focşani, Societatea sportivă „Vrancea” 
225

, 

afiliată la Federaţia Română de Fotbal Asociaţie 
226

, a solicitat, în luna 

aprilie, o subvenţie Primăriei Focşani. Radu Săveanu a aprobat      

3.000 lei 
227

, banii urmând a fi primiţi în luna iunie 
228

. 

Tot în luna aprilie, iubitorii de volei şi baschet au asistat la 

campionatele şcolare ale Liceului de Băieţi „Unirea”. 

Duminică, 7 aprilie 1935, a avut loc la Stadionul O. N. E. F. 

ceea ce am putea numi astăzi un trial, semnalat de presa locală:        

„un antrenament pentru selecţionarea echipei de fotbal a oraşului 

Focşani, care va trebui ca în ziua de Duminică 14 Aprilie să înfrunte 

echipa de Fotbal a oraşului Rm. Sărat pentru cupa „Gr. I. Brezeanu”. 
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Formaţia: Mihulescu, Muradian, Scripcaru, Petrovici,          

Lt. Purdilă, Pufu (Terpovici), Rustic, Zamfir (Gurgui), Panaitescu, 

Secară. Rezerve: Ciofu, Chiroiu, Kalustian. 

Focşăneni veniţi în număr mare, Duminică 14 Aprilie la 

Stadionul O. N. E. F. să admirăm un joc frumos de foot - ball, între 

cele mai bune elemente de fotbal, ale oraşelor Rm. Sărat şi Focşani. 

Va fi o luptă dârză, fiecare dintre ele dorind să fie prima, una 

să elimine pe alta; jocul însă, antrenamentul, technica şi suflul 

jucătorilor, vor arăta publicului de partea cui trebue să fie victoria. 

Urăm echipei focşănene să intre cu tot curajul pe teren. Duminică, 

victoria va fi a ei” 
229

. 

Cu două zile înainte de meci, presa locală făcea evenimentului 

amplă publicitate; de exemplu, în „Curentul Moldovei” se putea citi: 

„Duminică, 14 curent, ora 3 p. m., va avea loc la stadionul                

O. N. E. F., o mare demonstraţie sportivă, organizată de Societatea 

„Vrancea”. Se ştie râvna membrilor acestei societăţi sportive şi grija 

ce depun pentru a ridica sportul la rangul de dogmă. Serbarea de 

inaugurare cuprinde un bogat program sportiv. Demn de menţionat 

este faptul că – aproape pentru prima oară în istoria sportivă a 

acestui judeţ – oficialităţile civile şi militare iau parte la această 

demonstraţie. 

Este un indiciu că opera de regenerare fizică a tineretului 

nostru preocupă serios cercurile conducătoare. Programul se 

compune din: la ora 15, serviciul religios. La 15:30, defilarea 

societăţii sportive „Vrancea”. La ora 15:40, metch de Volley - ball. 

La ora 16, alergări 100 m plat şi sărituri. La ora 16:30 meci de        

foot - ball între reprezentativele Rm. Sărat şi Focşani. Credem că 

publicul focşănean va aprecia şi scopul şi munca organizatorilor” 
230

. 

Cinci zile mai târziu, Societatea „Vrancea” mulţumea tuturor 

susţinătorilor, evidenţiindu-i pe intelectuali şi negustori 
231

. 
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Iubitori de sport, cronicarii focşăneni au lăsat pagini 

memorabile despre întrecerile la care au asistat. În ceeea ce priveşte 

campionatul de baschet de la Liceul „Unirea”, în afara nominalizării 

jucătorilor care s-au remarcat prin prestaţiile lor, se fac şi analize ceva 

mai profunde; un exemplu în acest sens îl constituie prefaţarea finalei, 

una dintre echipe „având jucători obişnuiţi cu întâlnirile sportive.     

Va fi un meci frumos. Vom avea posibilitatea să vedem un joc frumos 

cu tehnică, suflu şi joc de echipă” 
232

. Disputarea meciului l-a făcut pe 

acelaşi ziarist să concluzioneze: „Clasa VI B, care a deţinut 

campionatul pe anul 1934, prea mândră de trecutul ei, a jucat slab şi 

a cedat echipei clasei VI A care a jucat cu mai multă technică şi cu 

mai multă ambiţie.  Arbitrul Lt. Purdilă corect şi imparţial” 
233

. 

Meciul dintre reprezentativele Focşaniului şi Râmnicului 

Sărat a fost precedat de un Te Deum, părintele protoiereul Pascu 

ţinând o cuvântare referitoare la importanţa sportului în viaţa omului 

secolului al XX -lea, accentuând faptul că un suflet sănătos nu poate 

să existe decât într-un corp sănătos. În sunetul muzicii militare,            

a urmat o partidă de volei, alergări pe distanţa de 100 m (proba de 

viteză) şi sărituri în lungime. 

Urmează momentul atât de aşteptat, prezentarea făcută de 

ziarist transmiţând cititorului de atunci emoţii puternice, aceasta fiind 

destul de pitorească: „La ora 4, 30 îşi fac apariţia pe teren echipele 

reprezentative ale oraşelor Rm. Sărat şi Focşani în sunetul cadent al 

muzicii militare formaţiile: Rm. Sărat – Maxim, Albescu, Nathan, 

Kissling, Aldea, Chiriţă, C. Georgescu, G. Iliescu, T. Zamfir, 

Buzdugan, Ion Niculescu. Focşani – Minculescu, Scripcaru, 

Muradian, Petrovici, Lt. Purdilă, Pufu, Rustic, Zamfir, Munteanu, 

Romaşcan, Secară. Arbitru Adrian Dabija, Buzău. 

Jocul a fost energic, în repriza întâia se părea că Râmnicul 

este cu mult superior, după cele două goaluri marcate şi după jocul 
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vioiu desfăşurat de jucători. În repriza II focşănenii îşi revin dintr-un 

joc defensiv desfăşurat la început şi devin ofensivi. Râmnicul începe 

să joace brutal, răneşte jucătorii Munteanu - cel mai bun jucător din 

cei 22 - pe Rustic, pe Secară. Acest joc brutal al Râmnicului 

îndârjeşte galeria focşăneană, datorită căreia probabil echipa 

noastră joacă mai bine, jucătorii joacă cu însufleţire şi reuşesc        

prin Munteanu să marcheze un goal imparabil şi deschide [! ?] scorul, 

2 – 1 pentru Râmnic. Focşănenii devin impetuoşi, forţele li se 

dublează, joacă energic şi tot timpul pe terenul oaspeţilor, dintr-un 

pas al lui Secară, becul  [fundaşul central] râmnicean respinge greşit 

mingea în poarta lor, aşa că sunt 2 – 2. Mai sunt câteva minute, jocul 

se înteţeşte, fiecare din echipe dorind să marcheze al 3-lea goal şi 

care s’aducă victoria. După încă două reprize a 15 minute, jocul se 

termină la egalitate 2 – 2. Se remarcă de la Focşani. Munteanu, 

Muradian, Pufu, Romaşcanu, Secară, de la Rm. Sărat: Albescu,          

G. Georgescu, Niculescu. 

Arbitru corect, imparţial, nu-i strică să fie mai autoritar şi 

mai mobil. Matchul se va mai juca odată pentru a se decide cine-i mai 

tare, revanşa probabil să se rejoace la Focşani şi se va anunţa din 

timp” 
234

. 

Presa locală s-a grăbit să-şi informeze cititorii în legătură cu 

meciul - revanşă, la 22 aprilie 1935: „În urma unei telegrame sosite de 

la Federaţia de Fotbal din Bucureşti, matchul revanşă între Rm. Sărat 

şi Focşani pentru cupa Provinciei se va rejuca la Focşani, Duminică, 

21 Aprilie, la stadionul O. N. E. F. din localitate, ora 3 jumătate p. m. 

Ştiind încă de duminică jocul celor două echipe reprezentative, nu e 

exclus ca să avem unele surprize. Un fapt e sigur: va fi o luptă aprigă 

între ambii combatanţi şi arbitrul pe care îl va trimite Federaţia de 

Foot-ball va avea mult de lucru. Se anunţă de pe acum un public 

numeros, la stadionul O. N. E. F.” 
235

. 
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În ziua de duminică, 20 mai 1935, stadionul O. N. E. F. din 

Focşani a găzduit partida de fotbal dintre „Vrancea” Focşani şi 

Asociaţia C. F. R. Bucureşti. 

Peste numai o săptămână, aceiaşi Societate sportivă 

„Vrancea” a organizat la Crângul Petreşti, în colaborare cu Liceul 

„Unirea”, o sumedenie întreagă de întreceri: volei, ciclism, cros, 

ştafetă cu obstacole. Cursa de biciclete s-a desfăşurat pe traseul 

Primăria Oraşului Focşani – Crângul Petreşti. Taxa de înscriere a 

fiecărui participant - individual sau pe echipe - era de 25 lei, 

câştigătorii urmând a fi premiaţi 
236

. 

Dintre evenimentele sportive ale acestui an, reţinem serbarea 

sportivă din 8 iunie 
237

 şi meciul de fotbal dintre Societatea Sportivă 

„Vrancea” şi Gloria C. F. R. Galaţi 
238

. 

La 1 iulie 1935, pe stadionul O. N. E. F. s-a desfăşurat un 

atractiv cuplaj fotbalistic. Meciul de deschidere a pus faţă în faţă 

echipa de rezerve a „Societăţii Vrancea” – „Vrancea II” cu cea a 

premilitarilor focşăneni. Net superiori ca experienţă şi valoare, 

fotbaliştii „Vrancei” s-au impus de o manieră categorică, la un scor 

care ne scuteşte de orice comentarii: 4 – 0. 

Meciul vedetă s-a disputat între Societatea „Vrancea I” şi 

Macabi Bucureşti. În cronica rezervată acestui eveniment, un ziarist 

local s-a dovedit destul de critic, atât la adresa jucătorilor şi 

arbitrajului, cât şi la cea a spectatorilor: „Bucureştenii au jucat cu doi 

jucători de la juniori, care însă se prezintă într-o formă excelentă. 

După o luptă aprigă, în care timp echipele ne-au oferit un joc frumos, 

însă puţin dur, matchul se termină 0 – 0. Acest rezultat este pentru noi 

o victorie, având în vedere că Macabi sunt campionii macabiadei de 

la Tel - Aviv. Arbitrul, dl. Sorani, mai slab ca altădată. Nu este 
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permisă discuţia sau scăpări de sancţionări meritate. Dl. Zauber, 

portarul macabilor, putea să nu-şi mai permită să facă pe decanul, 

dacă dl. arbitru  ar fi fost mai autoritar. 

Aceeaşi slăbiciune şi din partea societăţii „Vrancea” – 

reprezentată de data aceasta mai numeros – care nu a intervenit să 

potolească o galerie ce se schimbase într-o hoardă huliganică. 

Oficiul de gazdă impunea mai multă civilizaţie. De la noi s-a 

distins portarul, Scripcaru, Lt. Purdilă” 
239

. 

Comitetul judeţean Şcolar Putna a organizat, la 22 septembrie 

1935, o cursă ciclistă şi un meci de fotbal între Societăţile sportive 

„Vrancea” şi „Tinerimea” Buzău. Meciul a fost la discreţia gazdelor, 

care s-au impus cu 6 – 0, deşi la pauză se înregistra o remiză albă.      

Şi de această dată au fost unii jucători care au confirmat, alţii, în 

schimb, dezamăgind: „De la noi cei mai buni au fost sublocotenentul 

Mazilu (eroul zilei) şi studentul Martinovici. La mijlocaşi, Lt. Purdilă 

a fost folositor şi … cuminte. Din apărare, care totdeauna se 

comportă bine, nu am putut vedea pe Muradian, înscriind şi el un gol. 

Balaban, în poartă, s-a plictisit. Duminică, 29 curent, Vrancea se va 

deplasa la Buzău, pentru revanşă (spun ei)” 
240

. 

Dintre evenimentele sportive ale acestui an, reţinem serbarea 

sportivă din 8 iunie 
241

 şi meciul de fotbal dintre Societatea Sportivă 

„Vrancea” şi Gloria C. F. R. Galaţi 
242

. 

„Moto - Club” Brăila a organizat, la 13 octombrie 1935, cursa 

de rezistenţă „Circuitul celor cinci judeţe”, în lungime de 230 km: 

Brăila – Barboşi – Iveşti – Tecuci – Focşani – Râmnicu - Sărat – 

Dărămaţi – Bălţaţi – Suteşti – Movila Miresii – Brăila. Au participat 

posesorii a trei tipuri de motociclete: până în  350 cm 
3
 , peste 350 cm 
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3
 şi cu ataş. Ocupantul locului III primea 500 lei, premiul pentru locul 

II se dubla, în timp ce câştigătorul urma să primească 2.000 lei 
243

. 

În 1935, oraşul Focşani avea mai mulţi automobilişti            

„cu reputaţie de sportsmani” 
244

, posesori ai unor maşini cu renume: 

Petrică Băeşu – „Buick”; Gheorghe Steriade – „Playmouth”,                

G. Constantinescu – „Buick”, Ioan Pelin – „Ford”, Réné Al. Ioan         

– „Ford”, N. Pascu – „Chevrolet”, Bărbulescu Ştefan – „Oldsmobile”, 

căpitanul Gurilă „Moon”, căpitanul Gheorghe Grigoriu - „Chevrolet” 

şi Ionel Sclavone – „De Soto” 
245

. 

Tot în acest an, la 1 septembrie 1935, s-a înfiinţat în Focşani o 

nouă societate sportivă – „Carpaţi”, având ca secţii: gimnastică, 

atletism, baschet, volei, ping - pong, fotbal, box, patinaj, „cu scopul 

desvoltării şi ridicării moralei pe tărâm sportiv a funcţionarilor 

publici şi massa tineretului, precum şi întărirea relaţiilor de 

colegialitate şi prietenie spre educarea şi reeducarea fizică, conform 

manualelor şi regulamentelor sportive” 
246

. 

În 1936, Societatea sportivă „Carpaţi” din Focşani, cu sediul 

în str. Chesat, nr. 2 - 4  şi cu numai puţin de opt secţii – gimnastică, 

atletism, baschet, tenis de masă, volei, fotbal, box şi patinaj – a cerut 

ajutor financiar Primăriei, la 12 martie:            

„În oraşul nostru a luat fiinţă de la 1 septembrie 1935, 

Societatea sportivă cu numele de „Carpaţi”, pe termen nelimitat.  

Cum sporturile sunt multe, noi ne-am mărginit să formăm 

secţii pe care le putem exercita aici în judeţul Putna, după cum se văd 

aici în en-tetul acestei adrese. 

În acest scop, vă aducem la cunoştinţă Dvs.; că deşi înfiinţată 

din anul 1935, cu nici un fel de capital, necesar pentru diferite 

cumpărături de materiale şi amenajări pe teren sportiv, cu toată 
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căldura venim înaintea Domniei – Voastre, a binevoi a ne da o mână 

de ajutor printr-o subvenţie din bugetul instituţiei ce cu onoare  

conduceţi. 

Dat fiind că numai Dv. cunoaşteţi scopul nostru, îndreptăm 

toată nădejdea spre spiritul şi dragostea Dv. sportivă pentru masa 

tineretului şi a funcţionarilor publici. În speranţa favorabilului         

Dv. concurs, noi vă mulţumim din toată inima de sportmeni şi strigăm 

din tot sufletul, să trăiţi” 
247

. 

Preşedintele Comisiunii Interimare a Oraşului Focşani, 

maiorul Paul Tomescu, a amânat soluţionarea favorabilă a problemei 

până la votarea viitorului buget 
248

. 

Încă din luna februarie, această Societate, în colaborare cu 

Asociaţia Sportivă Culturală C. F. R. Galaţi, a organizat o gală de box 

la Teatrul Comunal „Maior Gheorghe Pastia” 
249

. 

Societatea sportivă „Vrancea” dispută un meci cu echipa 

oraşului Râmnicu Sărat, la 5 aprilie 1936 
250

.  

Două săptămâni mai târziu, Cercul de Recrutare Putna atrăgea 

atenţia Primăriei că la stadion erau necesare mai multe dotări, precum: 

o cabină, două panouri pentru baschet, două suporturi pentru sărituri, 

prelungirea tribunei, două mingi (de volei şi baschet) şi un poligon de 

tragere redusă 
251

. 

Luna mai avea să marcheze disputarea unui alt meci de fotbal, 

la Focşani fapt semnalat iarăşi de presa locală: „Duminică 17 mai    

a.c. va avea loc un frumos meci de Foot – ball la Rm. Sărat între 

echipa locală „Comerţ – Liceu” contra „Cohortă” Rm. Sărat. 

Cunoscând antecedentele ambelor echipe sperăm că va fi 

unul din cele mai mari matchuri. Combinata a învins echipa 

„Albatros” din Buzău cu 8 – 1, aceasta a făcut meci nul cu Cohorta 
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Rm. Sărat, aşa că bazaţi pe acesta, putem fi siguri de înfrângerea 

Râmnicului . Echipa locală va pleca Duminică ora 12 din faţa liceului 

şi are următoarea formaţie: Chiroiu, Romaşcan, Panaitescu, Barbu, 

Dumitrescu, Guriţă, Iorganda, Secară, Ariton, Gheorghiu, Rustic, 

fiind însoţită de dl. profesor Grigorescu” 
252

. 

Către finele acestei luni, Primăria promitea casierului 

Societăţii sportive „Vrancea”, Arthur Buzzi, achitarea subvenţiei 

anuale de 1.000 lei, conform prevederilor bugetare, bani atât de 

necesari pentru procurarea de echipament şi organizarea serbărilor 

sportive 
253

. 

Stadionul focşănean a găzduit, la 8 iunie 1936, o frumoasă 

serbare şcolară, Primăria oferind câştigătorilor întrecerilor de fotbal şi 

volei câte o minge, pentru fiecare sport în parte 
254

. 

La fotbal, câştigătoare a fost echipa Şcolii Comerciale 
255

, iar 

la volei feminin, cea a Liceului de Fete 
256

. 

În 5 iulie 1936, Divizionul 3 Artilerie Călăreaţă din Focşani 

sărbătorea împlinirea a zece ani de la înfiinţare şi mutarea sa în 

Garnizoana din oraşul de pe Milcov. Cu această ocazie, a fost 

organizat un concurs hipic naţional, participând ofiţerii din toate 

divizioanele de artilerie călare din ţară. Se spera ca şi pe această cale 

publicul focşănean să îndrăgească şi mai mult concursurile de călărie. 

Evenimentul, organizat de un Comitet al cărui preşedinte era 

locotenent - colonelul A. Popescu, comandantul Divizionului al III-lea 

de Artilerie Călăreaţă, era pus sub patronajul comandantului Artileriei 

Călăreţe din Inspectoratul General al Cavaleriei. 

În vederea obţinerii banilor necesari pentru buna desfăşurare a 

evenimentului, organizatorii au apelat la contribuţia benevolă a 
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publicului şi la instituţiile focşănene, Primăria contribuind cu         

2.000 lei 
257

. 

La finele lunii august a anului 1936, oraşul Focşani a avut din 

nou cinstea de a figura în itinerariul Turului ciclist al României şi de a 

fi gazdă a primei sale etape. Drept urmare, şefii instituţiilor focşănene, 

convocaţi de Prefectură la Primărie, au ales un Comitet de organizare, 

în următoarea alcătuire: generalul comandant al Garnizoanei, în 

calitate de preşedinte, prefectul judeţului, primarul oraşului Focşani, 

comandantul Legiunii de jandarmi, preşedinţii Asociaţiilor Sportive 

„Vrancea” şi „Macabi”, directorii Florea de la Şcoala Normală,          

C. Leonescu de la Liceul „Unirea”, D. Manea de la Şcoala 

Comercială, doamna Miciora  de la Liceul de fete, profesorii Savu şi 

Grigorescu, directorul Şcolii Profesionale de Fete, cel al Băncii 

Naţionale, preşedinţii Sfatului Negustoresc şi Camerei de Comerţ, 

medicul primar al oraşului şi cel al judeţului şi şeful Administraţiei 

Financiare a Judeţului Putna. 

Acest Comitet avea să fie convocat, la 22 august 1936, în 

vederea rezolvării diverselor probleme pe care le implică evenimentul, 

solicitându-se tuturor instituţiilor focşănene şi publicului larg sprijin 

financiar pentru decernarea premiilor şi găzduirea participanţilor.  

În fine, trebuia lansat un Apel către populaţie, în vederea 

participării la concurs nu doar din punct de vedere financiar, ci pur şi 

simplu ca asistenţă (spectatori) 
258

. 

În Comitet au mai fost cooptaţi: prim - preşedintele 

Tribunalului Putna, preşedintele Secţiei a II -a a Tribunalului, prim     

- procurorul de la aceiaşi instituţie, părintele protoiereu al judeţului 

Putna, dirigintele Oficiului de Poştă – Telegraf – Telefoane (P. T. T.) 

revizorul şcolar, inspectorul şcolar al învăţământului primar din 

judeţul Putna şi senatorul V. Antonescu 
259

. 
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Instituţiile focşănene au fost invitate să participe cu sume mai 

mari (2.000 lei, de exemplu, în cazul filialei Băncii Naţionale a 

României) 
260

, pentru Societăţile sportive „Vrancea”, „Macaby”         

şi „Hora” contribuţia fiind benevolă 
261

. Camera de Comerţ şi 

Industrie, Camera de Agricultură, Liceele „Unirea”, Comercial şi de 

Fete erau invitate să contribuie cu suma de 1.000 lei 
262

. Moara 

Focşani oferea 2.000 lei 
263

, iar Prefectura Putna 4.000 lei 
264

. 

Era nevoie de aceşti bani deoarece participanţii la concurs       

–  în număr de 70, provenind din Franţa, Italia, Polonia, Austria, 

Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria şi Grecia – erau însoţiţi de 50 tehnicieni 

şi reprezentanţi ai presei, cărora trebuia să li se facă o primire şi o 

găzduire de neuitat 
265

. 

La toate acestea făcea referire Apelul Comitetului pentru 

organizarea primirii participanţilor la Turul Ciclist al României: 

„Cetăţeni, 

Sâmbătă 29 August 1936, orele 16, oraşul nostru este onorat 

cu trecerea Turului Ciclist al României pe anul 1936, care are oprire 

în prima etapă, la Focşani. 

La acest mare eveniment sportiv şi naţional iau parte şi 

echipe din alte ţări ca: Franţa, Germania, Italia, Polonia, Austria, 

Cehoslovacia, Ungaria, Iugoslavia, Grecia, Bulgaria, Turcia etc. 

pentru încurajarea şi ridicarea moralului echipelor de sportivi 

urmează ca oraşul Focşani să le facă o primire într-un cadru cât mai 

solemn. 

S-au luat dispoziţiuni ca muzica militară să cânte tot timpul, 

între orele 16 – 18 pe Bulevardul Carol I, iar seara de la orele 9,       

la bufetul din grădina publică, la masa dată în onoarea oaspeţilor. 
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Facem un călduros apel către toţi cetăţenii acestui oraş 

rugându-i a ieşi cât mai mulţi în întâmpinarea Cicliştilor ce ne 

onorează oraşul şi cari vor intra în oraş prin Bariera Bucureşti, 

traversând oraşul prin Strada Mare, Bulevardul P. P. Carp şi 

Bulevardul Cuza Vodă până la Şcoala Normală. 

Preşedintele Comitetului, 

Comandantul Diviziei a VI-a, 

General Păltineanu” 
266

. 

Conform precizărilor făcute de organizator – ziarul „Tempo”, 

aflat sub înaltul patronaj al A. S. R. Principele Nicolae 
267

 - traseul 

complet era următorul: Bariera Bucureşti – Bulevardul Carol              

– imobilul Robescu – intersecţia Bulevardului Carol cu străzile 

Ghergheasa şi  Napoleon al III-lea. Plecarea cicliştilor era programată 

a doua zi, la orele 8:00, din faţa Băncii Plaineşti, astfel: strada 

Napoleon al III-lea – Bulevardul Cuza Vodă – Bariera Mărăşeşti 
268

. 

Cazarea participanţilor s-a făcut la hotelurile „Bristol”, „Princiar” 
269

    

şi la Şcoala Normală 
270

. 

În seara zilei de 29 august 1936, concurenţii au luat cina la 

restaurantul „Mielul blând” 
271

, oferită de autorităţi şi patronii 

magazinelor alimentare 
272

. În acest timp, muzica militară a 

Regimentului 10 Putna încânta auditoriul aşa cum a făcut şi în 

momentul sosirii oaspeţilor, pe locul din faţa Băncii Plaineşti 
273

. 

Transportul participanţilor la concurs şi cazare s-a făcut cu 

cele trei autoturisme de tip break ale unităţilor din Garnizoană 
274

. 
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Liniştea, ordinea publică şi eliminarea riscurilor privind 

producerea de accidente s-au datorat Chesturii 
275

, Legiunii de    

Jandarmi 
276

 şi corpurilor de trupă din Garnizoana Focşani, patrulele 

supraveghind în permanenţă întregul traseu 
277

. 

Primirea concurenţilor s-a făcut în faţa Băncii Plaineşti, unde 

s-au amenajat un arc de triumf şi un foişor, ambele foarte frumos şi 

bogat ornamentate 
278

. 

Trei tineri din Focşani au organizat, la 27 septembrie 1936,   

un circuit ciclist pe ruta Focşani – Nămoloasa – Lungoci – Hanu 

Conachi – Ivănceşti – Tecuci – Cosmeşti – Focşani, având sprijinul 

autorităţilor din toate aceste localităţi 
279

. 

Membri ai Clubului Ciclist „Focşani”, Ioan Covaci, Mitiţă 

Vasiliu şi Teodor Ionaşcu au cerut Prefecturii o camionetă, cu care un 

echipaj sanitar şi tehnic să-i însoţească pe întreg traseul 
280

. 

În 1937, la stadionul din Focşani s-a făcut o baracă din stejar 

care servea drept vestiar 
281

, s-a mărit tribuna şi s-a împrejmuit terenul 

pentru tir cu gard, pentru care s-au făcut pereţi interiori şi exteriori, 

perdea şi două cabine 
282

. Iniţiativa a aparţinut Subinspectoratului 

Pregătirii Premilitare Putna 
283

, execuţia lucrărilor fiind făcută de 

Serviciul Tehnic al Primăriei Oraşului Focşani. În condiţiile în care 

Primăria se afla într-o situaţie financiară precară, s-a apelat la dărnicia        

Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, care să asigure materialele 

necesare 
284

. 
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Societatea Sportivă „Vrancea”, cu sediul în strada                     

I. C. Brătianu, afiliată la Federaţia Română de Fotbal, a organizat 

duminică, 21 martie 1937, un meci la stadionul din Focşani, în 

compania Societăţii Sportive „Gloria” C. F. R. Galaţi, din Divizia        

C 
285

. Pentru a avea o evoluţie cât mai bună în faţa propriilor suporteri, 

„Vrancea” a disputat, la 14 martie  1927, un meci amical la Buzău, cu 

o altă divizionară C din localitate, „Avântul” 
286

. 

La începutul lunii septembrie, „Vrancea”, a jucat pe teren 

propriu un meci cu echipa bucureşteană Rapid. A fost o pledoarie 

pentru fotbal dar, pe fondul diferenţei clare de valoare, fotbaliştii 

focşăneni au fost învinşi de o manieră umilitoare: 9 – 0. Au fost 

copleşiţi, se pare, de cartea de vizită a adversarului. Constatările 

ziaristului sportiv erau destul de acide: „O mai bună propagandă ne-a 

făcut F. C. Rapid, dar şi o mută mustrare. Ne-a arătat un joc excelent, 

iar cele nouă goluri puteau fi nouăzeci, dar Bucureştenii nu ar fi vrut 

să ne facă decât una din cele mai frumoase demonstraţiuni” 
287

. 

La 12 septembrie 1937, „Vrancea” juca din nou acasă cu 

„Gloria” C. F. R. Galaţi. Şi de această dată ziaristul este pesimist: 

„Musafirii sunt antrenaţi de cunoscutul Platka şi sunt de curând 

promovaţi în divizia Naţională B. Se poate deci vedea că, faţă de 

această carte de vizită, noi vom fi o pradă uşoară. Doar să punem la 

contribuţie toată Moldova” 
288

. Din păcate, ca în atâtea alte cazuri, 

sursele aflate la dispoziţie nu fac nicio referire la evenimentul 

respectiv, atât în ceea ce priveşte disputa propriu-zisă, cât şi rezultatul. 

Pe atunci, preşedintele Societăţii „Vrancea” era generalul 

Atanase Păltineanu, vicepreşedinţi – domnii Miciora şi H. Boos; 

secretar general şi casier – Arthur Buzzi; membri în Comitetul de 

Conducere – avocatul Paraschiv B. Chiriţă, D. Dinescu şi S. Boos, 
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cărora li se adaugă alte cinci persoane. Cei mai buni fotbalişti ai 

echipei erau la acea dată Chiroiu, Scripcaru, Iliescu, Boris şi 

Martinovici 
289

. 

La 27 iunie 1937, stadionul a găzduit un concurs hipic 

organizat de Divizionul 3 Artilerie Călăreaţă Focşani, condus de 

comandantul unităţii militare, locotenent - colonelul Popescu             

V. Aurel. Cu această ocazie s-au astupat gropile şi s-au nivelat       

aleile 
290

. 

Şi în toamna acestui an, oraşul de pe Milcov a fost gazda unui 

Tur Ciclist al României, de această dată concurenţii având în plan să 

viziteze obiectivele de interes din judeţul Putna 
291

. 

Pretorii de Plasă din judeţ primeau, la 18 septembrie 1937, 

următoarea Adresă din partea Prefecturii Judeţului Putna:               

„Din iniţiativa Cercului Sportiv atletic din Basarabia „Viteaz” şi sub 

patronajul d-lui Ion Inculeţ, Vice Preşedintele Consiliului de Miniştri, 

va avea loc în zilele de 15 septembrie – 1 octombrie a.c. primul 

[indescifrabil] sportiv de motociclete, de la Marea Neagră (Bugaz) 

prin Paris la Havre. Cum concurenţii vor trece şi prin acest judeţ, vă 

rog să binevoiţi a lua măsuri să se dea echipei de motociclete tot 

concursul moral şi material ca: adăpost pentru dormit şi masa. 

Echipa se compune din trei motociclete şi patru persoane sub 

comanda d-lui sub - locotenent Pavel Lucheianov, preşedintele 

comisiunei sportive de motociclism din Basarabia” 
292

. 

În acest an, într-o statistică întocmită de Prefectura Judeţului 

Putna, apare menţionată Societatea sportivă „Fregata”, fără a se oferi 

vreun indiciu în legătură cu sportul (sau sporturile) practicate de 

membrii acesteia 
293

. 
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Existau însă şi persoane nemulţumite de calitatea vieţii 

sportive focşănene şi, implicit, de întreţinerea şi administrarea 

stadionului. Una dintre ele, profesorul N. Grigorescu de la Liceul 

„Unirea”, a înaintat Primăriei un Memoriu, la 22 martie 1938:  

„Subsemnatul, Nicolae P. Grigorescu, profesor de educaţie 

fizică la liceul „Unirea”, din localitate, în calitate de administrator al 

terenului de sport , situat la bariera Mărăşeşti, vis-a vis de Şcoala 

Normală de băieţi am onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele: 

Acest teren de mai sus, aparţine oficiului Naţional de 

Educaţie Fizică din Str. Maior Ene nr. 12. 

Statul, prin dorinţa sa, de a contribui cât mai mult la 

propaganda educaţiei fizice în ţară, a dat fiecărei comune urbane şi 

rurale, un teren pentru sport, dând astfel oraşului Focşani, pentru 

scopul de mai sus, terenul situat vis-a-vis de Şc. Normală de băieţi. 

Pentru o mai bună conducere şi administraţie, O. N. E. F.-ul 

din Bucureşti, a hotărât ca să fie numit un comitet de conducere, al 

cărui preşedinte să fie de drept Primarul oraşului Focşani. 

Felul cum a fost însă convins şi administrat acest teren de 

sport, a lăsat şi lasă foarte mult de dorit şi nu mai corespunde 

scopului pentru care a fost creat. Terenul nu-i destul de plan, are gropi 

pe el, n’are cabine pentru echiparea jucătorilor, aceştia trebuind să se 

echipeze în faţa spectatorilor. N’are duşuri, din această cauză, 

sportivii sunt forţaţi să nu spele transpiraţia de pe corp, care se face 

în timpul efortului fizic. La teren nu există material sportiv, acel care 

s’a cumpărat din subvenţiile mici, s’a distrus din cauza folosirii lui. 

Comitetul de conducere al Stadionului, până la 11 Decembrie 

1934, a fost format din domnii: 

Primarul oraşului Focşani Preşedinte 

Căpt. Pensionar I. Nicolau Casier şi administrator 

Antache Theodorescu  secretar 

Domnul Primar al oraşului n’a dat nici o atenţie îngrijirii 

acestui teren de sport şi atunci domnii Nicolau şi Theodorescu, au 

condus şi administrat terenul de sport, de pe cum au voit: 

Ţineau porci şi păsări la Stadion 
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Nu lăsau pe jucători să se antreneze 

Subvenţiile încasate le întrebuinţau de pe bunul plac. 

În faţa acestor lucruri, cunoscând, poate mai mult, ca            

d-l Căpit. Nicolau însemnătatea unui teren de sport, pentru tineret şi 

cum trebue să fie îngrijit, am reclamat starea jalnică, în care se 

găseşte terenul Oficiului Naţional de Educaţie Fizică din Bucureşti. 

Domnul General Virgil Bădulescu, directorul general al 

Oficiului N. E. F. a trimis pentru anchetă, pe dl.Căpit. C. Nicolescu a 

găsit întemeiate, cele spuse de mine. Pe baza acestei anchete,             

d-sa numeşte următorul comitet: 

Domnul Primar al Oraşului Preşedinte 

  „ Profesor Boos  vice - preşedinte 

  „ „ Costeniuc casier 

  „ „ N. Grigorescu administrator 

  „ Locot. C. Purdilă din Regt. 11 Art. consilier tehnic 

pentru îngrijirea poligonului de tir. Numiri făcute pe baza adresei 

alăturate, Nr. 528 din 13 Aprilie 1935. 

Imediat ce-am primit această adresă, am comunicat domnului 

I. Nicolau din str. Iordache Călcâi nr. 1 şi d-lui Antache Teodorescu, 

funcţ. La B-ca Naţională, conţinutul acestei adrese, în copie.          

Prin această adresă comunica de onfe-ul Bucureşti: d-lui Nicolau să 

dea în primire noului [...] materialul sportiv, casieria, poligonul de tir 

(cu 4 – 6 arme şi căteva mii luate în cont de la onef Bucureşti) precum 

şi uneltele de lucru ale Stadionului şi d-lui Theodorescu să preia 

arhiva onefului Focşani, noului comitet numit.  

N’au voit însă să dea în primire şi să precizeze aşa cum 

trebuie şi pe adresele făcute şi înaintate dumnealor D-l Căpt.               

I. Nicolau casier şi administrator: un om de pe stradă, Costică 

Gândac (acum este îngrijitorul terenului, şi ia în primire ceeace a 

crezut d-sa, fără ca să fie de faţă, cineva din comitetul nou numit. 

Materialul de tragere, armele, cartuşele şi casieria, nu le-a 

dat nimănui. 
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În faţa acestor fapte, m-am dus şi am raportat d-lui 

Preşedinte al [...] d-lui Leon primarul oraşului.                

Mi-a răspuns că va lua măsuri şi că-i va constrânge să predea 

averea stadionului, acelui comitet. 

 

Urmarea a fost că, n’au avut şi n’au dat încă în primire. 

Pentru o mai complectă lămurire, domnule Primar, a acestui 

teren dela terenul unic de sport al oraşului, alătur următoarele adrese 

în original: 

Adresa O. N. E. F. Bucureşti cu Nr. 1334 din 11 Dec. 1934 

  „  „  „ „ 528 „  13 Aprilie 

1935 pentru Regională 

  „  „  „ „ 528 „  13 Aprilie 

1935 pentru A. Theodorescu 

  „  „  „ „ 528 „  13 Aprilie 

1935 pentru Căpt. Nicolau 

  „  „  „ „ 1007 „  28 Aprilie 

1936 pentru I. Grigore 

Care este adevăratul conducător şi proprietar al terenului    

O. N. E. F. Focşani 

Care a fost starea terenului de sport în trecut 

Şi care-i formaţia actuală a comitetului de conducere a 

Onefului  

Propuneri: 

1) Domnul Primar al Oraşului, preşedintele comitetului 

de conducere al stadionului onef – Regionala Focşani, împreună cu      

d-l inginer al comunei şi cu subsemnatul, să viziteze stadionul, să-i 

vadă lipsurile şi împreună să stabilim o ordine de urgenţă a lucrărilor, 

care se pot face. 

2) Domnul Primar să invite la un sfat pe următoarele 

persoane: Avocat G. Miciora, Preşed. Soc. sportive „Vrancea”, 

Inginer Stelorian, Preşed. Soc. Sportive „Gloria”, Medic Căpt. 

Georgia, Preşed. Districtului de Foot - ball, pe directorii şcolilor 
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secundare, Liceul „Unirea”, Lic. Com. de băeţi, Şc. Norm. de băeţi, 

Liceul      Ind. de fete, liceul de fete, Gimnaziul Ind. de băeţi, Şc. de 

jandarmi, Subinsp. P. P. Putna şi profesorii H. Boos dela liceul Com. 

băeţi, Eft. Costeniuc şi N. Grigorescu liceul „Unirea”, unde dvs să 

expuneţi situaţia jalnică, în care se găseşte stadionul de sport, pe care 

au loc toate manifestările sportive ale şcolilor, soc. sportive, 

străjerilor şi premilitarilor. 

Pentru această folosinţă dvs. îi veţi întreba cum înţeleg să 

contribuie la amenajarea acestui teren de sport. La urma discuţiilor, 

veţi propune ca fiecare elev să dea benevol o taxă  de 10 lei anual, 

pentru amenajarea terenului şi materialului de sport. 

3) Dl I. Florea directorul Şc. Norm. de băeţi să promită că va 

da un om dintre oamenii săi de serviciu, care să stea în permanenţă la 

Stadion, să îngrijească şi să păstreze ceeace i se dă spre păstrare. 

Aceasta numai în cazul când, Primăria nu poate suporta cheltuiala 

ţinerii unui om la teren. 

4) În locul d-lui Lt. Purdilă transferat la Braşov, să fie cooptat 

în comitet, d-l Căpit. V. Grigoriu dela Regt. 10 Dorobanţi. 

5) Să se ia măsuri, ca să se facă duşuri şi două cabine pentru 

echiparea jucătorilor la serbări şi matchuri. 

6) Domnii Căpt. Nicolau şi Theodorescu să li se facă din nou 

adrese şi să fie constrânşi să dea în primire, primul casieria şi 

materialul de tragere, al doilea, arhiva onefului Regionala Focşani 

7) Să se facă un program de antrenament fizic la Stadion, 

pentru Şcolile care cotizează şi societăţile sportive, rezervându-se câte 

o zi pentru fiecare dintre acestea. 

8) Orice cerere de aprobare a terenului, să fie înaintată şi 

aprobată de dl Primar, cu o săptămână înainte de ziua matchului sau 

serbării. 

9) Cârciumarului din colţul Stadionului să i se interzică de a 

mai da băuturi alcoolice elevilor, sub ameninţarea închiderii 

localului. 
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10) Înlocuirea urgentă a paznicului dela Stadion. 

11) Sunt de părere să se dea spre îngrijire şi administrare 

terenul, Soc. Sp. „Vrancea” din localitate. 

Ca încheere a acestui raport, domnule Primar, vă rog să 

credeţi că pentru acest teren sportiv nu s’a făcut nimic în trecut, iar 

desele noastre intervenţii şi ale societăţilor sportive, nu şi-au găsit 

destulă înţelegere şi bunăvoinţă la conducătorii ai acestui stadion şi-a 

comunei. Cu toţi ne îndreptăm speranţele spre Dvs. şi credem, fără a 

vă măguli, că oraşul nostru în curând va avea un stadion frumos,      

tot aşa, cum au oraşele: Bacău – Tecuci – Ploieşti” 
294

. 

Districtul Focşani al Organizaţiei „Straja Ţării”, cu sediul în 

strada Nicolae Iorga nr. 9, solicita Primăriei, la 30 martie 1938,      

acces deplin în ceea ce priveşte utilizarea stadionului 
295

. 

La acea dată, Comitetul de Conducere al Câmpului de Sport 

din Focşani era alcătuit din 12 persoane, după cum urmează: primarul 

oraşului, colonelul Grigoriu, comandantul Cercului Premilitar şi 

căpitanul Frasin, profesorii N. Grigorescu de la Liceul „Unirea” şi 

Manea de la Şcoala Comercială, domnişoara Mihăileanu, comandantul 

străjerilor din judeţul Putna, colonelul Druţu, comandantul 

Regimentului 5 Pionieri, căpitanul Georgia, comandantul Diviziei       

a VI-a (preşedinte de onoare), prefectul judeţului Putna (preşedinte de 

onoare, de asemenea), Antache Teodorescu, secretar şi avocatul          

S. Miciora, preşedinte al Societăţii sportive „Vrancea” 
296

. 

În prima jumătate a lunii aprilie, O. N. E. F. a dispus 

alcătuirea unui nou Comitet de Conducere al stadionului. Preşedinte 

era tot primarul oraşului, vicepreşedinte profesorul Boos, membri        

– profesorii Grigorescu, Costeniuc şi locotenentul Purdilă 
297

. 

                                                 
294

 S. J. A. N. Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. 91 / 1938,             

f. 2 – 3. 
295

 Ibidem, f. 14. 
296

 Ibidem, f. 15. 
297

 Ibidem, f. 8.  



Contribuţii privind viaţa sportivă a oraşului Focşani  

până în anul 1944 

 

297 

 

Din evenimentele sportive ale anului, reţinem meciul amical 

de fotbal dintre echipa locală „Gloria” şi formaţia brăileană                

V. T. M., din 25 aprilie 1938 
298

.  

Stadionul A. N. E. F. din Focşani a găzduit, la 22 mai 1938,    

o amplă manifestare sportivă. Mai întâi, elevii de la Liceul „Unirea” 

au încântat asistenţa cu exerciţii de gimnastică, alergări, aruncări         

şi sprinturi, urmând două meciuri demonstrative - de volei şi oină. În 

cea de a doua parte a programului, a avut loc meciul de fotbal dintre 

echipele „Vrancea” Focşani  şi „Zimbru” C. F. R.  Adjud. Spectatorii 

au plătit pentru un loc la peluză 12 lei; pentru cei care au stat în 

tribună, un loc costa 22 lei 
299

. 

La 10 iulie 1938, a avut loc la stadion o serbare sportivă 

organizată de Şcoala de Jandarmi şi Agenţi de Poliţie Focşani 
300

. 

În 1939, O. N. E. F. a cedat stadionul focşănean spre 

administrare Subinspectoratului Pregătirii Premilitare 
301

. 

În decembrie, Primăria focşăneană a aprobat Stolului de 

Străjeri de la Liceul „Unirea” cererea de înfiinţare a unui teren de 

patinaj în faţa instituţiei, în vederea popularizării acestui sport 
302

. 

În primăvara anului 1940, la stadion se impuneau atât 

refacerea puţului absorbant, cât şi amenajarea unui canal de legătură 

pe o lungime de 100 m, însă Primăria focşăneană nu dispunea de cei 

35.000 lei necesari 
303

. 

În vară, acesta avea să treacă în administrarea străjerilor 

putneni, după cum rezultă din Adresa trimisă de Organizaţia       

„Straja Ţării” Primăriei Oraşului Focşani, la 26 august 1940:      

„Avem onoare a vă face cunoscut că toate terenurile Academiei 
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Naţionale de Educaţie Fizică din întreaga ţară  trec sub organizarea 

şi conducerea „Străjii Ţării”. 

Ca urmare deci a acestei dispoziţiuni, vă rugăm să binevoiţi a 

dispune ca Societatea Sportivă „Vrancea” din localitate – căreia 

Primăria i-a încredinţat în anul 1938, spre conducere şi administrare, 

terenul A. N. E. F. (Academia Naţională de Educaţie Fizică) din 

bariera Mărăşeşti – să dea acest teren în primire Legiunei de străjeri 

Putna, cu tot inventarul lui (tribună, gard, material de sport şi 

unelte)” 
304

. În acest an s-a făcut şi o evaluare a stadionului, estimat la 

174.300 lei 
305

. 

La această dată, în Focşani existau două societăţi sportive: 

„Gloria”, condusă de Zaharia Gheorghe şi „Vrancea”,  condusă de 

deputatul Gheorghe Miciora 
306

. 

Comitetul acesteia din urmă (preşedinte – Gheorghe Miciora; 

vicepreşedinte – Ion Diaconu, directorul Liceului „Unirea”; membri – 

profesorul N. Grigorescu, avocat Gicu Ştefăniu, inginerul Rădulescu, 

P. Codrescu, V. Focşeneanu şi Artur Buzzi) a fost înlocuit cu altul nou, 

cu acelaşi preşedinte (vicepreşedinţi – colonelul Cantuniari şi 

Gheorghe Strova; casier – V. Focşeneanu; secretar – Artur Buzzi; 

membri – profesorii Ion Diaconu; Tomescu şi Boos, avocaţii             

D. Neagu şi Gh. Ştefăniu, C. Apostu, D. Popa, inginerul agronom 

Badulescu şi T. Alaci, şeful secţiei de ciclism) 
307

. 

Şi în acest an presa locală prezintă rezultatele întrecerilor de 

baschet şi volei de la Liceul „Unirea”, disputate în sistem campionat, 

pe clase (centurii străjeşti). Dacă la baschet ştirile se limitează la 

evidenţierea unor jucători şi a arbitrilor severi, dar imparţiali, la volei 

informaţiile sunt ceva mai nuanţate. Astfel, se menţionează faptul că 

unul din jocuri a fost „mult disputat şi spectaculos. Au plăcut mult 

                                                 
304

 Ibidem, dosar nr. 102 /1940, f. 2. 
305

 Ibidem, dosar nr. 89 / 1940, f. 1.  
306

 Ibidem, dosar nr. 39 / 1940, f. 38. 
307

 „Focşanii”. Ziar săptămânal de atitudine şi informaţii, Anul II, nr. 42, 

duminică, 19 mai 1940, p. 3. 



Contribuţii privind viaţa sportivă a oraşului Focşani  

până în anul 1944 

 

299 

 

prin tehnică şi spirit sportiv toţi din echipa învingătoare, care a jucat 

omogen şi cu însufleţire” 
308

. Alte partide au fost mai puţin interesante, 

cunoscându-se lipsa antrenamentului şi evoluţiile inconstante. 

În acelaşi an s-au disputat şi meciuri de volei între licee şi 

şcoli, ca de exemplu cel dintre elevii de la „Unirea” şi Liceul 

Comercial 
309

. Mai mult decât atât, unui campionat orăşenesc de volei 

şcolar; aflat în luna mai în plină organizare: „Dată fiind activitatea 

desfăşurată pe teren volebist şi gustul tineretului mai ales şcolar, 

pentru acest sport, Federaţia Română de Basket – Wolley,                   

a dat delegaţie d-lui profesor N. Grigorescu să organizeze un astfel de 

campionat pe oraş. 

Pentru această organizare au fost convocaţi de către domnul 

N. Grigorescu delegaţi ai şcolilor secundare de băieţi şi ai Societăţii 

Sportive „Vrancea”, „Gloria” şi „Macabi”, în vederea acestei 

competiţiuni. Vor fi jocuri frumoase şi le aşteptăm cu un deosebit 

interes şi nerăbdare. Le dorim tot succesul” 
310

. 

În vara anului 1941, regimul de proprietate al stadionului din 

Focşani este modificat, după cum rezultă din Adresa Ministerului 

Instrucţiunii, Educaţiei, Cultelor şi Artelor trimisă Primăriei, la 2 iulie: 

„Potrivit Decretului – Lege Nr. 2.566, publicată în Monitorul Oficial 

Nr. 176 din 1 august 1940 şi Decretul – Lege nr. 499 publicat în 

Monitorul Oficial Nr. 52 din 3 Martie 1941, toate terenurile de tir şi 

sport de pe întreg teritoriul ţării, proprietatea Statului şi comunelor, 

aflate în folosinţa A. N. E. F. - ului, au trecut în deplina proprietate şi 

posesiunea Subsecretariatului de Stat al Educaţiei” 
311

. 

Stadionul focşănean a găzduit, la 26 octombrie 1941,     

„marea serbare sportivă Germană – Română, în folosul organizării 

terenului sportiv al tineretului extraşcolar şi premilitar” 
312

. 
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În a doua jumătate a lunii mai a anului 1942, au avut loc la 

stadion „serbările tineretului din oraş” 
313

, prilej cu care s-a refăcut 

tribuna 
314

. În luna august a aceluiaşi an s-a refăcut pista de alergări,  

ce trebuia înălţată 
315

. 

Având în vedere că stadionul necesita ample lucrări de 

reamenajare şi modernizare, la 21 octombrie 1943 a avut loc la 

Prefectură o şedinţă la care au participat N. P. Pavlu, prefectul 

judeţului, colonelul Nadolu, preşedintele activ al Districtului Sportiv 

Putna, locotenent - colonelul Botez, subinspectorul Pregătirii 

Premilitare şi Educaţiei Extraşcolare Putna, comandantul Garnizoanei 

Focşani, primarul oraşului Focşani, profesorul Mavrodin Anastase, 

delegatul Organizaţiei Educaţiei Tineretului din România (O. E. T. R.) 

şi profesorul de educaţie fizică Grigorescu Nicolae. 

Cu acest prilej s-a stabilit că lucrările ce trebuiau făcute la 

stadion, finalizate în anul următor, erau următoarele: refacerea pistei 

de atletism, a terenului de fotbal, a tribunei (cu fundaţie de beton),       

a poligonului de tir şi a gardului împrejmuitor. Ele aveau să fie 

conduse şi supravegheate de Subinspectoratul Pregătirii Premilitare şi 

Educaţiei Extraşcolare Putna, proiectele şi devizele fiind realizate de 

arhitectul Prefecturii. 

Materialele necesare – pietriş, nisip şi zgură – trebuiau aduse 

din comunele din apropiere; forţa de muncă pentru executarea 

lucrărilor era asigurată prin prestaţia în folos obştesc şi prin 

concentrarea premilitarilor. 

Lucrătorii beneficiau de căruţele Primăriei şi de camioanele 

existente în oraş, uneltele fiind asigurate de Serviciul Tehnic al 

Judeţului Putna şi Serviciul Drumurilor Naţionale Focşani. Cărămida 

necesară urma să fie făcută tot de premilitari, lemnul fiind acordat cu 

gratuitate de către ocoalele silvice din judeţ. 
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Fondurile necesare aveau să fie asigurate de Prefectură şi 

Primărie (2.000.000 lei), agenţi economici (industrie şi comerţ), mari 

negustori, persoane înstărite, comitete şcolare. În acelaşi scop, 

Subinspectoratul Pregătirii Premilitare şi Educaţiei Extraşcolare avea 

sarcina de a organiza serbări în Focşani şi în judeţ, pe bază de bilet de 

intrare. Mai precis, cu banii strânşi se asigura hrana lucrătorilor. 

Alţi bani aveau să rezulte din plasarea în oraş şi judeţ a 

cărţilor poştale cu fotografia terenului de sport, preţul uneia dintre ele 

fiind între 20 – 1.000 lei. Ele aveau să fie achiziţionate de angajaţii 

diverselor instituţii putnene, de negustori, proprietari de seamă            

şi premilitari. Termenul de execuţie al lucrărilor era cuprins între       

20 noiembrie 1943 – martie 1944 
316

. La 1 decembrie 1943, Prefectura 

anunţa Ministerul Afacerilor Interne că pentru buna desfăşurare a 

lucrărilor s-a constituit un Comitet aprobat de Subinspectoratul 

menţionat, proprietarul stadionului 
317

. 

Din punctul de vedere al evenimentelor sportive, remarcăm un 

raliu de motociclete în toamna anului 1943. Astfel, un ziarist local 

nota următoarele: „Direcţiunea generală P. T. T. a organizat o 

întrecere motociclistă pe distanţa Bucureşti – Chişinău – Odesa, cu 

care ocazie concurenţii vor lua câte un săculeţ de pământ din 

Chişinău şi Odesa. 

La Focşani concurenţii au sosit Sâmbătă 4 Septembrie ora      

13 fiind primiţi de un numeros public în frunte cu Domnii Inspector 

şef P. T. T., I. Sticlăreanu, Diriginte P. T. T. Focşani, domnul Niculai 

Fetic, reprezentantul presei” 
318

. 

Stadionul focşănean a găzduit, la 5 septembrie 1943, un meci 

de fotbal între echipa locală „Vrancea” şi C. F. R. Iaşi 
319

. 
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În aceeişi lună a avut loc, în sala de gimnastică a Liceului 

„Unirea”, Adunarea Generală a Societăţii Sportive „Gloria”, prilej cu 

care a fost ales un nou Comitet sportiv; componenţa acestuia era 

următoarea: preşedinte de onoare – inginerul Stelorian; preşedinte 

activ – maiorul Bădescu; vicepreşedinţi – Gheorghe Vasiliu şi Victor 

Focşeneanu; membri – Ion Ţâţu, avocatul Ştefăniu, Fabio Madotto, 

căpitanul Frosin, Iorgu Zaharia şi Al. Martinovici; cenzori – profesorul 

Beldie, C. Băiculescu; secretar – contabil – Al. Gurguţă; director 

tehnic – profesorul Nicolae Grigorescu 
320

. 

Această echipă a mai disputat pe acelaşi teren un meci de 

fotbal la 28 noiembrie 1943, adversar fiindu-i echipa Misiunii 

Germane din Focşani 
321

. 
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IOAN MIHAI DIMITRESCU (1883 - 1971) 
 

Florin Marian Dîrdală 

 

Ioan Mihai Dimitrescu, de profesie focşănean. A existat pe 

vremuri, în aceste locuri, un om, un focşănean, care nu a dorit ca 

plecarea dintre cei vii şi timpul să-i şteargă amintirea. Fiul unui 

mărunt „comersant” din Focşani, I. M. Dimitrescu nu a reprezentat 

foarte mult pentru ţară, nefiind nici mare om politic ori diplomat, nu a 

deţinut  vreo avere considerabilă şi nu a lăsat nici  opere de valoare 

naţională ori internaţională.  A fost, în schimb, pentru locurile sale 

natale Focşani, Putna şi Vrancea mai valoros decât multe alte 

personalităţi din toate timpurile, de aici sau de oriunde. De ce ? Pentru 

că în viaţa şi în aria preocupărilor sale, această zonă geografică a fost 

cel important lucru. În mai bine de 10 lucrări istorice şi literare a tratat 

aspecte din judeţul Putna, oraşul Focşani şi zona muntoasă, cunoscută 

drept Vrancea străveche, denumire care a plăcut regimului comunist şi 

a fost extinsă artificial şi oarecum nepotrivit asupra judeţului actual. 

Câteva lucrări ale sale au rămas în stadiul de manuscris, fiind păstrate 

la Arhivele Naţionale Vrancea, în asteptarea  unor zile mai bune, când 

se va consideră utilă publicarea lor. A transmis la Bucureşti, în foile 

ziarelor centrale, timp de mai bine de 30 de ani 
1
, numeroase 

articole de inspiraţie locală, dar şi despre mari evenimente prin care a 

trecut ţara şi la care a fost martor direct.  Dragostea pentru aceste 

teritorii  ale „babei Vrâncioaia” le-a dovedit şi prin contribuţiile sale 

sociale, participând  la înfiinţarea Bibliotecii  Publice a oraşului şi 

la redactarea unor capitole ale Monografiei judeţului Putna, scrisă în 

anul 1943, neegalată  nici până în prezent  de vreo altă lucrare cu 

                                                 
1
 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Vrancea (în continuare se va cita: 
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specific local. În Focşaniul de altădată nu a existat asociaţie, întrunire 

publică, dezvelire de statuie, operă de caritate, eveniment festiv, 

şezătoare literară, la care acesta să nu fi  participat.  În administraţie, 

unde a profesat întreaga lui viaţă  a fost un funcţionar de o calitate 

exemplară după cum  arată fişele calificative întocmite de prefecţii 

vechi ai judeţului. A slujit, după spusele lui,  sub 36 de prefecţi  şi nu 

a existat unul să consemneze ceva de rău despre acest funcţionar. 

Dimpotrivă, iată câteva  extrase din documentele şefilor administraţiei 

judeţene de altădată, unde nu ştii ce să remarci mai întâi: laudele 

pentru corectitudinea profesională,  admiraţia pentru  amabilitatea sa 

faţă de publicul larg, bunăvoinţa  arătată  subordonaţilor, dar şi 

atitudinea demnă afişată în prezenţa superiorilor, calităţi care, în 

prezent, în cadrul corpului funcţionarilor administrativi din judeţul 

nostru sunt, dacă nu pe cale de dispariţie, exemple de conduită, din ce 

în ce mai puţin urmate de toţi cei plătiţi din banul public. Iată câteva 

caracterizări ale acestui personaj  şi cine crede că mai regăseşte aşa 

ceva în prezent e binevenit să anunţe: „excelent funcţionar, a dat 

dovadă că i se poate încredinţa orice fel de funcţie de conducere. 

Purtarea în societate cât şi fată de superiori şi inferiori demnă de 

toată lauda. Foarte zelos, conştiincios şi priceput, însuşiri care îl trec 

în rândul funcţionarilor aleşi. Faţă de alterni şi camarazi, blând şi 

prevenitor, cu publicul politicos, Este un funcţionar cu însuşiri de o 

distincţiune remarcabilă. Posedă cultură generală frumoasă şi are 

profunde cunoştinţe în toate domeniile. Autor al unor scrieri bine 

apreciate  de lumea intelectuală înaltă. Competenţele de serviciu le 

îndeplineşte cu claritate, cu promptitudine şi bună dispoziţie la lucru , 

fiind socotit un admirabil model. Respectuos şi demn faţă de 

superiori,  are o admirabilă animaţie faţă de funcţionarii subalterni. 

În societate şi cu publicul, în general, conduita sa corectă  de 

persoană perfect cultă şi desăvârşită ca civilizaţie este apreciată de 

toţi  ca o podoabă a unui suflet ales.  Cunoştinţele profesionale le 

posedă în mod desăvârşit. Sesizează foarte repede şi foarte just orice 

chestie ori problemă de ordin administrativ. Posedă o cultură 

generală dezvoltată, pasionat de a se instrui, citeste mult.  
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Corectitudine si purtarea fată de funcţionari, de colegi, de 

public ireproşabilă. Posedă în mod desăvârşit cunoştinţele profesiei.  

Înzestrat cu aptitudini speciale de funcţionar de elită şi graţie 

calităţilor sale personale de priceput, îndeplineşte zilnic în prefectură 

atribuţiile specifice gradului său. Corect, conştiincios, punctual,      

bun camarad şi foarte zelos în serviciu. Purtarea fată de public şi  

faţă de ceilalţi funcţionari ireproşabilă”. Unul dintre şefii săi încheie 

într- o caracterizare oficială că „sunt fericit că am ocaziunea să cunosc 

pe acest funcţionar model care face cinste şi fală corpului din care 

face parte” 
2
. Aceste caracterizări admirabile le-a făcut, la acele 

vremuri, unul din prefecţii de seamă ai acestui ţinut, Jean Stoenescu - 

Dunăre, un funcţionar al Statului, pe care însuşi marele G. G. 

Longinescu l-a numit, printr-un joc de cuvinte inspirat „Un prefect 

perfect”. Într-o publicaţie veche a timpului, marele nostru chimist,    

cu ocazia unei excursii ce a făcut-o în judeţul Putna prin locurile 

„sfinte” ale Primului Război Mondial, a văzut sate curate şi o lume 

destul de fericită  printre altele şi pentru că pe scaunul „stărostiei lui 

Miron Costin  se găseşte un prefect mai presus de orice laudă prin 

întinsa lui cultură ştiinţifică şi literară, prin pregătirea lui 

inginerească în Franţa şi America,  prin dragostea lui faţă de popor şi 

de cei mici, prin nespusa lui dorinţă de a vedea pe săteni ducând o 

viaţă mai omenească şi mai presus de toate  printr-o putere de muncă 

fără seamăn şi printr-o cinste atât de rar  de întâlnit la un dregător în 

vremea din urmă.  În ceea ce priveşte cinstea şi ajutorul dat celor 

nevoiaşi, domnul inginer Jean Stoenescu Dunăre, prefectul de Putna, 

poate spune împreună cu Pericle: TOŢI M-AU VĂZUT DÂND, 

NICIUNUL LUÂND” 
3
.  

                                                 
2
 S. J. A. N. Vn., fond Prefectura judeţului Putna, Dosar Personal I. M. 

Dimitrescu.  
3
 „Un Prefect perfect” de G. G. Longinescu în  „Viaţa Administrativă a 

judeţului Putna” extras din Revista Natura care apare sub îngrijirea domnilor 

G. Ţiţeica, G. G. Longinescu şi Octav Onicescu profesori universitari la 

Institutul de Arte Grafice Bucovina  I. E. Torouţiu Bucureşti 111.  
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Cine a fost Jean Stoenescu - Dunăre, cel în ochii căruia 

focşăneanul I. M. Dimitrescu valora atât de mult ?  

La 2 August 1922, inginerul Jean Stoenescu - Dunăre publica 

în ziarul « Analele Dobrogei » un amplu studiu cu privire la 

construcţia unui incredibil canal. Proiectul era unul extrem de bine 

realizat, fiind foarte aproape de cel după care a fost mai apoi realizat 

actualul canal Dunăre - Marea Neagră. Inginerul Stoenescu estima că 

vor trebui escavaţi nu mai puţin de 115 704, 400 metri cubi de 

pământ, iar costul lucrării va fi de 662, 804 000 lei, dar că poate fi 

realizat cu tehnologiile vremii şi poate fi o investiţie profitabilă.  

Iată acest material: 

  

„CANALUL NAVIGABIL DE LA DUNĂRE LA CONSTANŢA 

ÎNTRE DUNĂRE ŞI MARE” 
4
 de Jean STOENESCU - DUNĂRE 

  

„I.  

Situaţia geografică a României în sud - estul Europei - aşa 

cum ea îşi are scăldată coasta de răsărit de apa Mării Negre - i-a dat 

putinţa ca, pe întinsul acestei Mări, să-şi creeze drumuri de legături 

maritime cu toate continentele. Dunărea se asociază ca un tovarăş de 

valoare şi deschide în cuprinsul Ţării calea navalului fluvial, pe care 

îl preumblă şerpuind prin tot centrul Europei, deservind numeroase 

ţări industriale. Către partea de apus, nu departe de isvoarele sale, 

Dunărea se leagă cu apele Rhinului, care fug de se varsă în Marea 

Nordului. Poziţiunea Ţării noastre lămureşte pe deplin ochiul 

observatorului şi-i arată că, pe de o parte fâşia Mării Nordului 

reprezintă unul din cele mai de seamă câmpuri ale comerţului 

maritim, iar de alta că România, cu faţada spre întinsul Mării Negre, 

se prezintă ca o doua faţă a acestui sistem de comerţ şi formează 

astfel vis-à-vis-ul Mării Nordului, având ca trăsătură de legătură 

                                                 
4
 „Geopolitica” Revistă de Geografie Politică, Geopolitică şi Geostrategie, 

Anul III, nr. 14 – 15, - Marea Neagră confluenţe geopolitice, Editura Top 

Form Asociaţia de Geopolitică. Ion Conea -. 
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Dunărea, care brăzdează centrul Continentului. Între Marea Nordului 

cu portul Rotterdam, care fiinţează drept capăt în nord - vestul 

Europei pentru debuşeuri maritime şi fluviale şi Marea Neagră unde 

portul Constanţa reprezintă un alt capăt cu privirea liberă către 

Levante, Egipet, Indii şi Orientul depărtat, va trebui să se stabilizeze o 

legătură directă între ambele Mări, întrebuinţând Dunărea ca arteră. 

Opera aceasta va tradusă în fapt atunci când între Dunăre - 

(Cernavodă) - şi Marea Neagră - (Constanţa) - se va tăia un canal 

navigabil. Un asemenea canal va eluda în acelaşi timp şi piedicile 

opuse de bara de aluviuni de la Sulina. Constanţa este port maritim, 

de primă categorie; el este deschis vapoarelor pe tot timpul anului; 

dispune de toate înlesnirile care să-i creeze cea mai largă desvoltare 

în viitor şi să-i permită de a primi în magazii, depozite, silozuri şi 

cheiuritoate felurile de mărfuri ce-ar veni din basinul de răsărit al 

Mediteranei, precum şi pe cele de pe coastele oceanelor Indian şi 

Pacific. Produsele sosite din Ţările depărtate şi care ar avea ca 

destinaţie România şi statele din centrul şi apusul Europei 

(Cehoslovacia, Ungaria, Austria, sud - vestul Germaniei, Belgia, 

Olanda şi chiar Franţa) fiind debarcate la Constanţa, vor întâlni      

pe aici cea mai scurtă cale între locul de producţie şi cel al 

destinaţiei, dacă socotim canalul navigabil Cernavodă - Constanţa 

drept fapt împlinit. O a doua parte a problemei transporturilor ni se 

înfăţişează de asemeni sub cel mai prielnic aspect şi anume, atunci 

când ar fi vorba de produsele fabricate de ţările industriale din 

centrul Europei şi a căror desfacere ar reclama pieţele Levantului     

ca şi cele din Extremul Orient. Aceste mărfuri se vor scurge pe calea 

deschisă a Dunărei şi a Canalului Cerna - Vodă - Constanţa. Ele vor 

scurta drumul Egipetului şi Indiilor în măsură considerabilă, 

înlăturând ocolul Mării Mânecei, Oceanului Atlantic şi Mării 

Mediterane. Rotterdam şi Constanţa vor comanda la extremităţi 

bulevardul fluvial al Dunărei, care străbate numeroase şi bogate Ţări 

din Europa. Ambele aceste două centre maritime fluviale vor atrage 

către ele vapoare încărcate care navigă pe Oceane pentru a aduce 

furnituri Europei centrale şi, paralel cu această înlesnire de absorbţie 
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a produselor, Rotterdam şi Constanţa vor servi ca răscruci celei mai 

ieftine şi mai scurte căi pentru transportul mărfurilor fabricate de 

Ţările industriale europene, care şi le vor trimite către răsăritul 

lumei.  

II.  

În studiile proiecte pe care ce-am publicat în „Analele 

Dobrogei” despre canalul navigabil Cernavodă - Constanţa, am 

arătat într-un tablou detailat toate dimensiunile lucrărilor de 

săpături, tuneluri, cheiuri, zidării, pavage, apoi construirea portului 

de la Mare al canalului, lucrările de complectare, prizele de captare 

la Dunăre, porţile - barage, basinele porturi în drumul canalului, 

uzina centrală electrică de la Megidia, etc. ... lângă care am adăogat 

preţurile respective În acest sumar voiu a arăta rezumatul capitolelor 

importante. 1. Lungime totală a canalului navigabil Cernavodă - 

Constanţa este de: 60.200 m.  

dintre cari:  

a) 47.400 m. l. dealungul văii Carasu (Cernavodă - Saligny, - 

Megidia, - Murfatlar - Valul Traian - unde cota este 25 m. deasupra 

nivelului Mării), pe care traseu, canalul va avea deschizătura liberă 

în aer şi cu dimensiunile următoare. 40 m. lăţime la fundul patului, 8 

m. adâncime sub nivelul Mării. Ambele borduri ale canalului sunt 

prevăzute cu drumuri macadamizate de 5 m. lăţime fiecare şi vor servi 

pentru halajul mecanic al şlepurilor.  

b) 12.800 m. - (Valul lui Traian până la Constanţa - Mare) - 

de traseu, în care canalul intră sub pământ prin două tunele maritime, 

paralele şi gemene, boltite în piatră, care urmează o linie dreaptă cu 

debuşeul la Mare în imediata parte de sud a portului Constanţa, 

având dimensiunile: 5 m. adâncime sub nivelul Mării; 20 m. lăţime - 

(fâşia apei) - fiecare tunel; 14 m. înălţime (cu începere de la fâşia de 

apă) la mediana bolţilor; 2 trotoare, câte unul de fiecare tunel, cu 

lăţimile respective de 4 m.  

c) Două prize - stăvilare de barage metalice, susţinute pe 

zidării - beton se vor stabili la Dunăre la canalul de aducere.  
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d) Patru basine - porturi în zidărie - (1.000 m. lungime şi       

100 m. lăţime fiecare) - stabilite la Cernavodă, Megidia, Murfatlar şi 

Valul Traian.  

e) Portul maritim de debuşeu al canalului se va construi în 

imediata apropiere a părţii de miază - zi a portului maritim 

Constanţa. El va fi zidit în piatră beton şi este socotit de dimensiunile: 

2.000 m. lungime, 1.000 m. lăţime 10 m. adâncime şi va fi înzestrat cu 

cheiuri, platforme, dane, magazii, linii ferate etc. ...  

f) Dunărea are la etiaj 8 m. deasupra nivelului Mării şi 

înclinarea canalului pe tot parcursul de la Dunăre va fi de 0,129 m, 

pe suta de metri - (0,129 m / 00) -. Fâşia de apă din canal se îmbibă 

la Constanţa cu fâşia de apa a Mării.  

g) Viteza de scurgere a apei canalului este de maximum      

0,25 m. pe secundă.  

h) Debitul apei pe care-l va vărsa canalul în mare nu va 

depăşi 120.000 m.c. în 24 ore.  

i) Canalul va conţine un volum de apă de circa 19, 648.000 

metri cubi.  

j) 6 poduri metalice vor fi aruncate peste canalul deschis, 

care poduri vor servi drept legătură de comunicaţie între regiunile de 

pe ambele părţi ale canalului.  

k) Una uzină electrică la Megidia - (2.000 H. P.) - împreună 

cu instalaţiile de iluminat electric din porturi şi de pe parcursul 

canalului deschis şi al tunelelor maritime.  

l) Cheltuielile cerute pentru realizarea canalului le-am 

estimat la o sumă de  

aproximativ: 3.421,813.900 lei, astfel repartizate: Lei 406, 

110. 700 pentru săpăturile de pământ, „1.162,903.200 „zidării          

şi pavage „ 868,800.000 „ construirea portului la Mare,                      

„ 486,000.000 „ lucrările de complectări: clădiri şi magazii din 

porturi, podurile peste canal, uzina electrică Megidia. Lei        

12,000.000 pentru prizele – stăvilar - barage la Dunăre.  
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III.  

Îmi menţin convingerea, după cum am arătat-o în înscrierile 

precedente, că înfăptuirea canalului navigabil Cernavodă - Constanţa 

este un lucru cu putinţă şi întocmirea lui va trebui să se realizeze.      

Pe drumul văii Carasu - (Cernavodă - Alacapu) - terenul are 4 m. 

altitudine faţă de nivelul Mării. Săpătura acestui parcurs va fi din cele 

mai lesnicioase.  

De la Alacapu până la Valul lui Traian (cota 25 m. 

altitudine), trecând prin Murfatlar, terenul se ridică uşor de la 8 – 10 

– 20 – 25 m. altitudine. Şi pe acest parcurs săpătura canalului nu 

întâmpină piedici de neînvins, natura pământului fiind aluvionară 

amestecată cu prundiş. De la Valul lui Traian la Constanţa, terenul se 

ridică la 30 - 40 m. şi atinge cea mai înaltă cotă 56 m. la Palas.        

Pe această porţiune de 12.800 m. vor fi aşezate în linie dreaptă 

tunelele maritime, care vor debuşa in Portul Constanţa. Spărtura 

tunelelor se face în straturi terţiare de slabă rezistenţă aproape pe tot 

cuprinsul lor.  

IV.  

Ţara noastră, având a-şi apăra litoralul de graniţă al Mării 

Negre, îşi va complecta sistemul de fortificaţii ce se vor stabili 

dealungul coastei printr-o flotilă de viteză, ce ar îmbrăţişa cu 

eficacitate în câmp întins în acţiunea defensivă - (submarine, vedete 

repezi etc.) -.  

O asemenea flotilă va pătrunde şi în canal, de unde va avea 

uşurinţa de a se lega direct cu flotila de Dunăre, ambele flotile 

conlucrând mână în mână. În portul basin de la Valul lui Traian s-ar 

putea crea o bază navală pentru această flotilă maritimă.  

V.  

Odată cu săpătura Canalului, se vor asana bălţile şi mocirlele 

din Valea Carasu, iar terenul câştigat, bun de cultură, va deveni 

productiv. Apa canalului va soluţiona definitiv problema alimentării 

cu apă potabilă şi menajeră a oraşelor Megidia, Murfatlar, 

Constanţa, iar regiunea dintre Mare şi Dunăre, fiind străbătută de 
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fâşia de apă a canalului, va ajuta favorabil la înlăturarea secetei        

şi va premeni aerul uscat al regiunii.  

VI.  

Problema transporturilor fluviale, ajutată în mod eficace de 

reţelele canalelor, a interesat de aproape toate marile popoare. Ele 

continuă a-i atribui rolul de primă importanţă în desvoltarea lor 

economică. Germania, Franţa, Belgia, Olanda, lucrează cu 

perseverenţă la iţele fâşiilor de ape, care aduc prosperitatea 

regiunilor ce străbat.  

Marile lacuri din America sunt legate cu Oceanul Atlantic 

prin Canalul care debuşează în Hudson. În Franţa Rhonul merge 

printr-un tunel maritim - (7.000 m. lungime) - direct în portul 

Marsilia. Seina şi Rhinul comunică prin Canalul Marnei. Dunărea şi 

Rhinul nu sunt streine unul de altul.  

Se cunosc multe lucrări similare ca cele impuse tăerii 

canalului navigabil Cernavodă - Constanţa şi care au fost cu folosinţă 

realizate în diferite alte ţări. Mijloacele de care dispune tehnica 

ingineriei au atins în zilele noastre înalte perfecţiuni. Ele nu stau 

imposibile în faţa piedicilor naturii şi privesc lucrările de genul celor 

ce ne preocupă cu multă seninătate şi siguranţă.  

Pentru România, tăerea canalului navigabil Cernavodă - 

Constanţa o întrevăd ca operă ce trebuie să fie încadrată în marile 

interese de generalizare şi de consolidare ale Ţării. Unul din marile 

eforturi naţionale va trebui să fie călăuzit pentru realizarea acestei 

opere”.  

Note În „Analele Dobrogei” anul VIII 1927, pag. 156,     

rândul 17, se va pune: suma de 3.421.813.900 în loc de 2.935813.900,       

cum din eroare am trecut.  

După rândul 22 aceeaş pagină se va adăoga:                        

Lei 486.000.000 lucrările decomplectări, clădiri şi magazii din 

porturi, podurile peste canal, uzina electric Medgidia”.  

Acesta a fost  primul   proiect  modern   al canalului Dunăre –

Marea Neagră,  dezvoltat de către inginerul român JEAN 

STOENESCU - DUNĂRE, fostul nostru prefect. În linii mari 
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rezultatul vizibil în prezent seamănă destul de mult cu analizele 

fostului  înalt funcţionar al Statului din judeţul Putna. Lucrările la o 

cale navigabilă între Cernavodă şi Constanţa au început în anul 1949, 

dar economia românească din acea perioadă nu a putut suporta 

costurile mari implicate şi nu a putut produce echipamentul necesar. 

Astfel, în 1953, lucrările au fost oprite. In 1975, când condiţiile 

tehnice  şi materiale au fost create, lucrările de construcţie la Canalul 

Dunare – Marea Neagră au repornit. 

Imaginat din vremuri antice, abandonat, proiectat şi 

reproiectat de câteva ori în ultimii 2.000 de ani, Canalul Dunăre – 

Marea Neagră este cea mai  impresionantă construcţie realizată până 

acum în România. Fiind munca colectivă a 30 de institute de cercetare 

şi proiectare,  acest plan imens înglobează  peste 33.500 de proiecte de 

estimare si construcţie detaliate, semnate de peste 1.000 de specialişti. 

Constructia a necesitat excavarea a aproximativ 300 de 

milioane de metri cubi de sol şi rocă. Peste 4 milioane de metri cubi 

de beton şi beton armat au fost folosite, de asemenea şi 24.345 tone de 

echipament si lucrări metalice. 

Construcţia a durat 8 ani şi a fost inaugurată oficial pe data de 

26 mai 1984. Potrivit standardelor EEC – UNO, Canalul Dunăre – 

Marea Neagră se situează  în clasa a şasea de canale interioare, cea 

mai mare clasă pentru astfel de contrucţii. 

Canalul Dunăre – Marea Neagră leagă portul Cernavodă cu 

portul maritim Constanţa, scurtând cu aproximativ 400 km ruta 

mărfurilor de la Marea Neagră până la porturile dunărene din Europa 

Centrală. În plus, folosind această rută, mărfurile din Australia şi 

Orientul Îndepărtat, destinate Europei Centrale, îşi scurtează drumul 

cu 4.000 km. Prin deschiderea Canalului Main – Rin, în anul 1992,      

a fost realizată o conexiune navigabilă  directă  între Portul Constanţa 

şi Portul Rotterdam. 

Principalul avantaj al Canalului Dunăre – Marea Neagră 

consistă în legatura directă cu Portul Constanţa, cel mai mare port 

maritim de la Marea Neagră şi unul dintre cele mai mari din Europa. 
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Portul Constanţa permite accesul navelor maritime de până la 

165.000 TDW. Prin transbordarea încărcăturii în nave de până la 

5.000 TDW sau în barje fluviale de 3.000 TDW (care formează 

convoaie de până la 6, însumând 18.000 TDW), este furnizat un 

transport eficient al acesteia către centrul Europei.  

La acest  Mega Proiect, admiratorul lui I. M. Dimitrescu, 

prefectul Jean Stoenescu - Dunăre, a întrezărit din vremuri vechi atât 

avantajele, cât şi posibilităţile de realizare. 

Acelaşi I. M. Dimitrescu a fost drag multor prefecţi din 

vechime, între care îl mai putem aminti şi pe Vasile Ţiroiu, şef al 

administraţiei judeţene între anii 1934 - 1937. Implicat activ în viaţa 

podgorenilor din fostul judeţ Putna, Vasile Ţiroiu a renunţat la 

magistratură în 1920 şi a încercat până în 1949, când comuniştii l-au 

expulzat din propria locuinţă - să îmbunătăţească viaţa podgorenilor. 

După această dată, fostul magistrat şi deputat de Putna a fost obligat 

să-şi câştige pâinea cea de toate zilele de o manieră proletară, la 

munca de jos, într-o întreprindere socialistă. Pentru că şi în trecut, ca 

şi astăzi, viaţa podgorenilor nu era deloc uşoară, a publicat lucrări şi 

studii prin care încerca să sensibilizeze contemporanii despre criza 

podgoriilor putnene, care se refăceau cu greu de pe urma filoxerei. 

Spre sfârşitul vieţii a scris chiar un istoric al podgoriilor putnene, iar 

boloteştenilor le-a dedicat o frumoasă monografie. Ambele se află în 

manuscris la Arhivele din Focsani. După 1989 familia a reuşit să intre 

în posesia locuinţei magistratului Vasile Ţiroiu şi intenţionează să 

amenajeze o casă memorială 
5
.  

Despre viaţa inimosului I. M. Dimitrescu, documentele din 

Arhive şi lucrările sale arată următoarele: a venit pe lume în Focşani la 

data de 5 martie 1883 
6
 pe strada Mare, Despărţirea Galbenă, după 

vechea sectorizare a oraşului Focşani, fiind fiul lui Mihai Dimitrescu  

                                                 
5
 Muscă Valentin, In memoriam Vasile Ţiroiu (1890 - 1976), în Ziarul de 

Vrancea, 09 09 2010.  
6
 S. J. A. N. Vn., Colecţia de Stare Civilă a oraşului Focşani - registrul de 

născuţi pe anul 1883.  
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de treizeci şi şase de ani şi al Nataliei Dimitrescu de 19 ani. După cum 

pomeneşte în lucrările sale, primele amintiri ale copilăriei, le-a avut 

atunci când împreună cu buna şi bătrâna, coana Măndiţa, vecina 

familiei, care, ştiindu-l evlavios pe acest cel mai mare vlăstar al 

familiei Dimitrescu, l-a luat cu ea  la biserica  din uliţa unde locuiau 

pentru a vedea şi acesta pentru întâia oară în viaţă minunea din 

noaptea îngropării Domnului. Relatează în acea scriere că avea acasă  

patru fraţi mai mici, dintre care o soră în leagăn, care nu au putut să-l 

însoţească la acest moment religios şi au împiedicat-o şi pe mama lor 

să se bucure de această sărbătoare. Când a intrat în biserică cu 

bătrânica cea bună, lăcaşul bisericesc era plin cu credincioşi, cu 

lumânările aprinse, iar părintele Manolache şi dascălii Moţoc şi moş 

Leonte Ionică au cântat şi repetat melodiile obişnuite acestui moment, 

tărăgănate şi plângătoare, cu care creştinii ortodocşi, de aproape  două 

mii de ani, jelesc prohodind în noaptea de vineri  dinspre Paşte pe 

Mântuitorul vremii. I-au rămas vii şi amintirea din mijlocul bisericei 

„Sfântul Aer”, pe care se aşezase o pânză mare zugrăvită, cu chipul     

şi Sfântul Trup al celui Răstignit  pentru mândria oamenilor, coborât 

spre îngropare  de pe crucea suferinţei  Lui tăcute în acea biserică.      

Pe masă se mai găseau o icoană grea, îmbrăcată în argint şi 

împodobită cu pietre scumpe, buchete de liliac înflorit de curând, 

toporaşii primăverii, mănunchiuri de grâu verde şi des ca peria  pus  

pe farfurii de lut, tipsii de aramă sau de argint. Copilul I. M. 

Dimitrescu, privea cu nesaţ la tot ce se petrecea în jur, ascultând 

cuminte, sfios şi cu sufletul plin de fericire toată slujba şi cântările  

După un timp, lumea s-a închinat, sărutând Sfântul Aer, iar copiii      

au trecut pe sub el de trei ori. Toate podoabele şi florile au fost strânse 

de pe masă şi în urmă bătrânul negustor Pavel Rădulescu, cu Iorga 

Dumitriu comisarul, cu Moise Mihăilescu pictorul şi cu părintele 

Manolache au ridicat pe sus pânza  şi făcându-şi loc prin mulţimea 

îngrămădită s-au aşezat la uşa bisericii. După aceea tot norodul de 

credincioşi a ieşit afară, trecând pe sub pânza pomenită. În cântările 

Prohodului cântat de preot, dascălii   şi câţiva credincioşi cu făclioare 

aprinse au înconjurat biserica de trei ori, pentru înmormântarea 
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Aceluia, care în noaptea următoare a Sâmbetei spre Duminică va 

învia, după cum e scris în Sfintele Scripturi. În curtea bisericii, unde, 

pe atunci, încă mai existau cimitirele parohienilor, în noaptea aceea, 

după obicei, pe la nenumărate cruci şi morminte se aprinseseră de 

către neamurile celor morţi, tămâie şi sute de făclioare ale căror lumini 

îţi dădea impresiunea că cerul se coborâse pe pământ cu puzderia lui 

de stele scânteietoare. Cu sufletul învăpăiat de bogăţia acestor imagini 

ce s-au arătat privirilor de copil ale lui I. M. Dimitrescu, acesta s-a  

dus acasă şi până noaptea târziu acesta n-a  putut închide ochii de 

uimirea ce i-o dăduse cea dintâi seară a Înmormântării Domnului Iisus 

Christos, cea mai veche şi cea dintâi amintire săpată adânc în acea 

minte de copil 
7
.  

Din  primele sale amintiri şcolare aflăm că părinţii s-au mutat 

pentru agonisita vieţii, pe când avea 5 ani, la Bucureşti, iar primii ani 

de învăţătură  i-a făcut o parte la Şcoala din strada Polizu şi apoi la 

altă Şcoală primară de pe Calea Griviţei. Când părinţii s-au reîntors în 

Focşani în anul 1891, a  fost înscris la Şcoala nr 2 de Băieţi Focşani, 

căreia i se mai spunea pe vremea aceea Şcoala lui Alexandru Puiu, 

care era director, un moşneguţ puţintel la făptură, c-o mică bărbuţă, 

doi ochi plini de bunătate, pătrunzători, care i-a citit certificatul şcolar  

de unde venise şi l-a îndreptat către clasa potrivită. Primele impresii 

ale noului venit la şcoala din Focşani n-au fost dintre cele mai bune. 

Plecat de la o şcoală nou - nouţă din Capitală, cu mobilier şi material 

didactic frumos, neatins, cu săli spaţioase şi pline de soare, toate 

acestea contrastau cu modesta cămăruţă a primei şcoli din Focşanii   

din Moldova şi atunci destul de bătrână de peste 60 de ani. Băncile de 

brad cu totul primitive îl făceau să viseze cu dor la pupitrele de la 

şcoala din Calea Griviţei. Dar când s-a apropiat de ferestrele din 

partea opusă uşii de la sala de clasă, decorul sărăcăcios s-a schimbat. 

Dincolo de geam s-a dezvăluit o privelişte încântătoare, grădini pline 

                                                 
7
 „Amintiri” ... în I. M. Dimitrescu, Oameni dela Oraş (Amintiri - Schiţe 
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de verdeaţă, pomi roditori şi plopul din colţul nord estic al grădinii 

şcolare, plop care i se păruse de o mărime fantastică. De multe ori, pe 

timpul cât a stat la acea şcoală, în orele de clasă, cu privirea şi gândul  

trecea dincolo de cei patru pereţi, oprindu-şi mintea pe măreţul arbore 

şi de nenumărate ori a fost  cuprins de o plăcere nepotolită de a-i 

număra frunzele verzi argintii. La clasa I-a a avut dascăl pe Alexandru 

Georgescu, un om de statură puţin mai răsărită decât mijlocie, cu 

barbă neagră, care avea un cucui în frunte şi obişnuia să-şi mestece în 

gură mustăţile şi barba, lucru care distra şi atrăgea privirile copiilor 

Era un dascăl conştiincios, dar cam ursuz.  

În clasa a II-a a început a învăţa cu Grigore Diaconescu, un 

bărbat simpatic, plin de voie bună, cu privirea încrucişată, bun 

povestitor. Dintre toate lecţiile acestuia, i-au rămas în amintire      

lecţia de religie când le-a vorbit  elevilor despre copiii lui Iacov, care 

au vândut pe fratele lor mai mic Iosif. 

Clasa a III-a făcut-o cu Gheorghe I. Rarincesu, de la care o 

amintire deosebită este aceea când le-a arătat prima dată  harta 

României cu ţările vecine. Acest învăţător nu era o fire prea 

entuziastă, totuşi vorba lui a căpătat un accent deosebit de însufleţire  

când cu o liniuţă le-a arătat  hotarele până unde se întinde neamul 

românesc, care a trăit o dată într-o ţară mare şi puternică Dacia lui 

Traian. Trebuie amintit că, în copilăria micului Dimitrescu erau 

timpurile când întreg neamul românesc năzuia să-şi împlinească 

măreţul şi frumosul vis naţional  şi care la 1918 a devenit aievea, sub 

ochii aceluiaşi tânăr Dimitrescu.  

Urmează  ultimul trimestru  în clasa a III-a cu Petrache 

Dragomirescu, iar într-a patra a găsit iarăşi pe Gheorghe I. Rarincescu, 

acelaşi om cu autoritate, serios şi bun învăţător  
8
. Aprecierile lui          

I. M. Dimitrecu nu au rămas doar la stadiul de laude şi atât, ci a militat 

pentru ca acestui om  să i se ridice, după moarte, un bust în curtea 
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şcolii pe care  servit-o de-a lungul vieţii. Monumentul este prins în 

evidenţele Direcţiei de Cultură Vrancea cu următoarea descriere „Gh. 

Rarincescu s-a născut în anul 1864 în comuna Coteşti. A fost 

absolvent al Şcolii Normale de Învăţători din Galaţi, apoi a funcţionat 

ca învăţător în Coteşti, ca director al Şcolii de la Vidra (1888 - 1889) 

şi ca director al Scolii de Baieti Nr. 2 din Focşani timp de 30 de ani. A 

fost decorat pentru întreaga carieră pedagogică, cu Răsplata Muncii 

pentru Invăţământ cl. II si I, Medalia Jubileului Învăţământului 

Românesc, Coroana României în Gradul de Cavaler.  A fost un cadru 

didactic rămas în istoria învăţământului românesc pentru daruirea cu 

care a educat câteva zeci de generaţii de elevi, pentru calitatea şi 

exigenţa manifestată în întreaga sa carieră pedagogic. 

Pentru aceste merite deosebite şi pentru tot ce a realizat în 

folosul comunităţii, administraţia locală la iniţiativa cadrelor 

didactice din Focşani i-a ridicat un bust comemorativ din             

bronz realizat de Cornel Medrea,  monument istoric clasat cod LMI 

VN-III-m-B06576 in curtea şcolii în care a funcţionat ca director trei 

decenii, inaugurat în 1931, când aceasta împlinea 100 de ani de 

existenţă”.  

La Liceul „Unirea”, Dimitrescu, a intrat pe la 1895, în prima 

clasă de gimnaziu, care era pe atunci   inclusă în cadrul învăţământului 

şcolar în cuprinsului Liceului. În curtea acestei şcoli, noii elevi 

pregătiţi pentru a umple sălile de clasă „sfioşi şi nestingheriţi   

aşteptau cu nerăbdare, nici ei nu ştiau ce. Deodată dintr-o cameră 

apare un domn înalt, frumos, cu doi ochi vioi, nişte mustăţi mari, 

îmbrăcat cu o redingotă cenuşie, zâmbind cu bunătate  şi privind 

mirat spre noua generaţie de elevi, unul mai micuţ decât altul”, iar pe 

I. M. Dimitrescu, când l-a văzut cât era de mic, l-a întrebat  dacă 

„întradevăr s-a înscris în liceu sau avea un frate mai mare 

acolo”. Acest domn glumeţ era Savel Rahtivan, acum un necunoscut, 

pe atunci o figură cu notorietate în oraş, ajuns chiar şi primarul urbei 

într-o anume perioadă. Acesta era noul diriginte al clasei lui I. M. 

Dimitrescu, profesor de matematică, franceză şi fiziografie. Elevii au 

fost conduşi la sala destinată lor, iar acolo domnul Rahtivan a venit în 



Florin Marian Dîrdală 

 

318 

 

faţa clasei şi a început să le vorbească despre îndatoririle ce le vor 

avea de acum înainte ca băieţi mari. Şi multe alte lucruri le-a spus 

acest om deosebit al Focşaniului de altădată, dar în mintea băieţilor 

toate s-au uitat chiar din prima clipă, căci tuturor le zburau gândurile 

afară spre curtea din dosul şcoalei unde erau aparatele de gimnastică 

pe care abia aşteptau să le ia în primire. Acolo profesor le-a fost 

domnul Copcescu sau Conu Alecu, un pumn de om, vioi, energic şi cu 

aparenţă de severitate – încât le băgase frica în oase, de nici nu se 

crâcnea în faţa lui. La muzică era domnul Ioan Nanulescu,  profesor şi 

bărbat simpatic, care cu răbdare, muncă şi cu sistem a pus elevii la 

curent cu multe din această materie.  I. M. Dimitrescu recunoaşte că-i 

plăcea muzica mai mult chiar şi decât gimnastica, pentru că acest 

profesor a considerat despre el că fusese înzestrat cu o voce frumoasă 

de sopran, motiv pentru care profesorul îl ducea adesea să cânte la 

Şcoala secundară de fete unde de asemenea era profesor. Acolo 

directoarea şcolii stătea numai lângă noul membru al corului  pentru a 

nu fi vreo bănuială  că într-o şcoală de fete întrase un băiat de liceu 
9
. 

 După liceu a satisfăcut legea recrutării, cum se denumea în 

trecut stagiul militar, fiind înscris în controalele Cercului Militar la 

matricola nr. 125 din 1904, unde figurează cu  următoarele mutaţii: 

participare la Războiul Balcanic fiind mobilizat prin Ordinul de zi    

nr. 3 la data de 23 iunie 1913, iar pe 15 august 1913 a fost 

demobilizat  prin Ordinul de zi nr. 45. A participat şi la Primul Război 

Mondial, fiind  mobilizat la 15 august 1916  cu Ordinul de zi nr. 10. 

Din 1 aprilie 1917 a urmat Şcoala Pregătitoare a Ofiţerilor de Rezervă. 

Pe 25 mai 1918 a fost demobilizat cu Ordinul de zi nr. 553. Despre 

perioada războiului vorbeşte într-o nuvelă a sa când aminteşte că în 

primăvara anului 1917 la regimentul său din satul Buhalniţa din 

judeţul Iaşi, s-a primit ordin ca toţi cei care îndeplineau condiţiile să 

urmeze o şcoală de ofiţeri, să fie trimişi în acest scop la Botoşani unde 
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erau refugiate toate şcoalele militare din Bucureşti. I. M. Dimitrescu a 

fost selectat şi împreună cu alţi tovarăşi au plecat după cum spunea 

ordinul. La capătul  unui drum plin de peripeţii au ajuns la Botoşani 

pentru a fi luaţi în evidenţă la acea şcoală, dar pentru că au sosit 

noaptea târziu, au mers la Poliţia oraşului şi l-au rugat  pe comisarul 

de serviciu să le facă rost de un loc peste noapte. Acesta i-a dus la o 

cârciumă în uşa căreia s-a arătat cu un opaiţ, o ovreică bătrână şi 

nepieptănată, care i-a condus într-o cameră din dos, în care se găseau 

ca mobilier o masă de brad, două scaune, un pat sau mai bine zis,        

o laviţă acoperită cu rogojină. A doua zi s-au prezentat la şcoală şi 

după formalităţi au început să caute prin oraş  o gazdă permanentă, pe 

care au găsit-o, la o doamnă Şaferman, o femeie grasă şi scurtă cam de 

vreo cincizeci de ani atunci.  Cât au stat la aceasta, au mâncat doar 

lapte amestecat cu apă, deşi au rugat-o tot timpul să le dea şi alte 

feluri. La toate propunerile aceasta replica „în timpi normali v-aş fi dat 

şi chiftele marinate, fasole flocăită, ori pârjoale cu pitlegel roşu, 

acum în vreme de risbel, nu-i chip”.  Pe la mijlocul lui septembrie 

1917 forurile înalte hotărăsc terminarea cursurilor de la Şcoala 

Militară, noua serie de elevi fiind destul de pregătită pentru gradul de 

ofiţer şi astfel I. M. Dimitrescu cu camarazii săi au fost siliţi a părăsi 

Botoşaniul şi pe scumpa lor madame Şaferman 
10

. 

Alte momente semnificative ale vieţii sale au fost 

următoarele: a capătat drepturi civile şi politice integrale în anul 

1906,  fiind înscris în acest an în listele electorale ale oraşului Focşani  

la colegiile II Adunare şi II oraş, cu vot direct.  A predat  între anii 

1906 - 1908 la Şcolile Primare din Vizantea, Găuri şi Colacu cu 

salariu lunar de 59,50 lei lunar. Din  martie 1908 şi-a început      

cariera în administraţie fiind numit copist  în  Cancelaria 

Prefecturii Judeţului Putna în locul unui anume I. Marinescu    

destituit. Urmează  promovări numeroase, mai ales după încheierea 
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Primului Război Mondial, în anul 1919 fiind numit şef de birou în 

cancelaria Prefecturii şi din 1924 şef birou principal. În această 

perioadă pierde un preţios coleg şi nu are astâmpăr până nu-l ridică în 

1926 un monument pentru neuitare chiar în curtea Prefecturii.              

Îl chema Mihai Rainu şi a lucrat la Prefectură, unde a murit în timp ce 

întocmea un raport. Mihai Rainu a fost considerat un model al 

funcţionarului, dedicat binelui public, care şi-a pierdut viaţa               

„în exerciţiul funcţiunei sale pe scaunul pe care-l cinstise în toată 

viaţa lui”, motiv pentru care colegii i-au ridicat statuie în faţa Palatului 

Administrativ la doi ani de la deces. Publicistul I. M. Dimitrescu 

spune că Mihai Rainu „n-a fost nici un mare bărbat politic, nici 

general vestit, nici artist celebru, ci modest funcţionar, slujitor public 

cinstit al acestui judeţ”. 

Dar să vedem cine a fost funcţionarul model Mihai Rainu şi 

de ce i s-a ridicat statuie. „S-a dezvelit astăzi în faţa Domniilor 

voastre, piatra şi bronzul de recunoaştere a unei activităţi care a 

desfăşurat-o în viaţă, pentru binele public, un om, care n-a fost nici 

un mare bărbat politic, n-a fost nici general vestit, nici literat, nici 

artist celebru, ci modest funcţionar, slujitor public cinstit al acestui 

judeţ. În simplitatea şi modestia persoanei pe care o simbolizează 

acest bust, stă raritatea serbării şi poate tocmai prin această capătă o 

măreţie şi semnificaţie într-adevăr excepţională. Mihai Rainu a slujit 

acest judeţ în diferite funcţiuni timp de 33 de ani şi a căzut lângă 

biuroul său răpus de o boală care-l pândise multă vreme, s-a stins 

chiar în exerciţiul funcţiunei sale pe scaunul pe care-l cinstise în toată 

viaţa lui de funcţionar”, scrie I. M. Dimitrescu în volumul 

„Îndrumătorii”. 

Născut în Focşaniul lui 1867 ca fiu al negustorului Ştefan 

Rainu şi crescut cu idealul câştigării Independenţei, Mihai îşi 

întemeiase încă de mic nişte principii solide de viaţă. „Făcea parte din 

acea clasă care constituia pe vremuri nobleţea românească a 

târgurilor noastre, clasă la resturarea căreia se frământă toată 

înţelepciunea bătrânilor şi entuziasmul viforos al tinerilor iubitori de 

ţară din zilele noastre. A cunoscut pe eroii războiului Independenţei, 
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pe Maiorul Şonţu, pe căpitanul Cracalia pe locotenentul Kivu 

Slăvescu (…) şi pe alţii, figuri legendare ale lupţii pentru neatârnare 

(…) crescut în această atmosferă de înălţare sufletească, Rainu 

devenise un idealist şi om care-şi iubea ţara şi neamul. Ori unde era 

vorba de o iniţiativă frumoasă şi care privea binele neamului şi al 

patriei, Rainu îşi da obolul, sprijinul său preţios”, mai scrie 

Dimitrescu în minunatul său stil. Publicistul mai spune că Rainu era 

un funcţionar destoinic, muncitor conştiincios, cinstit şi cu un simţ de 

demnitate care îi onorează amintirea. De asemenea, Dimitrescu îl mai 

descrie pe funcţionar ca fiind „un om luminat, un autodidact”, ale 

cărui cunoştinţe în toate ramurile erau în destul de apreciate de cei ce 

l-au cunoscut. „I s-a ridicat acest modest semn de recunoştinţă, ca o 

închinare lui, considerându-l simbol al funcţionarismului român: 

cariera plină de amărăciuni, de muncă, privaţiuni şi jertfe 

neprecupeţite în folosul statului şi binelui public. Să fie binecuvântată 

în veci amintirea lui Mihai Rainu, care va simboliza pentru multă 

vreme cele mai înalte însuşiri de slujitor public”
 11

, conchide  

Dimitrescu. 

Ultima funcţie pe care Rainu a ocupat-o a fost cea de secretar 

al Consiliului Judeţean Putna care funcţiona în Palatul Administrativ.  

Despre dăinuirea amintirii acestuia, Dimitrescu s-a înşelat mult. 

Aprecierea concetăţenilor se pare  că nu a durat prea mult. Rând pe 

rând au venit ba Războiul, ba ruşii,ba comuniştii, iar dintr-odată    

bustul a dispărut şi amintirea acelui om s-a risipit ca un fum.                

I. M. Dimitrescu nu a mai îndrăznit să militeze din nou  pentru 

reconstrucţia lui, de altfel în anul 1945 fiind deja pensionar şi deci 

lipsit de un cuvânt hotărâtor în instituţiile de sus ale judeţului.  

În acelaşi stil ca marele nostru istoric Nicolae Iorga, începând  

cu această  perioadă, de la mijlocul deceniului al 3-lea al sec. XX,        

I. M. Dimitrescu lasă câteva istorioare despre oameni pe care i-a 

cunoscut şi care au însemnat ceva pentru locurile acestea vrânceneşti. 
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Câteva au fost publicate, dar cele mai multe se află în manuscris  la 

instituţia Arhivelor Judeţului Vrancea. Dintre cele publicate remarcăm 

omagiul scris în anul 1933 la moartea profesorului Gheorghe I. Pamfil 

despre care a scris în felul următor: „cu dânsul se stinge încă unul din 

falanga luptătorilor pentru înjghebarea şcoalei noastre secundare. 

Octogenarului vioiu care a închis ochii deunăzi, Liceul Unirea îi 

datoreşte mult , ţinând seam că din cei 35  de ani închinaţi şcoalei lui 

dragi, 12 i-a fost numai director. A luat în primire un modest 

Gimnaziu, cu un restrâns număr de profesori şi elevi şi la 1896, când 

a încetat directoratul său, a dat culturii româneşti un falnic Liceu cu 

şapte clase şi alte două divizionare, toate bine populate de o 

şcolărime harnică şi un corp profesoral care făcea fala şcoalelor din 

România de ieri …”. În anul 1921 a fost câteva luni prefect al 

judeţului naşterii sale, Putna şi, deci, şef al lui I. M. Dimitrescu.   

„Deşi era destul de bătrân acum  a fost de o activitate care ne-a uimit 

pe toţi. Neobosit de dimineaţa şi până noaptea târziu umbla prin 

judeţ, pe drumurile rele, brăzdate încă de tranşeile din vremea 

războiului, foarte simţitor şi înduioşat, în faţa atâtor şi atâtor dureri 

pe care le lăsase războiul mai ales în Putna, unde fusese teatrul 

marilor bătălii … O grijă nepreţuită pentru ţăran şi pentru şcoala lui, 

acestea îl preocupau îndeosebi. Printre toate greutăţile acelor 

vremi cumplite a avut o singură satisfacţie, care i-a înveselit ultimii 

săi ani. A avut norocul ca în judeţul lui , în judeţul strămoşilor lui de 

ţărani, să-i fie sortit a trage el cea dintâi brazdă în comuna Mirceşti, 

pe ogorul celor dintâi ţărani împroprietăriţi după războiul cel Mare. 

Aceasta a fost una dintre cele mai mari satisfacţii ce i le-a dat viaţa    

şi a ţinut s-o spună cerând să se însemneze când era e patul de   

moarte cu o zi înainte de obştescul sfârşit că el a fost prefectul ce a 

făcut cea dintâi împroprietărire în judeţul lui” 
12

. Şi a mai făcut        

Gh. I. Pamfil, ceva ieşit din comun în viaţa sa. Şi-a dat demisia din 

funcţia de prefect, când şeful său de partid i-a cerut să facă ceva, nu 
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ilegal sau abuziv, dar cu care profesorul nu era de acord. Şi a preferat 

să demisioneze decât să-şi încalce mândria. Aceştia au fost câţiva din 

oamenii, lângă care s-a format eroul nostru şi era puţin probabil ca 

acesta să nu le împrumute din felul lor de a fi. 

Întorcându-ne la cariera urmată de Dimitrescu se mai poate 

aminti că în 1929 a absolvit complet cursurile Şcoalei Superioare de 

Ştiinţe de Stat din Bucureşti cu teza de licenţă intitulată „Descreşterea 

Populaţiei Româneşti în oraşele Moldovei”. Pe 8 august 1930 este 

numit provizoriu secretar general al judeţului. Au urmat ocuparea 

funcţiei de director de prefectură, iar din 1935 a devenit  prim - pretor 

al subprefecturii Bilieşti. Pe 31 decembrie 1937 a ocupat cea mai 

înaltă funcţie din cariera sa, fiind numit subprefect în locul lui Ioan 

Ispir aflat în concediu. Este pus în retragere la pensie, după cererea 

depusă la sediul administrativ al Ţinutului Dunărea de Jos,  în sarcina 

rezidentului regal C. C. Giurescu care, luând în seamă  legea 

privitoare la pensionarea celor care au luat parte la Războiul pentru 

Întregirea Neamului, a emis decizia nr. 593 din 1939, prin care i s-a 

permis ieşirea din serviciu. Pe 10 iunie 1939 rezidentul regal 

Constantin C. Giurescu a comunicat Prefecturii Putna că s-a primit la 

această Rezidenţă demisia d-lui I. M. Dimitrescu şi prin deciziunea 

pomenită  mai sus,  a fost pus în retragere, prin cerere, la  vârsta de    

56 de ani. Din viaţa personală documentele vremii ne dezvăluie că s-a  

căsătorit în anul 1919 cu Florica Drăgulănescu cu care a avut un copil, 

Radu Costin, născut în anul 1925. Un an mai târziu, proaspăta 

mămică  a decedat, iar funcţionarul a căutat din răsputeri să-şi refacă 

viaţa şi să găsească copilului o mamă vrednică. În  1932, s-a căsătorit 

a doua oară cu Maria Apostolescu. Din păcate în viaţa familială, 

bucuriile au fost mai puţine decât în profesie, în această perioadă 

singurul copil având o nefericită traumă care a dus la pierderea 

ambelor picioare, iar în anul 1946 cea de-a doua soţie a divorţat, 

sentinţa fiind pronunţată de  Tribunalul Putna Secţia I cu nr. 209.         

I. M. Dimitrescu a încercat să-şi refacă viaţa şi a treia oară, în anul 

1947, căsătorindu-se cu Lucreţia Toader, dar destinul său parcă scris 

de dinainte pune verdictul  inevitabil. Are loc un nou divorţ în anul 
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1957, iar actul este consemnat în registrul de despărţenie al Sfatul 

Popular al oraşului Focşani cu nr. 62. Dacă viaţa până atunci nu i-a 

fost prea prietenoasă, ultimii ani din existenţă, până la decesul acestuia 

din 1971 au fost cumpliţi, bolile şi batrâneţea fiindu-i completate de 

durerea de a-şi îngriji copilul infirm 
13

, pe care-l plimba uneori prin 

oraşul  pe care-l abia îl mai recunoştea, familiarele străzi întregi,   

pline de case, fiind înlocuite cu actualele cartiere şi  ansambluri de  

blocuri. După  decesul celui pe care prietenii îl numeau cu simpatie şi 

respect Moş Gugulică, fiul i-a mai supravieţuit câţiva ani şi ultimele 

zile i-au fost alinate de prea  puţini prieteni. Aceasta a fost existenţa 

unui focşănean obişnuit, dar dornic să nu fie uitat. O viaţă cu bune şi 

rele. Funcţionarul ce a servit  în vremuri tulburi, scriitorul ce a lăsat 

mărturii despre locuri aproape necunoscute conaţionalilor şi tatăl 

nefericit care a fost I. M. Dimitrescu a reuşit să  trăiască cu 

demnitate şi mai mult chiar să aştearnă pentru nemurire câteva urme 

ale trecerii sale vremelnice prin aceste  locuri. 

 

                                                 
13

 Cherciu Cezar – Focşani - o istorie în date şi mărturii (sec. XV - 1950).   



 

 

 

 

 
 

LA 110 ANI DE LA NAŞTEREA LUI  

N. AL. RĂDULESCU 
 

 Florin Marian Dîrdală 

 

Distinsul profesor, despre care atât de puţini îşi mai aduc 

aminte şi totodată marele geograf, N. Al. Rădulescu, a venit pe lume 

în judeţul Vrancea, a urmat liceul la Focşani, a avut câteva 

realizări publicistice locale remarcabile, a predat la cea mai importantă 

instituţie şcolară din oraşul nostru şi a binevoit să redacteze o lucrare 

de doctorat, închinată tot  acestui  ţinut al Vrancei arhaice. Toate 

aceste rezultate, geograful menţionat mai sus, le-a obţinut într-un 

timp, relativ scurt, până în jurul vârstei de 33 de ani, când brusc a 

simţit că locul formării lui a devenit străin şi dintr-un motiv, prea 

puţin ştiut, a preferat să ceară un transfer ministerial, iniţial la 

Seminarul de la Cluj şi apoi  la Craiova şi la Bucureşti. Acest fapt mă 

determină să concluzionez că, este puţin de crezut că, un intelectual de 

aşa nivel, care la 25 de ani întemeia o revistă zonală prestigioasă, 

vestita  „Milcovia” și pe care a susţinut-o 7 ani în tot atâtea numere, 

iar în al optulea an,  închina o lucrare amplă şi dedicată  ţinutului 

Vrancea, alcătuită din aproape 200 de pagini şi 25 de planşe 

cartografice privind această zonă, a simţit dintr-o dată o chemare 

misterioasă către  alte colţuri ale ţării şi a părăsit, atât personal, dar 

mai ales spiritual, teritoriul natal. Care a fost cauza, e greu de spus, 

dar câteva indicii mă determină să apreciez că,  locul, unde profesorul 

de geografie N. Al. Rădulescu a găsit prea puţină susţinere pentru 

lucrările de specialitate realizate, dar şi pentru  acelea ce le  avea în 

vedere, nu mai putea să-i ofere un confort intelectual şi trebuia 

abandonat cât mai repede pentru a nu ştirbi din puterea de muncă 

formidabilă a inimosului cercetător.   
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Ceea ce e şi mai straniu îl reprezintă aspectul dezvăluit de Ion 

Diaconu într-o scrisoare adresată savantului Simion  Mehedinţi,  pe      

1 ianuarie 1961, în care etnograful Vrancei  adopta o exprimare 

distrugătoare la adresa „sinistrului cultural N. Al. Rădulescu, care l-a 

săpat în orice ocazie şi cu orice prilej” sau respectând întrutotul  

citatul, care consemnează: „m-am retras în tihărăile Vrancei … ca să 

fug de contemporanii care m-au dus, vreme de un an şi jumătate, unde 

m-au dus … pentru ca să scap de greaua suferinţă  de care v-am 

vorbit în treacăt, în scrisoarea mea din toamna trecută. Pentru că 

suferinţă grea, cred că, se cheamă cea de care am zăcut trei luni şi 

jumătate la Sanatoriul T. B. C. Tulgheş, din primăvară până-n 

toamnă. Vă înfăţişez buletinul de ieşire nr. 603 din sanatoriu, pe care 

vă rog să mi-l restituiţi când puteţi. M-au ofticat contemporanii mei, 

Mult stimate, Domnule Profesor Mehedinţi ! Printre ei se află fără să 

fi vrut – sunt sigur de asta – şi istoricul C. C. Giurescu, dar în prima 

linie, sinistrul cultural N. Al. Rădulescu. Cum ? Voi însemna eu o 

dată şi o dată, despre activitatea lui subterană, în această privinţă şi 

în altele, ca să se vadă cum acest om, [ieşit n. e.] din tiparul diabolic 

al lui Joseph Fouché, a lucrat infernal, pentru ca el să se ridice,      

iar prietenii lui să fie înfrânţi în mod iremediabil”
 1

. Să pârăşti pe 

cineva de talia lui N. Al. Rădulescu la redutabilul Simion Mehedinţi, 

era un act de mare cutezanţă şi e de mirare cum sărmanul Ion Diaconu 

a putut să devină atât de pătimaş şi să lanseze o astfel de teorie, care e 

greu de crezut că a fost  reală. Să fi fost o mai veche ură între cele 

două pesonalităţi, ambele din aceeaşi generaţie, să fi izbucnit această 

mânie în vremea când aceştia predau la Liceul „Unirea”, unde au fost 

colegi vreo câţiva ani şi când au colaborat la revista „Milcovia”, să fi 

existat unele divergenţe politice între cei doi sau să fi fost altceva la 

mijloc ?    

                                                 
1
 Ion Diaconu, corespondenţa cu Simion Mehedinţi, p. 61, comunicată de 

conf. Dr. Costică Neagu în Milcovia – Revistă regională de studii Focşani 

seria a III-a, anul X, nr. 19, iulie – decembrie 2014. 
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La revista „Milcovia”, ideea publicistică a lui N. Al. 

Rădulescu, a semnat materiale şi Ion Diaconu, dar acestea erau 

alcătuite  doar din texte folclorice culese de prin diferite locuri ale 

actualului judeţ Vrancea, fără nicio analiză suplimentară şi fără        

alte adăugiri, semn că munca de la revistă nu însemna  pentru  Ion 

Diaconu ceva tocmai serios. Acest lucru poate spune ceva despre 

relaţia încordată dintre cei doi, fără a lămuri deloc misterul supărării 

explicite,  de mai târziu, a lui  Ion Diaconu, poate  stârnită, mai mult, 

cu siguranţă, de diferenţa de idei, nu de vreo ideologie politică  sau 

vreo funcţie profesională. 

 Am crezut că între cei doi ar fi existat  o competiţie pentru 

scaunul de director al Liceului „Unirea”, dar lucrul acesta nu se 

susţine, pentru că Ion Diaconu a ajuns să ocupe această funcţie abia în 

perioada 1939 - 1940, când N. Al. Rădulescu era, deja, plecat de ceva 

timp  din oraşul Focşani. Se pare că  o neînţelegere între cei doi a 

existat, întrucât se ştie că Ion Diaconu a stat vreo doi ani, închis de 

regimul comunist, iar după eliberare a cerut  reîncadrarea în 

învăţământ, fapt ce i-a fost refuzat, fără drept de apel. În acel moment, 

sigur Ion Diaconu, de voie, de nevoie, s-a adresat fostului coleg de la 

Liceul „Unirea”, marelui  N. Al. Rădulescu, ajuns şef la Institutul 

Geografic Naţional şi membru în diferite comisii ştiinţifice de 

promovări, precum şi întemeietor de facultate de specialitate 

geografică, într-un cuvânt, un om cu greutate, deci 

acestei personalităţi, profesorul Ion Diaconu, nu avea cum să nu-i 

transmită rugămintea personală care  a  vizat  un ajutor, în anul 1954, 

pe linie profesională, sprijin care nu a venit, cel puţin nu în acel 

moment, dovada fiind refuzul autorităţilor de a-l încadra  în 

învăţământ, astfel încât caracterizarea pe care i-a adresat-o lui Simion 

Mehedinţi, 7 ani mai târziu, cu privire la N. Al. Rădulescu, se pare că 

nu a fost departe de adevăr. 

Cele specificate mai sus sunt doar supoziţii, bazate pe un scurt 

text al lui Ion Diaconu din anul 1961 şi trebuie privite cu reţinere, 

supărarea acestuia putând fi  provocată, în primul rând de întorsătura, 

dar şi de palma nemeritată, pe care i le-a adus viaţa, începând cu 



Florin Marian Dîrdală 

 

328 

 

arestarea din august 1952 şi  neprimirea în învăţământ din 1954, 

aspect la care s-a revenit mai târziu, fiind totuşi inclus pe un astfel de 

post. Ar mai putea proveni de la o situaţie nefericită, prilejuită de 

munca depusă de Ion Diaconu la pregătirea momentului festiv, dedicat 

împlinirii a 100 de ani de la săvârșirea  Micii Uniri, unde iniţial 

profesorul a fost cooptat, ulterior îndepărtat şi unde, vinovat este 

perceput tot N. Al. Rădulescu, lângă care este pomenit şi I. M. 

Dimitrescu 
2
.  

Lăsând de o parte ideile, prea puțin plăcute, iată faptele 

concrete care l-au avut personaj central pe geograful născut în 

podgoria Budeștiului și a Coteștiului, din fostul județ  Râmnicu Sărat. 

În vechile publicaţii 
3
  găsim  următoarea caracterizare a acestuia 

întocmită în conformitate cu dispozițiunile art. 63 din legea relativă la 

organizarea învățământului superior şi unde  ministerul publica 

raportul comisiunii de chemare  prin transferare  la catedra de 

geografie generală și antropogeografie de la Facultatea de Științe din 

București – nr. 195.999 / 946 – „Raport pentru transferarea d-lui 

profesor N. Al. Rădulescu, de la Academia Comercială din București 

la catedra de geografie generală și antropogeografie de la Facultatea 

de Științe din București”.  Comisia ținând seama de obligaţiile care 

leagă pe actualii profesori de introducere în geografie şi geografie 

umană  din Cluj şi Iaşi, de oraşul şi de catedra lor, propune 

transferarea d-lui profesor N. Al. Rădulescu de la catedra de geografie 

economică  pe care o ocupa la Academia Comercială din Bucureşti,    

la catedra de geografie generală şi antropogeografie vacantă la 

Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. Comisia sprijină această propunere 

pe următoarele considerente: născut în 1905, d-l profesor N. Al. 

Rădulescu este licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filosofie din 

Bucureşti în anul 1927 şi doctor în geografie al Facultăţii de Ştiinţe 

din Cernăuţi - 1936.  Activitatea d-sale, didactică, începe în 1929, 

                                                 
2
 Ibidem. 

3
 Monitorul Oficial, partea a I-a nr. 269 din 20 noiembrie 1946, paginile 

12.064 – 12.065. 
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când e numit profesor suplinitor la Gimnaziul din Odobeşti şi continuă 

ca asistent universitar la Institutul de Geografie al Facultăţii de Ştiinţe 

din Cernăuţi (1929), profesor titular de geografie la Liceul „Unirea” 

din Focşani (1931), detaşat în aceeaşi calitate la Seminarul Pedagogic 

Universitar din Cluj 1935 - 1938,  conferenţiar de antropogeografie, 

prin concurs la Bucureşti (1938), definitivat în 1942, profesor 

suplinitor de geografie economică la Academia Comercială din 

Bucureşti (1941 - 1943) şi profesor titular prin chemare la aceeaşi 

catedră, din 1943.  O carieră didactică de peste 17 ani în care timp a 

fost remarcat ca un profesor de elită, cercetător în câmpul geografiei 

ştiinţifice  şi organizator al activităţii generaţiei tinere de geografi 

români. Cursurile ţinute la Universitatea din Bucureşti (Istoria 

geografiei, Geografie economică, Etnogeografie), parte din cele 

predate viitorilor profesori secundari (Etnografie) ca şi cele de la 

Academia Comercială (Geografia economică a României, Geografie 

economică generală)  sunt litografiate, deci controlabile.  Din toate se 

vede, mai presus de toate, claritatea metodei şi expunerii, fără 

amănunte de prisos, fără erudiţie căutată. D-l profesor N. Al. 

Rădulescu posedă, evident, cele mai utile calităţi didactice, simţ şi tact 

pedagogic, pe lângă un temperament calm şi egal de care sunt 

convinşi, cei care îl cunosc, de mai multă vreme şi l-au văzut          

cum reacţionează în diferite situaţii. Activitatea ştiinţifică a d-lui        

N. Al. Rădulescu începe în 1929,  printr-un articol publicat în 

„Analele Dobrogei”,  revista condusă de geograful  C. Brătescu  şi 

continuă aproape fără întrerupere, cu studii de teren, consideraţii 

teoretice, recenzii şi note din întreg domeniul  geografiei ştiinţifice.      

În toate lucrările d-sale se constată predilecţie pentru faptele culese 

direct şi personal pe teren, prezentarea critică şi metodică, fără 

înflorituri  a temei tratate, raţionala utilizare a bibliografiei existente.   

Multiplicitatea domeniilor geografice  în care a lucrat şi 

lucrează, d-l profesor N. Al. Rădulescu, fără îndoială, cu vădită 

înclinare spre antropogeografie, departe de a însemna o nesiguranţă de 

orientare sau hotărâre este şi la d-sa, semnul convingerii  că geograful 

trebuie să cunoască tot conţinutul  spaţiului pe care este chemat să-l 
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prezinte sintetic, indiferent dacă lucrează în compartimentul geografiei 

fizice  sau în cel al geografiei umane.  

Într-adevăr, în domeniul geografiei fizice, d-sa a publicat 

studii de climatologie regională, dar s-a ocupat, în special cu problema 

cutremurelor  urmărite în consecinţele lor geografice  şi privite ca 

rezultante de cauze complexe, între care cauzele geologice  trebuiesc 

luate îndeaproape în consideraţie.  În fine, în teza de doctorat asupra 

Vrancei,  a tratat cu egală pricepere, atât latura geomorfologică cât şi 

cea antropogeografică  a regiunii, demonstrând, pentru prima 

oară, într-o lucrare mai întinsă, raportul strâns între cele două serii de 

fenomene în domeniul antropogeografiei. 

A tratat în special, probleme de geopolitică românească 

precum „Poziţia geopolitică a României”, „Unitatea 

antropogeografică a României” etc., în care a dovedit unitatea  

antropogeografică a pământului  carpatic  românesc şi a susţinut 

apartenenţa  lui mai mult de Europa Centrală,  mai ales prin 

caracterele reliefului, climei, vegetaţiei şi reţelei hidrografice.  

A dezbătut şi problema târgurilor şi oraşelor, considerate ca 

fenomene geografice. E un adevăr elementar  în geografia generală  

anume, cu cât un fenomen geografic este mai complex cu atât relaţiile 

dintre ele  şi restul întregului, căruia îi aparţine  sunt mai multiple şi 

mai subtile, în ordinea complexităţii. Trebuie să punem întâi  

fenomenele atmosferice  şi la urmă pe cele antropogeografice. Pentru 

a nu rătăci drumul geografiei, efortul cercetătorului trebuie să 

crească şi el în acelaşi sens  şi tot astfel necesitatea ţinerii  în evidenţă 

a principiilor  de geografie teoretică. Între problemele geografiei 

umane, poate puţine sunt atât de dificil de tratat, în spirit geografic 

strict, ca oraşele şi târgurile. D-l profesor N. Al. Rădulescu  a reuşit 

totuşi, tocmai în această materie, nu numai să păstreze în cadrele 

geografiei  oraşelor indicate de predecesori,  dar să şi 

îmbunătăţească metoda de cercetare şi să o completeze, întreprinzând  

astfel cu studenţii  d-sale,  de la Academia Comercială şi cu 

doctoranzii  în geografie de la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti,       

o vastă şi metodică anchetă asupra geografiei oraşelor din România,   
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d-sa a creat un început de şcoală în această direcţie. Rezultatele se văd 

atât în comunicările d-sale (zone de aprovizionare apropiate ale 

câtorva oraşe din sudul României), cât şi ale studenţilor d-sale şi 

dovedesc originalitatea şi interesul ştiinţific  rezultat din raportatea 

oraşului la întregul hinterland din care şi pentru care funcţionează. 

S-a aplecat şi asupra  problemelor antropologice şi 

monografice, între care merită o atenţiune specială sinteza intitulată 

„Antropologia rasială şi antropogeografia”. În domeniul geografiei 

teoretice, cursurile d-lui profesor N. Al. Rădulescu, litografiate, 

cuprind cele mai multe date  asupra concepţiei d-sale  geografice, 

evident integraliste. Se constată acest lucru în însăşi paginile publicate 

de d-sa până în prezent. Astfel din studiul „Introducere în geografia 

economică” cităm - Geografia economică nu e o ştiinţă autonomă, 

deşi unii autori o consideră ca atare. În acest caz ea ar trebui sa aibă, 

în afara unui obiect propriu, legi şi metode de cercetare proprii. ceea 

ce nu este cazul. Legile geografiei economice nu pot fi altele decât 

cele general valabile în ştiinţa geografică, la care se adaugă unele  

ce-i sunt proprii. Alături de Passarge, Sapper, s-a considerat 

geografia economică drept o parte integrantă  din antropogeografia, 

care la rândul ei este o disciplină cuprinsă în cadrul marii ştiinţe 

geografice. O recentă comunicare la I. C. G. R. îl arată în fine pe d-l 

profesor, preocupat de a reduce pe cât posibil şansele evadării din 

câmpul geografiei în timpul cercetării antropogeografice, graţie 

căruia am putea măsura  prin aprecierea gradului de umanizare a 

peisajului, faza de transformare antropogeografică în care se găseşte 

o regiune.  Suntem de acord cu d-l profesor N. Al. Rădulescu,  că 

geografia economică tocmai pentru că are  un obiect precis, 

fenomenul economic, însă foarte complex, este legată de toate 

domeniile geografiei, începând cu cadrul fizic  şi terminând cu cel 

social  şi politic, ea nu poate fi deci desparţită  de corpul geografiei 

întregi deoarece îi aparţine în totul. De aici identitatea de conţinut şi 

metoda între toate ramurile  geografiei  deosebite, între ele numai 

prin dezvoltarea variată, care  se dă  de către diferiţi  specialişti 
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cutărui sau cutărui element. Activitatea de organizator a d-lui 

profesor N. Al. Rădulescu  este şi ea remarcabilă.   

Conservator şi în bună parte  organizator al Muzeului 

Regional Putnean, redactor şi fondator al revistei regionale 

„Milcovia” (1930 - 1938), fondator şi director al Revistei Geografice 

Române, frumoasa realizare ştiinţifică de iniţiativă particulară, în 

jurul căreia au lucrat între anii 1938 - 1944, cea mai mare parte a 

geografilor tineri şi chiar unii dintre cei vârstnici. Vom semnala în 

fine faptul că se număra printre iniţiatorii şi organizatorii Institutului 

de Cercetări Geografice al României, înfiinţat cu doi ani în urmă.  

Pentru meritele didactice ştiinţifice şi de organizator ale d-lui 

profesor N. Al. Rădulescu, Societatea Regală Română de Geografie,  

l-a ales în consiliul şi în comitetul de îndrumare, Academia de Ştiinţe 

l-a cooptat ca membru activ, iar Institutul de Cercetări Geografice al 

României l-a propus şi Ministerul Educaţiei l-a numit membru 

permanent al acestui institut.  

Pe scurt, prin pregătirea teoretică şi prin activitatea pur 

ştiinţifică, multilaterală, neîntreruptă şi nemodificată, în cei trei ani 

de când e profesor titular la Academia Comercială din Bucureşti,     

d-l profesor N. Al. Rădulescu  s-a dovedit un adept al ideii că, fără o 

temeinică pregătire de geografie generală, un profesor nu poate 

preda cu bune rezultate niciuna din ramurile geografiei. Profesorul de 

geografie trebuie anume sa fie convins, indiferent de ramura în care 

lucrează, că între ramură şi întreg este identitate, nu numai de 

metodă, dar chiar şi de obiect, în înţelesul că geografia cere ca partea 

să fie raportată mereu la întreg. Geografia este, o disciplină 

indivizibilă, ceea ce însemnează  că, dacă este obligatoriu  să cunoşti 

întregul pentru a te putea adânci într-o ramură a geografiei, invers, 

adâncirea într-o ramură a geografiei nu-ţi ridică posibilitatea 

spirituală de a te ridica la întreg - (o dată ce, în tot timpul cercetării 

parţiale, adevăratul spirit geografic te sileşte să nu pierzi din vedere 

unitatea, ci să termini prin a doza locul şi importanţa elementului, în 

complexul regional, respectiv planetar) -.  
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Dacă geografia, ca ştiinţă, va ajunge vreodată să fie scutită 

de imputarea că nu are obiect propriu şi că trăieşte din rezultatele 

obţinute de disciplinele vecine, acest lucru va fi posibil numai servind 

ideea că obiectul geografiei este întregul regional şi planetar.   

Domnul profesor N. Al. Rădulescu face parte dintre geografii, nu 

numai convinşi, dar şi pregătiţi să servească această precizare de 

direcţie în geografia ştiinţifică. De aceea, propunem transferarea 

domniei sale de la Academia Comercială din Bucureşti, la catedra de 

geografie generală şi antropogeografie de la Facultatea de Ştiinţe  

din Bucureşti. Semnează - Preşedinte V. Mihăilescu.  

Revenind în curtea noastră, adică la depozitele Arhivelor 

Naţionale şi căutând prin actele de demult, iată ce s-a mai  putut 

identifica cu privire la  N. Al. Rădulescu.  

În anul 1905, conform registrului de stare civilă pentru  

născuţi al comunei Budeşti, pe 24 octombrie, vine pe lume Neculai  

Alecu  Rădulescu, de sex bărbătesc, de religiune ortodoxă,  de națiune 

şi protecţiune română, născut la 22 ale lunii octombrie, pe la ora opt 

seara, în casa parinţilor săi, fiul legitim al lui Alecu Rădulescu, de ani 

patruzeci si şase, de profesie agricultor și al Siţei Alecu Rădulescu,     

de ani treizeci şi opt, fără profesie. Martori au fost Năstase Scăunaşu 

şi Marin Avrămoiu, iar declaraţia a fost dată şi semnată în faţa 

primarului şi ofiţerului de stare civilă al comunei Budeşti, Ion 

Rădulescu 
4
.  

Nu se ştie unde a urmat cursurile primare, probabil în comuna 

natală sau poate la Focşani, care nu era tocmai departe, iar la Liceul 

„Unirea” a fost primit în anul şcolar 1919 - 1920, unde îl găsim cu 

urmatoarele medii: româna - 8,50, istoria - 8, geografia - 7,25, 

matematica - 8, purtatea - foarte bună şi forma exterioară - foarte 

îngrijit etc., deci un elev model, silitor şi curat, de care părinţii aveau 

                                                 
4
 S. J. A. N. Vn., Colecţia de Stare Civilă a judeţului Vrancea, registrul de 

stare civilă născuţi, comuna Budeşti, nr. de act 54 / 1905. 
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doar motive să fie mândri. Situaţia finală a acestui an şcolar nu putea 

fi  alta decât – promovat 
5
. 

Anul şcolar următor, Rădulescu Nic., cum îl găsim în acte, 

promovează de asemenea cu calificativul de bine, pe toată linia şi   

doar câţiva de suficient, la latină, economie politică, matematică        

şi gimnastică, un regres, faţă de anul şcolar anterior, sesizându-se doar 

la materia matematică, semn clar al orientării lui viitoare 
6
.  

Urmează un nou an şcolar bun,  1921 - 1922, unde 

calificativele sunt peste medie, predominând cele de bine şi ici, colo 

câte un suficient, cu menţiunea finală  promovat. La disciplina  

geografie, viitorul geograf  avea  doar bine, dar se pare că a fost doar 

un capriciu al profesorului sau o perioadă mai slabă a elevului 
7
.  

Semne de oboseală a început să prezinte cam de prin clasa a 

VI-a de liceu, în anul şcolar 1922 - 1923, când a primit  multe 

calificative de suficient, iar la matematică a rămas corijent, însă s-a  

mobilizat şi a promovat anul 
8
.  

Nu mai consider oportun să consemnez şi mediile din anii 

şcolari următori, important este că N. AL. Rădulescu a absolvit cu 

rezultate corespunzătoare, urmând apoi cariera didactică şi ştiinţifică 

de excepţie, despre care am pomenit mai sus. 

După anul 1950, strivit de metodele specifice regimului  

represiv din acele  timpuri,  a semnat  un angajament de colaborare cu 

Securitatea, pentru a servi, spune el neconvins „cauzei  construirii 

socialismului” şi a răscumpăra unele greşeli din trecut, când a făcut 

parte din Partidul Naţional Liberal şi a aşternut pe hârtie unele idei 

contrare ideologiei comuniste şi a viitorului stăpân sovietic 
9
.  

                                                 
5
 Idem, fond Liceul Unirea, registrul matricol 90 / 1919, f 70.  

6
 S. J. A. N. Vn., fond Liceul Unirea, registrul matricol 97 / 1920, f. 195. 

7
 Idem, fond Liceul Unirea, registrul matricol 102 / 1921, f. 55. 

8
 S. J. A. N. Vn., fond Liceul Unirea, registrul matricol 109 / 1922, f. 114. 

9
 Oana Marcu Nicolae – Al. Rădulescu și securitatea în Milcovia, revistă 

regională de studii, Focsani, seria a III a, anul XI nr, 20 ianuarie - iulie    

2015, p. 7. 
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Aceste lucruri le-a ştiut, cu siguranţă, Ion Diaconu şi poate de 

aici a rezultat patima acestuia care a ţintit, parţial nedrept, pe fostul lui 

coleg de catedră, N. Al. Rădulescu. Ca o ultimă confirmare a 

animozităţii dintre cei doi, să ne aducem aminte că până şi  la 

redactarea Monografiei judeţului Putna, N. Al. Rădulescu nu a 

participat cu niciun rând, deşi era cel mai indicat autor care să trateze 

capitolul „Consideraţiuni Geopolitice”, material ce a fost însă 

acoperit, oarecum  mulţumitor, de  către D. Popa şi P. Iosif.  

În finalul acestei prezentări aş vrea să mai adaug un singur 

lucru şi anume acela că, indiferent de păcatele celor doi renumiţi 

profesori, adevărul despre aceştia şi mai ales despre N. Al. 

Rădulescu, nu ar ar avea de ce să coboare pe vreunul de pe 

postamentul spiritelor superioare, iar toate faptele lor, atât cele bune, 

cât şi cele mai puţin bune, nu ar trebui să rămână, pentru viitor, un 

motiv de ură, ci unul de analiză şi înţelegere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MAUSOLEUL  DE  LA  MĂRĂŞEŞTI 
 

Lelia Pavel 

 

Din Focşani, de la bariera Mărăşeşti, drumul european E 85   

ce se îndreaptă spre Bacău, trece pe la kilometrul 201,6, unde apare 

silueta masivă a mausoleului ridicat chiar pe câmpul de luptă al 

marilor bătălii din vara anului 1917. 

La sfârşitul anului 1916, în urma unor pierderi teritoriale, 

armata română îşi stabilise frontul la porţile Moldovei, între Carpaţi şi 

Dunăre, aşteptând declanşarea ofensivei eliberatoare. 

Forţele centraliste sperau într-o victorie, printr-o ofensivă 

concentrică, a două grupuri de armate germane, în zonele Nămoloasa 

şi Oituz, ofensivă care va fi oprită de armata română.  

Succesiunea în timp a acţiunilor militare din vara anului 1917 

a generat trei operaţii militare: operaţia ofensivă a Armatei a 2-a 

română în zona Mărăşti, cunoscută sub denumirea de Bătălia de la 

Mărăşti; operaţiunile de apărare ale Armatei 1-a  române în zona 

Mărăşeşti şi a aripii drepte a Armatei a 2-a în zona Oituz, cunoscute ca 

Bătălia de la Mărăşeşti şi Bătălia de la Oituz 
1
.  

Rezistenţa eroică a ostaşilor români  pe toate cele trei fronturi 

a spulberat planul inamicului de nimicire a armatei române. 

După victoriile Armatei a 2-a de la Mărăşti, aflată sub 

comanda generalului Alexandru Averescu , a urmat rândul Armatei 1 

                                                 
1
 Istoria românilor,  De la Independenţă la Marea Unire (1878 – 1918), 

coordonator Acad. Gheorghe Platon, vol. VII, tom. II, Editura Enciclopedică, 

Bucureşti, 2003, p. 441. 

 Alexandru Averescu (1859 - 3 octombrie 1938). Născut la 9 martie 1859, 

la Ismail. După absolvirea Şcolii Primare şi a unui an la Seminarul Teologic 

din Ismail, a venit la Bucureşti şi s-a înscris la Şcoala de Arte şi Meserii 
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române să aducă o nouă victorie în luptele cu trupele Centralilor. 

Astfel a debutat bătălia de Mărăşeşti pe care germanii au numit-o 

„bătălia de străpungere de pe Putna şi Şuşiţa” 
2
. Marea încleştare a 

                                                                                                         
(1876). Participă ca voluntar la Războiul de Independenţă, sfârşind campania 

cu gradul de sergent.  

     A absolvit Şcoala Divizionară de la Mănăstirea Dealu (1881) şi Şcoala 

Superioară de Război de la Torino (1886). Comandant al Şcolii Superioare de 

Război din Bucureşti (1 ianuarie 1894 - 1 aprilie 1896). Ataşat militar la 

Berlin (1896 - 1898). Şef al Secţiei de Organizare Operaţii în Marele Stat 

Major (1899 - 1904). Sublocotenent (15 iulie 1881), locotenent (8 aprilie 

1886), căpitan (30 august 1889), maior (1 ianuarie 1894), locotenent - colonel 

(8 aprilie 1898), colonel (10 mai 1901), general de brigadă (10 mai 1906), 

general de divizie (1 aprilie 1912), Ministru de Război (13 martie 1907 -     

27 decembrie 1908, 27 decembrie 1908 - 4 martie 1909). Şef al Statului 

Major General Român (18 noiembrie 1911 - 2 decembrie 1913), calitate în 

care conduce operaţiunile militare româneşti în cel de al doilea război 

balcanic. Comandant al Corpului 1 Armată (1914 - 1916). După intrarea 

României în Războiul de Reîntregire a Neamului se află în fruntea Armatei a 

II-a, legându-şi numele de marea izbândă de la Mărăşti (11 / 24 iulie -                

19 iulie / 1 august 1917). 

     Preşedinte al Consiliului de Miniştri şi ad-interim la Afacerile Străine            

(29 ianuarie - 27 februarie 1918). Îşi dă demisia din armată la 1 aprilie 1918. 

Fondează Liga Poporului (aprilie 1918), transformată în Partidul Poporului 

(aprilie 1920). Ministru de Interne (1 - 13 decembrie 1919), preşedinte al 

Consiliului de Miniştri (13 martie 1920 - 13 decembrie 1921), ministru de 

Interne (13 martie - 13 iunie 1920), ministru al Industriei şi Comerţului      

(16 noiembrie 1920 - 13 decembrie 1921). Membru de onoare al Academiei 

Române (7 iunie 1923). Preşedinte al Consiliului de Miniştri (30 martie 1926 

- 4 iunie 1927), ministru de Finanţe (19 martie - 4 iunie 1927). Mareşal al 

României (14 iunie 1930). Ministru secretar de Stat (10 februarie - 30 martie 

1938), consilier regal (30 martie 1938). S-a stins din viaţă în anul 1938 şi a 

fost înhumat, la cererea sa, în Mausoleul Mărăşti (Valeriu Anghel, Alexandru 

Deşliu, Vocaţie şi destin. 600 de fişe portret pentru un tablou spiritual - 

istoric al judeţului Vrancea, Editura Terra, Focşani, 2000, p. 36 - 37; General 

Ion Raşcu, Jurnalul meu din timpul Războiului pentru Întregirea Neamului, 

ediţie îngrijită, prefaţată şi note de Dumitru Huţanu, Editura Pallas Athena, 

Focşani, 2007, p. 202 - 203). 
2
 Valeria Bălescu, Mausoleul de la Mărăşeşti, Editura Militară, Bucureşti, 

1993, p. 9. 
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durat 29 de zile, din data de 24 iulie / 6 august până la 21 august / 3 

septembrie 1917, timp în care armata română a apărat cu dârzenie 

pământul patriei. Cu sacrificiul a mii de vieţi şi a ocupării vremelnice 

a unei părţi din teritoriul său, România a uşurat situaţia Aliaţilor din 

vest, atrăgând asupra ei o parte însemnată din forţele duşmanului 
3
.  

Tentativa inamicului de a străpunge frontul ţinut de Armata 1 

română (comandată succesiv de generalul Constantin Cristescu 

 şi 

                                                 
3
 Ion Cupşa, Mărăşeşti – Mărăşti – Oituz, Editura Militară, Bucureşti,    

1967, p. 6. 

 Constantin Cristescu (1866 - 1923). Născut la 2 decembrie 1866, 

la Pădureţi, judeţul Argeş. Studii militare: Şcoala de Ofiţeri de Infanterie şi 

Cavalerie - Bucureşti (1887), Şcoala Politehnică din Paris (1890), Şcoala de 

Aplicaţie de Artilerie şi Geniu de la Fontainebleau (1892), Şcoala Superioară 

de Război - Paris (1894). Sublocotenent (1 iulie 1887), locotenent (1 martie 

1890), căpitan (10 mai 1894), maior (10 mai 1901), locotenent - colonel 

(10 mai 1907), colonel (10 mai 1910), general de brigadă (14 martie 1914) 

general de divizie (1917), general de corp de armată (1918). Profesor ajutor, 

apoi titular la Şcoala Superioară de Război - Cursul de tactică generală                        

(1904 - 1907), şef de secţie în marele Stat Major (1907 - 1908), comandant al 

Regimentului 10 Artilerie (¡909 - 1910), comandant al Şcolii Superioare de 

Război (1910 - 1912), subşef al marelui Stat Major (1912 - 1916), şef de Stat 

Major al Armatei 2 (august - septembrie 1916) şi al Armatei 3 şi Grupului de 

Armate general Averescu la Flămânda (18 septembrie / l octombrie - 

22 septembrie / 5 octombrie 1916), comandant al Grupului Apărării Dunării.  

(septembrie - noiembrie 1916), comandant al Armatei de Nord (noiembrie - 

decembrie 1916), subşef al Marelui Cartier General (decembrie 1916 - iulie 

1917, aprilie - octombrie 1918), comandant al Armatei 1 în bătălia de la 

Mărăşti (11 / 24 iulie - 19 iulie / l august 1917), şef al Marelui Stat Major 

(aprilie 1920 - mai 1923). Decorat cu: „Steaua României” (1904),                      

„Coroana României” în grad de ofiţer (1909), „Bene Merenti”, clasa I (1910), 

Ordinul „Francisc Josif”, în grad de mare ofiţer, Ordinul „Sfântul Sava”, în 

grad de mare ofiţer (1913). A fost privat de cea mai înaltă distincţie 

românească, pe care o merita cu prisosinţă: Ordinul Militar „Mihai Viteazul”. 

S-a stins din viaţă la 8 / 9 mai 1923, la Bucureşti (Generalul Ion Raşcu, 

Jurnalul meu din timpul Războiului pentru Întregirea Neamului, Ediţie 

îngrijită, prefaţă şi note de Dumitru Huţanu, Editura Pallas, Focşani,        

2011, p. 180). 
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Eremia Grigorescu 
*
) a fost dejucată. La Mărăşeşti armata română a 

repurtat o nouă şi mare victorie, dovedind lumii „că nici pe aici nu se 

trece”.  

                                                 
*
 Eremia Teofil Grigorescu (1863 - 1919). Născut la 28 noiembrie 1863  la 

Bujor (Galaţi). Urmează Şcoala Primară (1870 -1874) cu bătrânul dascăl 

Rîşcanu şi Gimnaziul „Vasile Alecsandri” (1874 - 1878) din Galaţi. 

Absolvent al Liceului Naţional din Iaşi (1878 - 1881), susţinându-şi şi 

bacalaureatul în faţa unei comisii formată din Petru Poni, A. D. Xenopol, 

Coco Dumitrescu, Xenofon Ghiorghiu, Ştefan Vârgolici. A absolvit Şcoala de 

Ofiţeri, secţia artilerie (1882 -1884), Şcoala de Aplicaţie (1884 - 1886). 

Ataşat pe lângă Comitetul Artileriei Franceze St.Thomas d’Aquino 

(denumirea Centrului de Instrucţie al artileriei franceze) de la Paris , urmând 

în paralel, cursurile de matematică predate la Sorbona de academicianul 

Charles Hermite. Sublocotenent (1 iulie 1884), avansat locotenent                

(1 noiembrie 1887) pe când se afla la Paris. Reîntors în ţară, predă cursul de 

algebră superioară la Şcoala de Artilerie, Geniu şi Marină. Publică prima sa 

lucrare teoretică „Calculul probabilităţilor cu aplicare la gurile de foc”. 

Căpitan (30 august 1892). Organizează Pulberăria de la Dudeşti în calitate de 

subdirector (1893). Decorat cu Ordinul „Steaua României”. Avansat 

locotenent - colonel (1 octombrie 1906) este numit în funcţia de director al 

Artileriei din cadrul Ministerului de Război. Director al Şcolii de Artilerie, 

Geniu şi Marină, director al personalului din Ministerul de Război, 

comandant al Brigăzii 3 Artilerie (avansat colonel la 1 iulie 1910). Trimis cu 

diferite misiuni în Austria, Germania, Anglia, Rusia. În 1902 publică „Studiul 

balistic al armei Mannlicher model 1893”. General de brigadă (28 noiembrie 

1915). Înainte de decretarea mobilizării, Grigorescu a preluat comanda 

Diviziei 15 Infanterie, aflată la Constanţa. Participă la luptele din Dobrogea şi 

pentru modul exemplar în care a condus acţiunile Diviziei 15 a fost decorat 

cu Ordinul „Mlihai Viteazul” clasa a IlI-a, fiind primul general român care 

primea această distincţie. S-a remarcat în bătăliile de la Oituz (28 septembrie 

/ l  octombrie – 14 / 24 octombrie 1916, 28 octombrie / 10 noiembrie – 2 / 15 

decembrie 1916), Caşin (9 / 22 – 18 / 31 decembrie 1916) şi Pralea (13 - 18 

ianuarie 1917 st. v.). Comandant al Grupului de Armată Oituz - Vrancea, 

comandant al Corpului 4 Armată (4 ianuarie 1917). General de divizie              

(1 aprilie 1917). Comandant al Corpului Armată (16 iunie 1917). A condus  

memorabila bătălie de la Mărăşeşti (24 iulie - 21 august 1917), în urma căreia 

a fost salvată independenţa ţării şi s-a ridicat o stavilă în calea înaintării 

germanilor spre Ucraina. Decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a Il-a, cu 

Legiunea de Onoare, în gradul de comandor, acordată de guvernul francez şi 
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Mărăşeştii, după expresia din Ordinul de zi al generalului 

Eremia Grigorescu, comandantul Armatei 1 române, „au fost 

mormântul iluziilor germane” 
4
, pierderile inamicului fiind apreciate 

la 65.000 de oameni.  

Lupte crâncene s-au purtat la Răzoare (6 / 19 august 1917) şi 

în marginea oraşului Mărăşeşti unde s-au distins luptătorii 

Regimentului 32 Mircea, protagoniştii celebrului atac în cămăşi din 

ziua de 25 iulie /   7 august, Compania 1 Mitraliere din Regimentul 51 

Infanterie comandată de către căpitanul Grigore Ignat 

, găsiţi toţi 

                                                                                                         
înmânată de generalul Berthelot, şeful Misiunii Militare franceze din 

România. Ministru de Război (24 octombrie - 29 noiembrie 1918) şi                 

ad-interim la Ministerul Industriei şi Comerţului (24 - 29 octombrie 1918). 

General de corp de armată (24 ianuarie 1918). Inspector general al Armatei.  

A încetat din viaţă în noaptea de 18 / 19 iulie 1919 în urma unei gripe 

infecţioase (C. Căzănişteanu, V. Zodian, A. Pandea, Comandanţi militari. 

Dicţionar, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 143 – 144; 

Alexandru Deşliu, Vocaţie şi destin. 600 de fişe portret pentru un tablou 

spiritual - istoric al judeţului Vrancea, Editura Terra, Focşani, 2000,  p. 146). 
4
 Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea neamului        

României, Ediţia a II-a, Refăcută în întregime şi mult adăogită, în 3 volume, 

volumul II, Editura Casei şcoalelor, Atelierele „Cartea românească”, 

Bucureşti, p. 587. 

 Grigore Ignat - născut la 2 august 1889 în oraşul Bârlad – mort în 1917 la 

Mărăşeşti. Discuţiile lungi pe teme militare, purtate cu tatăl său, participant la 

Războiul de Independenţă din 1877 - 1878, precum şi lectura operelor 

istorice care glorificau lupta poporului român pentru apărarea fiinţei naţionale 

au trezit în sufletul tânărului dorinţa vie de a îmbrăţişa cariera militară. În 

1908, la vârsta de 19 ani, Grigore Ignat se prezintă la concursul de admitere 

în Şcoala militară de ofiţeri de infanterie; 1910 avansat la gradul 

sublocotenent la Regimentul 12 Cantemir din Bârlad; apoi la Regimentul 

Radu Negru nr. 28 şi Regimentul 77 Infanterie Botoşani. Până în anul 1916 

şi-a completat studiile militare urmând cursurile Şcolii speciale de infanterie 

şi pe cele ale Şcolii de trageri a infanteriei – cursul de mitraliere. Din 1 aprilie 

1916 a făcut parte din Regimentul 51 infanterie, aflat în compunerea Diviziei 

6 infanterie.  La 29 august 1916 Regimentului 51 infanterie a luptat pe frontul 

din Dobrogea, la Cobadin. La 6 august 1917 a luptat pe frontul de la  

Mărăşeşti – La Răzoare unde şi-a găsit sfârşitul alături de întreaga Companie 

de mitraliori. A fost decorat post - mortem cu ordinul „Mihai Viteazul”, clasa 
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morţi, cu mâinile încleştate pe mitraliere, sub un morman de cadavre 

inamice. Tot în timpul bătăliei de la Mărăşeşti a căzut eroic şi Maria 

Ion Zaharia , cunoscută ca Măriuca, în timp ce transmitea armatei 

române informaţii asupra mişcărilor de efective ale armatei inamice. 

În această bătălie armata română a pierdut peste 610 ofiţeri şi 26.800 

de soldaţi. 

Constantin Kiriţescu afirma că „Bătălia de la Mărăşeşti a fost 

prin durata, proporţiile şi intensitatea ei, cea mai mare bătălie care   

s-a dat pe frontul românesc, în decursul războiului mondial” 
5
. 

Acelaşi autor aprecia că „Pentru noi românii, care am făurit 

victoria cu priceperea comandanţilor, cu vitejia şi sângele îmbelşugat 

vărsat al trupelor, Mărăşeştii vor rămâne pagina cea mai strălucită a 

marelui nostru războiu naţional” 
6
. 

                                                                                                         
a III-a (Vasile I. Mocanu, Căpitanul Grigore Ignat, Editura Militară, 

Bucureşti, 1987). 

 Maria Zaharia, cunoscută şi ca Măriuca Zaharia (născută în 1905 – 

decedată în 1917) a căzut  eroic în luptele de la Mărășești din vara anului 

1917 în  Primului Război  Mondial. Drept recunoaștere a meritelor ei, a fost 

îngropată în Mausoleul de la Mărășești.  Fapta ei eroică a fost imortalizată de 

către Dumitru Almaş în „Povestiri istorice”: „Maria sau cum o alintau 

prietenii, Măriuca, trăia în satul Răzoare, la  casa bunicului ei, Ion Zaharia. 

Frontul a ajuns în dreptul satului lor și acolo se da o cumplită bătălie între 

armata română și cea germană. De aceea satul a fost evacuat: adică toți 

sătenii și-au luat ce au putut fiecare și au plecat în altă parte, la adăpost, în 

munți. Numai moș Ion Zaharia a rămas în casa lui. A săpat șanț adânc în 

livadă. Aici se ascundea ori de câte ori nemții bombardau satul. S-a 

întâmplat ca soldații români să instaleze un post de observație tocmai în 

nucul cel înalt și stufos din livada lui Moș Zaharia. Un ostaș urca în vârful 

acelui pom, se așeza pe ramurile mai groase, ascuns în frunze. Și de acolo, 

cu un binoclu, supraveghea mișcările dușmanului. Ceea ce vedea, povestea 

sergentului care sta jos, la tulpina nucului, cu receptorul telefonului în mână. 

Sergentul transmitea artileriștilor, prin telefon, cele văzute”. După moartea 

sergentului Măriuca i-a luat locul la transmisiuni până în momentul când a 

fost doborâtă de inamic (Dumitru Almaş, Povestiri istorice. Fetiţa din nuc, 

vol. 1, Editura Nicol, Bucureşti, 2007, p. 130). 
5
 Constantin Kiriţescu, op. cit., p. 587. 

6
 Ibidem, p. 592. 
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Aprecieri pozitive asupra victoriei românilor de la Mărăşeşti 

au fost chiar şi din partea inamicului. Generalul von Morgen afirma 

că: „Luptele din August ne-au adus e drept, un succes local, dar nu 

unul hotărâtor; ele au dovedit că Românii deveniseră un adversar 

responsabil...Ei se băteau mai bine, erau conduşi cu mai multă 

dibăcie şi, în special, artileria şi infanteria cooperau mai coordonat 

decât la începutul campaniei” 
7
. 

În anul 1920, oraşul erou – Mărăşeşti, a fost decorat de către 

preşedintele Franţei cu „Crucea de război” prin intermediul 

generalului Joffre , care citând din Decretul de decorare spunea că 

                                                 
7
 Ibidem, p. 591. 

 Joffre, Joseph – Jaques - Césaire - (născut 12 ianuarie 1852, Rivesaltes - 

mort 3 ianuarie 1931, Paris). Mareşal al Franţei; Studii: Colegiul din 

Perpignan (1886), Şcoala Politehnică din Paris (1872). Locotenent de geniu 

(1872), căpitan (1876), colonel (1897), general de brigadă (1902), mareşal 

(1917). În Direcţia geniului a Ministerului de Război (1888), profesor la 

Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu de la Fontainebleau (1890), secretar 

al Cornisiei de invenţii a Armatei (1896), comandant al Brigăzii 19 Artilerie 

(1900), şef al Direcţie geniului din Ministerul de Război (1905; comandant al 

Diviziei 6 Infanterie şi a Corpului 2 armată – Amiens (1906 - 1910) în 

Consiliul Superior de Război (1910), şef al Marelui Stat Major (1911) şi al 

Marelui, Cartier General (1914 - 1916), comandant şef al tuturor armatelor 

franceze (2 dec 1915), consilier militar al guvernului (1916), şeful misiunilor 

militare franceze din S. U. A şi Japonia (1917). Întrerupându-şi studiile 

(1870), s-a înrolat voluntar în armată cu prilejul Războiului franco - prusian             

(1870 - 1871). Comandant suprem al armatelor franceze la începutul Primului 

Război Mondial (1914 - 1916), a coordonat operaţiile armatei franceze de pe 

Frontul de Vest, câştigând „in extremis” bătălia defensivă de la Marna          

(5 – 12 septembrie 1914). Recunoscând contribuţia substanţială a României 

la înfrângerea Puterilor Centrale, în special prin bătălia din august 1917 de la 

Mărăşeşti, Franţa a acordat acestei localităţi în 1920, Medalia „Croix de 

guerre” (Crucea de război franceză). Decretul semnat de preşedintele 

Republicii Franceze vorbea însă de „oraşul Mărăşeşti”, în timp ce acesta era 

comună rurală, ceea ce a determinat Camera Deputaţilor să o ridice la rangul 

de comună urbană (oraş), având ca stemă Arhanghelul Mihai, cu inscripţia 

„Pe aici nu se trece”. La 6 august 1920, decoraţia franceză a fost înmânată 

primarului oraşului Mărăşeşti, Gheorghe Ulise Negroponte, pe Platoul de la 
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acesta s-a oferit Oraşului „Mărăşeşti (România), nobilă localitate 

martoră a zilelor de grea cumpănă şi a luptelor glorioase din 1917, în 

momentul când armata română, printr-o rezistenţă îndârjită, a oprit 

ofensiva, care după speranţa inamicului, trebuia să fie hotărâtoare şi 

a silit pe duşman să renunţe la luptă după pierderi grele” 
8
. 

Bătălia de la Mărăşeşti din vara anului 1917 aducând una din 

cele mai mari victorii, a dovedit tuturor capacitatea de luptă şi vitejia 

armatei române, care a înfrânt un inamic bine înarmat. 

 De aceea, nu întâmplător a fost ales Mărăşeştiul ca locaţie 

pentru Biserica Eroilor Neamului „ care reprezintă simbolul marelui 

sacrificiu şi locul de reculegere sufletească a tuturor, fiind centrul 

unui cult din cele mai importante << Cultul Eroilor >> amintind o 

clipă importantă din istoria patriei” 
9
. 

Iniţiativa înălţării Bisericii Neamului pe locul unde s-au purtat 

luptele din vara anului 1917 a avut-o Congresul Societăţii Ortodoxe 

Naţionale a Femeilor Române, la care au participat reprezentantele 

tuturor organizaţiilor din ţară. Societatea Ortodoxă Naţională a 

Femeilor Române a fost înfiinţată în anul 1910 de către                                

un grup de doamne din înalta societate română:                        

Alexandrina Gr. Cantacuzino, Anastasia Gr. Filipescu, Elena 

                                                                                                         
Răzoare, de către mareşalul Joffre, supranumit „învingătorul de la Marna”. 

Oferirea medaliei a fost însoţită şi de un Ordin de zi al Armatei Franceze.      

În memoria acestui eveniment şi în semn de recunoştinţă fată de Napoleon al 

III-lea, care a sprijinit Unirea Principatelor de la 1859, în Mărăşeşti s-a 

organizat un Complex monumental Joffre (Alexandru Deşliu, Vocaţie şi 

destin. 600 de fişe portret pentru un tablou spiritual - istoric al judeţului 

Vrancea, Editura Terra, Focşani, 2000, p. 169; C. Căzănişteanu, V. Zodian, 

A. Pandea, Comandanţi militari. Dicţionar, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 174 – 175). 
8
 Citaţiunea la ordinea armatei franceze a gloriosului oraş Mărăşeşti, în 

„Universul”, Anul al 55-lea, Nr. 255, luni 19 septembrie 1938, p. 3. 
9
 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Vrancea (în continuare se va cita: 

S. J. A. N. Vn.), fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. 59 / 1928, f. 27. 
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Odobescu,  Eliza Mavrocordat,  Zoe  Gr. Râmniceanu 
10

 şi a desfăşurat 

o serie de activităţi culturale şi filantropice. 

La Congresul Societăţii care a avut loc în anul 1919,           

I.P.S.S. Pimen, Mitropolitul Moldovei şi al Sucevei, a dat citire 

propunerii de a se construi la Mărăşeşti o biserică pe mormintele celor 

pieriţi în luptele din Primul Război Mondial: „Bucureşti 10. Eri a 

continuat şedinţa societăţii ortodoxe a femeilor române. După ce s’a 

oficiat un Te - Deum la Mitropolie în amintirea eroilor căzuţi, cei de 

faţă s’au întrunit în palatul metropolitan unde s’a deschis şedinţa. 

Au luat cuvântul I. P. S. S. Pimen mitropolitul Moldovei, 

Episcopul Romanului şi părintele Saghin din Bucovina. 

În şedinţa de după amiazi prinţesa Alex. Gr. Cantacuzino a 

cetit darea de seamă de ajutoarele acordate de către societate 

ostaşilor din vechiul regat, Ardeal şi Banat. 

Dna Zoe Râmniceanu şi d. D. Onciul profesor universitar au 

făcut diferite comunicări după care I. P. S. S. Pimen, mitropolitul 

Moldovei a propus ca pe locul luptelor dela Mărăşeşti să se ridice o 

biserică prin subscripţie publică. Au subscris câte 10 mii lei dnele 

prinţese Alex. Gr. Cantacuzino şi Sturza.  

Au mai vorbit dna Olga Sturza, dna Dicescu din Basarabia, 

protopopul dr. Lupaş, membru al Academiei române, dra Tordăşanu 

din Sibiu şi dra dr. Lucia din Bucovina”  
11

.  

Propunerea a fost înaintată spre aprobare regelui Ferdinand şi 

guvernului condus de Ion. C. Brătianu 
12

. 

Tot atunci a luat fiinţă şi un comitet în frunte cu                           

Alexandrina Cantacuzino 

, comitet care s-a preocupat de strângerea 

                                                 
10

 Valeria Bălescu, op. cit., p. 7. 
11

 Întrunirea soc. Ortodoxe a femeilor române,  în „Românul”, Anul VIII,    

nr. 35, Arad, Joi 12 iunie 1919, p. 1, col. 3. 
12

 Valeria Bălescu, op. cit., p. 10. 

 Alexandrina Cantacuzino (născută la 20 septembrie 1876, comuna 

Ciocăneşti, jud. Ilfov – decedată în septembrie 1944, Bucureşti). În 1899 s-a 

căsătorit cu politicianul conservator Grigore Cantacuzino. Alexandrina 

Cantacuzino a făcut parte din diverse asociaţii ale vremii, ce militau pentru 
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de fonduri băneşti necesare construirii mausoleului. Prima întâlnire a 

comitetului a avut loc la Palatul Cotroceni unde s-au estimat 

cheltuielile la suma de 500 milioane lei 
13

. Preşedinta comitetului, 

Alexandrina Cantacuzino, a apreciat că ar fi necesară suma numai de 

70 – 80 de milioane de lei. În acest scop, încă din anul 1919, comitetul 

Societăţii s-a preocupat de întocmirea unor  liste de subscripţie în 

vederea obţinerii sumei de care era nevoie printr-o colectă publică. 

Într-o Adresă pe care Ministerul de Interne a trimis-o, la data de        

28 iunie 1919, primarului oraşului Focşani se înştiinţa că: „...în urma 

cererei Soc. Ortodoxe a Femeilor Române, am autorizat Comitetul 

constituit în Bucureşti, pentru strângerea fondurilor necesare  

ridicării unei biserici a neamului în Mărăşeşti, să înfiinţeze şi să 

lanseze în ţară liste de subscripţie în acest scop” 
14

. 

Pe lângă strângerea fondurilor necesare construcţiei, o altă 

preocupare majoră a Comitetului a fost şi cea de stabilire a locului 

unde trebuia să fie ridicat Mausoleul. În acest sens,  la 22 august 1919, 

Societatea trimitea Prefecturii judeţului Putna o Adresă prin care i se 

solicita să se implice în găsirea celui mai bun loc pentru construcţie: 

„I.P.S.S. Mitropolitul Pimen al Moldovei şi Sucevei împreună cu 

Societatea  Ortodoxă Naţională a Femeilor Române au crezut de o 

înaltă şi Sfântă datorie a înălţa pe locul unde atâţia eroi s-au jertfit în 

apărarea Patriei şi spre cinstirea de veci a numelui de român Biserica 

Neamului la Mărăşeşti. 

În acest scop am strâns suma de 400.000 lei. S’a publicat un 

concurs pentru arhitecţii români care va avea loc la 1 Decembrie a.c., 

juriul va fi prezidat de M. S. Regina. 

Trebuind ales terenul unde urmează a se ridica acest Lăcaş, 

vă rugăm, Domnule Prefect, ca împreună cu persoanele mai de vază 

                                                                                                         
îmbunătăţirea situaţiei femeii românce. Astfel, în 1910 a subscris iniţiativei 

unui grup de militante pentru drepturile femeii şi a fondat şi condus 

Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor (1918 – 1938) care a avut iniţiativa 

construirii Bisericii Neamului. 
13

 Valeria Bălescu, op. cit., p. 10. 
14

 S. J. A. N. Vn., fond Primăria Oraşului Focşani, dosar nr. 104 / 1919, f. 12. 
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din Judeţul D-vs. şi din Mărăşeşti să binevoiţi a ne indica unde ar fi 

locul cel mai potrivit scopului sus arătat, ţinând seama că am avea 

nevoe de circa 2 pogoane. 

La 20 septembrie a.c. o comisiune aleasă de noi va veni la 

faţa locului şi împreună cu D-vs. Va fixa definitiv locul necesar; până 

atunci, vă rugăm, a ne răspunde, cel mai târziu până la 8 septembrie 

a.c., care ar fi părerile D-vs. Şi al fruntaşilor mai sus pomeniţi în 

această privinţă. 

Dorinţa Comitetului nostru este ca această biserică să fie 

clădită chiar pe locul luptelor ţinându-se seama că şi în jurul bisericii 

vor trebui să fie morminte. Mulţumindu-vă călduros, dinainte pentru 

osteneala ce veţi pune în această privinţă şi pentru concursul ce avem 

credinţa că ni-l veţi acorda, vă rugăm să primiţi încredinţarea 

distinsei noastre consideraţiuni” 
15

. 

Adresa purta semnătura preşedintei Societăţii Ortodoxe 

Naţionale a Femeilor Române, Alexandrina Cantacuzino. 

Prefectura Putna înştiinţează pe preşedinta Societăţii de 

hotărârile luate în legătură cu solicitările referitoare la alegerea locului 

pentru Biserica Neamului printr-o Adresă ce poartă data de                           

3 septembrie 1919: „În referire la adresa D-voastră Nr. 188  / 1919 

am onoarea a da următoarele relaţii: 

Sfântul locaş „Biserica Neamului” la Mărăşeşti după părerea 

noastră ar trebui ridicată la nord – vest de Mărăşeşti pe cota 100 

(botul de deal haşurat) pentru următoarele motive: 

1) E punctul cel mai înalt de unde se poate cuprinde cu ochii 

tot câmpul de bătălie, valea Siretului, malul stâng al acestuia sau la 

Ionăseşti de unde au tras bateriile noastre. 

2) Terenul acesta este înconjurat de frumoase plantaţii de vii 

care dau aspect pitoresc localităţii. 

3) Pe cota 100 se găsesc numeroase morminte de eroi care au 

sfinţit prin jertfa lor pământul acesta. 

                                                 
15

 S. J. A. N. Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar nr. 38 / 1919,             

f. 112 - 112 verso. 
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4)De aici la 6 August, a început să se desfăşoare contra 

atacul eroicul Batalion 1 din Regimentul 50 Infanterie, de sub 

comanda d. Căpitan de rezervă Miclescu, acţiune care a determinat 

retragerea nemţilor şi astfel a fost mântuită Moldova de cotropirea 

vrăjmaşului. 

5)Locul indicat de subsemnatul nu-i nici prea îndepărtat de 

staţia Mărăşeşti. Cu timpul poate s’ar face o „Haltă a Eroilor” unde 

vor coborâ pelerinii ce vor veni să viziteze locurile acestea sfinte şi 

sfântul locaş. Între calea ferată şi platoul menţionat  s’ar putea 

construi o şosea asfaltată. Şi credem că biserica să o aranjăm în 

mijlocul unui parc şi chiar şi case de găzduit pelerinii ca la vechile 

mănăstiri. Tot în cuprinsul parcului s’ar găsi colectate şi mormintele 

eroilor. 

Se alătură şi o schiţă explicită, rămânând ca la 20 septembrie 

data când vine ...Comitetul...Dvoastră să stabiliţi definitiv asupra 

locului unde se va ridica Biserica Neamului” 
16

. 

În răspunsul preşedintei primit la Prefectură la 15 septembrie 

se specifica precum că  se va trimite o delegaţie care să stabilească 

toate detaliile împreună cu autorităţile locale: „Luând cunoştinţă de 

schiţa şi informaţiunile ce aţi bine voit a ne da - pentru cari vă 

mulţumesc, rămâne în sarcina juriului desemnat pentru a veni la faţa 

locului să decidă împreună cu Dvoastră asupra alegerei terenului 

pentru Monumentul Neamului la Mărăşeşti, amănându-se ziua fixată 

de 20 septembrie a.c. pentru 1 octombrie a.c. când vă rog să binevoiţi 

a avea în vedere a se organiza primirea servindu-se un dejun 

delegaţilor acestui juriu compus din: 

1 Prea Sf. Sa Episcopul de Roman 

2 Delegaţi ai Ministerului de Răsboi 

1 Delegat al Comisiunei Istorice 

3 Delegaţi ai Comitetului Central al Societăţii Ortodoxe 

Naţionale a femeilor române şi persoanele marcante din Judeţul 

                                                 
16

 Ibidem, f. 113. 



Lelia Pavel 

  

348 

 

Putna cu cari vă rog să bine voiţi a vă pune în contact şi a le        

invita” 
17

. 

Prefectura s-a conformat şi anunţă, la 19 septembrie, că a fost 

ales un „Comitet Putnean” din care făceau parte „d-nii General 

Bengescu, Anton Alaci, Protoereul Judeţului, Em. Balaban primarul 

Mărăşeştiului şi subsemnatul 
18

. În ceea ce privea dejunul care trebuia 

servit se stipula, în Adresa respectivă, că s-au luat măsurile ca „să ni 

se servească dejunul la restaurantul Gărei Mărăşeşti care va costa lei 

50 tacâmul. Mă simt dator să vă anunţ că Prefectura nedispunând de 

fondurile necesare nu va putea suporta nici un fel de cheltuieli aşa că 

rămâne ca D-voastră să luaţi măsurile ce veţi crede. 

Am dori să ştim măcar cu o zi înainte aproximativ ora când 

veţi sosi în localitate” 
19

. 

Pentru reuşita acţiunii, Prefectura a înaintat câte o                      

adresă 
20

  generalului Bengescu, lui Anton Alaci, Protoereului şi 

primarului comunei Mărăşeşti prin care erau informaţi de sosirea 

delegaţiei Societăţii Ortodoxe în ziua de 1 octombrie 1919, care avea 

misiunea de a stabili locul pe care trebuia să se ridice Biserica 

Neamului, cu rugămintea de a fi prezenţi în ziua respectivă la 

Mărăşeşti. 

La 23 septembrie Societatea Ortodoxă înainta o nouă Adresă 

Prefecturii cu mulţumirile de rigoare pentru sprijinul acordat până 

atunci şi rugămintea de a se lua „legătura cu D-na Smaranda 

Apostoleanu Presidenta Societăţii ortodoxe a femeilor române din 

Focşani sau în lipsa D-sale cu D-na Alexandrina Apostoleanu casiera 

Societăţii cari vor bine voi să represinte cu Comitetul din Focşani 

Societatea noastră din Putna” la întâlnirea pentru stabilirea locului 

Bisericii Neamului. 

                                                 
17

 Ibidem, f. 114. 
18

 Ibidem. 
19

 Ibidem, f. 115. 
20

 Ibidem, f. 121. 
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Prefectura i-a comunicat Alexandrinei Apostoleanu  dorința 

Societății Ortodoxe a Femeilor Române de a lua parte la alegerea 

locului unde se va ridica Biserica Neamului de la Mărășești 
21

 în data 

de 8 octombrie 1919. 

Societatea Ortodoxă a Femeilor Române revine printr-o 

telegramă în care se înștiința prefectul că „…se amână întâlnirea 

Comitetului bisericei de la Mărășești pentru ziua de 8 octombrie la      

9 octombrie” 
22

. 

O nouă telegramă a Societății, din 4 octombrie 1919, confirma 

faptul că un comitet   al ,,al bisericei Mărășești compus din 8 sau       

10 persoane sosește cu D-l Ministru Popescu Miercuri dimineața în 

gara Mărășești. După oficierea unui parastas se purcede la alegerea 

locului” 
23

.  

Prefectura, după primirea telegramei, a anunțat-o pe 

Alexandrina Apostoleanu de sosirea Comitetului S. O. N. F. R. și îi 

adresa rugămintea de a lua parte la această întâlnire. Aceasta a răspuns 

că nu se află în localitate, iar Smaranda Apostoleanu se afla la moșia 

din Tecuci și nu exista posibilitatea de a fi anunțată 
24

. 

La întâlnirea programată pentru 8 octombrie și-a anunțat 

pezența și ,,părintele mitropolit al Moldovei părintele episcop 

Teodosie și 4 persoane din București” 
25

. 

După cum se consemna în cuvântarea mitropolitului Pimen al 

Moldovei din anul 1923, întâlnirea a avut loc la Mărășești. Acolo ,,Am 

mers până aproape de pădurea Răzoare, unde  - după cum ni s-a 

povestit – au fost date cele mai crâncene lupte, de trupele 

vrăjmașe…cari, deși mai numeroase și pline de avânt războinic, totuși 

                                                 
21

 Ibidem, f. 124. 
22

 Ibidem, f. 125. 
23

 Ibidem, dosar  nr. 38 / 1919, f. 135. 
24

 Ibidem, f. 136. 
25

 Ibidem, f. 137. 
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au fost bătute și puse pe fugă de către armata noastră” 
26

. Locul ales 

în via lui Negropontes a fost însemnat cu o cruce de fier.  

În noiembrie 1919, proprietarul pământului ales pentru locația 

Bisericii Neamului, Georges U. Negropontes, și-a anunțat hotărârea de 

a dona 20 de hectare pentru acest scop, iar ceva mai târziu a donat și 

suma de 20 000 lei 
27

. 

Comitetul ales pentru construcția Mausoleului a organizat în 

anul 1920 și un concurs cu premii pentru realizarea unui proiect 

pentru Mausoleul de la Mărășești, la care au participat mai mulți 

arhitecți români. Finala concursului s-a desfășurat în data de 11 iunie 

1921 în Sala Ateneului Român de la București. Proiectul care a 

câștigat concursul a fost cel realizat de către arhitecții George Cristinel 

și Constantin Pomponiu, care au prezentat un monument funerar în 

mijlocul căruia se ridica o biserică ce avea înălțimea de 45 de metri și 

ale cărui costuri se ridicau la suma de 40 de milioane de lei 
28

. 

Avându-se în vedere costurile prea mari pentru posibilitățile 

financiare de atunci, mai ales că România abia ieșise din război, s-a 

solicitat arhitecților să reducă la scară proiectul. Aceștia au refuzat, dar 

au cerut realizarea lui pe etape. 

În anul 1923, Comitetul a hotărât că pentru început trebuiau 

construite criptele și cripta centrală unde să fie adăpostite osemintele 

celor căzuți pe câmpul de luptă de la Mărăşeşeti. În același an s-a 

stabilit și societatea care să se ocupe cu ridicarea construcției și anume 

„Societatea de construcții și lucrări subterane” din Cernăuți, care au 

început lucrările propriu - zise la 6 iulie 1923 
29

. 

Ministerul de Război, în data de 7 mai 1923, înștiința pe 

prefectul județului „…că în ziua de 14 maiu a. c. ora15 va avea loc la 

Mărășești ceremonia alegerei sicriului << Ostașului necunoscut >> 

                                                 
26

 „Universul”, Citaţiunea la ordinea armatei franceze a gloriosului oraş 

Mărăşeşti, Anul al 55-lea, Nr. 255, luni 19 septembrie 1938, p. 3. 
27

 Valeria Bălescu, op. cit., p. 11. 
28

 Ibidem. 
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 Ibidem, p. 12. 
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care în ziua de 15 Maiu va fi transportat la București, pentru a fi 

înmormântat cu mare ceremonie” 
30

. De asemenea se adresa și 

rugămintea ca să se ia „măsuri ca toate autoritățile, școlile, societățile 

și toate instituțiile publice și particulare din Focșani să ia parte la 

ceremonia ce se va oficia la Mărășești în zilele de 14 mai ora 14 și    

15 mai ora 6 dimineața. Trenul cu rămășițele ostașului necunoscut va 

pleca din Mărășești în ziua de 15 mai ora 7 dimineața. În gara 

Focșani se va oficia la sosirea trenului un scurt serviciu religios. Luați 

măsuri ca autoritățile, școlile, particularii și societățile din comunele 

învecinate cu gările pe unde trece trenul să iasă întru întâmpinare cu 

tot ceremonialul depunând coroane de flori. Ora exactă a trecerei 

trenului prin gări va fi luată de la șefii de stațiuni. Discursurile sunt 

oprite. La Mărășești vor lua parte și D-nii Prefecți ai Jud. Tecuci și 

Bacău. P. ministru interne Moroianu” 
31

. 

Prefectura a făcut cunoscut,  printr-o Înștiințare 
32

, în teritoriu, 

Ordinul nr. 697 al Ministerului de Război privitor la obligațiile ce le 

reveneau autorităților locale în legătură cu serbările din data de 14 mai 

1923. Au fost anunțați toți administratorii plășilor, primarii și poliția 

comunelor cărora li se solicita ca în ziua de 17 mai 1923 să „respecte 

2 minute de liniște” 
33

 cu ocazia înmormântării Eroului Necunoscut la 

București. 

 De asemenea, au fost anunțate Societatea Văduvelor eroilor 

din război, S.O.N.F.R., invalizii de război, Societatea demobilizaților 

Mărășești de participare la evenimentul din 14 mai 
34

. 

 Pentru data de 17 mai 1923 Prefectura județului Putna a 

pregătit un program special pentru sărbătorirea zilei eroilor căzuți 

pentru întregirea neamului. În program s-a specificat și programul 

prevăzut pentru serbarea din cimitire:  

                                                 
30

 S. J. A. N. Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar  nr. 76 / 1923, f. 65. 
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 Ibidem, f. 61. 
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 Ibidem, f. 69. 
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„Programul la cimitire. La Cimitirul nordic:  

-  Serviciul religios 

-  Cuvântarea preotului…din partea corpului didactic. 

-  Depunerea de flori pe mormintele eroilor, de către 

autorități, școlari și public. 

           Pentru celelalte cimitire se păstrează aceleași norme și la Sf. 

Mina va ține o cuvântare d-l institutor Th. Radvan, iar la cimitirul de 

la Reg. 50 Infanterie d-l institutor Gh. Vornicel” 
35

.  

           Pentru după amiază a fost pregătit un program la Teatrul 

comunal „Maior G. Pastia”. 

            S-a stabilit ca dată a punerii pietrei fundamentale a 

Mausoleului data de 6 august 1923 așa cum reiese din Apelul înaintat 

de către președinta Societății Ortodoxe a Femeilor Române, 

Alexandrina Cantacuzino, Prefecturii Judeţului Putna: 

„Apel 

            În ziua de 6 stil vechi, 19 stil nou August 1923, Ziua marelor 

lupte și a biruinței care a descătușat atâtea neamuri de sub robie, se 

va pune piatra ctitoricească a Mausoleului Neamului la Mărășești și a 

criptelor, pentru adăpostirea osemintelor a 10 000 ostași. 

           La această pioasă ceremonie Societatea Ortodoxă a Femeilor 

Române, cheamă pe toți cei cu inimă românească, pe toți cei cari au 

avut o rudă, un prieten, un frate, un soț, un părinte care jertfindu-se 

pentru țară, au făurit unitatea națională. 

         Voi toți cari ați purtat lupta grea, alături de camarazii voștri, 

soldați și oficeri ai scumpei noastre armate, invalizii de război, veniți 

să îngenunchiem la mormintele celor morți pentru patrie și să iscălim 

cu toții, pergamentul nemuritor care zidit în piatră, va rămâne de a 

pururea mărturia recunoștinței noastre către eroi umili, cunoscuți sau 

necunoscuți, care odihnesc pentru vecie pe câmpia Mărășeștilor. 

          Societatea Ortodoxă a Femeilor Române, ridicând cuibul de 

odihnă al Eroilor, roagă pe toți bunii români, să participe în număr 

mare cât de mare la acest mare praznic al Neamului. Ceremonia 
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religioasă va începe în ziua de 6/19 August la orele 9 și 1/2 dimineața 

pe câmpul de luptă la Mărășești, pe terenul donat în fața gărei de 

Domnul Gh. U. Negroponte, Societății Ortodoxe. 

                                       Președinte Alexandrina Cantacuzino” 
36

. 

         Pentru o adunare a unui număr cât mai mare de participanți la 

eveniment, președinta societății a trimis, în data de 19 august 1923,     

o Adresă directorului ziarului local prin care solicita acestuia să 

publice un apel către populație de a participa la Ziua Eroilor, apel care 

să fie gratuit avându-se în vedere „scumpetea excesivă a materialelor  

pentru tipărit” 
37

. 

          În data de 13 august 1923, Primăria orașului Focșani a tipărit o 

„Înștiințare” prin care făcea cunoscută populației manifestarea de la 

Mărășești: „Duminică 19 August curent, la Mărășești va avea loc 

Serbarea Națională a Aniversărei luptelor din ziua de 6 / 19 August 

1917. 

          Tot în acea zi se va face punerea pietrei fundamentale a 

Bisericei Neamului și mausoleului ce se ridică în fața gărei Mărășești 

peste linia ferată. 

          Sfânta biserică ce se înalță la Mărășești, fiind un monument 

istoric va aminti vecinic zilele grele și timpurile de mărire prin care 

au străbătut virtutea și voinicia României. 

          La această măreață serbare religioasă și națională vor lua 

parte: Mitropolitul și Episcopii țării, reprezentanții guvernului, 

armatei, invitații oficiali și mult popor din întreaga țară. 

          NOI PREȘEDINTELE COMISIUNII INTERIMARE  

Înștiințăm pe cetățenii orașului despre aceasta și îi rugăm să ia parte 

în nr. cât mai mare la această serbare la ora 6.30 dimineața în ziua  

de 19 curent …” 
38

.  

          Pentru deplasarea participanților s-a pregătit și un tren ce 

trebuia să plece în ziua respectivă din Focșani la Mărășești. 
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         În data de 8 august 1923 Ministerul de Război a trimis 

prefectului județului o Adresă prin care i se solicita participarea la 

manifestarea din 19 august și totodată să-și dea concursul în pregătirea 

acestei manifestații și anume:  

        „1) De a stabili cu Domnul Comandant al garnizoanei 

modalitatea de cuartiruire a delegaților ce vor veni din ajun în orașul 

D-voastră. Ordin s-a dat și D-lui Comandant al garnizoanei de a lua 

contact cu D-voastră. 

        2) De a înștiința din timp ca populațiunea din județ să ia parte în 

cât mai mare număr, cei din apropiere de Mărășești venind cu 

căruțele și trăsurile, iar cei din Focșani sau Tecuciu cu trenul local ce 

va pleca din Focșani în ziua de 19 August ora 6,30 dimineața. 

        3) De a pavoaza și orașul D-voastră cu această ocaziune.  

De a face o întinsă propagandă în special ca populațiunea să ia parte, 

afișând programul alăturat” 
39

. 

          Tot Ministerul de Război îl înștiința (la data de 14 august)         

pe prefect ca să dispună: 

„1) Consiliului comunal al Comunei Mărășești și populațiunea să ia 

parte cât mai mare la această serbare oficială. 

2) De a pavoaza comuna Mărășești. 

3) De a aduce la cunoștința publicului programul serbărei, care va 

începe la ora 7,30 dimineața” 
40

. 

          Printr-o telegramă, prefectul a fost însărcinat de către Ministerul 

de Război să reprezinte Ministerul ca delegat al acestuia la 

manifestarea de la Mărășești 
41

. 

         Pentru buna desfășurare a manifestării, prefectul a trimis 

Înștiințarea tipărită de primăria orașului, tuturor președinților 

Comisiilor județene din toate comunele județului, Societății Orfanilor 

din județul Putna, prefecților din Râmnicu Sărat, Buzău și Tecuci, 

Societății Mărăști invitându-i să participe la serbarea de la Mărășești 
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din data de 19 august 
42

. La manifestare a fost invitat și deputatul 

putnean N. N. Săveanu 
43

. 

          Președintelui Consiliului Comisiei Interimare din Mărășești pe 

lângă invitație i s-a solicitat ca pentru ziua respectivă să se îngrijească 

de curățenia orașului și a străzilor 
44

. 

După desfășurarea acțiunii, prefectul a primit din partea 

Comitetului Societății Ortodoxe a Femeilor Române o Adresă de 

mulțumire pentru sprijinul acordat și pentru reușita manifestării de la 

Mărășești: „Domnule Prefect,  

Cu ocazia punerei pietrei fundamentale a Bisericei Neamului 

la Mărășești, bunul Dumnezeu ne-a ajutat să vedem cu inima plină de 

bucurie că fii neamului au luat parte cu însuflețire la această măreață 

sărbătorire. 

În numele nostru și al Comitetului nostru central, v′aducem 

cele mai vii și călduroase mulțumiri pentru participarea D-stră la 

această solemnitate, cunoscând că prin aceasta ne-ați dat un mare 

avânt la muncă, pentru a duce la bun sfârșit înfăptuind această 

măreață operă națională. 

În speranța că și pe viitor vom avea concursul D-stră 

binevoitor – fie cu fapta, cuvântul sau îndemnul – primiți prea stimate 

asigurarea sentimentelor noastre cele mai distinse” 
45

. 

Depunerea pietrei fundamentale a fost precedată de o 

ceremonie la care au participat numeroase personalități din toate 

provinciile țării. La ceremonie, Mitropolitul Moldovei, Pimen, a ținut 

o cuvântare în care a amintit că: „S-au împlinit patru ani de când am 

propus Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române, în 

adunarea generală, ținută la București, în 1919, ridicarea unui 

monument de recunoștință, pentru ostașii noștri cari, luptând vitejește, 
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în marele război, au murit pe Valea Siretului, la Mărășești, pentru 

desrobirea pământului strămoșesc și întregirea neamului” 
46

. 

În continuare, Mitropolitul a dat citire Actului ctitoricesc de 

întemeiere, anunțând că: „Astăzi 6 / 19 August 1923, pe locul unde 

acum șase ani viteaza noastră armată a dat cea mai grozavă          

luptă punând dușmanii pe fugă și schimbând soarta războiului   

îndeplinindu-se astfel zisele unui mare erou că << Pe aici nu se      

trece >> și nu s-a trecut, ne-am adunat să punem piatra de temelie a 

clădirii care se va numi Biserica Neamului … Ea este opera unui 

neam întreg care înțelege să aducă prinosul de recunoștință pentru 

pomenirea de veci s celor ce s-au luptat cu bărbăție și au murit 

vitejește pentru întregirea neamului nostru” 
47

. 

„Actul de temelie 

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin 

După judecățile lui Dumnezeu cele nepricepute de oameni, 

fiind pe acele vremi răsboaie între împărați și răsmerițe în țări, 

viscolul pustiirii suflata-a pe acest pământ. Viforoase erau vremile 

acele. Pământul acoperitu-s′a de dărâmături și de trupuri moarte. 

Dar din acele câmpuri ce fumegau de pârjol și de măcel,   

venit-a vremea și făcut-a să se înalțe strigăte de biruinți și de 

slobozenie a neamurilor. 

Dreptatea s′au luat la luptă cu cugetul distrugător, și 

dreptatea biruit-a. Căci doară Dreptatea este temelia tronului lui 

Dumnezeu. Deci timpul sosit-a, pentru neamul nostru. Semnul s′au ivit 

pe cer – pământul clătinatu-s’a de bucurie – blestemul înfricoșat s’a 

auzit despre apus - și toate neamurile s′au deșteptat. Neamul nostru 

cel risipit, întregitu-s′a și s′au așezat seminția noastră, cea a 

domnitorilor lumii, în voinicia și puterea ei de veacuri, și urmând 

                                                 
46

 „Universul ”, Cuvântarea fostului mitropolit al Moldovei, Pimen, ținută în 
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pilda strămoșilor din cartea de vitejie a trecutului, s′au zidit și s′au 

împodobit acest Sfânt locaș, pentru vecinica și fericita pomenire, dând 

și lauda vitejilor ce au primit moartea pentru cuvântul lui Dumnezeu 

și întru întocmirea neamului nostru și s′au încununat de cununa 

vitejiei și a dreptății. 

Și s′a zidit și s′a împodobit acest locaș, prin îngrijirea 

Societății Ortodoxe Naționale a femeilor române și a delegaților 

autorităților bisericești, civile și militare, cu ajutorul tuturor bunilor 

români și creștini, după râvnă cea adevărată dela Dumnezeu dăruită. 

Întru pomenirea lor nemoartă și întru gândul că osemintele 

lor vor fi ca osemintele lui Elisei, ridicatu-s′a din temelie acest sfânt 

locaș și întru aceasta cei ce Dumnezeu îi va hotărî urmași’în vremi, să 

păzească acest mic adăpost și casă a oaselor vitejilor neamului, ca să 

fie nestricat în veci, pentru că tot lucrul bun și de multă nevoință, îl 

arată cei ce ostenesc pentru credință. 

Și s′au ridicat din temelie sfânt locaș, în zilele Prea 

Înălțătorul nostru Domn, Ferdinand I din mila lui Dumnezeu, Rege a 

toată țara românească și a Soției Sale Maria, Doamna și Regina, care 

cu osârdie s′au nevoit spre binele neamului. Mitropolit Primat al 

României fiind Miron Christea; Mitropolit al Moldovei și Sucevei fiind 

ar. Pimen Georgescu. Președinte al Consiliului de Miniștri fiind d. Ion 

C. Brătianu; Ministrul Cultelor fiind d. C. Banu. Președintă a 

Societății Ortodoxe Naționale a femeilor române, fiind doamna 

Alexandrina Gr. Cantacuzino și doamna Zoe Gr. Râmniceanu casiera 

Societății. Arhitecții fiind d-nii Pomponiu și Cristinel. Temelia s′a pus 

în anul de la Hristos 1923, luna August, 6 / 19 și în anul al 9-lea de 

domnie a Prea Măritului nostru Rege Ferdinand I. 

Făcutu-s′au trei asemenea acte, din care numai unul s′au zidit 

la temelia acestui sfânt locaș, unul s′au depus în arhivele generale ale 

Statului și unul se păstrează în arhiva Societății Ortodoxe Naționale a 

femeilor române” 
48

. 
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După așezarea pietrei fundamentale a început construirea 

criptelor în care trebuiau depuse osemintele celor căzuți în Războiul 

de Întregire pe frontul de la Mărășești, construcție aflată sub directa 

supraveghere a arhitectului George Cristinel. 

De deshumarea osemintelor s-a ocupat Societatea 

„Mormintele Eroilor” 

 care încă de la înființarea sa s-a ocupat de 

îngrijirea mormintelor ostașilor căzuți în război. Acțiunea de 

deshumare a început în data de 7 august 1922, o dată cu acordul 

încheiat cu Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor Române 
49

. 

Pe teritoriul județului Putna, de această acțiune au răspuns 

comitetele locale ale Societății „Mormintele Eroilor”, așa cum reiese 

din adresele înregistrate fie la Prefectura Județului, fie la Primăria 

Orașului Focșani. 

 Prin Adresa din data de 11 iunie 1924, Primăria Comunei 

Urbane Adjud anunța că delegatul Societății, plutonierul Chelaru, 

sosise în localitate cu o echipă de lucrători „pentru deshumarea 

                                                 

 În baza Decretului nr. 4.106, din 12 septembrie 1919, statul român a adoptat 

măsura înfiinţării „Societăţii Mormintelor Eroilor Căzuţi în Război” 

(Monitorul Oficial nr. 123 din 19 septembrie 1919) cu statut de persoană 

juridică, sub înaltul patronaj al Reginei Maria. La  31 mai 1927, prin Legea 

asupra regimului juridic al mormintelor de război din România decretată cu 

nr. 1699, instituția și-a schimbat denumirea în Societatea „Cultul Eroilor”.     

În data de 27 iulie 1940 a fost adoptată Legea Regimului Mormintelor şi 

Operelor Comemorative de Război, iar Societatea „Cultul Eroilor” (la doi 

ani, de la decesul Reginei Maria) s-a transformat în Aşezământul „Regina 

Maria” pentru Cultul Eroilor. Printr-o muncă tenace și entuziastă, Societatea 

„Cultul Eroilor” a reușit să amenajeze sute de cimitire și de monumente în 

majoritatea localităților României Mari. In 1948, Așezământul a fost 

desfiinţat. Prin înființarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor, în temeiul 

Legii nr. 379 / 2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative 

de război și H. G. nr. 635 / 2004, a fost creat cadrul juridic necesar reluării si 

continuării tradiției naționale în acest sensibil domeniu, întreruptă timp de     

60 de ani, dar şi alinierea la reglementările internaţionale. 
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osemintelor ostașilor morți în război și înhumați în cimitirele din 

localitate pentru a fi reînhumați la Mărășești în Cripta Neamului” 
50

. 

La data de 24 noiembrie 1924, Primăria Focșani primea din 

partea Societății „Mormintele Eroilor” o Adresă însoțită de un       

„tabel cu numele a 192 de eroi români identificați și 19 neidentificați 

ce trebuiau deshumați din Cimitirul Nordic și duși la Mărășești pentru 

înhumarea în mausoleul de aici” 
51

. 

Toate osemintele exhumate au fost adunate în lăzi și 

depozitate în pivnițele Gării Mărășești urmând a fi reînhumate în 

criptele Mausoleului începând cu luna iulie 1924. În același an au fost 

depuse în sarcofagul central rămășițele pământești ale generalului 

Eremia Grigorescu, comandantul Armatei 1 române în marea bătălie 

de la Mărășești. Până în septembrie 1924 deja fuseseră reînhumate 

osemintele a 5.000 de eroi. Pe plăcile de marmură din fața criptelor, 

montate între coloane, au fost înscrise numele eroilor care au fost 

identificați. 

Inaugurarea criptelor a avut loc la 27 septembrie 1924 în 

prezența reginei Maria și a unor oficialități ale timpului 
52

  și tot atunci 

s-a stabilit ca hram al Bisericii Neamului să fie „Schimbarea la față”  

care se serbează la data de 6 august 
53

. 

Ultima recepție a criptelor a avut loc în decembrie 1924.  

În prima fază valoarea construcției s-a ridicat la suma de 

5.313.000 de lei 
54

, depășind cu mult suma estimată inițial. 

Construcția se prezenta ca un cavou de formă circulară, cu un 

diametru de 40 de metri, în care au fost dispuse radial 16 culoare 

(galerii). Fiecare culoar cuprindea cripte etajate pe opt niveluri, fiecare 

nivel adăpostind trei eroi, astfel că în fiecare criptă se găseau 
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osemintele a 24 de eroi. Din cele 16 galerii opt sunt luminate natural și 

au o lungime mai mare, iar celelalte opt au formă semicirculară și 

adăpostesc nu numai cripte individuale ci și gropi comune în care au 

fost înhumați câte 300 de eroi necunoscuți. Cele 154 de cripte și cele 

nouă gropi comune adăpostesc osemintele a 10.000 de eroi. 

Central se află un culoar circular din care pleacă toate cele      

16 galerii. Tot aici se află și capela, iar spre est a fost înălțat altarul.     

În fața altarului a fost amplasat sarcofagul în care au fost înhumate 

osemintele generalului Eremia Teofil Grigorescu (decedat la data de              

21 iulie 1919) 
55

. 

În anul 1925, Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor 

Române solicita Primăriei Focșani să facă rost de un drapel tricolor pe 

care să-l dăruiască Mausoleului care „…are nevoe de un drapel 

tricolor mai mare și șase mai mici, trebuitoare să fie desfășurate la 

zile mari și diferite serbări” 
56

. Comisiunea Interimară a Primăriei a 

răspuns solicitării Societății și a aprobat în ședința din 21 iulie 1925 

suma de bani necesară procurării steagurilor 
57

. 

În anul 1932, Primăria Orașului Mărășești a trimis o Adresă 

către Prefectura Județului, însoțită de o anexă cu răspunsuri la 

articolul publicat de către președinta  Societății Ortodoxe Naționale a 

Femeilor Române, Alexandrina Cantacuzino, în ziarele „Curentul” și 

„Epoca”, informând precum că „…osemintele celor circa 15.000 eroi,                                  

sunt adunate cu evlavie, spălate și așezate în criptele                                     

Bisericei Neamului. Nici un osământ de erou, nu stă în temperiile 

vremii, atât în cuprinsul Bisericei, cât și în raza acestei comune” 
58

.  

În continuare, se solicita ajutor bănesc pentru a se schimba 

aspectul localității, propunându-se în continuare să se apeleze la 

miniștri, senatori, la aleșii din județul Putna și presă, la toți cei care ar 
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fi fost în măsură să intervină pentru realizarea celor solicitate de 

Primăria Oraşului Mărăşeşti şi trecute în anexă. Se apela la Senat și la 

Cameră să voteze o Lege prin care se  oblige „…pe toți cetățenii 

României Mari ca să plătească o contribuție de 3 lei odată pentru 

totdeauna și cu suma realizată, să se continue clădirea Bisericei 

Neamului, care așteaptă de 7 ani” 
59

.  De asemenea, să oblige pe toți 

capii de familii să dea câte 20 lei cu care să se poată schimba aspectul 

localității: să se construiască o turbină hidraulică pe râul Siret, să se 

paveze străzile, să se facă exproprieri pentru lărgirea bulevardului, să 

se cumpere un teren central pentru deschiderea unei piețe, să se facă 

sistematizarea tehnică și artistică a localității, să se ridice monumente 

pentru eroi, un arc de triumf, un muzeu în care să se expună trofee și  

arme. Pentru pelerinii care ar fi dorit să viziteze câmpul istoric de la 

Mărășești să se construiască un adăpost. Să se planteze duzi și 

trandafiri pentru fixarea câmpului de bătălie, iar tranșeele să fie 

betonate. Pentru pomenirea eroilor să se organizeze un serviciu 

religios 
60

.  

În încheiere se specifica precum că „… sunt de părerea D-lui   

P.[amfil] Şeicaru să se înlocuiască intendenții străini de neam dela 

cripta din Mărășești, precum și a celui din Soveja, punându-se  

români pentru paza osemintelor eroilor, căci ei și-au vărsat sângele 

pentru întregirea României Mari” 
61

. 

În vederea strângerii de fonduri bănești pentru definitivarea 

construcției Mausoleului, Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor 

Române și Societatea „Mărăști” solicitau prefecturii și primăriilor din 

județ să prevadă în bugetele lor o sumă modică pentru a contribui la 

terminarea construcției de la Mărășești, așa cum se specifica în Adresa 

trimisă primarului orașului Focșani în data de 23 martie 1933 de către 

Ministerul de Interne: „S. O. N. F. R. și Societatea Mărăști solicită să 

se înscrie în bugetele prefecturii de județ și primăriilor orașelor câte o 
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subvenție cât de mică pentru Biserica Neamului dela Mărășești și 

construirea criptelor de la Mărășești, în care se vor depune 

osemintele a 40.000 eroi, căzuți în bătălia dela Mărășești și 

împrejurimi. Ministerul vă recomandă în mod călduros cererile 

societăților pentru a se înscri în bugetul acestor primării a unei sume 

cât veți crede de cuviință, avându-se în vedere că, acest obol de 

pietate este un simbol al recunoștinței Țării pentru martirii neamului, 

cari s′a sacrificat pentru realizarea idealului nostru național 

„Întregirea Neamului” imitând gestul primăriei orașului Orăștie care 

a depus suma de 500 (cinci sute) lei” 
62

.  

Sumele strânse trebuiau trimise la București la cele două 

societăți. 

La 19 mai 1933 și Primăria din Mărășești a fost înștiințată că 

în bugetul de cheltuieli al acesteia s-a aprobat numai pentru Biserica 

Neamului suma de 10.000 de lei 
63

. 

Ministerul de Interne revine cu o nouă adresă la Primăria din 

Focșani cu specificație clară ca aceasta să dispună „…să se 

ordonanțeze de îndată pentru Societatea Mărăști și Mărășești, sumele 

înscrise în bugetul …pe exercițiul în curs, fiindu-le necesare pentru 

construcțiile care sunt în curs” 
64

. 

Primarul orașului a primit din partea contabilului instituției un 

referat în care se anunța că: „în bugetul de cheltuieli pe 1933 / 34 s′a 

prevăzut la art. 50: 10 000 – pentru biserica Neamului Mărășești și 

5000 pentru cripta dela Mărășești” 
65

. 

O nouă Adresă a fost primită de primărie la data de 6 iulie 

1933, din partea Ministerului de Interne, în care se făcea cunoscut 

acesteia ca sumele înscrise în bugetele pe 1933/34 să fie trimise pe 

adresa, Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române suma 

prevăzută pentru Biserica Neamului, iar cealaltă sumă prevăzută 
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pentru „construirea satului și câmpului istoric” de la Mărășești să fie 

trimisă Societății Mărăști. Recipisele trebuiau înaintate Ministerului 

de Interne 
66

. 

Prefectura Județului a răspuns apelului Ministerului de Interne 

și a înaintat Primăriei, la data de 11 iulie 1933, un tabel în care se arăta 

că și Prefectura Județului a prevăzut în bugetul de cheltuieli articolul 

50 cu ajutoarele: 10.000 lei pentru Biserica Neamului și 5.000 lei 

pentru cripta de la Mărășești 
67

. 

La 4 august 1933, primarul a primit din partea casieriei  

acestei instituții două recipise cu care se înaintaseră deja sumele 

înscrise în buget, sume solicitate de către cele două societăți din 

București, pe care primarul le-a remis acestora direct pe adresele       

lor 
68

.  

În 15 septembrie 1933, Societatea Mărăști returna Primăriei 

recipisa prin care primise suma de 5.000 de lei necesară refacerii 

orașului și a câmpului istoric din Mărășești 
69

. 

Deși nefinalizată toată construcția, Mausoleul s-a transformat 

în loc de pelerinaj și de sărbători omagiale în fiecare an, în ziua de                    

6 august sau de Ziua Eroilor. Una dintre manifestările organizate cu 

prilejul comemorării eroilor s-a remarcat cea din anul 1933 la care a 

participat regele Carol al II-lea care a atribuit orașului Mărășești 

„Virtutea Militară” de aur. După terminarea ceremoniei, Regele a 

inaugurat secția Muzeului istoric 
70

. 

Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor Române, printr-o 

Adresă din 1 august 1934, invita pe prefectul județului să ia parte la 

„… festivitățile de 6 August la Mărășești, când se va oficia Marele 

Parastas anual pentru Eroii adormiți pe acest Câmp de Onoare. 
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Anul acesta solemnitatea ia un caracter deosebit, prin donația 

unei candele de argint care va fi așezată în Biserica Neamului și 

aprinsă prima oară de către Președinta Generală a Societății 

Ortodoxe Naționale a Femeilor Române. Donația este făcută de 

Acțiunea Patriotică; Asociația de ofițeri de rezervă, foști combatanți, 

și dorim ca înainte de a o așeza în Biserică, să o atârnăm spre a fi 

văzută de public, de un baldachin înalt de 5 m. și acoperit cu postav 

roșu. 

Pentru toate aceste pregătiri necesare fastului unei 

solemnități de o măreție simbolică, vă rugăm, Domnule Prefect, a ne 

da tot concursul procurându-ne material pentru stâlpi de 5m. 

scânduri, postavul trebuincios și lucrători” 
71

. 

Prefectul a pregătit și un program în care se specifica felul în 

care trebuia să se desfășoare ceremonia din ziua de 6 august 1934, 

care trebuia să înceapă cu parastasul, oficierea serviciului religios 

urmate de cuvântările: clerului, a căpitanului înv. Constantinescu Ion 

pentru predarea candelei de către Alexandrina Cantacuzino, apoi 

aprinderea candelelor era urmată de cuvântul Armatei și al primarului 

din Mărășești, după care se depuneau florile 
72

. 

La această manifestare a participat și Asociația Foștilor 

Luptători  „Făuritorii României Mari” care și-a ținut aici Congresul 

prezidat de către colonelul Emilian  Cristudolo – Cavaler al Ordinului 

„Mihai Viteazul”. Cu această ocazie, constatând că Mausoleul nu a 

fost terminat și nici orașul n-a fost refăcut, au prezentat au prezentat 

un „Proiect și un Apel pentru terminarea Mausoleului Eroilor, 

ridicarea Bisericii Neamului și refacerea orașului istoric Mărășești” 

care a fost adoptat în unanimitate de către toți participanții 
73

. În acest 

Apel se arăta că la „… comemorarea zilei de 6 August 1934 la 

Mauzoleul Eroilor dela Mărășești și a Congresului Asociației 

„Făuritorii României Mari” ținut în aceeași zi, chiar în localitatea 
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istorică, la care au luat parte și Asociațiunile de foști luptători 

aderente la ideia „Comandamentului unic” cu reprezentanții din toată 

țara – foștii luptători au putut să constate cu umilă durere, că locașul 

de vecinică odihnă a scumpilor camarazi căzuți la datorie pentru țară 

pe câmpul istoric al Neamului nu este nici astăzi terminat după 17 ani 

trecuți, ca Biserica Neamului, care proect trebuia să-l completeze și 

să-l ocrotească, nu este încă ridicată și că orașul istoric Mărășești – 

decorat după supliciul suferit se află într-o stare jalnică de 

neîngrijire, că este lipsit de apă, lumină și pavaj și chiar de un local 

de școală, într-un cuvânt că acest oraș al cărui nume simbolizează 

rezistența și forța morală a Neamului Românesc – trebuie să 

perpetueze în viitor amintirea victoriei ce ne-a dat. Considerăm că 

această stare de lucru la Mărășești nu mai poate continua, foștii 

luptători au luat hotărârea să pornească de îndată în țară, - Cruciada 

sfântă – pentru ideia terminării așa cum trebuie a Mauzoleului 

Eroilor, ridicării cât mai repede a Bisericii Neamului și refacerii 

orașului Mărășești în piatră trainică, ca să rămână pildă și moștenire 

pentru generațiile tinere și celor ce vor să vină” 
74

. 

S-a făcut apel la toate asociațiile și organizațiile foștilor 

luptători din Războiul de Întregire a Neamului să se unească într-o 

organizație intitulată „Marea Uniune a foștilor luptători” a cărei 

președinție să fie încredințată mareșalilor României. De asemenea se 

solicita ajutorul și altor organizații culturale și patriotice, prelaților 

bisericilor, personalului didactic ca să contribuie la înfăptuirea 

„acestei opere” 
75

.  

Se voia să se facă din orașul Mărășești „o altă - Cetate Albă – 

care să răsară ca în basme, pe locul glorios al jertfei poporului 

nostru.   

În această ideie, foștii luptători gândesc că în noul Mărășești 

trebuie să se ridice: 

1. Palatul invalizilor 
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2. O cazarmă pentru un corp de trupă 

3. Un Liceu Militar 

4. O clădire pentru instituția Educării Preregimentare și 

cercetași 

5. Un stadion sportiv 

6. Un mare Aerodrom 

7. O Școală de Aviație 

8. Un Palat al Principelui Moștenitor 

9. Un Palat pentru Arhiepiscopia Mărășești 

10. Un Palat Comunal pentru toate Autoritățile și 

serviciile publice locale 

11. Școală locală 

12. O Școală de Arte și Meserii Model 

13. O Școală de Agricultură 

14. Un Spital Modern 

15. Blocuri de locuințe 

16. Cartiere pentru locuințele Corpului Didactic, ofițeri, 

particulari 

17. În noul Mărășești să se ridice și două statui: o statuie 

ecvestră în dimensiuni impunătoare a marelui Rege Ferdinand I – 

Făuritorul României Mari și alta a Generalului Cristescu Constantin 

– ilustrul strateg al Neamului” 
76

. 

Tot în Apel se semnala şi faptul că între Mausoleu și oraș nu 

exista o legătură directă se impunea realizarea unei pasarele peste 

calea ferată „Întrucât s′a făcut o mare greșeală cu alegerea locului 

unde s’a clădit Mauzoleul care nu are legătură directă cu orașul, 

urmează să se studieze chestiunea legărei orașului și a Gărei cu 

Mauzoleul printr-o cale frumoasă și petruită (Calea Eroilor) și 

eventual facerea unei treceri pe deasupra liniilor” 
77

. 

În continuare , Asociația foștilor luptători au propus ca 

lucrările neterminate de la Mausoleul Mărășești „nu mai poate și nu 
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trebuie să fie opera statului, a vreunui partid politic, sau a unui 

guvern și nici a unei persoane și că Biserica Neamului cu Mauzoleul 

Eroilor și noul Mărășești trebuie să fie opera Poporului Român care 

întreg trebuie să contribuie la realizarea ei” 
78

. 

Prin acest apel se solicita întregului popor român să facă un 

efort ca în timp de trei ani să poată să strângă fonduri bănești (din 

donații, contribuții în bani, vânzare de timbre sau cărămizi) pentru 

continuarea construcțiilor de la Mărășești: 

„1. Timp de 3 ani fiecare Român, fiecare Româncă, salariat, 

pensionar, meseriaș sau muncitor cu brațele, să contribuie benevol 

lunar, cu o sumă minimă, începând de la 1 leu. 

2. Fiecare cetățean rentier, să se înscrie pentru o contribuție 

anuală, pe acest timp, în raport cu puterile și generozitatea sa. 

3. Toate Comunele din țară să înscrie în bugetul lor în timp de 

3 ani, o sumă pentru opera dela Mărășești, în raport cu quantumul 

budgetului. 

4. Să se înființeze timbre poștale de diferite valori de aplicat 

pe corespondența particulară și oficială și timbre fiscale, care să se 

aplice pe actele juridice, în mod benevol. Acestea din urmă timbre, să 

se aplice obligatoriu, în diferite valori, în raport cu nota de plată, la 

obiect, la aliment, băuturi și mărfuri de lux importate. Să se aplice 

obligatoriu în raport cu nota, la restaurantele de prima clasă, la local 

de noapte și de petreceri, precum și la cluburile unde se practică 

jocurile de noroc. 

5. Să se vândă în folosul operei, bilete cărămizi de diferite 

valori și cărți poștale. 

6. Să se afecteze acestei opere o cotă, din sumele ce se vor 

realiza prin confiscarea averilor celor ce au jefuit Țara. 

7. Din sumele donate benevol de instituțiunile și 

întreprinderile particulare de felul, producătoare de venituri. 

8. Din suma colectată de Regimentele ce au luptat la 

Mărășești, prin serbări cu caracter cultural și național militar. 
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9. Din sume afectate de toate Ministerele anual timp de 3 ani 

prin budgetele lor, reprezentând economiile ce s′ar putea realiza la 

capitolele: „Cheltuieli de reprezentare” și „Diverse”. 

10. Din sume ce se vor putea colecta dela Românii de peste 

hotare. 

11. Prin donațiuni în natură, de materiale de tot felul din 

partea societăților și întreprinderilor de construcții. 

12. Pentru activarea lucrărilor se va cere foștilor luptători, 

oameni valizi și tineretului prestări benevole de zile de muncă pe 

șantiere, după aptitudini” 
79

. 

Tot atunci s-a făcut apel la directorii de ziare ca să deschidă 

un plebiscit timp de o lună pentru a primi adeziunile la acest proiect 

propus de foștii luptători. Pentru a se putea realiza acest proiect s-a 

cerut înființarea unui Comitet Central care să fie sub patronajul regelui 

Carol al II-lea, al reginei Maria, al patriarhului Miron Cristea și al 

mareșalilor țării, comitet format dintr-un număr nelimitat de membri. 

De asemenea trebuiau înființate și comitete regionale pentru regiunile 

istorice: Basarabia, Bucovina, Ardeal, Banat și Vechiul Regat, dar și 

comitete județene și comunale 
80

. 

Starea în care fusese uitat de oficialitățile vremii, Mausoleul 

de la Mărășești  a atras atenția mai multor personalități ale țării ca 

Nicolae Titulescu și Nicolae Iorga, care s-au arătat îngrijorați de soarta 

acestui monument 
81

. 

Pentru refacerea orașului Mărășești, Ministerul Muncii a 

autorizat, printr-o Adresă înaintată prefecturii la data de 4 august 1934 
82

, ca Primăria orașului să pună în circulație 500 de liste de subscripție 

care să circule pe teritoriul întregii țări până la data 1 august 1935.  
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La manifestarea organizată în anul 1936 cu prilejul 

comemorării a 19 ani de la luptele de la Mărășești s-a stabilit reluarea 

lucrărilor de finalizare construcție de la Mausoleu.  

În data de 22 decembrie 1936 „Delegațiunea Militară pentru 

înzestrarea Armatei” a stabilit ca reluarea lucrărilor de la mausoleu să 

înceapă în „ziua de 1 martie 1937” când trebuia pusă la dispoziţia 

Ministerului Apărării Naționale suma de 5.000.000 lei de la bugetul 

Statului și a altor fonduri pentru acest scop 
83

. 

S-a organizat și o licitație în urma căreia reluarea lucrărilor la 

Mausoleul Mărășești a revenit „Întreprinderilor Generale Tehnice  

ing. Tiberiu Eremie” 
84

.  

S-au consolidat vechile cripte care se mai deterioraseră în cei 

doisprezece ani de așteptare, s-au construit cripte noi și au continuat 

lucrările la biserica propriu-zisă.  

Lucrările s-au încheiat în anul 1938, an când a fost organizată 

și inaugurarea. Pentru această manifestare s-au bătut 100 de medalii 

comemorative având pe avers chipul regelui Ferdinand în dreapta și al 

lui Carol al II-lea, așezați față în față, iar dedesubt stema României.    

Pe revers era înfățișat Mausoleul 
85

. 

Manifestările de inaugurare s-au pregătit din timp, conform 

unui program în care se stipula că inaugurarea Mausoleului a fost 

pregătită pentru ziua de 18 septembrie 1938: „ La ora 10.10 se va face 

sfințirea bisericii și parastasul. La ora 10.40 cuvântările d-lor  

miniștri și cultelor, ai armatei și un reprezentant al marilor mutilați  

de război. La ora 11, distribuirea medaliilor comemorative. La ora 

11.30 plecarea trenului ministerial de la gara Mărășești spre 

București Nord” 
86

. 
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Pentru o bună pregătire a acestei manifestări, Prefectura a 

anunțat telefonic, în data de 12 septembrie 1938, pe pretorul Plasei 

Vrancea că: „Duminică 18 sept. a.c. se sfințește în prezența guvernului 

Biserica Neamului de la Mărășești. În vederea aceasta în dimineața 

zilei ve-ți fi la locul de solemnitate cu Primarii Comunilor, purtând 

eșarfe tricolore. Fiecare Primar v′a aduce delegații din săteni și 

sătence îmbrăcate în costume naționale ale localității. Pe cât posibil 

vor veni și echipe de călăreți. Cetele de vrânceni vor aduce și 

buciumașii. Ve-ți avea grijă ca toată lumea să aibă hrană asupra lor 

pe timpul deplasării. Să aibă furaje pentru cai. 

Numele comunelor participante: Vidra, Tichiriș, Colacu, 

Valea Sărei, Bârsești, Negrilești, Tulnici, Irești, Găuri, Vizantea, 

Câmpuri, Răcoasa, Mărăști” 
87

. 

Un anunț din ziarul „Universul” făcea cunoscut că 

inaugurarea a fost pregătită pentru duminica de 18 septembrie „Întru 

pomenirea și cultul eroilor noștri – care, în luptele crâncene ce s-au 

dat în vara anului 1917, în regiunea Mărășești,…s-a înălțat pe 

câmpul dela Răzoare, un măreț monument: Biserica Neamului și 

mausoleul eroilor. …Acest monument care va fi sfințit azi – cu o 

deosebită solemnitate, prin caracterul său religios și patriotic, este 

imnul de credință și de pioasă recunoștință, săpat în piatră 

nepieritoare, pentru slava Celui de sus și …pentru mărirea virtuților 

ostășești ale luptătorilor dela Mărășești…E momentul ce va fi de 

acum înainte prilej de pelerinaj pentru românii de pretutindeni, strâns 

uniți în patria lor, nu ca să plângă pe cei adăpostiți într′ însul, ci ca 

să-i sfințească” 
88

.  

Într-o Adresă,  Prefectura Județului semnala faptul că s-a făcut 

sfințirea Mausoleului de la Mărășești „în ziua de 18 septembrie 1938, 

în prezența Majestății Sale Regelui Carol al II-lea, a Marelui Voevod 

Mihai de Alba Iulia, a guvernului sub președinția S. S. I. Patriarh 
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Miron Cristea, a Căpeteniilor Oștirii, a I. P. S. S. Mitropolitul Neculai 

Bălan al Ardealului, P. S. S. Episcopul Triteanu al Romanului, I.P.S. 

Ciopron al Armatei, … a autorităților din județul Putna, a diferitelor 

Asociații de foști luptători, a armatei, delegațiilor numeroase de 

locuitori din judeţele limitrofe și membrilor S. O. N. F. R.” 
89

. 

Deschiderea ceremoniei a fost făcută de către regele                        

Carol al II-lea. S-a remarcat discursul mitropolitului Ardealului, care 

și-a exprimat speranța că în lume va domni credința binelui. Rostirile 

celorlalți vorbitori au îndemnat pe cei care vor veni la Mărășești să 

vină „cu sufletele înălțate și pline de seninătate” 
90

 gândind la jertfa 

eroilor. 

Biserica Eroilor Neamului devenea astfel simbolul marelui 

sacrificiu și locul de reculegere al tuturora, fiind centrul unui cult, 

„cultul eroilor”, amintind de o clipă importantă din istoria țării. 

Mausoleul înalt de 22 de metri,  de formă circulară având 

diametrul de 40 de metri, este încadrat de o parte și alta de terase 

suprapuse, simetric dispuse pe o lungime de aproximativ 60 de metri. 

Construcția este dominată de Cupola Gloriei împodobită cu o friză 

sculptată în piatră de către Ion Jalea 

 și Corneliu Medrea 


. 
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 S. J. A. N. Vn., fond Prefectura Judeţului Putna, dosar  nr. 44 / 1939,  f. 7. 
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 Ion Jalea (născut 19 mai 1887, Casimcea, județul Tulcea – decedat              

7 noiembrie 1983). A fost un sculptor român, membru al Academiei Române. 

A participat la Primul Război Mondial, unde    și-a pierdut o mână în luptă    

și a fost nevoit să sculpteze toată viața cu o singură mână. După ce absolvă în 

1908 Școala de Arte și Meserii, urmează studiile Academiei de Arte 

Frumoase din București, avându-i profesori pe sculptorii Frederik Storck și 

Dimitrie Paciurea. Își desăvârșește formația artistică la Paris, la Academia 

Julian, în atelierul lui Antoine Bourdelle. Obține Marele Premiu al 

Expozițiilor Internaționale de la Paris și de la Barcelona, Premiul național 

pentru sculptură (1941), Premiul de Stat (1957) și - în același an - titlul de 

Artist al Poporului. Din anul 1956 a funcționat ca președinte activ             

Uniunii Artiștilor Plastici din România. Sculptorul Ion Jalea este autor a 

numeroase monumente, statui, busturi, reliefuri, compoziții alegorice.         

La baza viziunii lui stă cultul pentru formă ca rezultat al observării realității - 

în special a figurii umane – și tendința încorporării unor morfologii fantastice 
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Compozițiile figurative ale cupolei, în relief, reprezintă scene de luptă 

și vitejie ale armatei române din timpul luptelor Primului Război 

Mondial.  Cupola este dominată de o cruce înaltă de peste trei metri, 

care se sprijină pe un postament încadrat de patru vulturi cu aripile 

desfăcute. Sub friză, pe postamentul pe care este surmontată, pe fațada 

principală se află o ușă din metal. 

Pe fațada principală a Mausoleului se poate citi inscripția cu 

litere din bronz „Întru slava eroilor neamului”. De o parte și alta a 

portalului sunt inscripționate pe plăci din bronz localitățile unde s-au 

                                                                                                         
evocatoare ale mitologiei antice. Sculpturile sale au un sens idealizant, 

autorul vizând în permanență glorificarea unor fapte sau personalități 

semnificative din experiența istorică. În compozițiile sale, Ion Jalea urmează 

legile clasice ale echilibrului, ale raporturilor armonice între părți, ale 

dozajului elementelor dinamice - gesturi, diagonale ascendente sau 

descendente - într-un ansamblu coerent și static. (Petru Comarnescu,            

Ion Jalea, București, 1962). 

 Cornel Medrea (n. Corneliu Virgiliu Medrea, 8 martie 1888, Miercurea 

Sibiului – d. 25 iulie 1964, București) a fost un sculptor şi profesor de 

sculptură român, membru corespondent al Academiei Române. Cornel 

Medrea s-a născut în 1888 în comuna Miercurea Sibiului, într-o familie 

originară din comuna Galda de Jos. După studii liceale la Alba Iulia și la 

Școala de Arte și Meserii din Zlatna, Medrea urmează Școala de Arte 

Decorative din Budapesta, unde a lucrat cu sculptorul György Zala. Între anii 

1912 – 1913 a întreprins călătorii în diverse țări europene, vizitând muzeele 

de arte plastice. Din 1914 participă la Saloanele Oficiale din București, la 

expozițiile grupărilor „Tinerimea artistică”, „Arta română” etc. Expune la 

Bienala din Veneția (în anii 1928, 1938, 1956 și 1958) și la multe alte 

manifestări artistice din străinătate. Între anii 1939 – 1964 a fost profesor de 

sculptură la Academia de Arte Frumoase din București (respectiv Institutul 

„Nicolae Grigorescu”). În anul 1955 a fost ales membru corespondent al 

Academiei Române. Cornel Medrea a practicat toate genurile sculpturii, 

cultivând forme pline, robuste, având ca ideal simplitatea realității. Portretele, 

seriile de maternități, evocările istorice (Dragoș Vodă și Zimbrul), 

reprezentările alegorice (Atlas, Pescarii, Victorie) converg spre manifestarea 

unei plenitudini, a unui optimism bazat pe afirmarea imaginii umane (Tudor 

Vianu, Medrea, București, 1935; K. H. Zambaccian, Medrea, Bucureşti, 

1958). 
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purtat lupte în Primul Război Mondial. În partea dreaptă sunt 

menționate: Jiu – Olt – Sibiu – Coșna – Cireșoaia – Robănești – 

Neajlov – Dragoslave – Predeal – C. Lung – Panciu – Răzoare – 

Brașov – Porumbacu. Pe plăcile din partea stângă apar localitățile: 

Mărășești – Mărăști – Oituz – Doaga – Muncel – Arabagi – Barcut – 

Amzacea – Prunaru – Cerna – Cașin – Valea Uzului – Sticlărie.    

Plăcile sunt marcate de medalioane din bronz  cu stemele celor trei   

țări române. 

În stânga portalului , pe o placă albă de marmură citim: 

„Mausoleul Mărășești – panteon al eroilor neamului ridicat pe locul 

memorabilei bătălii de la 6 august 1917, cinstește memoria celor 

căzuți la datorie, prezentând posterității pilda nepieritoare de vitejie 

și spirit de sacrificiu în lupta pentru apărarea gliei strămoșești. 

Inițiativa construirii mausoleului a aparținut comitetului 

Societății Femeilor din România. Construirea mausoleului, după 

proectul arhitectului român George Cristinel 
91

 

, s-a desfășurat        

în două etape: 1923 – 1924 parterul; 1936 – 1938 nivelul superior”. 

Accesul în interiorul monumentului se face printr-un portal 

masiv din fier forjat și bronz, semicircular la partea superioară, pe care 

s-au înscris anii 1916 – 1918. Un culoar străjuit de zece coloane cu 

capitel corintic, conduce vizitatorul către interiorul mausoleului.        

La capătul culoarului, pe perete, a fost amplasată o placă de marmură 

albă pe care s-a inscripționat cu litere de aur: „Actul ctitoricesc de 

întemeiere: Sub domnia prea iubitului nostru Rege Carol al II-lea, 

moștenitor al Tronului fiind Măria sa Mihaiu, Mare Voievod de Alba 

Iulia, desăvârșitu-s′a acest monument național, ce s-a ridicat sub 

                                                 

 George (Georges) Cristinel (1871 - 1961) a fost un arhitect de mare forță 

ce și-a lăsat amprenta asupra edificării de pe întinsul întregului teritoriu al 

țării în stilul modernismului românesc.  Trei monumente impresionante, cel 

puţin două fiind cunoscute în întreaga Românie şi chiar în Europa. Este vorba 

de Crucea de pe Caraiman, Mausoleul Eroilor de la Mărăşeşti şi acoperişul 

Palatului Prefecturii Vechi Putna din Focşani („Ziarul de Vrancea”, Florin 

Dârdală, File de istorie – Ce au comun Vrancea, Focșaniul și Bușteniul, 

24.08.2014). 
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domnia marelui Rege Ferdinand Întregitor de Neam și a Reginei 

Maria, doamna sufletului nostru pentru cinstirea vitejiei românești, 

cari a sfărâmat aici, pe acest pământ binecuvântat un mileniu            

de robie. Înfăptuind Unirea tuturor Românilor, chemând la viață 

liberă atâtea popoare și înscriind pentru vecie numele de Român în 

cartea de aur a eroilor marelui războiu de dreptate din 1916 – 1918.  

Prim ministru și Patriarh al României fiind Înalt Prea Sfinția 

Sa Dr. Miron Cristea, ministru al Apărării Naționale domnul general 

Gh. Argeșanu, ministru secretar de stat al Ministerului Apărării 

Naționale domnul general Alexandru Glatz, ministrul Cultelor Prea 

Sfințitul Episcop Nicolae Colah al Clujului și al Feleahului, ministru 

de Finanțe domnul Mircea Cancicov. 

Piosul locaș a fost executat din inițiativa, prin munca și 

strădaniile Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române, 

președinta generală fiind Principesa Alexandrina Gr. Cantacuzino, 

vicepreședinta generală doamna Elena M. Seulescu, secretara 

generală d-na Zefira colonel Voiculescu, casiera generală doamna 

Maria El. Georgescu și cu concursul neprecupețit al domnului 

consilier regal Gh. Tătărăscu, al domnului general Ilasievici, al 

domnilor generali Tone Sinegreanu, al domnului colonel Fotescu, 

arhitect fiind domnul George Cristinel, antreprenor domnul Tiberiu 

Eremie, sculptori domnii Ion Jalea și Medrea, pictor domnul Eduard 

Săulescu” [n. n. Copie după placa de marmură]. 

Un culoar circular unește cele 18 galerii dispuse radial, care 

cuprind cele 154 de cripte individuale și nouă cripte comune, cripte 

care adăpostesc osemintele a peste 6.000 de eroi.  Opt dintre culoare 

au o lungime mai mare decât celelalte care au formă circulară și 

primesc lumină naturală prin ochiuri de geam. Criptele circulare 

adăpostesc nu numai cripte individuale ci și gropi comune în care au 

fost înhumați câte 300 eroi necunoscuți. Pe plăcile de  deasupra 

criptelor, „meșterul Ghenz Moje – din partea Societății                    

<< Mormintele Eroilor >> a încrustat numele eroilor identificați sau, 
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în cazul eroilor necunoscuți, numele localităților de unde au fost 

exumați” 
92

. 

Acestea sunt: „1. Culoarul „B” – 300 de soldați necunoscuți 

căzuți în luptele de la N – S Tecuci și Sascut. 

2. Culoarul  „D” – 300 de soldați necunoscuți căzuți în 

luptele de la N. de Jud. Putna și Sascut. 

3. Culoarul  „F” – 300 de soldați necunoscuți căzuți în 

luptele de la Pralea și Mușunoaiele. 

4. Culoarul  „H” – 300 de soldați necunoscuți căzuți în 

luptele de la Pralea și Mușunoaiele. 

5. Culoarul „J” – 300 de soldați necunoscuți căzuți în luptele 

Mărășești.  

6. Culoarul „L” – 300 de soldați necunoscuți căzuți în luptele 

de la Pralea, Mușunoaiele, Popeni, Blidari. 

7. Culoarul „N” – 300 de soldați necunoscuți căzuți în luptele 

de la Jâvreni și Crucea de Piatră. 

8. Culoarul „P” – 300 de soldați necunoscuți căzuți în luptele 

de la Mărășești” 
93

.  

În mijlocul culoarului K se află sarcofagul generalului – maior 

rus, Feodor Alexandrovici Colacev, comandant al artileriei Corpului 

VIII Armată rus, decorat cu ordinul „Mihai Viteazul”, cl. 3, pentru 

modul strălucit cum a condus focul artileriei în bătăliile de la 

Mărășești – august 1917 
94

, pe a cărui criptă a fost inscripționat 

următorul text: „Reînhumat în acest loc de aleasă prețuire ca   

mărturie a frăției de arme dintre poporul nostru și puternicul vecin    

de la răsărit manifestată în luptele din anii 1877, 1916 – 1917 și 

războiul de eliberare 1944 – 1945; 6 august 1947”. 
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Pe o placă memorială amplasată într-una din intrările spre 

capela centrală s-a inscripționat numele „General de armată Cihoski 

Henric 1871 – 1950, Comandant al Div. a X-a, Corpul V Armată” 
95

. 

În cele șase cripte de pe Culoarul cavalerilor au fost înhumați 

eroii cunoscuți ale căror nume și regimente au fost săpate în marmură:  

„Cripta nr. 1 - Locotenent Gabriel Pruncu, Regimentul 50 / 64 

infanterie. 

Cripta nr. 2 – Locotenent Artur Vârtejeanu, Regimentul 9 

vânători. 

Cripta nr. 3 – Căpitan Constantin Văgănescu, Regimentul 9 

vânători. 

Cripta nr. 4 – Maria Ion Zaharia, etate 12 ani d. 6 august 

1917. 

Cripta nr. 5 – Maior Ignat Grigore, Regimentul 52 infanterie. 

Cripta nr. 6 – Preot Ionescu Cazacu Ștefan, Preot Nicolau 

Grigore, Regimentul 3 Olt” 
96

. 

Pentru acoperirea criptelor s-au folosit plăci din piatră. 

În capela centrală, în fața altarului, a fost amplasat sarcofagul 

generalului Eremia Teofil Grigorescu. Sarcofagul surmontat pe un 

postament din beton de formă paralelipipedică a fost realizat în stil 

neoclasic, cu nișe frumos ornate cu colonete adosate, cu capiteluri 

dorice. În nișa de pe latura vestică a fost montată o placă de bronz, 

semicirculară la partea superioară, pe care s-a înscris numele 

generalului Eremia Grigorescu. Marginea este decorată cu motive 

vegetale în relief și cruci înscrise în cerc. Pe capac, o cruce în relief cu 

bordură decorată cu motivul funiei împletite către care converg raze. 

Tot pe capac s-a încrustat o sabie și anii 1916 – 1921. Pe laturile 

sarcofagului, în partea superioară a acestuia s-a inscripționat:         

„Aici odihnesc alături de generalul lor ostașii necunoscuți” și 

localitățile unde au luptat  conduși de Eremia Grigorescu: „Mulciova – 

1916”, „Arabagi – 1916”, „Oituz – 1916”, „Pralea – 1917”. Nu a fost 
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omisă nici deviza „Pe aici nu se trece – Mărășești 1917” născută în 

timpul luptelor. La baza sarcofagului, pe placa de marmură albă se 

poate citi inscripția: „În acest loc a fost depus monumentul ostașului 

necunoscut în perioada 24.IX. 1991 – 25.X. 1991” (înainte de a fi 

mutat în capitală). 

În partea opusă sarcofagului s-a amenajat o capelă, care ca și 

criptele, a fost realizată din tencuială de piatră artificială buciardată. 

Din același material s-au realizat și bolțile și pereții capelei.               

La pardoseală s-a folosit mozaicul pentru toată suprafața mausoleului. 

Capela este despărțită de altar printr-un perete plin - gol ce 

simbolizează iconostasul. Intrarea sau lăcașul ușilor împărătești este 

străjuit de două coloane cu fusul rotunjit și capiteluri compozite. 

Coloanele susțin o arcadă semicirculară în retrageri succesive,         

care formează un fronton pe care s-a pictat scena „Cina cea de taină”. 

Ușile împărătești au ramele sculptate cu motive vegetale, mărginite     

de o funie împletită și șiruri de perle, iar în mijloc s-a pictat scena 

„Bunavestirii”. Golurile ușilor diaconești sunt de formă 

dreptunghiulară și  sunt surmontate de frontoane crenelate în care s-au 

pictat câte două medalioane cu chipuri de evangheliști. Ușile 

diaconești prezintă același decor ca și cele împărătești și câte un 

medalion pictat cu chipurile arhanghelilor Mihail și Gavril. 

Mobilierul din capelă și cel din altar realizat din piatră 

artificială a primit aceleași decorații vegetale în relief. Mobilierul este 

compus din iconostas, tetrapod și douăsprezece jilțuri dispuse           

câte trei. 

Din capelă, două scări în spirală, dispuse simetric, conduc 

către etaj unde se află „Cupola Gloriei” pe a cărui boltă semicirculară 

s-a pictat în frescă „Sfântul Duh”. Lumina pătrunde în interior prin 

ferestre mici, dreptunghiulare, amplasate la baza cupolei. Spațiul 

interior a fost împărțit prin opt coloane în opt panouri pe care s-au 

pictat îngeri militari înaripați, înveșmântați în armuri, purtând săbii de 

foc.  Sub fiecare panou s-au pictat și numele localităților unde s-au 

purtat lupte în vara anului 1917. Sub aceste înscrisuri se află o friză 

decorată cu simboluri militare pictate: cască, săbii încrucișate și 
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ramuri de măslin, care alternează cu deschideri dreptunghiulare în care 

s-au montat câte trei ferestre mici pin care pătrunde lumina.  

În partea inferioară a picturii au fost înscriși psalmi: 

„Dumnezeule scapă-mă de vrăjmașii mei, ocrotește-mă de potrivnicii 

mei, scapă-mă de rău făcători, izbăvește-mă de oameni setoși de 

sânge! - Căci iată-i că stau la pândă să-mi ia țara. – Fără să fiu 

vinovat, fără să fi păcătuit Doamne !. – Cu toată nevinovăția mea ei 

aleargă, se pregătesc.” și „Dumnezeule ne-ai lepădat, ne-ai 

împrăștiat și te-ai mâniat. Ridică-ne iarăși! Ai cutremurat pământul, 

l-ai despicat; Drege-i spărturile căci se clatină! Ai făcut pe poporul 

tău să treacă prin lucruri grele. Ne-ai adăpat cu un vin de amorțire.  

Ai dat celor ce se tem de tine un steag. Ca să-l înalțe spre adevăr”  
97

. 

În centrul rotondei se află o deschidere circulară, mărginită de 

o gardenă realizată din fier forjat.  Provinciile românești care s-au unit 

cu România formând România Mare: Basarabia, Bucovina, Banat și 

Ardeal, au fost înscrise la baza deschiderii din planșeul cupolei, cu 

litere în relief, despărțite de împletituri din stuc.  

Pictura cupolei a fost executată de către pictorul Eduard 

Săulescu care și-a semnat opera. Între pictor și Societatea Ortodoxă a 

Femeilor Române s-a încheiat în mai 1938 un proces - verbal de 

recepție a lucrărilor de pictură, în care se menționa că „Întreaga 

lucrare executată în procedeul „fresco” reprezintă un simbol redat 

sub forma unei apoteozări a eroilor cari s′au jertfit pentru apărarea și 

întregirea patriei. Bolta reprezintă una din cele trei puteri ale Sfintei 

Treimi „Sf. Duh”, care planează răspândind razele luminoase asupra 

osemintelor adăpostite în acest sanctuar al neamului. 

Cele opt panouri reprezintă apoteozarea umbrelor eroilor 

încununați și protejați de Heruvimii Puterilor Cerești. 

Panoul din mijloc reprezintă scena apariției Sfântului 

Arhanghel Mihail, care ridicând sabia de foc spre cer, mânerul capătă 
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forma ordinului „Mihai Viteazul” ca un simbol al vitejilor căzuți pe 

Altarul Patriei” 
98

. 

             Pe stâlpii care separă panourile pictate au fost 

amplasate steaguri tricolore după modelul celor care au aparținut 

regimentelor care au luptat pe aceste locuri și pe care s-au 

inscripționat numele acestor localități. Steagurile au fost executate din 

mătase tricoloră, având central stema țării și o ghirlandă din frunze de 

măslin, iar în cele patru colțuri câte o coroniță și ghirlande. Hampele  

steagurilor au fost făcute din  mahon și aveau în vârf câte un vultur din 

metal. Steagurile au fost donate de către Societatea Ortodoxă 

Națională a Femeilor   Române, la data de 18 aprilie 1938, ca apoi, în 

anul 1944 să fie transferate la filiala acestei societăți din Buzău. 

Actualmente se află în posesia Muzeului Militar din București 
99

. În 

Mausoleu au fost expuse copii după originalele aflate la București.              

            Pe steaguri s-au marcat  numele localităților, ale 

regimentelor, precum și datele la care s-au desfășurat luptele din vara 

anului 1917: „Prisaca – 1 / 14 August 1917. R. 7, 8, 9, 32, 54, 55 I.; 

Muncelu –      15 / 28 August – 21 August / 3 Septembrie 1917. D. 9, 

11, 15I.; Răzoare – 6 / 19 August. R. 39, 40, 47, 48, 50, 51I.,9 V.; 

Mărășești – 24 Iulie / 6 August – 21 August / 3 Septembrie 1917. D. 5, 

9, 10, 13, 14, 15I.; Doaga – 27 iulie / 7 August 1917. R. 7, 8, 32I. și 

9V.;        Cota 100 – 6 August 1917. Cpt.  Grigore Ignat; Panciu – 30 

Iulie /    12 August – 1 / 14 August 1917. R. 9V. și R. 41, 49I.; Chicera 

– 1 / 14 August 1917. R. 10V., 33, 38I.” 
100

. 

La realizarea construcției s-au folosit materiale ca betonul  

bătut în straturi pentru cripte și betonul armat pentru restul zidăriei 

grinzilor, stâlpilor, arcurilor și bolților. Tencuielile interioare și 

exterioare au fost executate din ciment „glet” așezat direct pe plăcile 

din beton 
101

. 
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Coloanele de pe holul de la intrare au fost realizate din beton 

armat, au fusul circular, iar la partea superioară au capiteluri 

compozite. Coloanele susțin arcade semicirculare, care la rândul lor 

sunt puncte de sprijin pentru bolta semicirculară care acoperă holul. 

Cele 42 de coloane din interior, care au fost executate în același stil, 

străjuiesc de o parte și alta a criptelor. 

 La acoperirea zidurilor exterioare s-au folosit blocuri de 

piatră din  „trahit tare” (rocă de natură magmatică, efuzivă) din 

carierele de lângă Deva, fără profile, buciardată. Platformele și 

gradenele s-au executat din trahit ca și treptele. La parapetele 

exterioare s-a folosit piatră prelucrată rustic la exterior și piatră 

dreaptă, buciardată pentru interior. Pe platforme, gradene și paliere s-a 

executat dalaj din  același trahit aplicat pe strat din mortar. 

Cupola în exterior a fost realizată din blocuri de piatră așezate 

pe trei rânduri, pregătită special pentru sculptură. 

Literele și rozetele de pe fațada mausoleului au fost executate 

de firma „V. V. Rășcanu”, iar celelalte lucrări din fier forjat de către 

firma Teodorescu și Casa Vitos. 

Mausoleul a fost amplasat în incinta unui parc amenajat cu 

pomi și spații verzi.  

În anul 1958, în parcul din fața Mausoleului a fost mutat din 

Capitală mormântul Eroului Necunoscut, care în anul 1991 a fost dus 

din nou la București, și așezat în parcul Carol, acolo unde de fapt a 

fost  locul stabilit inițial. Timp de o lună de zile, până la părăsirea 

Mausoleului, a stat în Mausoleu alături de sarcofagul generalului 

Eremia Grigorescu.  În Capitală a fost reînhumat după un ceremonial 

„în cea mai pură tradiție religioasă și militară românească” 
102

. 

În locul mormântului s-a înălțat o cruce din marmură albă. 

În anul 1987, pe latura dreaptă a Mausoleului, s-a inaugurat 

clădirea în formă de melc, în care s-a organizat  „Muzeul luptelor de la 

Mărășești”. Epopeea marilor bătălii ale Primului Război Mondial este 

prezentată printr-o expoziție foto - documentară, costume militare, 
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arme și armament folosit de armata română în Războiul de Întregire, 

obiecte care au aparținut generalului Eremia Grigorescu și Ecaterinei 

Teodoroiu. Peretele interior a fost acoperit cu pictură în frescă 

executată de către pictorul Petre Achițenie 

. Fresca prezintă în cadre 

dreptunghiulare, aspecte din lupta de rezistență a poporului nostru     

de - a lungul istoriei, încheind cu mai multe panouri în care a redat 

aspecte din timpul luptelor din Primul Război Mondial și momentul     

1 Decembrie 1918. 

Din anul 1992, cele două alei ce conduc vizitatorii de la 

intrare spre Mausoleu sunt străjuite de o galerie de eroi imortalizați în 

bronz de către sculptori contemporani. Busturile comandanților 

armatei române: mareșalii Alexandru Averescu şi Constantin Prezan, 

generalii Constantin Cristescu, Eremia Grigorescu, Ion Dragalina, 

Gheorghe Mărdărescu, Henri Cihoski, generalul francez Henri 

Mathias Berthelot și a celor doi eroi români căzuți la datorie în zilele 

de august 1917, sublocotenent Ecaterina Teodoroiu și căpitan Grigore 

Ignat,  au fost amplasate pe postamente paralelipipedice din beton 

placate cu marmură albă, surmontate pe socluri pătrate. 

 Pe platformele laterale ale intrării în Mausoleu străjuiesc 

două tunuri folosite de armata română în timpul luptelor din din 1917, 

iar pe margine sunt obuze de mare calibru. 

                                                 

 Petre Achițenie (n. 27 mai 1929, Havârna, județul Botoșani - d. 1 

decembrie 2006, București) a fost pictor, în perioada 1968-1993 profesor 

universitar la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București. 

Între 1940-1945 a fost elev și tipograf la Mânastirea Neamt; 1945-1948 a 

urmat Academia de Arte „Guguianu”; 1948-1951 - Institutul de Arte Plastice 

„Nicolae Grigorescu”; 1951 - 1957 - Academia de Arte „Repin” din Sankt 

Petersburg, Rusia; 1962 - Specializare la Academia de Arte „Pietro 

Vanucci”, Perugia, Italia. A lucrat ca pictor monumentalist; Mausoleul de la 

Mărășești are o frescă ce poartă și ea semnătura lui Petre Achitenie. „Pentru 

a realiza această lucrare, am luat de la bibliotecă o mulțime de cărți de 

istorie. Patru ani mi-au trebuit pentru proiectare; fresca am executat-o în 

două luni” („Jurnalul Național”, Irina Munteanu, Pictura ca scrisoare către 

Dumnezeu, 2 septembrie 2005). 
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În timp, datorită fenomenelor naturale, a seismelor, clădirea 

Mausoleului a avut de suferit, necesitând lucrări de reparații şi 

consolidări. Primele de acest fel s-au executat în anul 1942, după 

cutremurul din toamna anului 1940. S-au reparat fisurile de la cele opt 

strane din piatră și de la altar. De asemenea au fost injectate cu mortar 

de ciment toate fisurile de la Cupola Gloriei și a scărilor, și s-a revizuit 

întreaga pietrărie a clădirii. 

Între ani 1974 – 1976 s-au executat lucrări de reparații la 

Cupolă când s-a turnat plumb topit în rosturile verticale și orizontale 

ale Cupolei. Tot atunci s-au etanșat și toate luminatoarele. 

După seismul din anul 1977 au fost necesare lucrări de 

reparații și restaurări care au început în anul 1983. Atunci s-a făcut 

restaurarea întregului ansamblu începând cu decaparea totală a 

dalajului în vederea refacerii hidroizolației și a întregii zidării.  

În anul 1987 s-a curățat întreaga suprafață exterioară prin 

metoda sablării cu nisip.  

Ultima restaurare a fost executată în anul 1992 când s-au 

consolidat placajele ce acoperă terasele din fața mausoleului.  

Mausoleul de la Mărășești va dăinui astfel peste veacuri ca 

exemplu de spirit de sacrificiu și onoare, de patriotism,  pentru 

generațiile viitoare care îi vor trece pragul. 
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