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ÎN LOC DE PREFAŢĂ 

 
 Decenii de-a rândul, în epoca postbelică, cercetarea 
istorică a suferit povara unor “direcţii decisive” sau 
“prioritare” impuse de puterea politică de tip totalitar. Ele 
ignorau îndeobşte rolul celor mai multe din personalităţile 
noastre – cu mici excepţii – şi exaltau în mod propagandist, 
aşa-zisul “rol al maselor”, măgulite cu apelativul, golit de 
conţinut, de singure făuritoare ale istoriei. Pornind de la o 
astfel de dureroasă realitate, ne-am încumetat să prezentăm 
cititorilor personalităţile care de-a lungul timpului s-au 
aflat în fruntea Marelui Stat Major al oştirii, de numele 
cărora se leagă realizări memorabile din trecutul şi 
prezentul armatei române. 
 Crearea, la 12 noiembrie 1859, a Statului Major 
General reprezintă un moment definitoriu în evoluţia şi 
modernizarea organismului militar românesc. Din primii 
ani ai existenţei sale, acest organism de concepţie şi 
conducere militară, condus de personalităţi militare de 
prestigiu şi încadrat cu ofiţeri de înaltă competenţă 
profesională, s-a aflat în fruntea acţiunilor privind 
dezvoltarea şi întărirea oştirii române, a sistemului naţional 
de apărare în ansamblul său. Prin reformele şi măsurile 
concepute şi aplicate de Ministerul de Război şi Statul 
Major General s-a asigurat ca, în preajma Războiului de 
independenţă din anii 1877–1878, România să aibă o forţă 
militară viguroasă, cu o temeinică instruire, rezistentă la 
eforturile cerute de câmpul de luptă, gata oricând să reziste 
agresorului, cu un moral excelent, potenţat de rolul ce-i 
revenea în lupta pentru împlinirea idealului de emancipare 
de sub suzeranitatea otomană. Generalul Grigore 
Crăiniceanu, fost ministru de Război şi şef al Statului 
Major General, gânditor militar şi membru al Academiei 
Române, remarca: “Numai graţie sistemului original 
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armata română putu în 1877 (…) să intre în război şi să 
câştige acele răsunătoare victorii care ne-au adus 
independenţa ţării”. 
 Organizarea şi funcţionarea Statului Major General au 
fost puternic marcate de Războiul de independenţă, la 
declanşarea căruia Statul Major General a organizat primul 
Mare Cartier General din istoria armatei române, aflat în 
subordinea “capului oştirii”, care era domnitorul Carol I, şi 
având în compunere un stat major propriu, precum şi 
următoarele secţii: operaţii militare, topografică, artilerie, 
geniu, intendenţă şi sanitară. 
 Deşi aflat la prima experienţă de război, Marele 
Cartier General român, condus de ofiţeri şi generali de 
înaltă probitate profesională, între care Ştefan Fălcoianu, 
Gheorghe Slăniceanu, Alexandru Cernat, Constantin 
Barozzi, are meritul de a fi planificat şi coordonat cu multă 
competenţă, timp de 11 luni, acţiunile armatei române: 
acoperirea strategică a frontierei dunărene; forţarea 
Dunării, înaintarea şi intrarea în dispozitivul strategic din 
zona Plevna; organizarea şi conducerea, împreună cu 
Marele Cartier General rus, a celui de-al treilea “asalt 
general” asupra Plevnei (30–31 august 1877), a operaţiei de 
asediere a cetăţii Plevna (septembrie–noiembrie 1877), 
precum şi a operaţiei de asediu din zona Vidin – 
Belogradcik condusă exclusiv. Vom mai adăuga faptul că 
domnitorul Carol I şi Marele Cartier General român s-au 
pronunţat împotriva “asaltului general” din 30–31 august 
de la Plevna şi în favoarea blocării taberei inamice. O 
recunoaştere a calităţilor militare ale comandamentului şi 
armatei române, venită din partea adversarului de atunci, 
este sugestivă: generalul V. Baker Paşa, participant la 
războiul ruso–româno–otoman din 1877–1878, evidenţia: 
“Nici un istoric militar imparţial nu poate tăgădui că, fără 
ajutorul forţelor româneşti, întreaga armată rusă care lupta 
în nordul Balcanilor ar fi fost inevitabil bătută”. Publicaţia 
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greacă “Stoa” consemna, la rândul ei, că armata română a 
ajuns “prima armată din Orient ca model demn de imitat de 
către popoarele balcanice”. 
 În temeiul experienţei rezultate din Războiul de 
independenţă şi sub influenţa evoluţiei generale a 
fenomenului militar, “urmărită şi filtrată cu inteligenţă şi 
competenţă de elita corpului ofiţerilor români”, s-a impus 
cu necesitate continuarea procesului de modernizare a 
oştirii, inclusiv a Statului Major General. Saltul calitativ în 
domeniul organizării sale şi precizării rolului şi atribuţiilor 
Statului Major General s-a realizat pe baza Legii asupra 
organizării comandamentelor militare (1882). Prin Înaltul 
Decret nr. 2945 din 29 noiembrie 1882 se înfiinţează 
Marele Stat Major ca organism distinct în cadrul 
Ministerului de Război, cu atribuţii în planificarea, 
organizarea şi conducerea activităţilor în domeniul apărării. 
 Structurat pe 3 secţiuni, Marele Stat Major avea ca 
misiuni principale: întocmirea planurilor de mobilizare şi 
de campanie, organizarea, înzestrarea şi instruirea trupelor, 
formarea cadrelor de comandă şi stat major, elaborarea 
proiectelor de pregătire pentru apărarea economiei, 
teritoriului şi populaţiei, probleme de topografie şi 
geodezie, studierea inamicilor probabili. “Creierul armatei” 
– aşa cum era considerat – îşi ocupă astfel locul binemeritat 
între instituţiile de bază ale conducerii militare naţionale. În 
fruntea sa, a secţiilor şi birourilor sale (ulterior diviziuni şi 
secţii) s-au aflat autentice personalităţi militare precum: 
generalul Şt. Fălcoianu, mareşalul Al. Averescu, generalii 
C. Christescu, I. Lahovary, C. Poenaru, Gr. Crăiniceanu, 
Ion Antonescu, N. Samsonovici, Ilie Şteflea şi alţii. 
 Concomitent cu preocuparea pentru perfecţionarea 
continuă a serviciului de stat-major şi modernizarea 
acestuia, Marele Stat Major a desfăşurat o intensă activitate 
pentru sporirea forţei combative a armatei şi elaborarea de 
studii, proiecte, ipoteze de război şi variante de acţiune. 
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 Aportul Marelui Stat Major la dezvoltarea sistemului 
naţional de apărare a fost considerabil în perioada 1882–
1914. Practic, nici o reformă esenţială nu s-a adoptat şi 
aplicat fără participarea sa. În categoria contribuţiilor de 
concepţie se înscriu: fundamentarea şi orientarea procesului 
de transformare a armatei române într-o armată de mari 
efective, având în compunere mari unităţi active şi de 
rezervă şi principalele arme şi genuri de arme cu instrucţie 
şi organică permanentizate, elaborarea (1880–1884) a celui 
dintâi proiect cuprinzător de pregătire (fortificare) a 
teritoriului în vederea purtării războiului de apărare, 
elaborarea planurilor coerente şi complexe de mobilizare, 
război, campanie şi operaţii şi a regulamentelor de 
instrucţie şi luptă, pregătirea cadrelor de comandă şi stat-
major sub îndrumarea nemijlocită a Marelui Stat Major, 
prin intermediul instituţiei sale specializate – Şcoala 
Superioară de Război din Bucureşti (peste 400 absolvenţi 
între 1889–1914). Marele Stat Major a preluat, după cum 
reiese din cercetările de arhivă, misiunile ce-i reveneau de 
drept, Ministerul de Război – de care depindea aproape 
formal – restrângându-şi atribuţiile la administrarea 
armatei. De altfel, pentru a obţine o interacţiune normală şi 
a se evita apariţia unor conflicte vizibile între cele două 
componente ale Înaltei conduceri militare şi din alte 
motive, şefii Marelui Stat Major erau numiţi de cele mai 
multe ori de miniştri de Război şi invers. 
 Proiectele şi planurile de război, campanie şi operaţii 
capătă coerenţă după 1878, această activitate impunându-se 
ca principală preocupare a stat-majoriştilor, pe măsură ce 
se contura declanşarea primului război mondial. Existau 
ipoteze pentru un război de apărare împotriva Rusiei 
ţariste, alături de Tripla Alianţă (la care România aderase 
din 1883), de apărare împotriva Bulgariei, precum şi 
ipoteze pentru o ofensivă de eliberare a Transilvaniei. 
Şcoala românească de stat-major din epocă este preocupată 



 VIII

îndeosebi de războiul de apărare, fără a exclude şi variante 
ale celui ofensiv. 
 O mostră a nivelului atins de arta de stat-major 
românească este Planul de campanie al armatei române din 
cel de-al doilea război balcanic din 1913 (“Ipoteza nr. l 
bis”), avându-l ca autor pe generalul Alexandru Averescu, 
fost şef al Marelui Stat Major în anii 1911–1913; tot 
generalul Alexandru Averescu a elaborat planul celebrei 
manevre de la Flămânda din septembrie 1916. 
 Potrivit “Ipotezei nr. 1 bis”, elaborată în prima 
jumătate a anului 1913, armata română urma să fie 
concentrată rapid de-a lungul Dunării şi în Dobrogea, în 
scopul declanşării unei ofensive viguroase cu majoritatea 
forţelor, la sud de fluviu. Înaintarea trupelor române avea 
să se desfăşoare pe două direcţii strategice: una, principală, 
spre Sofia, spre a pune cât mai repede capăt războiului, iar 
alta, secundară, în aşa-numitul “Cadrilater mic”. 
 În funcţie de obiectivele stabilite şi de dispunerea 
forţelor bulgare, Marele Cartier General, constituit o dată 
cu decretarea mobilizării armatei (22/23 iunie 1913), a 
hotărât formarea a două grupări: Armata principală de 
operaţii, având în compunerea ei 4 corpuri de armată şi 
două divizii de cavalerie, care s-a concentrat în sudul 
Olteniei, între gurile râurilor Jiu şi Olt şi Grupul din 
Dobrogea, compus din Corpul 5 Armată, Divizia 3 Rezervă 
şi alte formaţiuni de rezervă. Comanda Armatei principale 
de operaţii s-a încredinţat prinţului moştenitor Ferdinand, 
iar în fruntea Grupului din Dobrogea este numit generalul 
de divizie Ioan Culcer. 
 Planurile de mobilizare şi de campanie întocmite de 
Marele Stat Major şi adoptate de organele supreme ale 
statului român au corespuns scopului politico–strategic şi 
condiţiilor acţiunii armatei române. La 22 august 1913 – 
după încheierea ostilităţilor – Marele Cartier General şi-a 
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încetat activitatea, atribuţiile operative ale acestuia fiind 
preluate de Marele Stat Major. 
 Aspecte foarte interesante relevă şi studiul Planurilor 
de campanie elaborate de Marele Stat Major în preajma 
primului război mondial şi în anii neutralităţii României 
(1914–1916). Indiferent de discuţiile în legătură cu 
realismul lor, este cert că ele au fost întocmite conform 
regulilor artei militare moderne şi în concordanţă cu 
obiectivul politicii externe româneşti. De asemenea, în 
conceperea lor s-a avut în vedere realizarea surprinderii 
strategice a adversarului prin desfăşurarea aproape 
concomitentă a operaţiilor de preluare a controlului asupra 
trecătorilor din Carpaţi, a mobilizării şi concentrării forţelor 
şi mijloacelor chiar pe câmpul de luptă şi cunoaştem că, la 
un moment dat, şansele de reuşită au fost foarte mari. De 
altfel, chiar personalităţi remarcabile ale armatelor aliate 
precum generalul J. Joffre, şeful Marelui Cartier General 
francez, au apreciat ca deosebit de valoroase planurile 
româneşti de campanie. 
 O dată cu decretarea mobilizării generale şi intrării 
României în război (14/27 august 1916) Marele Stat Major 
se organizează în Marele Cartier General şi Marele Stat 
Major, partea sedentară. Marele Cartier General era 
organul superior de concepţie şi conducere a operaţiunilor 
militare şi depindea direct de Comandamentul de Căpetenie 
al armatei. Marele Stat Major, partea sedentară, era organul 
de conducere a activităţii din zona interioară (recrutarea 
personalului şi mobilizarea industrială), fiind subordonat 
Ministerului de Război. 
 Preluând conducerea operativă a armatei române, 
Marele Cartier General, având ca şef pe generalul Vasile 
Zottu, a acţionat pentru punerea în aplicare a planului de 
campanie pentru anul 1916, denumit “Ipoteza Z”, 
coordonând acţiunea trupelor române în cadrul ofensivei 
strategice din Transilvania şi apărării strategice pe frontul 
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de sud (linia Dunării). Defecţiunile de comandament 
existente în prima fază a războiului, grefate pe situaţia 
creată de inactivitatea manifestată de aliaţi pe fronturile din 
Balcani, din Galiţia şi Dobrogea, au avut un rol de loc 
neglijabil în pierderea avantajului câştigat în primele zile 
de război şi apoi în retragerea succesivă a trupelor şi 
ocuparea de către inamic a Olteniei, Munteniei şi Dobrogei. 
Ineficienta legătură între Marele Cartier General şi 
comandamentele armatelor şi grupărilor operative, ca 
urmare a dotării insuficiente cu mijloace de transmisiuni, 
lipsa de exigenţă în impunerea unei cooperări efective şi 
permanente între comandamentele şi marile unităţi care 
operau pe frontul de nord, au determinat apariţia unor fisuri 
în acest spaţiu larg, a cărui linie a frontului era deosebit de 
avantajoasă pentru forţele adverse, fisuri care au fost 
exploatate de un inamic superior ca dotare, instrucţie şi, în 
a doua fază, şi numeric. Inconsecvenţa manifestată în 
urmărirea realizării prevederii de bază a planului operativ, 
şi anume ofensiva în Transilvania, renunţarea la această 
ofensivă în cea de-a 12-a zi de la mobilizare a constituit cea 
mai gravă eroare comisă de Marele Cartier General. 
Oprirea ofensivei pe frontul de nord şi nord-vest, eşecul 
“operaţiunii de la Flămânda” – la care s-a adăugat 
inactivitatea aliaţilor pe celelalte fronturi – au creat 
inamicului posibilitatea de a concentra în Transilvania 
importante forţe, ceea ce i-a permis să declanşeze o 
puternică contraofensivă şi să preia iniţiativa operativă. 
Declanşarea ofensivei austro–ungare şi germane pe frontul 
de nord şi nord-vest a determinat Marele Cartier General să 
rezolve dificultăţile apărute în diferite sectoare de front prin 
deplasarea unor unităţi din alte zone şi de pe alte direcţii 
mai puţin ameninţate, dislocând, în cazuri extreme, 
subunităţi ale aceleiaşi unităţi în sectoare şi pe direcţii 
diferite. Această măsură nu a fost de natură să 
îmbunătăţească situaţia unităţilor române angajate în luptă, 
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ci a provocat, în unele cazuri, diminuarea capacităţii de 
luptă a unor unităţi, fărâmiţarea şi măcinarea forţei lor 
combative. Cu acest prilej, pentru Marele Cartier General a 
reieşit clar necesitatea creării unor rezerve permanente, atât 
la dispoziţia sa, cât şi la dispoziţia comandamentelor de 
armată, de corp de armată şi de divizie. 
 Pierderea avantajului câştigat în Transilvania şi 
readucerea armatei române pe crestele Munţilor Carpaţi au 
impus Marelui Cartier General să organizeze pe acest 
aliniament apărarea, după ce organizase, cu puţin timp în 
urmă, baza de declanşare a unei acţiuni ofensive de mare 
anvergură. 
 Lipsa de legătură între flancurile Armatelor 1 şi 2, 
care operau pe frontul de nord, slaba colaborare 
informativă între comandamentele celor două armate şi, în 
cadrul armatelor, între comandamentele de unităţi şi mari 
unităţi, ruperea frontului de către inamic prin puternice 
acţiuni de şoc executate în puncte cheie ale frontului de 
nord au determinat adoptarea unor măsuri de retragere pe 
acest front, manevră care a impus executarea unei mişcări 
similare şi pe frontul de nord-vest, mai puţin supus 
presiunii inamice. 
 Concomitent, Marele Cartier General a coordonat 
retragerea unităţilor operative din sectoarele în care era 
imposibilă menţinerea liniei frontului, urmărindu-se 
evitarea situaţiilor care ar fi condus la încercuirea unor 
unităţi sau mari unităţi, la pierderi de efective şi materiale. 
Potrivit concepţiei care a stat la baza organizării retragerii, 
trupele s-au regrupat pe poziţii succesive de rezistenţă, 
stopând astfel înaintarea inamicului, protejând şi asigurând 
evacuarea resurselor materiale. Abandonarea silită a 
fiecărei poziţii de rezistenţă a fost exploatată pozitiv de 
Marele Cartier General prin restrângerea frontului, prin 
realizarea unei mai mari densităţi a trupelor angajate 
operativ. Conform acestor intenţii ale Înaltului 
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comandament român, Armata a 2-a s-a menţinut pe linia 
Carpaţilor până la sfârşitul lunii noiembrie 1916, protejând 
astfel retragerea Armatei 1 din Oltenia, desfăşurarea 
“bătăliei Bucureştiului” şi anulând intenţia inamicului de a 
tăia calea de retragere a trupelor române spre Moldova. În 
cadrul acestei retrageri controlate, încercarea de a opri 
înaintarea inamicului şi de a apăra Capitala pe linia de 
rezistenţă Argeş – lacul Greaca, în perioada 16/29 
noiembrie – 20 noiembrie / 3 decembrie 1916, încercare 
cunoscută sub numele de “Bătălia Bucureştiului”, 
reprezintă un moment important. Concentrând toate 
rezervele de care dispunea şi regrupând unităţile Armatei 1 
în cadrul Grupului de armate “General Prezan”, Marele 
Cartier General urmărea să fixeze linia frontului pe Argeş 
şi să evite cedarea Capitalei. Planul operativ întocmit de 
generalul Prezan şi aprobat de Marele Cartier General era 
realist. Insuficienţa mijloacelor de transmisiuni, slaba 
dotare cu armament modern (tunuri, mitraliere) n-au permis 
definitivarea succesului obţinut în prima fază a operaţiunii, 
determinând modificarea raportului de forţe în favoarea 
inamicului. În condiţiile în care Grupul de armate “General 
Prezan” era ameninţat şi de trupele germano–bulgare care 
trecuseră Dunărea în zona Zimnicea (10/23 noiembrie), iar 
demersurile făcute pe lângă Marele Cartier General rus 
pentru a obţine participarea efectivă a trupelor ruse la 
aceste acţiuni nu înregistraseră succes, Marele Cartier 
General român a considerat inutilă continuarea rezistenţei 
pe Argeş, ordonând abandonarea Capitalei şi începerea 
retragerii spre Moldova. Retragerea s-a efectuat lent, 
trupele române păstrând un permanent contact cu inamicul, 
cedând prin luptă palmă cu palmă de teren. Prin această 
angajare permanentă s-a urmărit crearea intervalului de 
timp necesar întăririi unei noi linii de rezistenţă în zona 
Râmnicu Sărat – Viziru. Apărarea acestei linii de rezistenţă 
a permis replierea trupelor Armatei a 2-a în bune condiţii şi 
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a încetinit substanţial înaintarea inamicului, reprezentând, 
de fapt, sfârşitul ofensivei în forţă desfăşurate de austro–
germani. În cursul luptelor purtate în perioada 9/22 
decembrie – 14/27 decembrie 1916 linia frontului s-a 
stabilizat, armata română ocupând poziţii în nord-vest – pe 
linia de frontieră, iar în sud pe linia reprezentată de văile 
Suşiţei, Putnei şi Siretului, până la Galaţi, pe Dunăre. A 
urmat o perioadă de intensă activitate pentru reorganizarea 
armatei române şi refacerea capacităţii ei de luptă. 
 Comportarea conducerii militare superioare, 
suprapunerile de autoritate şi responsabilităţi de la nivelul 
Înaltei conduceri de război (practicile regelui Ferdinand I, 
primului ministru I.I.C. Brătianu, şi generalului H.M. 
Berthelot de a se implica direct în desfăşurarea operaţiilor) 
au generat o serioasă criză de comandament. Aceasta avea 
să fie rezolvată, în linii mari, de echipa C. Prezan – I. 
Antonescu, promovată în decembrie 1916 în fruntea 
armatei de operaţii. Într-o primă fază se cereau restabilite 
ordinea în activitatea Marelui Cartier General şi prestigiul 
său în faţa autorităţilor române şi aliate, şi totodată, 
demarat procesul de reorganizare a armatei în campanie. În 
acest scop, Marele Cartier General a elaborat Instrucţiunile 
speciale de reorganizare a armatei, prin aplicarea cărora se 
viza transformarea armatei române într-o armată modernă 
ca organizare, instrucţie, dotare, eficienţă. Armata română 
trebuia să se transforme în câteva luni – cu asistenţa 
Misiunii Militare Franceze a generalului H. M. Berthelot – 
dintr-o forţă de mari efective, mediocru înarmată şi 
instruită pentru un război de mişcare – fără a avea mijloace 
concrete să-l susţină – într-o armată cu efective mai reduse 
(700.000 oameni în total, jumătate combatanţi), cu mari 
unităţi solide, flexibile şi experimentate, dotate cu 
armament automat, aruncătoare de mine, artilerie grea şi 
pregătită să acţioneze în condiţiile războiului de poziţii (de 
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uzură, cu fronturi continui, cu o sofisticată valorificare a 
terenului prin amenajări genistice speciale). 
 Măsura valorii şi capacităţii Marelui Cartier General a 
fost dată de deciziile îndrăzneţe şi foarte bine gândite 
adoptate în vara anului 1917 la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, 
executate cu un excepţional spirit de sacrificiu de către 
comandanţi şi trupe. 
 Pe drept cuvânt se afirmă că acţiunile militare de la 
Mărăşeşti au fost cele mai dramatice de pe întregul front de 
Est, cu nimic mai prejos decât cele de la Verdun. 
Dramatismul situaţiei în care fusese pusă armata română în 
perioada respectivă s-a accentuat şi mai mult prin 
disfuncţiunile apărute în rândul “aliaţilor” ruşi, care, 
contaminaţi de bolşevism, dezertau în masă, părăseau 
poziţiile ocupate şi lăsau, astfel, largi breşe în dispozitivul 
operativ. Din această perspectivă aprecierea asupra 
capacităţii şi valorii Marelui Cartier General român capătă 
noi dimensiuni dacă ne gândim că şi în asemenea 
împrejurări el a ştiut şi a reuşit să organizeze în mod 
strălucit victoria. 
 În legătură cu acţiunile trupelor române în Campania 
din 1919 din Ungaria, este de remarcat contextul nou în 
care Marele Cartier General român, în frunte cu generalul 
Prezan (viitor mareşal), a planificat şi condus singur 
operaţiile ofensive până în Budapesta. Studiul funcţionării 
eşalonului strategic de conducere al armatei române în 
această campanie este cu atât mai relevant şi plin de 
învăţăminte dacă avem în vedere că el se afla la apogeul 
valorii sale, înglobând experienţa acumulată într-un întreg 
război, şi că oferă spre evaluare o nouă dimensiune a 
atribuţiilor sale: organizarea administraţiei într-un teritoriu 
aflat temporar sub ocupaţie, în care au fost prezente, destul 
de evident, aspectele umanitare. 
 Reţinem, cu titlu de exemplu, rapiditatea adoptării 
deciziilor: în mai puţin de două săptămâni armata română, 
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printr-o manevră cu totul remarcabilă, pe linii exterioare, 
de tipul Canae, cu centrul refuzat, a anihilat principala forţă 
de şoc a armatei ungare. Practic, printr-o singură lovitură 
strategică, Ungaria a fost scoasă din război, înlăturându-se 
regimul de dictatură bolşevică a lui Béla Kun, care semnase 
un tratat secret cu Rusia Sovietică împotriva României. Cu 
această campanie s-au reluat în dezbatere ideile privind 
eficienţa războiului de mişcare în Europa la finele primei 
conflagraţii mondiale. 
 Arta de comandament şi de stat-major a armatei 
române s-a afirmat pe deplin în prima conflagraţie 
mondială, împreună cu marii stat-majorişti ai Antantei, în 
faţa unor adversari mai mult decât redutabili. Între 
comandanţii inamici care au suferit înfrângeri notabile în 
România se numără: feldmareşalul von Mackensen, 
generalii von Seekt, von Falkenhayn, von Morgen, 
arhiducii Carol şi Iosif de Habsburg etc. Prin prestaţia sa, 
Marele Cartier General, la conducerea căruia, precum şi în 
echipele sale de specialişti, s-au aflat cei mai reputaţi 
generali şi ofiţeri români în epocă (C. Prezan, C. 
Christescu, Al. Averescu, Gh. Mărdărescu, I. Antonescu 
etc.), a avut un rol esenţial în crearea şi consolidarea 
României Mari, în perioada în care drepturile naţionale 
legitime se cereau apărate cu armele.  
 Învăţămintele rezultate din campaniile Războiului de 
întregire (1916–1919) au stat la baza elaborării unor studii 
şi reglementări juridice, normative şi organizatorice de 
funcţionare a Marelui Stat Major în perioada interbelică. 
Astfel, a crescut rolul atribuţiilor de concepere a ipotezelor 
de apărare a noilor frontiere naţionale, ale celor de 
înzestrare şi instruire a armatei şi, îndeosebi, a diplomaţiei 
militare româneşti, foarte activă şi, practic, iniţiatoarea 
demersurilor în stabilirea alianţelor militare din Balcani, 
Europa Centrală şi de Sud–Est. 
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 Planurile de campanie concepute la Bucureşti precizau 
un ansamblu de măsuri pentru a asigura apărarea pe toate 
frontierele naţionale ameninţate, accentul fiind pus în 
primul deceniu postbelic în special în partea de est. După 
1930, şi cu intensitate sporită după 1936 şi mai ales în anul 
1938 şi în prima parte a anului 1939, a prevalat în 
concepţiile strategice ale comandamentului român ipoteza 
potrivit căreia o agresiune împotriva României putea avea 
loc cu predilecţie dinspre vest şi sud, concomitenţa 
agresiunii pe cele două direcţii fiind considerată de o 
gravitate deosebită. În fundamentarea planurilor de 
campanie, Marele Stat Major a avut în vedere diferite 
variante de acţiune, astfel: o eventuală acţiune ofensivă 
directă a Ungariei împotriva României; acţiuni ofensive ale 
forţelor ungare asupra unuia din aliaţii României 
(Cehoslovacia sau Iugoslavia), concomitent cu acţiuni prin 
surprindere asupra forţelor de acoperire româneşti dislocate 
pe frontiera de vest. Se avea, de asemenea, în vedere 
posibilitatea unei agresiuni ungare asupra României sau a 
uneia din ţările aliate acesteia, în contextul unor acţiuni 
ofensive din partea Germaniei şi Italiei, Ungaria 
nedispunând singură de mijloacele necesare pentru 
realizarea unor asemenea obiective. Alte “scenarii” 
prognozau atacul forţelor ungare împotriva armatei române 
pentru a o împiedica să intervină în ajutorul Cehoslovaciei, 
atacată de Germania şi Italia. 
 Pentru apărarea frontierei de sud şi a litoralului Mării 
Negre, Marele Stat Major a luat în calcul posibilitatea 
acţiunii conjugate a armatei române cu trupe din 
Iugoslavia, Grecia şi Turcia în cazul când Bulgaria ar fi 
declanşat agresiunea împotriva unuia din aceste state. 
 Pe “Frontul de Est” s-au intenţionat numai acţiuni 
defensive în cooperare cu armata poloneză, în cazul unei 
agresiuni “neprovocate” din partea U.R.S.S. La Bucureşti, 
ca şi la Paris de altfel, până la semnarea Pactului 
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Ribbentrop – Molotov din 23 august 1939, nu se estima ca 
posibilă o implicare coordonată germano–sovietică în 
modificarea pe cale armată a frontierelor din Europa 
Centrală şi de Est. 
 Dispozitivul strategic de apărare conceput de Marele 
Stat Major, repartiţia forţelor şi mijloacelor pe diferite zone 
de operaţii au ţinut într-o oarecare măsură seama de 
intenţiile şi tăria “inamicilor probabili”, fiind însă corect 
identificate direcţiile principale de pătrundere a acestora, 
raportul de forţe existent pe plan regional sau general 
european şi evoluţia lui, posibilităţile de manevră din 
interior spre linia de contact sau de pe o direcţie pe alta. 
Studierea planurilor de campanie relevă profesionalismul şi 
competenţa cadrelor de stat major pentru îndeplinirea 
obiectivului strategic fundamental – apărarea statului 
naţional unitar român. Din păcate, conducerea de stat, în 
special regele Carol II, nu a luat întotdeauna în serios 
avertismentele Marelui Stat Major – Memoriul Antonescu 
din 1933/1934, de exemplu – neacordând la timp fondurile 
necesare modernizării Oştirii şi făcând declaraţii 
“belicoase” – fără un suport militar de apărare viabil în 
momentele de criză din 1939 şi 1940. Distanţa dintre 
asemenea luări oficiale de poziţie şi ruşinoasa comportare 
pe care monarhul a impus-o atunci când se cerea recurgerea 
la arme pentru apărare a provocat o autentică “criză 
morală” la scară naţională. 
 Activitatea întreprinsă de Marele Stat Major pe plan 
intern de-a lungul perioadei dintre cele două războaie 
mondiale a fost dublată permanent de prezenţa sa deosebit 
de semnificativă în relaţiile militare internaţionale, cu 
precădere în cele specifice de alianţă. În acest sens, au fost 
elaborate proiecte de operaţii, studii, referate, rapoarte etc., 
care au constituit baza cooperării între armata română şi 
armatele statelor aliate – Cehoslovacia, Iugoslavia, Grecia, 
Turcia, Polonia, Franţa, Anglia ş.a. Totodată, Marele Stat 



 XVIII

Major s-a preocupat şi de colaborarea sa în alte planuri: 
unificarea armamentului şi tehnicii de luptă, realizarea unui 
sistem integrat de transmisiuni, pregătirea cadrelor, 
aplicaţii de comandament, realizarea unei industrii 
naţionale de apărare. 
 Toate aceste iniţiative şi demersuri – purtând 
amprenta unor lideri militari recunoscuţi, precum generalii 
C. Lăzărescu, N. Samsonovici, I. Antonescu, I. Sichitiu, Şt. 
Ionescu, Fl. Ţenescu – au urmărit apărarea graniţelor ţării 
într-un context internaţional din ce în ce mai complex, 
marcat de creşterea continuă a pericolului revizionist şi 
revanşard, care periclita grav statu-quo-ul politico–teritorial 
stabilit prin tratatele de pace de la Paris din anii 1919–
1920. 
 Din nefericire, nici Mica Antantă nici Antanta 
Balcanică nu au atins pragul unei planificări coerente în 
situaţii de conflicte regionale. Nu s-au luat în serios 
organizarea de comandamente integrante, crearea de 
grupări de forţe şi mijloace interaliate, măsuri concrete de 
sprijin reciproc, înţelegerile, câte au fost, rămânând la 
stadiul de ipoteze. În plus, Franţa şi Marea Britanie – aliate 
“tradiţionale” ale statelor din ambele “antante” regionale n-
au perfectat aranjamente militare de sprijin cu acestea, fapt 
ce a dăunat tuturor ţărilor din “frontul antirevizionist”. 
 Chiar dacă preocupările şi acţiunile Marelui Stat 
Major şi ale şefilor săi în planul relaţiilor militare externe 
nu au avut finalitatea scontată, România găsindu-se la 
sfârşitul perioadei izolată politic şi militar, ele reprezintă o 
experienţă deosebită, un efort de concepţie şi acţional 
remarcabil, a cărui studiere oferă posibilitatea desprinderii 
unor concluzii valoroase şi utile atât din punct de vedere 
ştiinţific, cât şi din perspectiva necesităţilor actuale ale 
securităţii şi apărării naţionale. Subliniem acest aspect 
deoarece, în opinia multor analişti, evoluţia situaţiei 
internaţionale după 1989, îndeosebi a centrului şi sud-
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estului european, prezintă unele similitudini cu cea din 
perioada interbelică. 
 Declanşarea celui de-al doilea război mondial, la 1 
septembrie 1939, a avut un puternic impact asupra 
României, care a optat temporar pentru poziţia de 
neutralitate, determinată de mai multe considerente: 
influenţa Pactului Ribbentrop–Molotov; inexistenţa unor 
tratate de alianţă militară, cu prevederi clare de asistenţă 
între părţi, îndreptate împotriva Germaniei; faptul că asupra 
frontierelor României nu s-a produs pe moment nici o 
acţiune de agresiune; convingerea pe care o aveau liderii de 
la Bucureşti că nu se pot baza la nevoie pe sprijinul direct 
al aliaţilor occidentali şi al Antantei Balcanice etc. 
 Izolată într-o măsură importantă pe plan militar, în 
vara şi toamna anului 1940, România va deveni victima 
unor ample amputări teritoriale: în iunie, în faţa 
ultimatumurilor sovietice, se pierdeau în favoarea U.R.S.S. 
Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa; la sfârşitul lui 
august, prin “arbitrajul” de la Viena, partea de nord–vest a 
teritoriului naţional intra forţat sub autoritatea Ungariei, iar 
în septembrie judeţele sud–dobrogene Durostor şi Caliacra 
erau anexate la Bulgaria ca urmare a tratatului de la 
Craiova. Aceste cesiuni teritoriale impuse au afectat grav 
suveranitatea şi unitatea statului, capacitatea sa de apărare. 
Prin rapturile teritoriale din iunie–septembrie 1940 
România a pierdut circa 100.000 km² şi o populaţie de 
aproape 7 milioane de locuitori, adică 33% din suprafaţă şi 
populaţie; înainte de acele răşluiri, România avea o 
suprafaţă de 295.049 km² şi o populaţie de peste 18 
milioane de locuitori. 
 Criza externă a fost dublată de o serioasă criză internă 
care a dus la instaurarea regimului de dictatură al 
generalului Ion Antonescu, la 5/6 septembrie 1940 şi la 
proclamarea “statului naţional – legionar”, formulă de 
compromis abandonată după rebeliunea gardistă din 
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ianuarie 1941. Noul regim a orientat ţara spre blocul Axei, 
considerat în condiţiile epocii singurul în măsură să 
garanteze existenţa de stat şi frontierele; la 23 noiembrie 
1940 I. Antonescu semna aderarea României la Pactul 
Tripartit germano–italo–japonez, după ce anterior solicitase 
– ca şi regele Carol II – trimiterea unei misiuni militare 
germane. România îşi menţinea, însă, fiinţa de stat, legile şi 
administraţia proprie, reprezentanţe diplomatice în 
străinătate, deşi independenţa sa era afectată în cel puţin 
câteva domenii. 
 În aceste împrejurări dificile, Marele Stat Major, 
dovedind flexibilitate în analiză şi activitate, a operat 
modificări importante ale dispozitivului de apărare a 
frontierelor: frontiera de est a redevenit, din septembrie 
1939, frontiera cea mai expusă prin înaintarea marilor 
unităţi sovietice în Polonia şi ocuparea unei părţi a 
teritoriului acestei ţări (se reactualiza astfel posibilitatea 
unei agresiuni a U.R.S.S. în Bucovina şi Basarabia). La 22 
septembrie 1939 Comandamentul Grupului de Armate nr. 
1, constituit în vara acelui an, a fost dispus în zona de 
operaţii de est. În acelaşi mod s-a procedat şi cu Armata a 
4-a. Pe frontiera vestică a rămas dislocată Armata 1, având 
în compunere corpurile 6, 7, Divizia 1 Cavalerie, brigăzile 
2, 3, 4 mixte, Brigada 9 Cavalerie, Brigada 1 Fortificaţii, în 
total 12 mari unităţi. 
 Pe frontul de Est erau 19 mari unităţi, pe cel de Sud 7, 
iar în rezerva Marelui Stat Major – 4. Repartiţia forţelor pe 
cele trei teatre evidenţiază că frontul de Est a redevenit 
principal datorită atitudinii agresive a U.R.S.S.. Armand 
Călinescu, primul ministru român, nota, în 19 septembrie 
1939, cu două zile înainte de a fi asasinat, următoarele: 
“Înaintarea ruşilor schimbă situaţia. Pericolul german se 
îndepărtează. Semne neliniştitoare din partea ruşilor. 
Modificarea dispozitivelor militare şi hotărâm să 
concentrăm trupele în valea Siretului”. 
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 Destructurarea rapidă a întregului sistem de alianţe 
politico–militare a creat pentru România o situaţie aproape 
fără ieşire. Potenţialul ei militar era insuficient pentru a 
rezista unor agresiuni concomitente pe trei fronturi, cu atât 
mai mult cu cât unul dintre agresori era o mare putere. 
Preocupat de măsurile ce trebuiau luate pentru păstrarea 
fiinţei naţionale şi a statului român, Marele Stat Major şi-a 
concentrat eforturile pentru identificarea mijloacelor de 
întărire a capacităţii proprii de apărare a ţării în noile 
condiţii. Dar cedările teritoriale din anul 1940 vor face 
deosebit de dificilă orice încercare de rezistenţă pe plan 
militar, lucru subliniat în numeroase studii şi analize 
întreprinse de Marele Stat Major. În acelaşi timp, acesta a 
trebuit să organizeze într-un timp foarte scurt, evacuarea 
marilor unităţi din teritoriile cedate, operaţie care a 
cunoscut momente dramatice, în special în cazul Basarabiei 
şi nordului Bucovinei, datorită conduitei provocatoare a 
comandamentelor sovietice, dar şi aspectelor de 
dezorganizare înregistrate la est de Prut. 
 După răşluirile teritoriale din vara şi toamna anului 
1940, problema principală care s-a pus pentru Marele Stat 
Major a fost aceea a reorganizării armatei şi revizuirii 
planurilor şi ipotezelor de război. Reorganizarea armatei 
era dictată de redimensionarea potenţialului uman şi 
material al ţării în urma pierderilor teritoriale, de relaţiile 
stabilite cu Germania, cât şi de opţiunile generalului Ion 
Antonescu în acest domeniu. Scopul declarat al acestei 
acţiuni era de a se pregăti o armată capabilă, prin 
organizare, dotare şi instrucţie, să îndeplinească obiectivul 
recuperării hotarelor pierdute. 
 Încă din septembrie 1940, cu prilejul convorbirii 
purtate cu generalul Kurt von Tippelskirch (trimis pentru a 
pregăti instalarea misiunii militare solicitate de Carol II), 
generalul Ion Antonescu şi-a exprimat dorinţa de a 
organiza o armată cu efective reduse (circa 100.000 
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oameni), dar “puternică şi deplin motorizată”, solicitând 
Germaniei materialul necesar pentru acest proiect, cât şi 
asistenţă pentru instrucţie. Potrivit părerii lui Ion 
Antonescu, armata română avea doar “un piept bombat cu 
aer”, lipsurile în dotare afectând, practic, toate unităţile 
componente. 
 Intenţiile conducătorului statului au fost sintetizate de 
Marele Stat Major, la şefia căruia se afla generalul Al. 
Ioaniţiu, într-un plan de reorganizare întocmit în octombrie 
1940 şi axat pe: restructurarea marilor unităţi prin 
micşorarea efectivelor şi creşterea puterii de foc şi a 
mobilităţii, apropierea instrucţiei de realităţile câmpului de 
luptă, pe baza experienţei primului an al conflagraţiei 
mondiale (inclusiv prin apelul la instructori germani pentru 
marile unităţi terestre, aeriene şi navale), motorizarea 
treptată, începând cu mijloacele de transport, introducerea 
unor mijloace noi de artilerie de însoţire şi grea, efort sporit 
pentru dotarea armatei cu armament automat, tancuri şi 
aviaţie, elaborarea de noi reglementări şi sisteme de 
cooperare între forţele terestre şi cele aeriene şi a 
metodologiei acţiunilor ofensive, în special împotriva 
“fronturilor şi liniilor fortificate”. 
 Din păcate, acest proiect ambiţios nu a fost realizat 
decât parţial datorită, în primul rând, reticenţelor 
Germaniei de a furniza materialul cerut (în special 
armament automat, tancuri şi aviaţie) şi a timpului extrem 
de scurt avut la dispoziţie până la intrarea în război (22 
iunie 1941). În aceste condiţii, sporirea puterii de foc şi a 
mobilităţii unităţilor şi marilor unităţi a rămas un deziderat 
urmărit constant de Marele Stat Major şi după începerea 
Campaniei de Est. 
 Din punct de vedere al planificării de război, Marele 
Stat Major a refăcut şi elaborat instrucţiuni şi directive 
operative pentru apărarea ţării, în special la graniţa de est 
unde se aprecia că pericolul era iminent. Instrucţiunea 
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operativă nr. 32 din 23 aprilie 1941 prevedea că scopul 
operaţiilor militare “era de a apăra Moldova şi de a asigura 
concentrarea în această provincie a grosului forţelor, în 
vederea trecerii la contraofensivă în condiţii ce se vor 
stabili ulterior”. La rândul ei, Directiva nr. 35 din 14 iunie 
1941 stipula: “Din ultimele informaţiuni rezultă că 
desfăşurarea forţelor ruseşti la frontiera română se apropie 
de sfârşit. Un atac sovietic este oricând posibil. Gruparea 
actuală a forţelor sovietice permite un atac în cleşte al 
frontului român, pe două direcţii: un atac pe Prutul inferior, 
pentru a pătrunde în Moldova de jos şi a-şi deschide 
drumul spre regiunea petroliferă; un atac de-a lungul şi la 
vest de valea Siretului, pentru a întoarce rezistenţa de pe 
Prut”. În acelaşi document operativ se precizează că: 
“Scopul operaţiilor pe frontul de est este de a interzice 
pătrunderea forţelor sovietice în Moldova şi a asigura 
condiţiuni favorabile pentru trecerea la ofensivă”. 
 O activitate complexă a desfăşurat Marele Stat Major, 
respectiv Marele Cartier General, în perioada ce a urmat 
intrării României în război (22 iunie 1941), având drept 
obiectiv refacerea graniţelor ţării. 
 Implicarea Marelui Stat Major şi a Marelui Cartier 
General în conducerea trupelor române pe câmpul de luptă 
a fost mult afectată de natura şi caracterul relaţiilor politice 
şi militare cu Germania, până la 23 august 1944, şi cu 
Uniunea Sovietică după aceea, ţări care şi-au asigurat de la 
început supremaţia, impunându-le punctele de vedere în 
problemele de importanţă strategică şi operativă. Aceasta a 
făcut ca, în cea mai mare parte a războiului, Marele Stat 
Major şi Marele Cartier General să nu aibă posibilitatea să 
conceapă planuri de operaţii şi să conducă efectiv armatele 
române în luptă în mod independent şi fără ingerinţe 
străine. 
 Iniţial, Marele Cartier General l-a avut în frunte pe 
Alexandru Ioaniţiu, un general (50 de ani, în momentul 
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preluării funcţiei de şef al M. St. M., 6 septembrie 1940) 
deosebit de competent pe care Ion Antonescu îl desemnase, 
se pare, drept succesor al său la conducerea statului şi 
comanda armatei. Calmul şi tenacitatea sa, opuse 
temperamentul coleric al lui Ion Antonescu au avut un 
efect benefic pentru deciziile luate de Comandantul de 
Căpetenie în această perioadă. Însoţit de câţiva ofiţeri, 
generalul Ioaniţiu s-a găsit permanent alături de Ion 
Antonescu în trenul “Patria” pe timpul operaţiilor pentru 
eliberarea nordului Bucovinei şi a Basarabiei (Marele 
Cartier General a fost dislocat succesiv la Roman, Iaşi, 
Chişinău şi Tighina). 
 Încă înainte de încheierea cu succes a operaţiilor 
pentru eliberarea teritoriilor româneşti dintre Prut şi Nistru 
(26 iulie 1941) comandamentul Grupului de Armate 
“General Antonescu” (Frontul Român) şi-a încetat practic 
existenţa după ce Armata 11 germană a început forţarea 
Nistrului (17 iulie 1941), intrând în subordinea Grupului de 
Armate “Sud” (feldmareşal Gerd von Runstedt). 
Fracţionarea grupului de armate în “Frontul de nord” şi 
“Frontul de sud”, instituită la 17 iulie 1941, a fost urmată, 
la 27 iulie 1941, de scrisoarea lui Hitler către Ion 
Antonescu prin care se confirma noua subordonare a 
Armatei 11 germane şi a marilor unităţi române care îi erau 
afectate. Prin aceeaşi scrisoare, Führer-ul solicita lui Ion 
Antonescu participarea armatei române, rămasă sub 
competenţele operative ale comandamentului naţional, la 
operaţiile de dincolo de Nistru. Acceptul dat de Ion 
Antonescu – una din deciziile cele mai controversate 
(pentru a înţelege această decizie a conducătorului şi alte 
acte politice ale sale trebuie să ţinem cont de: realitatea că 
după 30 august 1940 Germania a luat practic sub control 
politico–militar România; posibilitatea pe care o avea A. 
Hitler de a-l şantaja pe I. Antonescu prin Mişcarea 
Legionară abandonată formal de Führer în ianuarie 1941, 
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dar menţinută în “rezervă” până în august 1944)– a marcat 
o nouă fază în evoluţia Comandamentului de Căpetenie 
român care în intervalul august–octombrie 1941 a condus 
operaţiile Armatei 4 române în bătălia pentru Odessa. 
Încheiată la 16 octombrie 1941, aceasta a constituit singura 
victorie obţinută pe frontul de est de o armată a unui stat 
aliat Germaniei, fără contribuţia semnificativă a 
Wehrmacht-ului şi sub comandament propriu. Pierderile 
înregistrate însă de Oştire – cu mult peste cele îndeobşte 
acceptate în epocă – umbresc evident izbânda. 
 Asediul Odessei a însemnat o grea încercare pentru 
armata română, care a suferit pierderi numeroase mai ales 
datorită incapacităţii de a bloca aprovizionarea pe mare a 
trupelor sovietice şi a lipsei mijloacelor adecvate pentru 
străpungerea poziţiilor fortificate. În aceste condiţii au 
apărut primele tensiuni la nivelul eşaloanelor superioare de 
conducere. Astfel, la 9 septembrie 1941, comandantul 
Armatei 4, generalul Nicolae Ciupercă, a fost înlocuit cu 
generalul Iosif Iacobici, care din ianuarie 1941 deţinea 
portofoliul Apărării Naţionale. La timp scurt după aceasta, 
generalul Ioaniţiu a căzut victima unui stupid accident, în 
locul său mareşalul Ion Antonescu numindu-l, la 22 
septembrie 1941, pe generalul Iosif Iacobici. Deşi nu sunt 
pe deplin clarificate raţiunile cumului de funcţii realizat 
prin cele două numiri succesive, este de presupus că 
decisivă a fost angrenarea masivă a trupelor române în 
bătălia pentru Odessa şi faptul că, la acea dată, era singura 
operaţie care se desfăşura sub competenţe operative 
româneşti. Era, oricum, o experienţă inedită pentru armata 
română ca şeful Marelui Cartier General să fie, în acelaşi 
timp, şi în fruntea unui comandament de armată. În orice 
caz, mareşalul Ion Antonescu s-a implicat direct în actul de 
comandă, trecând peste atribuţiile comandamentului 
Armatei a 4-a şi ale Marelui Cartier General. 



 XXVI

 O dată cu cucerirea Odessei la 16 octombrie 1941, 
misiunea armatei române pe frontul de est părea încheiată. 
În consecinţă, majoritatea marilor unităţi române 
participante la operaţiile din iunie–octombrie au fost aduse 
în ţară şi demobilizate. Făceau excepţie marile unităţi care 
evoluau în subordinea Armatei 11 germane şi care se 
găseau angrenate în operaţiile de la Marea de Azov, 
precum şi marile unităţi însărcinate cu misiuni de pază şi 
supraveghere între Nistru şi Nipru. 
 După demobilizarea armatei române, în condiţiile în 
care trupele române de pe front se găseau sub 
comandament german, principala preocupare a M. St. M. a 
fost recompletarea efectivelor şi reorganizarea marilor 
unităţi pe baza experienţei acumulate în timpul campaniei. 
La fel ca în toamna anului 1940, s-au întocmit planuri 
ambiţioase pentru care nu a existat însă timpul necesar 
punerii în practică. Deteriorarea situaţiei de pe front, în 
special după declanşarea contraofensivei sovietice de la 
Moscova (5 decembrie 1941) a determinat Înaltul 
Comandament german să solicite noi mari unităţi româneşti 
pentru redresarea situaţiei în zona Harkov şi Crimeea, 
pentru ofensiva germană din primăvara-vara anului 1942. 
Spre deosebire de vara anului 1941, Conducătorul i-a pus 
condiţii exprese Führer-ului pentru această asistenţă: 
participarea egală la efortul de război a Ungariei şi 
Bulgariei; livrarea de mijloace moderne de luptă; asumarea 
de către partea germană a transportului şi întreţinerii 
trupelor; respectarea autonomiei de comandă şi organizare. 
Din păcate Reich-ul nu se va achita de obligaţiile asumate. 
 Ca şef al Marelui Stat Major, generalul Iosif Iacobici a 
manifestat rezerve în legătură cu trimiterea pe front a unor 
importante efective româneşti pentru operaţiile menţionate. 
Pornind de la stadiul organizării şi dotării trupelor române, 
cât şi de la convingerea că Wehrmacht-ul dispunea de forţe 
suficiente pe frontul de est, generalul Iacobici avertiza că o 
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angajare masivă a trupelor române în campania anului 1942 
era nejustificată. Mai mult, o asemenea decizie ar fi pus 
armata română într-o situaţie de netă inferioritate faţă de 
cea ungară, ceea ce nu ar fi făcut decât să îndepărteze 
momentul recuperării nordului Transilvaniei şi ar fi 
periclitat chiar siguranţa teritoriului de la nord de Carpaţi 
aflat sub jurisdicţia românească. 
 Cum mareşalul Ion Antonescu a ignorat raportul său, 
generalul Iacobici şi-a înaintat demisia (17 ianuarie 1942), 
considerând că un astfel de procedeu al Comandantului de 
Căpetenie constituie o reducere nejustificată a atribuţiilor 
Marelui Stat Major şi o dovadă de neîncredere faţă de şeful 
acestui organism. În replică, mareşalul Ion Antonescu l-a 
destituit din funcţia de şef al M. St. M., aducându-i o serie 
de acuzaţii, în termeni destul de duri (l-a acuzat că a 
modificat cu de la sine putere organizarea M. St. M. în 
tentativa de a obţine funcţia de “locţiitor al Comandantului 
de Căpetenie”). Relaţiile I. Antonescu – I. Iacobici sunt 
însă mai complicate. Generalul I. Iacobici a fost menţinut 
în cadrele active până în vara anului 1942 şi a primit 
însărcinarea de a pregăti proiecte legate de posibile operaţii 
împotriva Ungariei. Conducătorul l-a trecut brusc în 
rezervă, suspectându-l că urmăreşte să-i ia locul în fruntea 
statului cu sprijin îndeosebi naţional–ţărănesc. 
 Ca succesor al generalului Iosif Iacobici la şefia M. St. 
M. a fost desemnat, la 20 ianuarie 1942, generalul Ilie 
Şteflea, pe care mareşalul Ion Antonescu îl aprecia în mod 
deosebit, în special pentru comportamentul său în timpul 
rebeliunii legionare, când era secretar general al M. Ap. N. 
O parte din vârfurile ierarhiei militare româneşti au regretat 
această schimbare, considerând că generalul Şteflea nu era 
de “calibrul” generalului Iacobici. Desigur, o asemenea 
apreciere este greu de evaluat astăzi, dar se poate spune, cu 
siguranţă, că generalul Ilie Şteflea a dovedit energie şi 
competenţă şi nu a fost nici un moment dispus să fie doar 
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executant “docil” al ordinelor mareşalului. Cu alte cuvinte, 
într-o perioadă dramatică pentru ţară şi armată el a acţionat 
la înălţimea responsabilităţilor cerute de funcţia pe care o 
îndeplinea. 
 După propria sa mărturie, generalul Ilie Şteflea a fost 
înştiinţat oficial despre decizia din 5 ianuarie 1942 a 
mareşalului – de angajare a armatei române pe frontul de 
Est în campania din primăvara – vara anului 1942 – abia la 
o lună după ce preluase şefia M. St. M. Nu a avut 
posibilităţi de a determina anularea acestei hotărâri, dar, 
împreună cu colaboratorii săi (generalul Socrate Mardare, 
subşef al M. St. M. la compartimentul organizare, 
mobilizare şi dotare, generalul Borcescu, şef al Secţiei I – 
organizare – mobilizare, colonelul Nestorescu, şeful Secţiei 
IV) a acţionat pentru amânarea trimiterii pe front a trupelor 
şi a reuşit să diminueze cuantumul efectivelor prin 
organizarea marilor unităţi de infanterie ca “divizii uşoare” 
(adică pe 6 batalioane, în loc de 9 batalioane plus 3 “de 
marş” cum era organizarea standard), surplusul în efective 
fiind păstrat în ţară. 
 În cursul anului 1942, Marele Cartier General nu a 
mai avut sub comandă operativă mari unităţi române, cu 
toate că, la 8 august, Eşalonul 1, având în compunere: şeful 
eşalonului şi Statul Major General cu Secţia 1 Organizare–
Încadrare, Secţia 2 Informaţii–Contrainformaţii, Secţia 3 
Operaţii, Secţia 4 Servicii, Comandamentul 
Transporturilor, Serviciul Intendenţei, Serviciul Medical, 
Pretorul Eşalonului 1 al M. C. G. şi Oficiul Poştal al M. C. 
G. şi fiind condus de generalul Ilie Şteflea, fusese mobilizat 
şi dislocat la Rostov, în apropierea frontului. Deşi nu a fost 
implicat nici în conceperea planurilor de luptă, Marele 
Cartier General şi-a susţinut cu insistenţă punctul de vedere 
în probleme de importanţă strategică ale frontului pe care 
luptau şi marile unităţi române. În acest sens, a sesizat şi 
făcut cunoscută, în toamna anului 1942, “importanţa 
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hotărâtoare a frontului de pe Don” şi a cerut stăruitor 
“întărirea lui printr-un dozaj de capacitate şi printr-o solidă 
organizare defensivă a terenului”. La 21 septembrie 1942 a 
solicitat Înaltului Comandament german al Armatei de 
Uscat să dispună lichidarea capetelor de pod realizate de 
forţele sovietice la sud de Don, să se dea marilor unităţi 
române “mijloacele suplimentare de anticar greu de 
tracţiune auto”, să se asigure un minimum indispensabil de 
rezerve, muniţiile necesare etc. Cu toate că a recunoscut 
importanţa frontului de pe Don, Înaltul Comandament 
german nu a crezut “nici în iminenţa unui atac, nici în 
amploarea efortului sovietic”. Ca urmare, contraofensiva 
sovietică din 19 noiembrie 1942 a găsit Armata a 3-a 
română cu muniţii şi rezerve insuficiente, cu diviziile 
dispuse pe fronturi care la depăşeau cu mult capacitatea 
combativă. Îngrijorat de situaţia dificilă în care se aflau 
trupele române după declanşarea contraofensivei sovietice, 
în special a Grupului “General Lascăr” (diviziile 5, 6, 13, 
14 şi 15 Infanterie), generalul Ilie Şteflea a cerut 
comandamentelor germane retragerea de urgenţă a marilor 
unităţi române încercuite, însă aprobarea a venit prea 
târziu, astfel că forţele respective au fost în mare parte 
nimicite sau capturate. La sfârşitul luptelor, generalul Petre 
Dumitrescu, comandantul Armatei a 3-a române, afirma că 
din cei 165.529 militari au reuşit să ajungă în ţară 
aproximativ 2/3, ceea ce înseamnă că pierderile s-au ridicat 
la peste 55.000 (morţi, răniţi, dispăruţi). 
 Marele Cartier General român a sesizat cu multă 
luciditate şi importanţa frontului de la sud Stalingrad, unde 
era dislocată Armata a 4-a română, comandată de generalul 
Constantin Constantinescu–Claps, precum şi situaţia 
dificilă în care se afla aceasta încă înainte de începerea 
contraofensivei sovietice din 19 noiembrie 1942. Ordinele 
comandamentelor germane de a se rezista “cu orice preţ” 
au făcut ca, în final, cele 7 divizii ale Armatei a 4-a să 
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înregistreze mari pierderi umane şi materiale în faţa 
masivelor atacuri cu tancuri ale armatei sovietice. În 
ianuarie 1943 Armata a 4-a română mai avea doar circa 
45.000 de oameni din efectivul de 75.380 militari; rezultă 
că pierderile s-au ridicat la peste 30.000 de morţi, răniţi şi 
dispăruţi. 
 În tentativa sa de a obţine reducerea, pe cât posibil, a 
pierderilor trupelor române, şeful Marelui Cartier General – 
susţinut de mareşalul Ion Antonescu – s-a confruntat cu 
atitudinea negativă a eşaloanelor de comandă ale 
Wehrmacht-ului, care s-au grăbit să identifice armata 
română drept principalul vinovat pentru dezastrul de la 
Stalingrad. Cu toate că bătălia s-a soldat cu pierderi grele 
pentru trupele române (peste 100.000 de militari morţi, 
răniţi şi dispăruţi), eforturile Marelui Cartier General şi ale 
şefului său, generalul Ilie Şteflea, nu au rămas fără rezultat: 
după propria sa apreciere, aproximativ 300.000 de militari 
români au fost salvaţi din îngrozitorul carnagiu de pe Don 
şi Volga. 
 Prezenţa şefului Marelui Cartier General pe frontul 
din Cotul Donului şi Stepa Calmucă, demnitatea şi curajul 
probate în faţa tendinţelor autoritare ale comandamentelor 
germane nu au rămas fără ecou în rândul combatanţilor 
români. O dovadă elocventă o constituie scrisoarea pe care 
generalul Constantin Constantinescu–Claps, comandantul 
Armatei a 4-a române, i-a adresat-o atunci când ultimele 
ecouri ale bătăliei de la Stalingrad nu se stinseseră: “Fără 
sprijinul dumneavoastră puternic şi energic, Armata nu ar fi 
putu face stăvilirea năvalei inamicului, oprirea lui şi 
trecerea la atac, acte de bătălie pe care numai prin virtuţile 
ostaşului le-am putut săvârşi /…/. Nu pot uita vizitele D-
voastră la cartierul Armatei, când, înfruntând pericolele 
vremii aspre, sacrificând sănătatea, cu ochii înlăcrimaţi, aţi 
ascultat adesea expunerile mele în care parcurgeam 
suferinţele luptătorului român, devotamentul şi eroismul lui 
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unic în lume, căci am avut sub comandă transilvăneni, 
bănăţeni, olteni şi moldoveni, şi cum fiinţa D-voastră vibra 
de durerosul omenesc şi de mândrie la auzul expunerilor 
mele. Astăzi /26 ianuarie 1943 – n.n./ citind întâmpinarea 
ce aţi făcut la O. K. H. asupra situaţiei nenorocite ce marele 
nostru aliat vrea să ne hotărască, am înţeles că marele 
nostru scut, generalul Şteflea veghează şi este mai dârz ca 
niciodată în a-şi face datoria”. 
 În anul 1943 cuantumul efectivelor româneşti angajate 
în operaţii a fost redus. După demobilizarea Marelui 
Cartier General (ianuarie 1943), Marele Stat Major a pornit 
la refacerea şi reorganizarea marilor unităţi în urma grelelor 
pierderi suferite. În toamna anului 1943 nu mai puţin de 15 
divizii erau practic gata de luptă. În noul context creat de 
evoluţia operaţiilor militare pe frontul germano-sovietic, 
guvernul de la Bucureşti nu a mai trimis noi trupe pe front, 
cu tendinţa clară de a conserva potenţialul militar al ţării 
pentru apărarea teritoriului naţional. În acelaşi timp Marele 
Stat Major a revizuit planurile de operaţii în cazul unei 
agresiuni ungare. 
 Din octombrie 1943 atenţia Marelui Stat Major s-a 
concentrat asupra salvării celor 7 divizii române aflate în 
Crimeea în subordinea Armatei 17 germane (comandant 
generalul-colonel Erwin Jäenecke), cărora încăpăţânarea lui 
Hitler le hărăzea un nou Stalingrad. Singurul beneficiu al 
intervenţiilor repetate la comandamentele germane, al 
numeroaselor proteste şi avertismente, a fost diminuarea 
cuantumului total al pierderilor româneşti. Din 
documentele de arhivă rezultă că, între 1 noiembrie 1943, 
când trupele române şi germane au fost blocate în Crimeea, 
şi evacuarea completă a acesteia (13 mai 1944) marile 
unităţi române au pierdut 31.897 de oameni (morţi, răniţi şi  
dispăruţi), din totalul de 65.049 de militari. 
 Între timp, evoluţia operaţiilor militare adusese frontul 
la hotarele de est ale ţării. Într-un context dominat de 
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tendinţa conducerii de la Bucureşti de a găsi o soluţie 
politico–militară capabilă să asigure viitorul României, 
Marele Stat Major a elaborat şi pus în aplicare un complex 
de măsuri vizând apărarea teritoriului naţional şi pregătirea 
armatei în eventualitatea unei decizii majore privind poziţia 
ţării în conflictul mondial, practic, de abandonare a Axei. 
 Preparativele pentru ieşirea din războiul împotriva 
Naţiunilor Unite s-au realizat până în 20 august 1944 din 
ordinul mareşalului, care avea propriul său scenariu de 
evitare a “catastrofei”. 
 Concomitent, înaltele personalităţi ale Marelui Stat 
Major şi armatei au răspuns apelului regelui Mihai I şi 
Casei sale militare, în frunte cu generalul C. Sănătescu, 
concurând la pregătirea loviturii de stat de la 23 august 
1944. 
 Iniţiativele conducerii României pentru detaşarea de 
Axă au fost curmate pe moment de ocuparea Ungariei de 
către Wehrmacht la 19 martie 1944 şi de reorganizarea 
comandamentului de pe frontul din Moldova, ordonată de 
Hitler. Realizată la 6 aprilie, noua structură de 
comandament prevedea ca Grupul de Armate “Ucraina de 
Sud” să cuprindă 2 grupări (subgrupuri) de armată (una 
comandată de generalul Petre Dumitrescu, formată din 
Armatele a 3-a română şi a 6-a germană; cealaltă, alcătuită 
din Armatele a 4-a română şi a 8-a germană, pusă sub 
comanda generalului german Otto Wöhler). De asemenea, 
grupului îi era subordonată Armata 17 germană din 
Crimeea. Chiar dacă pusese o armată germană sub 
comandă românească, noua organizare era o dovadă 
elocventă a respingerii cererilor româneşti şi a neîncrederii 
Germaniei în fidelitatea aliatului său. A Hitler a respins 
propunerea mareşalului Ion Antonescu de a grupa cele 
două armate române pe un “singur front”. 
 Drept urmare, mobilizarea Marelui Cartier General nu 
s-a mai produs deoarece competenţele Comandamentului 
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de Căpetenie român au rămas limitate la trupele din 
interior. Totuşi, pentru a cunoaşte mai bine situaţia de pe 
front şi a putea interveni prompt, la 10 aprilie 1944 a fost 
mobilizat un Eşalon înaintat al Marelui Stat Major, având 
în compunere pe şeful acestui organism, un subşef şi 
douăzeci de ofiţeri – deci o organizare redusă – şi dislocat 
la Schineni (lângă Bacău). 
 Aşadar, “bătălia armistiţiului din august 1944” (după 
formularea generalului Şteflea) a găsit din nou Marele Stat 
Major lipsit de competenţe operative asupra trupelor 
proprii de pe front, ceea ce a constituit un handicap pentru 
conducerea română de dinainte şi de după 23 august 1944. 
 Cu toate acestea, adevărul este că Marele Stat Major a 
pus la 23 august în aplicare – sub conducerea generalului 
Gheorghe Mihail – măsurile preconizate înaintea acestei 
date şi înscrise în însăşi prima Directivă de după 
răsturnarea regimului antonescian. 
 Activitatea desfăşurată de Marele Stat Major, 
respectiv Marele Cartier General în timpul Campaniei din 
Est a fost influenţată în mod negativ şi de faptul că şefii săi 
nu au fost consultaţi şi ţinuţi permanent la curent, de 
conducerea statului, în legătură cu acţiunile politico-
militare ce urmau a fi întreprinse. Aceasta a generat 
neînţelegeri şi conflicte acute cu conducătorul statului.  
 Cu toate aceste neînţelegeri, atât Ion Antonescu, cât şi 
şefii Marelui Stat Major au acţionat unitar în ceea ce 
priveşte crearea condiţiilor pentru refacerea integrităţii 
teritoriale în nord-vestul ţării, adoptând cele mai adecvate 
măsuri, specifice situaţiei în care se afla România. 
Majoritatea studiilor întocmite pentru “organizarea 
defensivă a României” sau pentru “stabilirea unor ipoteze 
de război contra Ungariei” (în vederea apărării sau pentru 
ofensive eliberatoare), la sfârşitul anului 1941 şi începutul 
anului 1942, au ajuns la concluzia că, în toate variantele, 
trebuia să se dea “prioritate absolută frontierei de vest” şi 
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recomandau ca, în cursul anului 1942, “să nu mai angajăm 
nimic în est, ci dimpotrivă, dacă este posibil, să căutăm a 
retrage din forţele aflate în prezent la est de Nistru, pentru a 
remedia, în parte, starea de inferioritate în care ne găsim în 
urma sacrificiilor făcute”. Analizând raportul de forţe, 
generalul Iosif Iacobici trăgea concluzia că “deocamdată nu 
putem să ducem contra Ungariei un război ofensiv” şi 
preciza că ipoteza de luptă ce trebuia pregătită în acele 
momente, nu putea să vizeze decât “apărarea Transilvaniei 
de sud, teritoriu râvnit de unguri”. La 23 iulie 1942, 
generalul Ilie Şteflea informa pe generalul Nicolae Macici, 
comandantul Armatei 1 române, că, “în cazul unui conflict 
cu Ungaria, intenţiunea noastră este de a nu ceda 
Ardealul”. 
 Deşi apreciau că era foarte puţin probabil ca Ungaria 
să atace România atât timp cât Germania domina Europa 
din punct de vedere politic şi militar şi România lupta de 
partea acesteia, experţii Marelui Stat Major considerau că 
“nu este exclus ca la prima ocazie care i se va oferi ca să 
caute a-şi realiza pe calea armelor revendicările asupra 
teritoriului Transilvaniei de sud”. Pentru a putea face faţă 
unei eventuale ofensive ungare, intuită a se dezlănţui prin 
două lovituri convergente efectuate din Podişul 
Transilvaniei spre sud, şi, respectiv, pe Valea Mureşului, 
spre est, Marele Stat Major a conceput şi asigurat în 
perioada 1941–1944 executarea unui plan de măsuri 
complex, care să ducă, iniţial la oprirea ofensivei inamice, 
apoi să permită declanşarea contraofensivei. 
 În esenţă, aceste măsuri care au vizat, în prima fază, 
apărarea, apoi ofensiva pentru eliberarea teritoriului 
naţional din nord–vestul ţării, au făcut ca, în toamna anului 
1944, după trecerea de partea Naţiunilor Unite, România să 
dispună de un plan concret, bine întocmit şi chiar 
materializat prin destinarea forţelor şi mijloacelor necesare. 
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 La 23 august 1944, imediat după trecerea României de 
partea Naţiunilor Unite, noul şef al Marelui Stat Major, 
generalul Gheorghe Mihail, a fost investit de suveran, 
regele Mihai I, cu conducerea operaţiunilor “tuturor 
forţelor armate de uscat, aer şi marină, până la stabilirea 
raporturilor de comandament şi cooperarea viitoare cu 
trupele Naţiunilor Unite”. În această calitate, în seara acelei 
zile a emis Directiva operativă prin care se precizau: scopul 
politic al luptei, situaţia inamicului, dispozitivul şi 
misiunile forţelor terestre, ale aviaţiei şi marine militare în 
noua situaţie creată. 
 S-a ordonat marilor unităţi din nord-estul ţării să 
înceteze orice rezistenţă împotriva trupelor sovietice şi să 
se desprindă din dispozitivul german, concentrându-se, 
într-o primă fază, pe aliniamentul Focşani–Nămoloasa–
Brăila, pentru “a împiedica trupele germane ce au luptat în 
Moldova şi Basarabia de a invada Muntenia”; ulterior, ele 
urmau să se concentreze în zona Ploieşti–Bucureşti pentru 
a participa la eliminarea prezenţei militare germane din 
acest spaţiu şi “a fi în măsură să treacă la acţiuni ofensive 
în Transilvania". 
 Iniţial, Marele Stat Major a urmărit să împiedice 
afluirea la sud de aliniamentul fortificat Focşani–
Nămoloasa–Brăila atât a forţelor germane, cât şi a celor 
sovietice, care în această concepţie, urmau să se deplaseze 
spre noul front din podişul transilvan prin trecătorile 
Carpaţilor Meridionali. Se contura astfel transpunerea în 
practică a condiţiei puse de Ion Antonescu în cadrul 
negocierilor secrete cu sovieticii, de a asigura un spaţiu 
românesc liber de orice prezenţă militară străină, în care să-
şi exercite prerogativele autorităţile române. Această 
intenţie nu a putut fi materializată datorită fluidităţii 
situaţiei de pe front şi atitudinii forţelor sovietice, care au 
continuat să trateze cu ostilitate forţele române până la 5 
septembrie 1944. 
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 Marilor unităţi române din zona de interior li s-a cerut 
să înfrângă forţele germane din spaţiul de competenţă – 
după ce Wehrmacht-ul, din ordinul lui A. Hitler nu şi-a 
respectat angajamentul de a evacua fără luptă teritoriul 
României – iar celor dislocate în Banat, Crişana şi podişul 
transilvan să realizeze operaţia strategică de acoperire, 
împiedicând sosirea “de noi trupe germane şi maghiare de 
peste frontieră”. În felul acesta armata română a deschis, 
concomitent cu întoarcerea armelor, un nou front de luptă, 
la circa 200 km în partea estică a arcului carpatic şi la circa 
800–900 km în Banat, faţă de cel existent la 23 august. 
 Acţionând în condiţii neobişnuite, Marele Stat Major a 
fost nevoit să apeleze la soluţii care ieşeau din tiparele 
clasice ale artei militare. Deşi conducerea politică a ţării a 
intenţionat, în primele momente, să evite o confruntare cu 
forţele germane din ţară, oferindu-le posibilitatea părăsirii 
de bună voie a teritoriului românesc, Hitler a ordonat 
reprimarea “puciului de la Bucureşti”. Atacurile declanşate 
de unităţi germane asupra Capitalei au determinat 
instituirea stării de război cu fostul aliat. Deoarece relaţiile 
de comandament cu sovieticii nu erau reglementate, marile 
unităţi române s-au găsit, pentru o perioadă scurtă de timp, 
în situaţia paradoxală de a fi socotite drept adversar atât de 
către sovietici, cât şi de către germani. 
 Chiar în aceste condiţii, Marele Stat Major român a 
reuşit să asigure continuitatea conducerii şi păstrarea 
individualităţii oştirii române. 
 O caracteristică principală a activităţii de conducere a 
Marelui Stat Major a constat în capacitatea de adaptare 
rapidă şi eficientă la ineditul acţiunilor militare, îmbinând 
formele de luptă clasice (acoperirea strategică) cu luptele 
“în focar” în oraşe şi localităţi sau pe căile de comunicaţie. 
Un factor important în obţinerea rapidă a succesului l-a 
reprezentat şi stabilirea priorităţii misiunilor de îndeplinit şi 
a repartiţiei forţelor armate la dispoziţie, Marele Stat Major 
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apreciind corect că obiectivul principal era lichidarea 
prezenţei militare germane din spaţiul în care îşi exercita 
autoritatea guvernul român. Pentru aceasta a folosit eficient 
manevra pe direcţii interioare în scopul asigurării unui 
raport de forţe favorabil în zone dinainte stabilite, a păstrat 
iniţiativa strategică, devansând pretutindeni inamicul în 
acţiune în plan strategic şi tactic. S-a reuşit astfel 
fracţionarea forţelor acestuia şi înfrângerea lor succesivă. 
Capacitatea sa de conducere a fost reliefată şi prin 
conceperea şi desfăşurarea simultană a unor ample operaţii 
în zone depărtate spaţial, dar esenţiale pentru îndeplinirea 
misiunilor. Un aspect cu caracter de noutate l-a reprezentat 
investirea cu misiuni operative a unor comandamente şi 
eşaloane care în mod obişnuit îndeplineau atribuţii de 
instrucţie, administrative, de pază şi ordine. 
 Perioada cuprinsă între 23 august şi 7 septembrie 1944 
a fost singura din cursul celui de-al doilea război mondial 
în care Marele Stat Major a avut la dispoziţie şi a condus 
nemijlocit întreaga armată română. În pofida unei situaţii 
politico-militare complexe, Marele Stat Major a reuşit să 
păstreze intactă individualitatea armatei, să evite 
fracţionarea şi destructurarea ei, să pună capacitatea 
combativă a întregii oştiri în beneficiul cauzei aliate. 
 După 7 septembrie 1944, marile unităţi române au 
intrat în subordinea operativă a comandamentelor sovietice 
(Frontul 2 Ucrainean). 
 Marele Stat Major a rămas la Bucureşti, cu atribuţii de 
evidenţă statistică, completare a pierderilor, instrucţia 
trupelor din interior şi ca organ de execuţie la dispoziţia 
Comisiei Aliate de Control, pentru unele transporturi 
militare. Generalii Gheorghe Mihail, Nicolae Rădescu şi 
Constantin Sănătescu, care au îndeplinit succesiv funcţia de 
şef al Marelui Stat Major, au protestat pe lângă forurile 
sovietice faţă de situaţia anormală în care erau puse Marele 
Stat Major şi armatele române operative, semnalând că 
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multe măsuri ale comandamentelor sovietice şi ale 
Comisiei Aliate de Control depăşeau prevederile 
Convenţiei de Armistiţiu din 12/13 septembrie 1944. 
 Chiar dacă nu a avut posibilitatea să se implice 
permanent în conducerea nemijlocită a operaţiilor armatei 
române, activitatea desfăşurată de Marele Stat Major în 
domenii importante (organizare, dotare, instruire, 
mobilizare, legătură cu armatele aliate etc.) a fost 
impresionantă în această perioadă. 
 Transformarea unităţilor de recruţi în unităţi operative, 
refacerea marilor unităţi care alcătuiseră Armatele a 3-a şi a 
4-a, reorganizarea în spiritul Convenţiei de Armistiţiu şi 
Protocolului militar româno–sovietic din 26 octombrie 
1944 a diviziilor aflate pe front, alte reorganizări şi 
regrupări impuse de situaţie şi efectuate din “mers” au 
asigurat continuitatea prezenţei armatei române pe frontul 
antihitlerist. În acest context, şeful Marelui Stat Major, 
generalul Constantin Sănătescu, afirma la sfârşitul 
războiului că “la lăsarea cortinei, la finele acestei tragedii, 
armata română cu un număr mai mare de forţe decât cele 
prevăzute în Convenţia de Armistiţiu, se găsea pe front, 
începând lupta o dată cu aliaţii noştri de azi”. 
 Urmărind recunoaşterea integrală, din punct de vedere 
politico–juridic, a participării militare româneşti la războiul 
dus alături de forţele Naţiunilor Unite, Marele Stat Major a 
solicitat preşedintelui Consiliului de Miniştri, încă de la 23 
septembrie 1944, să depună toate insistenţele şi să 
efectueze energic demersuri în vederea obţinerii, pentru 
ţara noastră, a statului de cobeligeranţă, deoarece “efortul 
militar adus de România cauzei aliate, depăşeşte cu mult pe 
al celor aflaţi în situaţii similare nouă şi chiar pe cel al 
aliaţilor mai însemnaţi din tabăra Naţiunilor Unite”. 
 Din păcate eforturile diplomatice susţinute de factorii 
politici români cu argumente puternice nu au putut schimba 
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hotărârea marilor puteri de a nu acorda României, la 
Conferinţa de Pace de la Paris, statutul de cobeligerantă! 
 Deşi începând cu 7 septembrie 1944 armata română 
fusese subordonată Frontului 2 Ucrainean, Marele Stat 
Major s-a interesat îndeaproape de soarta trupelor române 
de pe front. Prin scrisori, telegrame şi adrese înaintate 
comandantului Frontului 2 Ucrainean, mareşalul R. I. 
Malinovski, şi generalului Ivan Vorobiev, înalt funcţionar 
sovietic în cadrul Comisiei Aliate (sovietice) de Control, a 
arătat greutăţile cu care se confruntau unităţile şi marile 
unităţi române şi tratamentul necorespunzător la care erau 
supuse. Astfel, în scrisoarea din 20 noiembrie 1944, 
semnată de şeful Marelui Stat Major român, generalul 
Nicolae Rădescu, şi adresată mareşalului Malinovski, după 
ce evidenţia adevăratele cauze ale înfrângerilor suferite de 
Diviziile 2 şi 4 Infanterie în luptele de la Tisa (condiţiile 
foarte grele în care au fost obligate să acţioneze, dotarea 
insuficientă cu armament şi mine anticar etc.) cerea ca 
aportul trupelor române la eliberarea unor oraşe şi regiuni 
să nu fie trecut sub tăcere sau prezentat, în comunicatele 
Înaltului Comandament sovietic, ca aparţinând în 
exclusivitate unităţilor sovietice. 
 În acelaşi timp, Marele Stat Major român, în frunte cu 
şefii săi (generalii Nicolae Rădescu şi Constantin 
Sănătescu), s-a opus cererii Comisiei Aliate (sovietice) de 
Control de reducere masivă a structurilor şi efectivelor 
armatei din interior precum şi a trupelor de grăniceri şi 
jandarmi, însărcinate cu paza şi poliţia teritoriului ţării, 
relevând că “aceste servituţi nu se încadrează în nici una 
din obligaţiile statuate prin Convenţia de armistiţiu” şi “nu 
derivă în nici un fel din Protocolul de ne-a fost impus la 26 
octombrie 1944”. La fel de categorică s-a dovedit a fi 
poziţia sa în ce priveşte dislocarea “unor divizii sovietice, 
cu efective de război complete” în România, arătând că 
instalarea lor pe teritoriul ţării “în momentul în care armata 
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română, rămasă în interior, a fost în majoritate desfiinţată, 
iar restul unităţilor reduse la efective sub cele de pace, ar 
putea conduce la aprecierea acestei situaţii ca o dezarmare 
a României şi ca o ocupaţie militară sovietică, situaţie 
contrară spiritului şi literei Convenţiei de armistiţiu”. 
 În cele 1421 de zile de participare la război, Marele 
Stat Major român, ca organ de concepţie şi de conducere a 
trupelor, a fost garantul performanţelor româneşti pe 
câmpurile de bătălie. Poziţia sa în cadrul comandamentului 
suprem naţional, dar mai ales servituţile impuse de războiul 
de coaliţie, au făcut ca numai în două perioade să fie în 
măsură să-şi exercite atribuţiile de conducere operativă a 
trupelor: prima oară parţial, în perioada de început a 
războiului (22 iunie–16 octombrie) şi a doua oară, integral, 
imediat după 23 august până la 7 septembrie 1944. 
 Chiar dacă nu a avut posibilitatea să se implice în 
permanenţă în conducerea nemijlocită a armatei române, 
activitatea Marelui Stat Major pe multiple planuri 
(organizare, dotare, instruire, mobilizare, legături cu 
armatele aliate etc.) a fost, cu siguranţă, impresionantă şi 
plină de învăţăminte. De asemenea, Marele Stat Major a 
reprezentat “nucleul tare” al Oştirii într-o perioadă 
dramatică a istoriei naţionale, fapt recunoscut atât de către 
înalta conducere de război germană (în mai multe rânduri 
A. Hitler a identificat ca centrii ai opoziţiei 
antiantonesciene şi antinaziste, Marele Stat Major şi 
Palatul, dar conducătorul l-a asigurat “imprudent” că 
menţine un control eficace asupra lor), cât şi de sovietici; 
de altfel, o ţintă foarte importantă a celor din urmă şi a 
agenturii comuniste din ţară a fost tocmai Marele Stat 
Major, supus unei drastice epurări după 6 martie 1945, în 
contextul instaurării, în etape, a unui nou regim totalitar în 
România. 
 Deosebit de complexe şi dificile au fost acţiunile 
desfăşurate de Marele Stat Major român şi liderii săi în 
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primii ani postbelici. Reamintim că aducerea în ţară a 
efectivelor de pe front şi redislocarea unităţilor şi marilor 
unităţi în garnizoanele de pace s-a efectuat într-un climat 
intern foarte frământat şi presat de serioase lipsuri 
economice, multe din vechile cazărmi fiind ocupate de 
trupe sovietice. Este, de asemenea, cunoscut că armata 
română a ieşit din război cu un prestigiu imens, având în 
rândurile sale generali şi ofiţeri recunoscuţi pentru valoarea 
şi patriotismul lor. Ea reprezenta în acea perioadă de 
frământări şi instabilitate singurul element de încredere şi 
siguranţă spre care întregul popor îşi îndrepta atenţia şi 
speranţa. Din păcate, factorul politic intern, nou instituit, 
inspirat şi, în final, subordonat total unor cauze externe, 
prin măsurile de epurare a armatei, sub lozinca 
“democratizării”, a lovit tocmai în acest element de 
stabilitate; consecinţele cele mai grele le-a suportat Marele 
Stat Major, din rândul căruia au fost înlăturaţi generali şi 
ofiţeri cu cea mai valoroasă experienţă. Mulţi dintre aceştia 
au suportat, în plus, presiuni morale şi umilinţe 
inacceptabile, aplicându-li-se inclusiv privarea de libertate, 
fără nici un motiv întemeiat. 
 Concomitent, s-au întreprins măsuri de politizare a 
armatei, vizând distrugerea concepţiilor şi mentalităţilor 
caracteristice societăţii democratice şi formarea altora noi, 
de tip totalitar, crearea unei imagini favorabile guvernului 
dr. Petru Groza şi Uniunii Sovietice. 
 În pofida vicisitudinilor vremii, multe cadre din 
conducerea armatei – Ministerul de Război şi Marele Stat 
Major – şi-au păstrat “verticalitatea” asigurând o anumită 
autonomie de conducere şi acţiune, chiar dacă ţara se afla 
sub regim de ocupaţie militară. Aşa se face că Marele Stat 
Major definit în epocă drept organ “de studii, concepţii şi 
planificare pentru organizarea şi pregătirea forţelor 
armate”, a acţionat şi într-o anumită măsură a reuşit să 
asigure şi pregătirea armatei pentru apărarea ţării. Sunt de 
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relevat în acest context doar câteva din măsurile întreprinse 
în plan organizatoric pentru perfecţionarea organismului 
militar, astfel: restructurarea unor comandamente de mari 
unităţi, instituirea “sistemului de mobilizare teritorială”, 
reînfiinţarea centrelor de instrucţie, sporirea puterii de foc a 
unităţilor, asigurarea unui sistem adecvat de apărare 
antiaeriană şi anticar. Totodată, Marele Stat Major a 
elaborat directive şi instrucţiuni privind pregătirea de luptă 
a trupei, în condiţiile renunţării la regulamentele germane, 
precizând că acestea trebuie să se facă “pe baza 
învăţămintelor culese de pe câmpurile de luptă”. 
 Meritoriu este şi faptul că, chiar în condiţiile dificile în 
care Comisia Aliată de Control (sovietică) încerca să obţină 
renunţarea la specificul naţional, Marele Stat Major a 
acţionat pentru elaborarea unei doctrine şi strategii militare 
româneşti. Într-un document de fundamentare a proiectului 
noii doctrine, din 2 august 1945, se menţiona că scopul 
unei asemenea doctrine este de crea “o armată nouă, care să 
se sprijine pe virtuţile de bază ale poporului român şi care 
să reprezinte o forţă armată reală, ca urmare a 
învăţămintelor deduse din război şi în concordanţă cu 
necesităţile viitorului”. 
 Deşi astfel de preocupări ale Marelui Stat Major n-au 
putut fi finalizate, în condiţiile în care influenţa sovietică 
devenea tot mai pronunţată, ele relevă dorinţa conducerii 
organismului militar de a întări armata şi de a o pregăti şi 
instrui în spiritul tradiţiei naţionale. 
 Restricţiile şi limitările impuse României prin Tratatul 
de pace, coroborate cu implicarea nemijlocită a factorului 
sovietic în controlul domeniului militar, similar unei 
ocupaţii efective, au condus la diminuarea efectivelor 
combatante (la 138.000 de militari) şi dotării lor, care erau 
în măsură, potrivit unui studiu al Statului Major General 
semnat de generalul Costin Ionaşcu să asigure apărarea ţării 
numai timp de 20 de zile. 
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 În acelaşi timp s-a trecut, după 1947, la înfiinţarea 
unor structuri militare în dezacord cu tradiţiile româneşti – 
ca de exemplu regiunile militare – , la desfiinţarea unor 
arme şi specialităţi (vânători de munte, corpul maiştrilor 
militari), modificându-se totodată principiile, metodele şi 
conţinutul procesului educativ din armată, în care a crescut 
ponderea elementelor politice şi ideologice în detrimentul 
celor patriotice. 
 Anii ’50 aduc în atenţia Statului Major General şi a 
şefilor săi o serie de situaţii cu consecinţe asupra 
funcţionării organismului militar românesc. Ele au fost 
determinate de modificarea situaţiei internaţionale din 
proximitatea teritoriului românesc, între care criza sovieto–
iugoslavă, constituirea NATO şi a Tratatului de la 
Varşovia, revoluţia din Ungaria din 1956 şi, desigur, 
retragerea trupelor sovietice din România (1958). Aceste 
evenimente au impus Statului Major General să procedeze 
la dislocări de unităţi, la executarea de fortificaţii pe litoral, 
în Banat şi Oltenia, la întărirea frontierei de vest 
concomitent cu măsuri urgente de dotare cu armament 
adecvat, de regulă, din U.R.S.S.. Pe acest fond au apărut 
noi concepte, precum războiul nuclear generalizat, care au 
direcţionat prioritar eforturile Statului Major General către 
o instruire specifică acestui tip de război, neglijându-se 
instruirea trupelor cu armamentul clasic din dotare. 
 Treptat, specialiştii din Statul Major General au 
realizat riscurile unei politici de bloc şi au căutat să 
semnaleze autorităţilor statale avantajele desprinderii 
României de sub tutela sovietică, sau cel puţin pe cele ale 
manifestării ca o entitate propriu-zisă în cadrul Tratatului 
de la Varşovia. În acest context sunt semnalate acţiuni şi 
iniţiative care au condus în final la plecarea trupelor 
sovietice din ţară, România fiind prima ţară comunistă din 
care au plecat trupele sovietice încă din 1958. Acest fapt a 
determinat o adevărată revigorare a Statului Major General 
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şi a întregului organism militar românesc care, cu toată 
împotrivirea şi opoziţia consilierilor militari sovietici, şi-a 
reluat răspunderea conducerii armatei şi a revenit la linia 
tradiţională a atribuţiilor sale. Amintim în acest context: 
reluarea denumirilor istorice de către unităţi şi mari unităţi; 
stabilirea, în 1959, a zilei de 25 octombrie ca zi a armatei, 
semnificând eliberarea ultimei brazde de pământ românesc 
de pe frontiera de vest, în locul zilei de 2 octombrie, 
impusă în 1951, ca aniversare a armatei române şi care 
corespundea cu data înfiinţării pe teritoriul sovietic, a unei 
mari unităţi de prizonieri români (Divizia “Tudor 
Vladimirescu”); reînfiinţarea unor unităţii desfiinţate 
abuziv (vânători de munte); desfiinţarea regiunilor militare 
care s-au dovedit o verigă intermediară neeficientă în 
sistemul de funcţionare a armatei. 
 De asemenea, acest fapt a făcut posibilă afirmarea ţării 
noastre ca o entitate distinctă în cadrul Tratatului de la 
Varşovia, care urmărea funcţionarea lui cu respectarea 
suveranităţii statelor componente precum şi eliminarea de 
facto a influenţei sovietice în armata română, inclusiv a 
consilierilor militari şi a altor “specialişti” ai U.R.S.S. 
Referitor la rolul Tratatului de la Varşovia redăm doar o 
apreciere a şefului Statului Major General, generalul-
colonel Ion Tutoveanu, care în aprilie 1964 arată: “Se dau 
dispoziţiuni şi ordine de către comandamentul forţelor 
armate unite, încălcându-se suveranitatea naţională. Însăşi 
organizarea comandamentului este necorespunzătoare, 
deoarece în prezent el este o direcţie din Statul Major 
General al Armatei Sovietice şi nu un organ de sine 
stătător. Consider că în problemele militare este necesară o 
reexaminare şi o aşezare a organizaţiei militare pe noi baze 
care să respecte suveranitatea şi independenţa ţărilor 
participante”. Măsurile iniţiate de conducerea română erau 
receptate cu îngrijorare de către consilierii sovietici al căror 
rol de supraveghere şi control urma să înceteze în scurt 
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timp. Iată ce afirma unul dintre aceştia în 1964: “Românii 
şi-au schimbat cu 180 de grade comportarea faţă de 
U.R.S.S. Unii reprezentanţi de seamă ai statului român 
susţin că inamicul numărul unu pentru România este 
U.R.S.S.”. 
 Aprecierea consilierului sovietic nu era departe de 
adevăr. În anii următori se revine la doctrina militară 
tradiţional–românească, se trece la realizarea unei industrii 
proprii de apărare, se elaborează noi regulamente de luptă 
din care sunt eliminate influenţele sovietice, se reduce 
participarea militară românească la acţiunile Tratatului de 
la Varşovia, concomitent cu modificarea structurii şi 
funcţiilor lui în sensul propunerilor româneşti. 
Semnificativă este şi reluarea desfăşurării de aplicaţii 
tactice în zona de operaţii de est, în eventualitatea unui atac 
din răsărit. 
 Acţiunea Statului Major General a fost serios afectată 
şi grevată de greutăţi insurmontabile, îndeosebi în anii ’80, 
când factorul politic s-a implicat tot mai direct în probleme 
de ordin militar, amplificând artificial funcţia de participare 
a armatei în economia naţională în detrimentul misiunii 
sale fundamentale de pregătire pentru apărarea ţării. Este, 
fără îndoială, meritul ofiţerilor din Statul Major General, a 
comandanţilor de unităţi şi mari unităţi, al statelor-majore – 
inclusiv a celor care au acţionat în economia naţională – de 
a fi reuşit ca în aceste condiţii grele să asigure un nivel 
minim de instruire a efectivelor şi, prin manevre, să 
păstreze în unităţile operative efective cât mai mari, 
îndeosebi din rândul specialităţilor militare cu grad înalt de 
tehnicitate şi complexitate. 
 Este remarcabilă capacitatea Statului Major General 
de a-şi impune punctul de vedere – în pofida tuturor 
presiunilor politice – în sfera sa de competenţă. Greutăţile 
specifice perioadei care au dus la “explozia” din decembrie 
1989, au fost suportate cu aceeaşi intensitate şi de către 
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organismul militar românesc în ansamblu, inclusiv de 
Statul Major General. Aşa se explică fraternizarea, din 
primele momente, a armatei cu poporul în decembrie 1989, 
când din nou, ca şi în timpul Războiului de întregire sau în 
vara anului 1944, Statului Major General i-a revenit 
misiunea de a salva naţiunea, de a adopta hotărâri decisive 
pentru destinul patriei şi de a le aplica cu fermitate în 
practică. Prin acest act energic, Marele Stat Major s-a 
reînscris definitiv în tradiţia militară naţională şi a 
demonstrat că armata rămâne garantul existenţei statului 
român. 
 După evenimentele din decembrie 1989, ca urmare a 
numirii unei personalităţi civile în funcţia de ministru al 
apărării naţionale şi a separării atributelor conducerii 
politice şi administrative de cele ale conducerii operative a 
armatei, centrul de greutate al întregii activităţi (concepţie, 
execuţie, coordonare) s-a deplasat spre Statul Major 
General. Potrivit legii, şeful acestui organism este 
autoritatea militară cea mai înaltă şi răspunde de 
capacitatea de luptă a Armatei Române. Lui i se 
subordonează şefii statelor majore ale categoriilor de forţe, 
comandamentele militare teritoriale şi alte structuri. 
 În cei 10 ani care au trecut de la Revoluţia din 
decembrie 1989, principala preocupare a constat în 
planificarea şi conducerea procesului de restructurare şi 
modernizare a Armatei. În elaborarea soluţiilor s-a avut în 
vedere – ca obiective strategice – realizarea şi menţinerea 
unei capacităţi de luptă credibile, apte să asigure, 
preponderent prin efort naţional, garantarea securităţii 
militare a României, apărarea independenţei şi suveranităţii 
naţionale, a integrităţii teritoriale şi ordinii de drept, în 
conformitate cu prevederile Constituţiei. Concomitent, s-a 
acţionat pentru rezolvarea numeroaselor şi dificilelor 
probleme sociale ale militarilor, probleme generate de 
insuficienţa acută a fondurilor alocate prin bugetul apărării. 
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În acest context, trebuie remarcat faptul că, din 1990 şi 
până în prezent, Armata Română a parcurs trei etape ale 
procesului de restructurare. 
 Prima etapă (1990–1993) a avut drept principal 
obiectiv realizarea primelor schimbări structurale, vizând 
eliminarea controlului politic al partidului comunist şi a 
structurii generate de apartenenţa la fostul Tratat de la 
Varşovia, precum şi iniţierea unei noi legislaţii în domeniul 
apărării. 
 A doua etapă (1994–1996) a urmărit ca principale 
obiective accelerarea reformei structurale la nivelul 
conducerii strategice, organizarea Armatei pe batalioane, 
brigăzi şi corpuri de armată, declanşarea procesului de 
realizare a interoperabilităţii cu armatele statelor membre 
ale NATO, reforma sistemului de învăţământ militar, 
precum şi finalizarea procesului de organizare a unităţilor 
destinate misiunilor de menţinere a păcii. 
 În cea de-a treia etapă, începută în 1997, Statul Major 
General şi statele majore ale categoriilor de forţe ale 
armatei s-au organizat pe structuri modulare, compatibile 
cu structurile NATO, s-a elaborat o nouă strategie de 
gestionare a personalului, s-a remodelat cariera militară a 
ofiţerilor, a început implementarea obiectivelor de 
interoperabilitate asumate în cadrul PfP şi PARP II, precum 
şi realizarea Forţei de Reacţie Rapidă. 
 Stadiul atins în procesul de reformă, restructurare şi 
modernizare ne oferă suficiente temeiuri să afirmăm că în 
Armata Română există condiţii propice trecerii la 
următoarea fază, la realizarea Programului FARO –
2005/2010. 
 Cu siguranţă, opera înfăptuită de Statul Major General 
în anii 1859–2000 poartă pecetea capacităţii şefilor săi – 
generali şi ofiţeri de elită ai armatei române. Activitatea lor 
exemplară în plan militar, atât în timp de pace cât şi în 
vreme de război, precum şi spiritul de dăruire şi jertfă 
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manifestat se constituie într-o pilduitoare lecţie de 
profesionalism şi devotament, care merită să fie cunoscută 
şi studiată, ceea ce îşi propune lucrarea de faţă. Ea se 
doreşte a fi şi un modest gest de recunoştinţă firească, pe 
care o datorăm înaintaşilor, tuturor stat-majoriştilor români, 
care, împreună cu întreaga Oştire – în fruntea “creierului 
armatei” – , au binemeritat de la Patrie. 
 
 

* 
*          * 

 
 Primii şefi ai Statului Major General au fost colonelul 
Gărdescu Ioan, între 8 şi 29 ianuarie 1860, şi maiorul 
Sămăşescu Istrate, de la 29 ianuarie la 30 mai 1860. 
 Despre aceste două personalităţi, care au ocupat înalta 
funcţie de conducere a Statului Major General, este 
adevărat, pentru o perioadă foarte scurtă de timp, nu au fost 
identificate date biografice, cu toate eforturile depuse de 
autori. Sperăm că, odată cu apariţia volumului de faţă, să 
primim informaţii despre ei de la eventuali descendenţi, 
care să pună la îndemâna cercetătorilor datele necesare 
prezentării lor. 
 De asemenea, trebuie să precizăm că în perioadele 30 
august 1860 – 21 aprilie 1861 şi 1 mai 1866 – 27 aprilie 
1877 nu a existat un titular al funcţiei de şef al Statului 
Major General deoarece, în prima etapă menţionată, au 
funcţionat două birouri – unul la Iaşi şi altul la Bucureşti – 
iar în cea de a doua etapă structurile Statului Major General 
au fost defalcate pe comandamente. 
 Prezentările biografice din această carte, bazate pe 
studierea a numeroase izvoare istorice edite sau aflate în 
arhive au fost, în mod obiectiv, mai dezvoltate pentru aceia 
dintre şefii Statului Major General care nu mai sunt în 
viaţă. Pentru personalităţile, care trăiesc şi au îndeplinit 
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înalta funcţie de şef al Statului Major General, datele au 
fost obţinute prin bunăvoinţa acestora, iar prezentarea a 
fost restrânsă, în principal la perioada cât s-au aflat în 
funcţie. În demersul lor pentru obţinerea datelor respective 
autorii au fost sprijiniţi de către domnul locotenent-colonel 
Cezar Mâţă căruia îi mulţumim pe această cale. 
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               Colonel                                        Maior 
          Gărdescu Ioan                         Sămăşescu Istrate 
    Şef al Statului Major General                     Şef al Statului Major General 
     de la 8 la 29 ianuarie 1860                    de la 29 ianuarie la 30 mai 1860 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înalt 
Ordin de Zi nr. 83 

 
 Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la 
Departamentul Trebilor Militare din Moldova cu nr. …  
 Domnia noastră am decretat şi decretăm: 
 Articolul 1. Pentru executarea lucrărilor tehnice 
militare, despre care se simte neapărat trebuinţă, precum şi 
pentru împlinirea a deosebite alte misiuni, în care se cer 
cunoştinţe militare speciale, se înfiinţează un Corp de Stat 
Major General al armatei Principatelor Unite, dependent în 
atribuţiile sale de ministerele ostăşeşti. 
 Articolul 2. Corpul de Stat Major General se va 
compune precum va cere trebuinţa, după experienţă, de un 
număr de ofiţeri de toate gradele până la cel de colonel 
inclusiv, luaţi din ambele oştiri şi numai acei care vor fi 
posedând cunoştinţe speciale militare, dobândite prin studii 
sistematice, vor putea fi admişi în acest Corp. 
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 Articolul 3. Până la definitiva organizare şi completare 
a Corpului de Stat Major General, ofiţerii Corpului numit 
actual de Geniu, din Ţara Românească, precum şi acei din 
Moldova , care posedă cunoştinţe militare speciale, vor 
face de astăzi parte din Corpul de Stat Major General. 
 Articolul 4. Pentru executarea serviciului de scriitori şi 
alte însărcinări, de asemenea precum furieri şi magazineri 
pe la depozitele de arme sau alte obiecte militare aflate în 
păstrarea Corpului de Stat Major, se va afecta acestuia un 
număr cuvenit de grade de jos, care deocamdată vor fi luate 
din personalul deosebitelor corpuri de trupe, unde vor şi 
conta până la alte dispoziţii. 
 Articolul 5. Corpul de Stat Major, staţionând parte în 
Bucureşti şi parte în Iaşi, după trebuinţă, se va împărţi în 4 
birouri de deosebite mărimi, după însărcinarea ce va avea 
fiecare în clasificaţia trebuinţelor Corpului de Stat Major. 
Unul din aceste birouri va fi ataşat pe lângă persoana 
Domniei noastre, pentru întrebuinţarea relaţiilor noastre cu 
ministerele ostăşeşti şi pentru comandamentul nostru 
asupra armatelor. 
 Articolul 6. Şeful Stat Majorului General va fi un 
colonel sau general posedând cunoştinţele speciale militare 
pentru a face parte din acest serviciu; el va priveghea şi va 
dirija lucrările acestui Corp, dând socoteală pentru toate 
ministerele militare şi se va seconda în atribuţiile sale de un 
ajutor, ofiţer superior. 
 Articolul 7. Atribuţiile Corpului de Stat Major 
General, care se vor descrie mai întins printr-o dispoziţie de 
regulament posterioară, sunt, pe scurt, următoarele: 

a)Tot ce se atinge de lucrările topografice, geodezice 
şi statistice, precum ridicarea şi lucrarea planurilor de acest 
fel şi aplicarea acestor lucrări la facerea hărţii cadastrale a 
Principatelor Unite; 

b)Tot ce priveşte la lucrările tactice şi strategice, 
precum recunoaşteri şi itinerare militare, combinarea şi 
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conducerea coloanelor de deosebite arme, combinarea şi 
dirijarea manevrelor, alegerea poziţiilor militare, aşezarea, 
construirea şi întărirea taberelor, în conformitate cu starea 
trupelor şi natura terenului; 

c)Lucrările de fortificaţie pasageră şi permanentă, 
precum şi tot felul de operaţii privitoare la acestea, aşezarea 
şi construirea bateriilor şi servirea sau întreţinerea lor prin 
artilerie; 

d)Toate lucrările relative la construirea şi întreţinerea 
prin reparaţii a zidirilor militare sau publice, în general, 
precum cazărmi, posturi de gardă, grajduri, spitale, 
închisori şi altele; construirea şi aşezarea podurilor mobile 
şi a podurilor permanente; 

e)Păstrarea sub a sa priveghere a depozitelor de arme 
şi de altă muniţie militară şi aprovizionarea lor, inspectarea 
şi verificarea stării armelor de tot felul ce se află în 
serviciu, precum şi a materialului de artilerie; reparaţia lor 
prin mijlocul unor ateliere destinate pentru aceasta; 

f)Conducerea lucrărilor publice ce se vor executa prin 
ajutorul armatei; 

g)Contribuirea cu personal la formarea de comitete 
militare provizorii sau permanente, însărcinate cu prefaceri 
sau îmbunătăţiri ce s-ar recunoaşte trebuincioase în armată, 
cu examinări asupra şcolilor militare şi altele. 

Articolul 8. Şi cel din urmă. Ministrul nostru secretar 
de stat la Departamentul Trebilor Militare din Moldova este 
însărcinat cu executarea acestei ordonanţe, comunicând-o 
Ministerului Trebilor Militare din Ţara Românească. 
 Datu-s-au în reşedinţa noastră din Moldova, Iaşi, 12 
noiembrie, anul mântuirii 1859, iar al Domniei noastre din 
Principatele Unite, cel întâi. 
 
ALEXANDRU IOAN I 
                                                        Ministru de Război, 
                                                          G. ADRIAN 
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“Monitorul oastei”, nr.21 din 3 iunie 1860, p.322-325 

 
General de divizie 

 ION EMANOIL FLORESCU 
Şef al Statului Major General în anii: 1860;1861-1866 

 
 S-a născut la 7 august 1819 în 
Râmnicu Vâlcea, într-o familie de 
mari proprietari, fiu al lui 
Manolache Florescu şi al Zincăi 
Faca. Tatăl său a fost deputat în 
Obşteasca Adunare în anul 1831 şi 
a ocupat, printre alte funcţii, pe cea 
de şef al Departamentului 
Credinţei în anul 1843. 
 Tânărul Ion Emanoil Florescu 
îşi face studiile secundare la 

Colegiul “Sfântul Sava” din Bucureşti. Din 1833 a intrat în 
oastea Ţării Româneşti, proaspăt reorganizată, ca iuncăr. 
 Obţinând gradul de sublocotenent la 10 mai 1836, deşi 
avea vârsta de 17 ani, a fost repartizat la Regimentul 2 
Infanterie, unde s-a dovedit un destoinic şi bun comandant 
de pluton. În acelaşi an, prin grija domnitorului Alexandru 
Ghica, a fost trimis la Paris unde a studiat la Liceul “Saint 
Louis” şi Şcoala de Stat Major. La 1 aprilie 1838 a fost 
avansat la gradul de locotenent. 
 Reîntors în ţară în 1842, I. Em. Florescu a fost 
încadrat în funcţia de aghiotant al domnitorului Gheorghe 
Bibescu. În această calitate l-a însoţit pe domnitor în 
călătoria efectuată în august–septembrie 1843 la 
Constantinopol. Cu acest prilej l-a însărcinat să aducă în 
ţară tunurile donate de sultan, cu care, la 10 noiembrie 
1843, s-a constituit prima baterie de artilerie din oastea 
Ţării Româneşti. Având aproape cinci ani de stagiu ca 
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locotenent, după întoarcerea de la Constantinopol, a fost 
avansat la gradul de căpitan (6 decembrie 1843). Încă din 
aceşti ani, I. Em. Florescu a început să se îngrijească de 
traducerea sau elaborarea unor regulamente atât de 
necesare instruirii efectivelor de militari din unităţi. Mai 
întâi în anul 1844 a tradus din limba franceză o broşură a 
fostului său profesor, căpitanul Rocancourt, de la Şcoala de 
Stat Major, despre îndatoririle soldaţilor, iar în anul 
următor (1845) a publicat lucrarea intitulată Teoria dării la 
semn, în care definea rolul infanteriei şi focului, relevând: 
“Este învederat astăzi că puterea unei bune infanterii stă 
mai cu osebire în puterea focurilor ei”. 
 În anul 1845 s-a căsătorit cu Ecaterina Bibescu, fiica 
domnitorului Gheorghe Bibescu; cu ocazia înfiinţării 
primei şcoli de ofiţeri în anul 1847, maiorul I. Em. Florescu 
(din 22 aprilie 1845) a făcut parte din Comisia care a 
elaborat Regulamentul acestei instituţii de învăţământ 
militar. A rămas tot în funcţia de aghiotant domnesc până 
la triumful revoluţiei în Ţara Românească (9 iunie 1848). 
Acest eveniment din istoria poporului român l-a găsit pe I. 
Em. Florescu cu gradul de colonel (fusese avansat la 23 
aprilie 1848). În timpul revoluţiei n-a avut un rol deosebit, 
aşa cum au jucat maiorul Cristian Tell, căpitanul Nicolae 
Pleşoianu şi alţi ofiţeri. Convins însă de “sfinţirea 
jurământului de ostaş”, după cum arată generalul Radu 
Rosetti, a semnat, alături de alţi 26 ofiţeri, “o cerere 
amănunţită pentru descoperirea şi pedepsirea ofiţerilor 
vinovaţi de călcarea jurământului lor, în iunie 1848”. În 
anii ce au urmat Revoluţiei de la 1848, colonelul I. Em. 
Florescu a servit în rândurile armatelor ruseşti sub ordinele 
generalilor Luders şi Dannenberg. 
 Este cunoscut că războiul din Crimeea, încheiat prin 
pacea de la Paris din 1856, a adus în actualitate lupta pentru 
Unirea Principatelor Române. Convins de necesitatea 
sprijinirii acestei cauze de maximă importanţă istorică, 



 6

colonelul I. Em. Florescu a demisionat din armată, 
consacrându-se în exclusivitate luptei pentru Unirea Ţărilor 
Române. Ales membru al Divanului Ad-hoc şi al Adunării 
Elective din Ţara Românească, a depus o rodnică activitate 
politică, unionistă. În locuinţa sa din Bucureşti s-au 
desfăşurat conciliabulele din 23 ianuarie 1859, când în 
unanimitate s-a hotărât alegerea colonelului Alexandru 
Ioan Cuza ca domnitor al Munteniei. 
 După Unirea Principatelor Române, act consfinţit la 
24 ianuarie 1859, domnitorul Al. I. Cuza l-a rechemat în 
armată prin Decretul nr. 88 din 19 noiembrie 1859, 
încredinţându-i funcţiile de ministru de Război (28 
noiembrie 1859–27 mai 1860, 30 septembrie 1862–11 
octombrie 1863) şi şef al Statului Major General (30 mai–
30 august 1860, 21 aprilie 1864–1 mai 1866); la 1 ianuarie 
1860 a fost avansat la gradul de general de brigadă. 
 În calitate de şef al Statului Major General şi ministru 
de Război, generalul I. Em. Florescu a avut, alături de 
domnitorul Al. I. Cuza, un rol decisiv în opera de unificare 
şi modernizare a oştirii române. Cu aportul său s-au 
realizat: contopirea şcolilor militare din Iaşi şi Bucureşti 
(1861); înfiinţarea (în 1861) a Arsenalului Armatei cu trei 
secţiuni: Pirotehnie, Arsenal şi Pulberărie; unificarea 
regulamentelor de recrutare, a codului penal militar şi a 
reglementărilor serviciului de garnizoană; elaborarea şi 
aplicarea Legii puterii armate (1864); elaborarea 
reglementărilor cu privire la funcţionarea Statului Major 
General al Armatei Române, înfiinţat la 12 noiembrie 1859 
şi având ca misiuni întocmirea normelor de topografie, 
geodezie şi statistică, proiectarea acţiunilor tactice şi 
strategice şi avizarea planurilor de construcţii militare şi 
logistică; unificarea ministerelor de război şi a 
administraţiei militare din Moldova şi Muntenia; pregătirea 
şi aplicarea Legii de organizare a Ministerului de Război 
(1862) cu direcţiile personal şi operaţii, administraţie şi 
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contabilitate, artilerie şi geniu. Ca urmare a eforturilor sale, 
în anul 1863, structura Statului Major General este 
perfecţionată. Prin Înaltul Decret nr. 410 publicat în 1863 
sunt completate atribuţiile şefului Statului Major General, 
care forma “Înaltul Comandament” compus dintr-un 
“Major General” – generalul Ion Em. Florescu, căruia îi 
erau ataşaţi patru ofiţeri. 
 Prin decretul domnesc se stabilea că “Majorul General 
va lua din ordinul Nostru dispoziţiuni privitoare la 
Comandamentul trupelor şi tot ce va subscrie dânsul se va 
considera ca emanând de la persoana Noastră. 
 Comandantul trupelor din România, de dincolo de 
Milcov, acel al trupelor din România Mică precum şi toţi 
şefii de corpuri şi serviciuri din celelalte părţi ale 
României, vor corespunde de-a dreptul cu Înaltul 
Comandament pentru tot ce priveşte exersarea, instruirea, 
marşurile şi concentrările trupelor ce le sunt încredinţate; 

Iar cu Ministerul de Războiu pentru tot ce priveşte 
administraţia oastei; 
 Majorul General va face cunoscut Ministerului de 
Războiu orice dislocare a trupelor ar face din ordinul 
Nostru, precum şi împrejurările şi trebuinţele ce ar interesa 
instruirea şi bunul trai al oamenilor”. 
 A contribuit decisiv la înfiinţarea celor trei 
comandamente (divizii militare teritoriale) Bucureşti, 
Craiova şi Iaşi, la elaborarea regulamentelor Cavaleriei şi 
de Manevră (1860). De asemenea, generalul I. Em. 
Florescu a concurat la întrunirea “taberei de la Floreşti” 
(1859) şi la efectuarea primelor manevre de anvergură ale 
armatei române (Bucureşti, 1861–1863). Totodată, el a 
contribuit la iniţierea contactelor politico–militare secrete 
menite să pregătească eliberarea pe calea luptei armate a 
Transilvaniei de sub ocupaţia habsburgică. 
 Deşi de orientare politică vădit conservatoare, 
generalul I. Em. Florescu a sprijinit lovitura de stat din 



 8

1864, prin care domnitorul Al. I. Cuza avea să-şi impună 
programul liberal – moderat de reformare a societăţii, iar în 
1866 s-a aflat printre ofiţerii care s-au opus loviturii de stat 
de la 11 februarie, în urma căreia Alexandru Ioan Cuza a 
fost silit să abdice. Totuşi nu s-a implicat direct în jocurile 
politice ale momentului istoric, motiv pentru care 
domnitorul Carol I, instalat pe tron în 1866, îi va 
încredinţa, la rândul său, funcţia de ministru de Război 
(1871–1876); la 8 aprilie 1873 a fost avansat la gradul de 
general de divizie. 
 Ultima perioadă din activitatea generalului I. Em. 
Florescu a fost dominată de preocuparea pentru adâncirea 
procesului de modernizare a armatei române, contribuţia lui 
fiind marcantă în preliminariile Războiului de 
independenţă. Cu concursul său nemijlocit s-au operat 
modificările din Legea de organizare a puterii armate 
(1874) şi, mai ales, s-au cristalizat noile structuri de stat 
major, alcătuite din Statul Major General – generalii 
comandanţi de corpuri de armată, divizii, brigăzi şi din 
Corpul de Stat Major. De altfel, numele său este asociat şi 
altor demersuri precum: structurarea regimentelor 
infanteriei de linie pe două batalioane; înfiinţarea 
hergheliei de stat de la Nucet; dotarea artileriei de câmp cu 
tunuri “Krupp” din oţel; sporirea numărului de subunităţi 
de geniu (câte o companie geniu şi o secţie de telegrafie pe 
lângă fiecare divizie militară teritorială); achiziţionarea 
canonierei cuirasate “Fulgerul” şi a şalupei “torpiloare” 
“Rândunica”; redactarea şi promulgarea Codului justiţiei 
militare; modificarea sistemului de recrutare prin 
restrângerea categoriilor de scutiţi (1876); perfecţionarea 
învăţământului militar (1874, Şcoala de Subofiţeri de 2 
ani); executarea celor dintâi manevre “cu dublă partidă” şi 
cu efective de rezervişti; diversificarea relaţiilor militare 
externe (tratativele pentru “alianţa balcanică” din 1873–
1874). 
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 În mod firesc, ministrul de Război din 1876, cel mai 
strălucit expert al epocii, ar fi trebuit să deţină o comandă 
superioară şi în Războiul de independenţă; personalitatea 
lui voluntară şi apropierea de cercurile Partidului 
Conservator l-au determinat însă pe primul ministru Ion C. 
Brătianu să nu recurgă la serviciile sale, decizie nu tocmai 
inspirată. “În zilele de glorie ale asalturilor de la Griviţa şi 
Plevna, de la Rahova, Smârdan şi Vidin, cel care făurise 
spada care rănea armia otomană, nu a avut posibilitatea s-o 
folosească, aşa cum ar fi dorit”, scria un contemporan. 
 Un merit incontestabil al generalului I. Em. Florescu 
rezidă şi în opera sa teoretică, deşi aceasta este mai puţin 
cunoscută de specialişti. Însemnătatea ei în epocă a fost 
percepută la dimensiunile-i reale, înscriindu-se în efortul 
stat-majoriştilor români de a pătrunde sensurile acţiunilor 
de luptă, dinamicii şi finalizării lor în planurile tactic şi 
strategic. Dintre lucrările sale amintim: Teoria dării la 
semn (1845); Situaţiunea (1878); Studii şi pregătiri 
militare (1878); Instrucţia militară bazată pe şcoală 
(1885); Fortificaţiunile (1889); Osebire între armatele 
vechi şi moderne (1890) ş.a. 
 Foarte importante sunt studiile de “teoria întrebuinţării 
focului”, de administraţie şi organizare militară, cele de 
învăţământ, precum şi analizele privitoare la evoluţia 
fortificaţiilor şi la relaţia armată–societate în sistemul 
monarhic constituţional. Abordările teoretice ale acestui 
fondator al armatei noastre moderne se remarcă, înainte de 
orice, prin varietate, claritate şi sistematizare. Pentru 
generalul I. Em. Florescu sfera acţiunilor militare este un 
“loc” al diversităţii, situaţiile reale de luptă 
particularizându-se prin trăsături de cele mai multe ori 
nerepetabile. 
 “O temă tactică nu poate avea o singură soluţie”, 
afirma el. Totuşi experienţa militară a permis realizarea 
unor scheme de analizare a situaţiilor de luptă, incluzând: 
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stabilirea misiunilor de luptă; evidenţierea mijloacelor de 
care se dispune, a valorii lor morale şi materiale; buna 
cunoaştere a inamicului, terenului şi condiţiilor 
geoclimaterice etc. Voinţa de a învinge rămâne totuşi 
decisivă, atât în confruntările de nivel strategic, cât şi în 
cele de nivel tactic. 
 Nu trebuie însă neglijate, în permanenţă, măsurile de 
prevedere, de siguranţă materială şi morală, prin care se 
poate asigura libertatea de acţiune absolut necesară. 
 Cu doi ani înainte de a se sfârşi din viaţă, generalul I. 
Em. Florescu a prezidat, pentru câteva luni (februarie–
noiembrie 1891) guvernul României. În această scurtă 
perioadă, guvernului României i s-au făcut propuneri de 
reînnoire a Tratatului de alianţă cu Puterile Centrale. 
Făcând dovada unei abile orientări politice, generalul I Em. 
Florescu a respins oferta în termeni foarte protocolari, 
motivând că România nu şi-a îndeplinit visul ei secular de a 
strânge într-un singur stat pe toţi cei care sunt români de 
naţie. 
 Pe lângă prodigioasa activitate militară şi politică, se 
remarcă şi prin participarea activă la acţiunile culturale. 
Încă de pe băncile şcolii sunt puse în valoare înclinaţiile 
sale către artă şi literatură. Sub îndrumarea lui Ion Heliade 
Rădulescu face traduceri din limba franceză. De asemenea 
în anul 1834, participă la punerea în scenă a piesei de teatru 
a lui Voltaire intitulată “Mahomet” în care joacă rolul unei 
sclave – Palmira. 
 Numele său este menţionat printre cele ale 
fondatorilor Societăţii Literare, în 1845 şi Ateneului 
Român. Personalitatea sa complexă este ilustrată şi de 
volumul “Poezii” publicat în anul 1878, de activitatea de 
traducător al unor volume de maxime, anecdote, satire şi 
povestiri aparţinând unor autori francezi precum şi a 
comediei lui Florian “Gemenii din Bergam”, pe care a 
publicat-o în anul 1836. A deţinut funcţia de preşedinte al 
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“Societăţii pentru învăţarea poporului român” şi al 
“Societăţii centrale române de arme, gimnastică, dare la 
semn (tir. n. n.) şi nataţiune”. 
 La 22 mai 1893, având vârsta de 74 de ani, generalul 
I. Em. Florescu a trecut în nefiinţă într-un sanatoriu din 
Franţa. Potrivit dorinţei sale, a fost adus şi înhumat în 
cimitirul “Şerban Vodă” în pământul scump al ţării pe care 
a slujit-o cu credinţă şi devotament până la ultima suflare. 
O emoţionantă mărturisire a acestei personalităţi de 
excepţie este revelatoare în acest sens: “Dacă regret ceva 
este că n-am putut face mai mult pentru instituţia pe care 
am conceput-o din cele mai folositoare ţării mele căreia i-
am consacrat toate zilele mele”. 
 Organizator şi tactician militar, generalul I. Em. 
Florescu se detaşează ca figura cea mai proeminentă a 
istoriei militare româneşti în anii hotărâtori ai constituirii şi 
consolidării statului modern, prin cel puţin două contribuţii 
majore – unificarea şi modernizarea sistemului de apărare 
după 1859 – şi crearea armatei ce-şi va cuceri un 
binemeritat prestigiu internaţional în Războiul de 
independenţă din 1877–1878. 
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Generalul de brigadă 
 GHEORGHE SLĂNICEANU 

Şef al Statului Major General în anii: 1877;1878-1881;1882-1883 
 

 A văzut lumina zilei la 23 
aprilie 1835. La vârsta de 21 de ani 
a intrat la Şcoala Militară de Ofiţeri 
din Bucureşti (1854), la absolvirea 
căreia, ca şef de promoţie, obţine 
gradul de sublocotenent (1856). 
Ulterior a urcat, treaptă cu treaptă, 
spre vârfurile ierarhiei militare 
(maior în 1864, colonel în 1870 şi 
general de brigadă în 1880), 

deţinând importante funcţii pe linie de comandă în 
învăţământul militar şi în organele de conducere ale 
armatei, între care: “ataşat al Institutului Geografic al 
Armatei Austriece pentru ridicarea hărţii Munteniei” 
(1856), comandant al Batalionului 1 Geniu din Bucureşti 
(1862), comandant al Regimentelor 6 şi 7 Infanterie de 
Linie (1870, 1872), director al Şcolii de Infanterie şi 
Cavalerie şi profesor de artă militară şi geografie la această 
instituţie, şef al Statului Major General (27 aprilie – 18 
august 1877, 1878 – 1880 şi 1882 – 12 aprilie 1883) şi 
ministru de Război (aprilie 1876 – aprilie 1877, aprilie 
1880 – iunie 1881, în cabinetul I.C. Brătianu). La începutul 
Războiului de independenţă a îndeplinit funcţiile de şef al 
Marelui Cartier General al Armatei de Operaţii (până în 
august 1877), iar apoi pe aceea de comandant al Grupului 
Vid – Isker (octombrie 1877). 
 Ca ministru de Război şi şef al Statului Major General 
în perioada premergătoare Războiului de independenţă, 
conduce pregătirea de campanie a armatei române şi 
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redactează, împreună cu generalul Alexandru Cernat, 
planul de mobilizare, concentrare şi acoperire strategică a 
frontierei de sud a ţării (aplicat în aprilie 1877). De 
asemenea, ia parte activă şi la restructurarea corpurilor de 
armată la mobilizare, ca şi la remodelarea Statului Major 
General (având secţiile topografie, operaţii militare, 
artilerie – geniu, intendenţă, serviciul sanitar) şi a 
comandamentelor Armatei de Operaţii. Concomitent, 
participă la elaborarea planului de campanie de la sud de 
Dunăre, axat pe ideea organizării unui front distinct 
românesc în Valea Iskerului. În iulie 1877 a fost inclus în 
delegaţia română condusă de primul ministru I.C. Brătianu, 
în cursul negocierilor de comandament cu Marele Duce 
Nicolae, comandant şef al trupelor ruse de pe frontul din 
Balcani. La 6/18 august a participat la noile tratative cu 
Marele Duce Nicolae. La 28 august/9 septembrie a luat 
parte la Consiliul de Război de la Radeniţa, unde s-a decis 
executarea asaltului general din 30 august/11 septembrie; 
după executarea acestui asalt, încheiat fără succesul 
scontat, s-a pronunţat, alături de alţi experţi români, pentru 
trecerea la asediul sistematic al Plevnei (Consiliul de 
Război din 31 august/12 septembrie 1877). Mai târziu preia 
comanda unui detaşament tactic cu misiunea de a anihila 
garnizoana otomană din Rahova (ocupată la 8/20 
septembrie 1877). 
 După război, a deţinut din nou funcţiile de şef al 
Statului Major General (1878 – 1880, 1882 – 1883) şi 
ministru de Război (1880 – 1881), precum şi pe cea de 
inspector al Cavaleriei (1884), contribuind, alături de 
generalii Alexandru Cernat, Ştefan Fălcoianu şi alţi 
specialişti români, la pregătirea textului Legii de organizare 
a comandamentelor militare din 1882, prin care se crea 
efectiv un Mare Stat Major ca organism distinct, inclus în 
organica Ministerului de Război (avea misiunea de a 
elabora planurile de mobilizare şi operaţii, de a gira 
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organizarea, înzestrarea şi instruirea trupelor şi de a forma 
cadrele de comandă şi concepţie). Pe de altă parte, a avut o 
contribuţie importantă la elaborarea Legii serviciului de 
stat major din 1883 (serviciul de stat major al armatei – 
Marele Stat Major – şi serviciul de stat major al marilor 
unităţi). În 1884 apărea Regulamentul asupra serviciului de 
stat major. În acelaşi timp, generalul Gheorghe Slăniceanu 
a făcut parte din echipa de experţi ce a pregătit 
Regulamentul infanteriei din 1881 şi organizarea marilor 
manevre din 1882 şi 1883. 
 Se stinge din viaţă la 12 ianuarie 1885 la San Remo 
(Italia). 
 Concomitent cu îndeplinirea atribuţiunilor de 
comandă şi stat major, didactice şi de conducere la nivelul 
armatei, generalul Gheorghe Slăniceanu a desfăşurat o 
bogată activitate teoretică, îndeosebi în perioada 
premergătoare Războiului de independenţă din 1877 – 
1878; a publicat mai multe lucrări şi studii printre care: 
Drumurile de fier considerate ca linii de operaţii militare 
(1864); Manualul ostaşului miliţian (1870); Istoria artei 
războiului de la începutul lumii şi până în zilele noastre şi 
principiile strategiei moderne cu aplicaţii de la războiul 
din 1866 şi 1870 (1873); Curs de studii. Tactică şi 
strategie; Geografie elementară (1876) ş.a. În cuprinsul lor 
a analizat o mulţime de probleme de organizare militară, 
tactică şi strategie, războiul ca fenomen, raportul dintre 
război şi ştiinţă, legătura dintre istorie şi arta militară, 
războiul de partizani, rolul important al tehnicii în evoluţia 
artei militare. 
 Susţinător activ al sistemului militar bazat pe 
înarmarea întregii naţiuni, generalul Gheorghe Slăniceanu 
aprecia că numai armata permanentă, oricât de numeroasă 
ar fi, nu poate constitui o garanţie a apărării integrităţii 
ţării: “Experienţa a dovedit în fiecare zi că, oricât de mari 
ar fi sacrificiile ce le fac naţiunile pentru sporirea armatelor 
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permanente, tot nu pot parveni a avea de ajuns la trebuinţă. 
Spre a răspunde la toate eventualităţile s-au luat măsuri de 
a se crea rezerve şi miliţii, ca astfel şi numai la trebuinţă, 
toată naţiunea validă, organizată şi eşalonată îndărătul 
armatei, să poată lua armele pe rând sau întreagă”. El 
considera că puterea armată a României trebuie să se 
sprijine pe cinci elemente şi anume: armata permanentă cu 
rezerva ei, corpul grănicerilor şi dorobanţilor, miliţiile, 
garda orăşenească, gloatele. În cadrul acestui sistem, 
armata permanentă este primul instrument de luptă şi 
şcoală de formare şi răspândire a cunoştinţelor militare. 
 Analizând legătura dintre istoria şi arta militară, 
doctrinarul român releva că acestea “constituie împreună 
ştiinţa războiului, completându-se una pe alta. Arta militară 
constă în principiile şi teoriile formulate de căpitanii cei 
mari ai tuturor veacurilor. Istoria conţine dovezile 
trebuincioase pentru dezvoltarea şi completarea ideilor”. 
 Generalul Gheorghe Slăniceanu este, de asemenea, 
unul dintre primii autori militari care abordează în mod 
special problemele teoretice ale tacticii şi strategiei, 
acordând o mare atenţie aspectelor geografice ale celor 
două părţi componente ale artei militare şi deosebirii dintre 
ele; concluziile pe care le desprinde din analiza războaielor 
se referă la aceste aspecte. Astfel, el priveşte strategia ca 
“arta de a conduce efective mari pe o întinsă suprafaţă 
geografică” şi consideră că strategia modernă este opera lui 
Napoleon. “Ştiinţa geografiei şi topografiei formează – în 
viziunea lui – baza oricărei întreprinderi (acţiuni) militare”. 
În acest context, autorul subliniază importanţa strategică a 
căilor de comunicaţie, a oraşelor şi satelor, pădurilor, 
munţilor, cursurilor de apă care devin puternice obstacole 
şi pot forma bune linii de apărare. Despre căile de 
comunicaţie, el menţiona că “rolul lor strategic este mai 
important decât cel tactic, mai ales în ţările cultivate, unde 
trupele nu se pot mişca decât pe aceste căi”. 
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 După părerea sa, principalele probleme ale tacticii 
sunt: combinarea armelor pentru a se susţine unele pe 
altele, compunerea statelor majore, marşurile şi apoi lupta, 
ofensivă şi defensivă. El socotea că lupta este singura cale 
prin care se poate înfăptui scopul războiului, ceea ce 
reliefează importanţa ei în cadrul artei militare: “scopul 
oricărui război este nimicirea inamicului sau slăbirea lui 
într-un asemenea grad încât să nu mai poată continua 
rezistenţa; acest scop nu poate fi realizat decât prin luptă”. 
Deosebirea dintre bătălie şi luptă rezultă din numărul 
trupelor angajate şi din importanţa obiectivului stabilit. În 
orice luptă există trei elemente: a) principiul tactic – 
ofensivă sau defensivă; b) ordinea de bătaie (dispozitivul); 
c) întrebuinţarea armelor şi sistemul de foc. În tactica 
aplicată se include şi “micul război”, înţelegând prin acesta 
operaţiile secundare duse cu scopul de a-l hărţui pe inamic, 
iar ca o componentă sau variantă a acestuia – războiul de 
partizani. Făcând referiri la acţiunile de partizani 
desfăşurate de Garibaldi, de prusieni şi francezi în unele 
războaie din secolul al XIX–lea, generalul Gheorghe 
Slăniceanu, apreciază valoarea şi eficienţa militară a 
acestui gen de luptă armată şi scoate în evidenţă câteva din 
trăsăturile sale caracteristice: acţiunea în spatele 
inamicului, înţelegerea dintre partizani şi populaţie, 
caracterul net ofensiv al acţiunilor de partizani, caracterul 
independent şi local al acestor acţiuni, coordonarea lor cu 
acţiunile armatei regulate etc. 
 Pe lângă strategie şi tactică, generalul Gheorghe 
Slăniceanu considera că există şi o a treia parte a artei 
militare, pe care o denumeşte “politica războiului”. Aceasta 
ar avea drept obiective: negocierea alianţelor, aprecierea 
mijloacelor de război ale adversarului, determinarea puterii 
armatelor, repartiţia lor pe diferite teatre, precizarea 
momentului favorabil de a intra în campanie, de a combina 
manevrele diferitelor armate în timpul operaţiunilor, de a 
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acorda sau refuza armistiţiile, de a face pace în condiţii mai 
mult sau mai puţin favorabile, după cum au fost operaţiile 
armatelor. 
 Se poate observa că se sesiza legătura dintre politică şi 
strategia militară, prima aparţinând mai mult instanţelor 
guvernamentale. 
 Între strategie şi tactică, se include “tactica cea mare” 
definită ca “arta de a dispune şi de a mişca trupele pe 
câmpul de bătaie”, lăsând în general deschisă problema 
deosebirii şi a raporturilor între această “tactică mare”, pe 
de o parte, şi strategie şi tactică, pe de altă parte. Este de 
reţinut ideea că între strategie şi tactică ar exista un 
domeniu intermediar. 
 Afirmând că strategia este un amestec de politică, de 
administraţie şi de război, generalul Gheorghe Slăniceanu 
ajungea la concluzia că ar exista un principiu fundamental 
al războiului, care s-ar exprima în patru cerinţe, şi anume: a 
duce prin combinaţii strategice puterea forţelor unei 
armate, succesiv, pe punctele decisive ale unui teatru de 
război şi, pe cât se poate, pe comunicaţiile inamicului fără a 
compromite pe ale sale; a manevra astfel încât să angajăm 
puterea forţelor cu fracţii slabe ale inamicului; a dirija prin 
manevre tactice, în ziua bătăliei, puterea forţelor, pe 
punctul decisiv al câmpului de bătaie; a face astfel ca 
masele, prezentându-se pe punctul decisiv, să fie puse în 
acţiune cu energie şi în unitate, încât să producă o izbire 
“împreunată”. 
 Generalul Gheorghe Slăniceanu se înscrie printre cei 
dintâi comandanţi români ce au atins nivelul de înţelegere 
şi exprimare specific unui teoretician de spirit european. 
Contribuţia sa teoretică de marcă constă în realizarea unei 
sinteze de început între arta militară franceză (Jomini, 
Napoleon) şi germană (Clausewitz), cu preocupare pentru 
adaptarea lor la tradiţiile ostăşeşti naţionale. 
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 În plan mai larg, generalul Gheorghe Slăniceanu 
trebuie considerat o personalitate complexă, capabilă să 
etaleze calităţi de stat-major şi organizare militară şi, 
totodată, să exercite funcţii importante de comandă în timp 
de război. Numele său rămâne asociat tocmai cu o 
asemenea probă de eficienţă la care a fost supus statul 
major român aflat la începuturile sale, în Războiul de 
independenţă din 1877 –1878. 
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General de divizie adjutant 
 CONSTANTIN BAROZZI  

Şef al Statului Major General în anii: 1877;1895-1898 
 

 S-a născut la 14 octombrie 
1833, în Bucureşti. După 
terminarea studiilor secundare 
intră, pe bază de concurs, la 7 
aprilie 1854, în Şcoala Militară de 
Ofiţeri din Bucureşti, la absolvirea 
căreia i se acordă gradul de 
sublocotenent (7 aprilie 1856) şi 
este repartizat la Regimentul 3 
Infanterie. Dovedindu-se unul 
dintre cei mai dotaţi ofiţeri ai 
primei promoţii de genişti, este 

trimis în Austria, unde, între 1856 – 1857, urmează 
Institutul Geografic al Armatei din Viena. Întors în ţară, 
este avansat locotenent la 20 decembrie 1859 şi numit la 
Serviciul de Geniu din cadrul Ministerului de Război. Din 
1860, când ia fiinţă Batalionul 2 Geniu din Bucureşti, i se 
încredinţează, la 20 decembrie, comanda unei companii din 
cadrul acestei unităţi. Avansat căpitan la 6 iunie 1862, este 
numit comandant al Batalionului 2 Geniu. În acelaşi timp 
îşi începe cariera didactică la Şcoala Militară de Ofiţeri, 
întâi ca ofiţer repetitor, profesor al cursului de fortificaţii, 
director de studii, subdirector şi apoi, în 1867, director al 
şcolii. Între timp, la 22 mai 1864 este avansat maior, apoi 
locotenent-colonel la 2 octombrie 1867. 
 La 8 aprilie 1870, odată cu înaintarea la gradul de 
colonel, este numit şef de stat major al Diviziei 4 Infanterie 
şi, totodată, şeful Depozitului de Război, cum era denumit 
la acea dată Serviciul geografic al armatei. 
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 În timpul Războiului de independenţă din 1877 – 1878 
îndeplineşte funcţii importante, între care cea de subşef al 
Statului Major al Armatei Române de Operaţii, iar din 18 
august 1877 până la 20 octombrie 1877, cea de şef al 
Statului Major al Armatei Române de Operaţii. 
 După Războiul de independenţă, la 16 martie 1883, 
este avansat general de brigadă şi numit comandant al 
Diviziei active din Dobrogea iar la 1 februarie 1885, şef al 
Statului Major Regal. 
 Între 23 martie – 12 noiembrie 1888 conduce 
Ministerul de Război. La 10 mai 1892 este avansat general 
de divizie şi i se încredinţează comanda Corpului 3 Armată. 
Peste 3 ani, la 1 octombrie 1895, este numit şef al Marelui 
Stat Major, funcţie pe care o deţine până la 1 octombrie 
1898, când trece în rezervă pentru limită de vârstă. A fost 
senator în Parlamentul României, membru şi vicepreşedinte 
al Societăţii Române de Geografie (1875). Pentru meritele 
sale a fost decorat cu numeroase ordine şi medalii, între 
care: “Steaua României”; “Coroana României”; “Virtutea 
Militară”; “Trecerea Dunării”; ordinele ruse “Sf. Ana”, 
clasa a II-a şi “Sf. Vladimir”, clasa a III-a. 
 Ca ministru de Război şi şef al Marelui Stat Major s-a 
preocupat de reorganizarea cavaleriei (constituirea Diviziei 
1 Cavalerie din 1895 – 1897, urmată de desfiinţarea ei şi 
repartizarea regimentelor de roşiori la corpurile de armată, 
întărirea regimentelor de călăraşi cu escadroane 
permanente) şi infanteriei (organizarea regimentelor pe 
două batalioane permanente şi un batalion “cu schimbul”), 
îmbunătăţirea pregătirii de luptă a infanteriei (regulamentul 
din 1897), reluarea manevrelor de corp de armată cu dublă 
partidă etc. 
 Deşi de la generalul Constantin Barozzi nu ne-au 
rămas ca opere scrise decât două memorii cu privire la 
activitatea Depozitului de Război, se poate afirma că întreg 
efortul de modernizare a ştiinţelor geografice, geodezice şi 
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cartografice din ţara noastră este legat de numele lui. De 
asemenea, odată cu numirea sa în fruntea Depozitului de 
Război (1870), el întreprinde măsurile ce aveau să ducă la 
una dintre cele mai de seamă realizări din vremea 
respectivă în domeniul cartografiei – harta României. În 
anii 1872 – 1873 s-a început efectuarea hărţii Moldovei, 
urmată de cea a Dobrogei. Cunoştinţele vaste în domeniul 
geodeziei i-au permis să ia parte atât la lucrările Comisiei 
internaţionale însărcinată cu delimitarea frontierei dintre 
România şi Austro-Ungaria (1885) şi, respectiv, Bulgaria 
(1886), cât şi la diferite congrese internaţionale de 
geodezie, ca şi la şedinţele Consiliului Geodezic 
Internaţional, al cărui membru era, ţinute la Viena, Paris, 
Berlin, Roma, Hamburg şi Dresda. Între 1873 – 1874 
lucrează la un memoriu adresat ministerului de Război, 
generalul I. E. Florescu, memoriu înaintat la 17 noiembrie 
1874 şi intitulat “Raportul şefului Depozitului de Război”. 
Prezentarea acestui raport a prilejuit o expunere detaliată 
asupra necesităţii întocmirii unei hărţi a ţării, atât din punct 
de vedere militar, cât şi economic şi ştiinţific: “Acum când 
ţara are ofiţeri în astronomie, geodezie şi topografie care au 
studiat şi peste hotare, numai este de trebuinţă de a recurge 
la personal străin care necesită cheltuieli enorme. Astăzi 
(1874 – n.n.), când România se sileşte a conta printre ţările 
civilizate ale Europei şi sub punctul de vedere ştiinţific, ar 
fi mai mult decât o greşeală să nu se execute asemenea 
lucrări prin propriile noastre forţe, cu atât mai mult cu cât 
situaţia noastră o cere într-un mod absolut”. În document 
este expus şi un plan de reorganizare a structurii Serviciului 
geografic al armatei, în vederea satisfacerii exigenţelor 
ştiinţifice, a noilor sarcini pe care trebuie să le 
îndeplinească pentru apărarea ţării şi pentru a-l aduce la 
nivelul institutelor similare din ţările avansate al Europei. 
Astfel, din iniţiativa sa şi cu sprijinul său nemijlocit, în 
1895, ia fiinţă Institutul Geografic al Armatei, având în 
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compunere: serviciile geodezic, topografic, reproduceri şi 
administrativ; Şcoala pentru ofiţeri geodezi şi topografi; 
Şcoala de operatori cartografi (gravori şi desenatori). 
Paralel cu activitatea de organizare, generalul C. Barozzi se 
îngrijeşte şi de procurarea unei aparaturi moderne. 
Înfiinţarea, în 1875, a Societăţii Române de Geografie, al 
cărui vicepreşedinte va fi, a dat un nou impuls lucrărilor în 
acest domeniu. Apariţia, începând din 1876, a Buletinului 
Societăţii Geografice Române îi va crea posibilitatea de a 
face cunoscută activitatea ştiinţifică din cadrul Depozitului 
de Război. În această publicaţie apare, în 1876, sub 
semnătura sa: “Memoriul relativ la lucrările de astronomie, 
geodezie şi topografie executate în cadrul Depozitului de 
Război”, în care autorul face o trecere în revistă a 
principalelor lucrări executate între 1873 – 1875. 
 Pentru meritele sale ştiinţifice, a fost ales membru al 
Comisiei Geodezice Internaţionale, iar la 9 aprilie 1905, 
Academia Română l-a ales membru de onoare. Cu acest 
prilej, academicianul Ştefan Hepites, susţinându-i alegerea, 
spunea: “Prin modestia sa, generalul de divizie Constantin 
Barozzi este omul cel mai puţin cunoscut de acei care să 
merite o reală stimă, pentru cunoştinţele sale tehnice şi 
ideile sale scânteietoare”. 
 S-a stins din viaţă la Bucureşti la 15 aprilie 1921. 
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General de divizie 
 ŞTEFAN FĂLCOIANU 

Şef al Statului Major General în anii: 1877-1878;1883-
1884;1886-1894 

 
 Născut la Bucureşti în ziua de 
6 iunie 1835, Ştefan Fălcoianu, fiu 
al serdarului Ioniţă Fălcoianu şi al 
Raliţei, născută Lupoianu, şi-a 
făcut studiile civile şi militare în 
capitala României, fiind unul 
dintre cei mai buni elevi ai Şcolii 
Militare de Ofiţeri din Bucureşti, în 
perioada 7 aprilie 1854–7 aprilie 
1856. Avansat la gradul de 
sublocotenent, a fost repartizat la 
Regimentul 3 Infanterie de Linie în 

funcţia de comandant de pluton; la încheierea celor patru 
ani de stagiu, domnitorul Alexandru Ioan Cuza l-a trimis în 
Franţa pentru a urma (în anii 1860–1862) cursurile Şcolii 
de Stat Major din Paris. După absolvirea acestei instituţii a 
urmat cursurile şcolii Politehnice din Paris (în anii 1862–
1864), instituţie cu profil tehnic şi cu mare prestigiu 
ştiinţific pe plan internaţional, fiind ataşat în acelaşi timp 
pe lângă Statul Major al Armatei franceze. Pe timpul 
studiilor a fost avansat la gradele de locotenent, la 20 
februarie 1860 şi de căpitan, la 6 iunie 1862. Întors în ţară a 
îndeplinit funcţii de răspundere în cadrul oştirii române: 
profesor la Şcoala Militară de Ofiţeri, ajutor al şefului 
Direcţiei Stabilimentelor de Artilerie, şef de stat major al 
Diviziei 1 Militare Teritoriale, şef de cabinet al ministrului 
de Război ş.a. În decurs de trei decenii a urcat treptele 
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ierarhiei militare până la gradul de general (a fost avansat 
la gradul de maior în anul 1865, locotenent-colonel în anul 
1868, colonel în 1877, general de brigadă în 1883 şi 
general de divizie în 1892). 
 La 17 iunie 1870, când avea gradul de locotenent-
colonel, a fost trecut în rezervă, revenind în cadrele active 
la 23 august 1870 şi numit comandant al Regimentului 4 
Linie (1870–1871). Este din nou trecut în rezervă în 
perioada 1871–1877, când a activat în administraţia civilă 
în calitate de secretar general al Ministerului Lucrărilor 
Publice şi de director general al Telegrafului şi Poştei. 
Rechemat în cadrele permanente ale armatei (8 aprilie 
1877) cu gradul de colonel, a ocupat pentru câteva luni 
funcţia de director general al Administraţiei Centrale de 
Război, imediat după declanşarea Războiului de 
independenţă. 
 Ca urmare a eşecului de la Griviţa 2, din 7/19 
octombrie 1877, s-a procedat la reorganizarea comenzii şi 
dispozitivului trupelor române din Balcani. Lui Ştefan 
Fălcoianu i s-a încredinţat funcţia de şef de stat-major al 
Armatei de Operaţii (8/20 octombrie 1877); Divizia a 4-a a 
trecut în rezervă, locul său fiind ocupat de Divizia a 2-a. În 
continuare, s-au derulat preponderent acţiuni de 
bombardament de artilerie şi rectificări de poziţie. 
Colonelul Ştefan Fălcoianu a elaborat un plan de acţiune 
echilibrat, optând pentru uzarea inamicului prin trageri 
neîntrerupte de artilerie. 
 La 28 noiembrie/10 decembrie, trupele otomane au 
încercat – printr-o ieşire de forţă – să străpungă cercul de 
investire. În aceste condiţii, generalul Alexandru Cernat, 
comandantul Armatei de Operaţii, a ordonat rezistenţa cu 
orice preţ pe poziţii şi ulterior declanşarea asaltului general. 
Divizia a 2-a Infanterie a pătruns în reduta Griviţa 2 şi a 
înaintat în viteză spre zona întărită Bukov. 
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 Colonelul Ştefan Fălcoianu a condus personal atacul 
pe direcţii concentrice împotriva poziţiilor puternic 
fortificate de la Opanez, împingând artileria de însoţire cât 
mai aproape de întăriturile otomanilor. Căderea Griviţei 2, 
a Bukovului şi Opanezului avea să pecetluiască soarta 
grupării lui Osman Paşa. “Nici un istoric militar imparţial 
nu poate tăgădui că, fără ajutorul forţelor româneşti – 
releva generalul V. Baker Paşa – întreaga armată rusă care 
lupta în nordul Balcanilor ar fi fost inevitabil bătută”. 
 Odată finalizată operaţia de la Plevna, s-a întrunit un 
Consiliu de Război, la Poradim, în ziua de 30 noiembrie/12 
decembrie 1877, în prezenţa domnitorului Carol I, a ţarului 
Alexandru II, marelui duce Nicolae, generalului Alexandru 
Cernat, colonelului Ştefan Fălcoianu etc.  Cu acest, prilej  
s-au examinat proiectele viitoarelor acţiuni ofensive, 
conducătorii aliaţi stabilind ca trupele române de campanie 
să cureţe vestul Bulgariei (zona Vidin–Belogradcik) de 
garnizoanele otomane, în timp ce forţele ruse trebuiau să 
dezvolte ofensiva spre Istanbul, În perspectiva acestor 
desfăşurări militare, la 7/19 decembrie s-a modificat 
organizarea Armatei de Operaţii: generalul Al. Cernat a 
preluat comanda trupelor din zona de operaţii ca şef al 
Marelui Cartier General şi “Major General” al armatei, iar 
colonelul Ştefan Fălcoianu pe aceea de şef al statului major 
al Marelui Cartier General. 
 Marşul spre zona de operaţii şi instalarea în 
dispozitivul Belogradcik–Vidin s-a efectuat sub conducerea 
colonelului Ştefan Fălcoianu şi a comandantului Corpului 
de Vest, generalul Nicolae Haralambie. Marşul de 
apropiere s-a încheiat până la 25 decembrie 1877/6 ianuarie 
1878. Şeful statului major a stabilit un plan de blocare şi 
asediere sistematică a celor două obiective. Desigur, 
Vidinul (cu două poziţii de rezistenţă, prevăzute cu forturi, 
şanţuri şi poziţii de artilerie şi cu o poziţie avansată a 
“centrelor de rezistenţă”) reprezenta obiectivul principal. 
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Pentru neutralizarea lui, Corpul de Vest va realiza un 
dispozitiv semicircular cu flancurile pe Dunăre, împărţite în 
trei sectoare (şi încadrat cu 15.000 de infanterişti şi 2.100 
de cavalerişti, cu 84 de tunuri în dreapta Dunării şi 54 de 
tunuri în stânga marelui fluviu). 
 Astfel, se căuta evitarea asalturilor frontale 
sângeroase, în general, a anumitor experienţe nefericite de 
la Plevna. Consiliile de război din 9/21 ianuarie şi 11/23 
ianuarie au analizat şi aprobat propunerile avansate de 
Ştefan Fălcoianu. Până la 1/13 ianuarie 1878, atât Vidinul, 
cât şi Belogradcikul, fuseseră deja izolate; concomitent, s-a 
procedat la restrângerea “Cercului de investire”, după cum 
se hotărâse în consiliile de război amintite, prin ocuparea 
centrelor de rezistenţă deţinute de inamic pe linia exterioară 
de apărare a cetăţii Vidin (Tatargik, Belarada, Rainovcea, 
Smârdan, Inova, Kapitanovcea, Novoselo). La 11/23 
ianuarie 1878 s-a desăvârşit blocarea completă a Vidinului. 
Căderea centrelor de rezistenţă din centura exterioară 
(12/24–14/26 ianuarie 1878) şi prăbuşirea frontului de la 
sud de Munţii Balcani au determinat pe comandantul 
advers, Mehmed Izzet – Paşa să ordone, la 13/25 februarie 
1878, capitularea trupelor sale (12.000 de oameni). 
 Încheierea campaniei din Balcani nu a însemnat încă 
revenirea la starea de pace. Încordarea relaţiilor politico–
diplomatice dintre România şi Rusia ţaristă în prima 
jumătate a anului 1878 a impus menţinerea trupelor sub 
arme şi constituirea unui nou dispozitiv de apărare pe linia 
Oltului. În condiţiile evidenţiate, statul major al Marelui 
Cartier General a avut de rezolvat probleme foarte 
complicate de natură organizatorică şi operativă, de care s-
a achitat cu brio. Abia în iulie 1878 – când, sub presiunea 
marilor puteri vest-europene, armata rusă a evacuat ţara – 
s-a trecut la demobilizarea oştirii. Demn de remarcat este şi 
faptul că Ştefan Fălcoianu a fost delegat militar pe lângă 
Congresul de Pace de la Berlin (1878). 



 27

 Şef al Marelui Stat Major, 5 aprilie 1883–23 mai 
1884, 13 ianuarie 1886–18 iunie 1894) şi ministru de 
Război (1884–1886), Ştefan Fălcoianu, (avansat general de 
brigadă în 1883 şi de divizie în 1892), a avut un rol 
determinant în perfecţionarea sistemului de apărare a 
României, tocmai în perioada de asimilare a experienţei 
dobândite în Războiul de independenţă; aportul său poate fi 
comparat doar cu cel al generalului I. Em. Florescu, între 
1859–1876. De numele acestui incontestabil organizator se 
leagă elaborarea şi aplicarea legii asupra organizării 
comandamentelor militare din 1882 (sporirea ponderii 
trupelor permanente în “armata activă” şi trecerea trupelor 
de rezervă – miliţii pe lângă marile unităţi şi unităţi 
constituite încă din timp de pace), elaborarea şi aplicarea 
Legii asupra administraţiei militare, din 1883 (prin 
respectivul act juridic administraţia militară este practic 
separată de planificarea şi conducerea militară, prima 
revenind în exclusivitate Ministerului de Război); 
înfiinţarea între 1882–1884 a celor 4 corpuri de armată în 
locul diviziilor militare teritoriale; măsurile pentru 
permanentizarea infanteriei şi cavaleriei în anii 1889, 1891, 
1893; demararea lucrărilor pentru cetatea Bucureştilor şi 
regiunii fortificate Focşani–Nămoloasa–Galaţi; înfiinţarea 
Consiliului Superior al Armatei (1878), având în 
componenţă pe ministrul de Război, şeful Marelui Stat 
Major, inspectorii generali, comandanţii principalelor 
poziţii fortificate, secretariatul general al Ministerului de 
Război (organ consultativ pentru administraţia şi legislaţia 
militară); înfiinţarea Comitetului Consultativ de Stat Major 
(1883) şi a comitetelor consultative ale Infanteriei şi 
Cavaleriei (1884–1888) şi al Artileriei (1888); crearea 
funcţiilor de inspectori generali ai Artileriei (1883), 
Geniului (1887), Cavaleriei (1889) etc. 
 Fiind unul dintre cei mai longevivi şefi ai Marelui Stat 
Major (peste 9 ani în funcţie pe timp de pace şi în război, 
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sub guverne liberale sau conservatoare), generalul Ştefan 
Fălcoianu şi-a concentrat atenţia cu precădere asupra 
serviciului de stat major şi instituţiilor destinate a pregăti 
cadre de elită ale oştirii. În 1882, după cum se cunoaşte, s-a 
adoptat Decretul de organizare a Marelui Stat Major pe 
baza normelor moderne, de tip prusian, şi a învăţămintelor 
din 1877–1878; legiuitorul a conceput acest organism ca o 
instituţie specializată în planificare, pregătire militară şi 
conducere, ca un real “creier al armatei”. Generalul Ştefan 
Fălcoianu şi-a asumat responsabilitatea de a da viaţă 
acestor obiective programatice. Din 1883–1884 s-a trecut, 
sub conducerea lui, la activitatea practică de organizare, 
folosindu-se şi Legea asupra serviciului de stat major (din 
1883) şi Regulamentul asupra serviciului de stat major (din 
1884). În cele din urmă, până la 1891, Marele Stat Major 
îşi cristalizează preocupările şi compartimentele de bază: 
secţiile pregătire de război, forţe militare străine, 
topografice şi geodezie, comisia transporturi. Între 1891 şi 
1894 fiinţează secţiile: organizare–mobilizare (cu trei 
birouri), transporturi–infanterie–armate străine (cu două 
birouri), geodezie–topografie–cartografie (cu patru birouri). 
 Statele majore de la nivelul corp de armată aveau trei 
birouri (adjutantură, transporturi, operaţii) iar cele de la 
divizii, două birouri (adjutantură şi operaţii). Din 1894 
Marele Stat Major capătă o poziţie proeminentă, devenind 
direcţie specială în cadrul Ministerului de Război, 
subordonată direct ministrului. 
 Generalul Ştefan Fălcoianu este totodată şi iniţiatorul 
unor documente moderne de stat major. În 1890, sub 
coordonarea lui s-a finalizat primul plan de mobilizare, 
perfecţionat de Marele Stat Major în 1891 (15 contingente 
active şi de miliţii, combinarea sistemului de mobilizare 
zonal cu cel naţional). Nici ipotezele de război nu au fost 
neglijate de acest neobosit organizator; cele dintâi datează 
din 1883–1888 şi acoperă spaţiul unui teatru de operaţii, 
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fiind orientate spre respingerea unei agresiuni ruseşti, cu 
sau fără aport bulgar sau sârb – în timp ce România conta 
pe alianţa cu Puterile Centrale. 
 Nu este însă ignorată nici posibilitatea eliberării prin 
luptă armată a Transilvaniei de sub ocupaţia austro–ungară; 
o ipoteză din 1888 prevede în acest scop pregătirea unei 
ofensive (manevră strategică pe “linii exterioare”), prin 
surprindere, gruparea principală acţionând prin trecătorile 
Predeal, Predeluş, Bratocea, Buzău. Proiectul va fi 
dezvoltat în 1900, 1909, 1914–1916 şi va sta la baza 
Planului de campanie din 1916. 
 Între preocupările generalului Ştefan Fălcoianu s-a 
înscris, la loc central, perfecţionarea instrucţiei şi pregătirii 
de luptă. Cu aportul său au fost revizuite, după 1879, 
principalele acte regulamentare destinate forţelor terestre. 
În 1885 a apărut Regulamentul asupra exerciţiilor 
infanteriei (executarea focului pe formaţii şi individual din 
mişcare), urmat de Regulamentul de luptă al infanteriei în 
1889 (instrucţie pluton şi companie câte 3 luni fiecare, 
batalion şi regiment, câte 30 de zile) şi Regulamentul din 
1894 (instrucţie de luptă de zi şi de noapte, pe forme 
variate de teren). Tot în 1885 s-a modificat Regulamentul 
asupra exerciţiilor cavaleriei şi apoi au fost puse la punct 
regulamentele de instrucţie şi luptă ale trupelor teritoriale 
(1889, 1892), în sensul apropierii de nivelul de pregătire al 
celor permanente. De atenţia sa s-au bucurat şi manevrele 
generale, precum cele din 1882 (din “Poarta Focşanilor”), 
1889, 1890–1891, 1894, sau parţiale din 1883 etc. 
 La 2 iunie 1894, demisionează din armată, fiind trecut 
definitiv în rezervă. Indiferent de surprizele pe care i le-a 
rezervat soarta, generalul Ştefan Fălcoianu, în cei aproape 
40 de ani de carieră militară şi-a urmat cu sfinţenie crezul 
şi convingerile ostăşeşti. A luptat cu toată puterea pentru a 
da armatei, aşa cum aveau toate armatele moderne din 
Europa, o instituţie de învăţământ militar superior, care să 
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formeze cadrele de comandă şi stat major. Opera vieţii sale 
rămâne, fără îndoială, Şcoala Superioară de Război, azi 
Academia de Înalte Studii Militare, înfiinţată, la 8 august 
1889, unde el însuşi a oficiat şi în jurul căreia a strâns cele 
mai înalte inteligenţe, caractere şi voinţe militare. 
 Generalul Ştefan Fălcoianu are contribuţii notabile şi 
în activitatea publicistică şi ştiinţifică, remarcându-se în 
special ca istoric şi memorialist. În acelaşi timp, nu trebuie 
uitat că el este şi fondator al revistei “România Militară” 
(1891). 
 Opera principală care s-a păstrat de la generalul Ştefan 
Fălcoianu este Istoria războiului din 1877–1878, ruso–
româno–turc, concepută şi predată sub formă de lecţii la 
Şcoala Superioară de Război (publicată în 1895). 
Structurată pe capitole care au abordat principalele aspecte 
ale acţiunilor de luptă ale armatei române, lucrarea prezintă 
în preambul un istoric al războaielor ruso–turce, situaţia 
dotării cu armament a beligeranţilor, descrierea liniilor de 
comunicaţii şi a teatrelor de operaţiuni, ordinea de bătaie a 
armatei române, intrarea în acţiune a acesteia, ca o condiţie 
a succesului armatelor ruse şi ilustrarea aportului ei 
operativ. “Armata română – scria generalul Ştefan 
Fălcoianu – prin biruinţa ce câştigase în ziua de 27 august–
8 septembrie, în faţa taberei întărite de la Plevna, dovedeşte 
ţării neliniştită de soarta ei că (…) ea figura pe câmpul de 
război cu toată onoarea alături de glorioasa armată rusă. 
Oastea română dovedea, dar, lumii întregi, că dependenţa 
chiar normală a României de un imperiu păgân, care de 
secole o împilase şi o umilise, era nedemnă de un popor ale 
cărui virtuţi erau incompatibil superioare acelor ale 
agresorului lui, care numai prin teroare şi bărbărie, în timp 
de nevoi ale secolelor, ajunsese să o domine. Atunci 
domnitorul României, mândru de oastea sa, adresa în ziua 
de 27 august, o proclamaţie la români, prin care, explicând 
cum Turcia declarase război României, acesta a provocat 
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intrarea în luptă a armatei române pentru a contribui la 
întărirea stabilităţii în Orient.” 

Tot la Şcoala Superioară de Război fostul şef de stat-
major al Armatei de Operaţii a ţinut o serie de prelegeri, 
precum Conferinţă asupra disciplinei, subordonării şi 
îndatoririlor ierarhice (1890), Despre scrisori şi raporturi 
(1892) ş.a., relevând că, în munca de educaţie cu ostaşii, un 
loc important trebuie să-l ocupe prevenirea abaterilor 
disciplinare şi dezvoltarea spiritului de răspundere faţă de 
îndatoriri. “Printre îndatoririle şefilor voi semnala una care 
nu trebuie niciodată uitată: aceea de a preveni răul, de a 
demasca abuzurile şi abaterile, de a aminti consecinţele 
prin ordine, căci nu trebuie să se piardă din vedere că 
soldatul este tânăr şi în faţa distracţiilor, petrecerilor şi 
chiar a pornirilor rele uită simţământul răspunderilor ce-şi 
atrage şi devine adesea culpabil fiindcă nu a fost prevestit”. 
 De asemenea, ca senator, în mai multe rânduri, a luat 
poziţie în problemele întăririi capacităţii defensive a 
României, combătând ideea cu privire la inutilitatea şi chiar 
periculozitatea fortificaţiilor ce se execută pentru apărarea 
ţării la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului 
al XX-lea. Bazat pe fapte istorice şi pe o pertinentă analiză 
a contextului politico–militar european, el concluziona: “În 
fine, starea actuală a Europei întregi, armată până în dinţi şi 
toate statele fără excepţie ridicând neîncetat întăriri pentru 
apărarea lor, ne dovedesc până la evidenţă că 
fortificaţiunile sunt indispensabile existenţei statelor. 
Sacrificiile ce toate statele fac spre a întreţine armate 
numeroase şi spre a ridica întăriri, au prima linie drept scop 
să împiedice pe inamic de a se hotărî cu înlesnire să le 
atace şi înlătură astfel calamităţile unei invaziuni şi 
consecinţele ei materiale şi politice, consecinţe înmiit mai 
ruinătoare decât ceea ce s-ar cheltui pentru asigurarea 
apărării. Dacă asemenea sacrificii se fac în statele mari, 
având deja întăriri considerabile şi armate puternice, 
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judecaţi şi simţământul nostru ne spune că, cu atât mai mult 
România trebuie cu orice preţ să-şi asigure apărarea, dacă 
voieşte să existe în mijlocul împrejurărilor politice şi 
etnografice ce i se impun şi dacă are conştiinţa că trebuie să 
fie la porţile Orientului ceea ce-i este arătat de neamul şi de 
poziţiunea sa geografică”. 
 Rodnica activitate în plan ştiinţific a determinat, la 13 
septembrie 1876, alegerea sa ca membru titular al 
Academiei Române. Fiind astfel, primul militar care a făcut 
parte din această prestigioasă instituţie de ştiinţă şi cultură 
(generalul George Adrian fusese cooptat anterior ca 
membru corespondent). Începând din 1882 şi până la 
sfârşitul vieţii sale (22 ianuarie 1905) a fost ales, în repetate 
rânduri, vicepreşedinte al Secţiei ştiinţifice a Academiei 
Române. În anii 1886–1888 şi 1898–1899 i s-a oferit 
fotoliul de vicepreşedinte al Academiei Române. De-a 
lungul multor ani a fost, de asemenea, ales în Comisia 
pentru acordarea premiilor Academiei. 
 Anii de muncă şi afirmare pe care generalul Ştefan 
Fălcoianu i-a servit sub drapelul naţional îl recomandă ca 
personalitate cu rol hotărâtor în formarea oştirii şi a statului 
modern român. Cel dintâi înalt comandant român care a 
proiectat şi condus operaţii de asediu de felul celor de la 
Plevna şi Vidin, generalul Ştefan Fălcoianu se înscrie 
totodată în tradiţiile de suflet ale armatei române ca 
autentic părinte al stat-majoristicii naţionale. 
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General de divizie 
 CERNAT ALEXANDRU 

Şef al Statului Major General în anii: 1881-1882 
 

 
 S-a născut la 17 ianuarie 1828 
la Galaţi. După terminarea 
cursurilor primare şi secundare la 
Iaşi, a îmbrăţişat cariera militară, 
intrând în armată (7 februarie 
1851), cu gradul de cadet, la 
Regimentul 4 Infanterie. Doi ani 
mai târziu (31 decembrie 1852), a 
fost avansat la gradul de 
sublocotenent în acelaşi regiment. 

Ulterior, ca urmare a calităţilor sale deosebite şi a 
rezultatelor obţinute în funcţiile pe care le-a deţinut pe linie 
de comandă şi stat major, a urcat repede treptele ierarhiei 
militare: locotenent (1855), căpitan (1857), maior (1860), 
locotenent-colonel (1863), colonel (1866), general de 
brigadă (1873), general de divizie (1877). Dintre funcţiile 
îndeplinite în aceşti ani amintim: comandant al 
Regimentului 4 Infanterie din Iaşi (1866-1871), ofiţer în 
statul major al  Diviziei 3 militare teritoriale (1871-1873), 
comandant al Diviziei 4 militare teritoriale cu sediul la Iaşi 
(1873-1877). 
 Primăvara anului 1877 l-a găsit în fruntea Ministerului 
de Război, ca succesor al colonelului Slăniceanu Gheorghe 
(care participase la negocierea Convenţiei cu Rusia şi luase 
primele măsuri de pregătire a armatei şi teritoriului pentru 
confruntarea militară cu Imperiul Otoman). Împreună cu 
colonelul Slăniceanu Gheorghe, transferat în fruntea 
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Statului Major al Marelui Cartier General, şi 
experimentatul organizator, căpitanul Ştefan Fălcoianu, 
secretar general al Ministerului de Război, formează echipa 
căreia i s-a încredinţat misiunea de a mobiliza armata şi de 
a o face capabilă să intre neîntârziat în acţiune. 
 Mobilizarea s-a efectuat începând cu 6/18 aprilie 1877 
şi s-a încheiat în linii mari până la 25 aprilie/7 mai 1877 
(125.000 de oameni, dintre care 58.700 în Armata de 
Operaţii şi 190 piese de artilerie). 
 Planul de concentrare şi acoperire strategică a 
frontierei de sud a ţării (operaţie desfăşurată pe o lungime 
de front de 650 km), definitivat de Ministerul de Război şi 
de Marele Cartier General, s-a realizat în trei etape. Până la 
27 aprilie/9 mai 1877, diviziile 3 şi 4 s-au dispus 
perpendicular pe direcţia Turtucaia, Făurei, Nămoloasa 
(susţinându-se şi cu lucrările  de fortificaţii de la Barboşi), 
iar diviziile 1 şi 2 pe direcţiile Craiova şi Bucureşti. La 
11/23 aprilie 1877, trupele ruse au pătruns pe teritoriul 
României. După 25 aprilie/7 mai 1877, Corpul 1 Armată 
(diviziile 1 şi 2) este transferat în Oltenia, pe direcţia Vidin, 
Calafat, pe când Corpul 2 Armată (diviziile 3 şi 4) ia 
poziţie în apropierea Bucureştiului. De la 23 mai/4 iunie 
1877, corpurile 1 şi 2 Armată se întrunesc pe linia Dunării, 
la vest şi est de Olt. În timpul executării marşului strategic 
al ruşilor – nota istoricul belgian Mathias Fisch – riposta 
armatei române s-a impus lui Osman Paşa şi l-a împiedicat 
să ia sub control malul stâng al Dunării. 
 Aceeaşi echipă, Alexandru Cernat, Gheorghe 
Slăniceanu şi Ştefan Fălcoianu, sub conducerea 
Comandantului de Căpetenie, domnitorul Carol I, 
elaborează şi planul de campanie axat pe următoarele idei: 
în etapa 1 marile unităţi române acţionează în apărare, 
acoperă marşul de apropiere al forţelor ruse de linia 
Dunării şi sprijină forţarea marelui fluviu; în etapa a doua, 
Armata de operaţii ar fi trebuit să se deplaseze pe teatrul de 
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acţiuni militare din Balcani, pe un front distinct, la vest de 
Valea Iskerului, să blocheze şi să cucerească cetatea 
Vidinului, interceptând, totodată, comunicaţia Plevna-
Sofia, în cooperare cu marile unităţi ruse. Acest plan a fost 
prezentat înaltei conduceri ruse, în mai multe rânduri, 
neputându-se, totuşi, obţine câştig de cauză (aprilie - iulie 
1877). 
 La 19/31 iulie 1877, după cum se cunoaşte, marele 
duce Nicolae, comandantul şef al trupelor ruse din Balcani, 
a cerut ajutorul imediat al părţii române, în urma eşecului 
înregistrat în cea de-a doua bătălie de la Plevna. În acest 
context, la începutul lunii august 1877, generalul Cernat 
Alexandru şi colaboratorii săi l-au secondat pe 
I.C.Brătianu, primul-ministru al României, în cursul 
tratativelor cu aliaţii ruşi, de la Gorni-Studen, pledând 
pentru aplicarea planului românesc de operaţii. În cele din 
urmă s-a căzut de acord să se închege structura Armatei 
Aliate de Vest, pusă sub comanda domnitorului Carol I, 
generalul Cernat Alexandru preluând comanda Armatei 
Române de Operaţii (19 august 1877), din cadrul Armatei 
Aliate de Vest. Ulterior, a participat, alături de domnitorul 
Carol I, la consiliile de război din 22 august/3 septembrie şi 
25 august/6 septembrie 1877 şi a susţinut opinia 
comandantului Armatei Aliate de Vest de a se amâna 
asaltul general asupra garnizoanei otomane din Plevna 
(50.000 de oameni în frunte cu celebrul Osman Paşa) până 
în momentul  sosirii  întăririlor din  Rusia.  Totuşi, aliaţii 
şi-au impus punctul de vedere şi s-a hotărât angajarea 
prematură a celei de-a treia bătălii de la Plevna. 
 Comandată de generalul Cernat Alexandru, Armata de 
Operaţii (38.000 oameni, 18 baterii de artilerie cu 108 
tunuri) a ocupat poziţii în sectorul Verbiţa-Griviţa, cu 
diviziile 3 şi 4 în primul eşalon şi Divizia de rezervă în 
eşalonul doi. Artileria a fost concentrată în două grupări şi, 
pe cât posibil, apropiată de principalul obiectiv al 
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românilor - reduta Griviţa (în fapt erau două redute mai 
mici, dar nici cercetarea aliată, nici cea română nu 
sesizaseră corect situaţia reală din teren). După o pregătire 
de artilerie, întrucâtva susţinută începând cu 25 august/6 
septembrie 1877, în ziua de 30 august/11 septembrie 1877 
s-a declanşat asaltul general. Ordinul de luptă a fost 
redactat de colonelul Slăniceanu Gheorghe, şef al Statului 
Major al Armatei de Operaţii, şi de generalul Cernat 
Alexandru, cu avizul domnitorului Carol I şi al şefului 
Statului Major al Armatei de Vest, generalul rus 
P.D.Zotov. Se alcătuia un dispozitiv ofensiv din “coloane 
de atac” pe batalioane (Divizia 3 cu patru batalioane în 
“coloană de atac”, Divizia 4 cu patru batalioane în “coloană 
de atac” şi trei batalioane în “coloană de susţinere”). 
 Asaltul general nu a înregistrat succesul scontat. Doar 
în sectorul românesc, deşi iniţial se înregistraseră pierderi 
mari datorită unor recunoaşteri de teren defectuoase, este 
ocupată o importantă poziţie inamică – reduta Griviţa 1, de 
către unităţile Diviziei 4. Generalul Cernat Alexandru a 
condus personal acţiunile de luptă, ordonând executarea 
celui de-al patrulea asalt decisiv în după-amiaza zilei de 30 
august/11 septembrie. Ca răsplată pentru modul cum a 
organizat şi condus acţiunile de luptă, ţarul Rusiei, 
Alexandru al II-lea, a conferit generalului Cernat 
Alexandru Înaltul Ordin de Război rus “Sfântul Gheorghe”, 
clasa a IV-a. La rândul său, în raportul înaintat Armatei de 
Vest, în compunerea căreia au intrat trupele Armatei de 
Operaţii, generalul Cernat Alexandru consemna, la 4 
septembrie 1877, că “bravura şi devotamentul ce au arătat 
trupele, ofiţerii şi soldaţii în această mare zi pentru naţiunea 
română este mai presus de orice laudă”. În continuare se 
sublinia: “Cu drept cuvânt ne putem mândri că am început 
a ne afirma în faţa Europei şi se pot convinge că românii 
sunt o naţie eroică”. 
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 Totuşi, pe ansamblu, asaltul general din 30 august/11 
septembrie 1877 nu a adus aliaţilor victoria sperată. Drept 
urmare, Consiliul de război din 1-2/13-14 septembrie a 
stabilit: trecerea la încercuirea completă a Plevnei; numirea 
generalului Totleben – cunoscut specialist rus în fortificaţii 
– în funcţia de locţiitor al comandantului Armatei de Vest; 
redispunerea forţelor româneşti etc. 
 În timpul blocării complete a Plevnei şi a apropierii 
prin lucrări genistice de obiectivul vizat, generalul Cernat 
Alexandru conduce asaltul trupelor române (din 6/18 
septembrie 1877) asupra redutei Griviţa 2, încheiat, din 
nefericire, printr-un rezultat negativ, acţiunea de 
“restrângere” a frontului Armatei de Operaţii – având acum 
ca şef de stat-major pe colonelul  Barozzi Constantin – şi 
crearea unui nou dispozitiv (la flancul stâng, în reduta 
Griviţa 1, Divizia 4 română, două batalioane din Divizia 2 
(fostă de rezervă) şi două companii ruse; la centru, Divizia 
3 şi două batalioane din Divizia 2; la flancul drept, Divizia 
2 în rezervă, nouă batalioane de infanterie şi trei baterii de 
artilerie), lucrările de “apropiere” şi întărire, asaltul local 
eşuat din 7/19 octombrie 1877 de la Griviţa 2, asaltul şi 
urmările încununate de succes din 28 noiembrie/10 
decembrie 1877, când, sesizând slăbirea voinţei de 
rezistenţă a otomanilor, ordonă ocuparea neîntârziată a 
redutei Griviţa 2 şi a poziţiilor de la Opanez. 
 Pentru modul cum au acţionat trupele române în 
cursul asediului Plevnei şi pentru succesele obţinute în 
luptele din 28 noiembrie 1877, comandantul Armatei de 
Operaţii a fost avansat la gradul de general de divizie. 
Comandatul trupelor ruse, marele duce Nicolae, şi-a 
exprimat recunoştinţa faţă de generalul Cernat Alexandru 
într-un ordin de zi dat la 5 decembrie 1877. “Exprim 
sincera mea recunoştinţă comandantului trupelor române 
ale corpului de împresurare, generalului Cernat, care a ştiut 
a face să pătrundă spiritul militar în trupe, ce prima oară 
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luau parte la luptă, care a ştiut a le război (obişnui – n.ns.) 
la toate ostenelile vieţii militare, în împrejurările cele mai 
grele, care a ştiut a îndeplini până la capăt întreaga sarcină 
ce i se încredinţase” – se sublinia în respectivul ordin de zi. 
Ziarul vremii “Dorobanţul” din 11 ianuarie 1878, 
subliniind rolul jucat de comandantul Armatei de Operaţii 
în marea bătălie de la Plevna, scria că acest “iubit şi stimat 
şef al armatei a împărţit cu militarii din subordine toate 
acele greutăţi şi primejdii ce au întâmpinat între 
formidabilele redute ale Plevnei… a fost lângă ei toată 
vremea şi a ştiut a-i conduce la glorie”. 
 La 10/22 decembrie 1877, Consiliul de război de la 
Poradim, desfăşurat cu participarea domnitorului Carol I, a 
împăratului Alexandru al II-lea, a marelui duce Nicolae, a 
generalului Cernat Alexandru ş.a., a hotărât o nouă misiune 
pentru armata română: blocarea şi cucerirea Cetăţii Vidin. 
Generalul Cernat Alexandru, devenit din 7/19 decembrie 
“major general”, locţiitor al comandantului de căpetenie şi 
şef al Marelui Cartier General, va conduce nemijlocit 
această operaţie cu sprijinul colonelului Fălcoianu Ştefan. 
 După terminarea războiului, pentru o scurtă perioadă 
(19 februarie – 24 noiembrie 1878), generalul de divizie 
Cernat Alexandru a reluat conducerea efectivă a 
Ministerului de Război, coordonând acţiunile de constituire 
a dispozitivului de apărare, instalat în Oltenia, sub 
ameninţarea declanşării unui conflict armat româno-rus. 
Conflictul era alimentat de tendinţele Rusiei ţariste de a 
exercita presiuni asupra României pentru a accepta 
condiţiile Tratatului de pace de la San Stefano cu Imperiul 
Otoman. În cele din urmă ciocnirea militară între foştii 
aliaţi a fost evitată prin intervenţia marilor puteri europene 
întrunite la Congresul de pace de la Berlin, în vara anului 
1878. 
 Nefiind de acord cu unele practici folosite de guvernul 
României şi de domnitorul Carol I în rezolvarea unor 
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probleme majore cu privire la evoluţia armatei române, la 
25 noiembrie 1878, generalul Cernat Alexandru a 
demisionat din funcţia de ministru de război. 
 La cererea sa, a fost trecut la comanda Diviziei 2 
Infanterie. Trei ani mai târziu i s-a încredinţat funcţia de şef 
al Statului Major General (1881-1882). Ulterior, timp de 
aproape 9 ani, a comandat Corpul 2 Armată (1883-1891). 
La 2 decembrie 1891, după 40 de ani de serviciu militar, a 
fost trecut în rezervă. Peste doi ani, la 8 decembrie 1893, a 
încetat din viaţă, în căsuţa sa din Bucureşti. 
 Ca şef al Statului Major General şi ministru de 
Război, fostul comandant al Armatei de operaţii a avut un 
aport de substanţă, în aceeaşi echipă cu Fălcoianu Ştefan, 
Dona Nicolae, Barozzi Constantin, Stăniceanu Gheorghe 
ş.a., în opera de reorganizare a oştirii şi a sistemului 
naţional de apărare a ţării în anii 1879-1890, care a inclus: 
trecerea armatei la cadrul de pace (1879); elaborarea şi 
aplicarea Legii asupra organizării comandamentelor 
militare din 1882, a Legii asupra  administraţiei militare; 
înfiinţarea în 1882-1884 a celor 4 corpuri de armată în 
locul diviziilor militare teritoriale; întocmirea şi începerea 
realizării programului de amenajare genistică a teritoriului 
(Cetatea Bucureştiului, Regiunea fortificată Focşani-
Nămoloasa-Galaţi); înfiinţarea Consiliului Superior al 
Armatei (1878) şi a Comitetului Consultativ de Stat Major 
(1883); adoptarea Legii asupra serviciului de stat major 
(1883) şi a Regulamentului asupra serviciului de stat major 
etc. 
 Remarcabil organizator şi comandant, generalul 
Cernat Alexandru s-a ilustrat aşadar şi ca reformator 
militar, fiind unul dintre întemeietorii instituţiei Marelui 
Stat Major. 
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Generalul de brigadă 
 NICOLAE DONA 

Şef al Statului Major General în anii: 1884-1886 
 

 A văzut lumina zilei la 6 
august 1833. După terminarea 
liceului, intră ca elev la Şcoala 
Militară de Ofiţeri, pe care o 
frecventează în anii 1854 – 1856. 
La  absolvirea  ei  –  clasificat al 
3-lea din 26 de absolvenţi – obţine 
gradul de sublocotenent (7 aprilie 
1856). Avansări ulterioare: 
locotenent – 20 februarie 1860; 
căpitan – 24 ianuarie 1863; maior 

– 2 octombrie 1867; locotenent-colonel – 1 ianuarie 1872; 
colonel – 8 aprilie 1877 şi general de brigadă – 1 iunie 
1887. 
 Din primii ani de carieră militară s-a dovedit a fi un  
ofiţer capabil, cu un dezvoltat simţ al datoriei. În anul 
1862, deşi avea doar gradul de locotenent, i s-a încredinţat 
funcţia de şef al Diviziunii a II-a din Direcţia Personalului 
şi Operaţii Militare din Ministerul de Război care avea în 
atribuţii probleme de organizare şi efective la infanterie, 
cavalerie, artilerie, geniu, jandarmerie şi trupe regulate. În 
1870, pe când era şef al Depozitului Central de Război, a 
fost cooptat în Corpul de Stat Major, din care a făcut parte 
timp de mai mulţi ani. Alte funcţii îndeplinite ulterior: 
ofiţer în statul major al Diviziei 1 militare teritoriale 
(1871); şef de stat-major la Divizia 4 militară teritorială 
(1876 – februarie 1877); comandant al Regimentului 5 
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Dorobanţi (11 februarie 1877 – 3 februarie 1879); director 
general în Ministerul de Război şi membru în Comisia 
Permanentă a Consiliului Superior al Armatei (1879 – 
1880); şef al Secţiei a II-a la Depozitul de Război (1881 – 
noiembrie 1882). Această secţie executa lucrări geodezice, 
ridicări topografice şi recunoaşteri operative în teren. 
A fost apoi subşef al Marelui Stat Major şi şef al Secţiei a 
III-a din Marele Stat Major (noiembrie 1882 – mai 1884). 
În atribuţiile ei intrau: întocmirea şi ţinerea la curent a 
hărţii ţării, studiul geografiei şi topografiei ţărilor vecine şi 
adunarea documentelor relative la acestea; tipărirea hărţilor 
şi planurilor necesare pentru război. Devine şef al Marelui 
Stat Major (23 mai 1884 – 13 ianuarie 1886); şef al Secţiei 
a III-a din Marele Stat Major (13 ianuarie 1886 – 20 
octombrie 1887); comandant al Diviziei 6 Infanterie (20 
octombrie 1887 – 6 aprilie 1888); comandant al Diviziei 3 
Infanterie (8 aprilie 1888 – 15 aprilie 1889); comandant al 
Diviziei 4 Infanterie (15 aprilie 1889 – 23 martie 1894) şi 
comandant al Corpului 1 Armată (23 martie – 5 iunie 1894, 
când a fost trecut în rezervă). 
 În calitate de comandant al Regimentului 5 Dorobanţi 
şi având gradul de colonel, Nicolae Dona a participat la 
Războiul de independenţă din 1877 – 1878. La 7 octombrie 
1877, a luat parte la asaltul redutei Griviţa 2; în cele 3 
atacuri succesive, pierderile unităţii sale au fost de 109 
morţi şi dispăruţi şi 4 răniţi (ofiţeri). Ulterior, la 28 
noiembrie 1877, regimentul pe care-l comanda s-a remarcat 
în luptele de la Opanez; împreună cu Regimentul 5 Linie, a 
luat 720 de prizonieri turci (14 ofiţeri şi 706 soldaţi). 
 În prima jumătate a anului 1878 – după ce în luna 
decembrie 1877 escortase la Bucureşti 4.000 de prizonieri 
turci – regimentul său are o prestaţie notabilă în serviciul 
de siguranţă în ostroavele din faţa Silistrei, precum şi la 
executarea unor lucrări de fortificaţie pe malul stâng al 
Dâmboviţei (cap de pod) şi a “drumului de retragere” de pe 
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dealurile dintre Târgovişte şi Câmpulung (în perioada de 
tensiune dintre România şi Rusia ţaristă de după încheierea 
Războiului de independenţă). 
 La 5 august 1878, regimentul a fost pus pe picior de 
pace, fiind decorat cu Crucea “Trecerea Dunării” (8 
octombrie 1878). 
 În perioada cât a deţinut funcţia de şef al Marelui Stat 
Major, notabilă a fost activitatea sa pentru aplicarea Legii 
asupra serviciului de stat-major din 1883, ce crea un cadru 
favorabil dezvoltării organului superior de concepţie şi 
comandă al oştirii române. Totodată, ea punea temelia 
serviciului modern şi permanent de stat-major prin 
corelarea activităţii a două componente: serviciul de stat 
major al armatei, având ca organ permanent Marele Stat 
Major şi serviciul de stat major al marilor comandamente 
militare, a cărui expresie erau statele-majore de corpuri de 
armată, divizii, brigăzi, detaşamente. De asemenea, cu 
aportul său direct s-a elaborat şi pus în aplicare primul 
Regulament asupra serviciului de stat major (1884) care 
fixa în detaliu atribuţiile secţiilor componente ale Marelui 
Stat Major şi a celorlalte organisme auxiliare. Merită a se 
evidenţia şi faptul că, în perioada cât s-a aflat în fruntea 
Marelui Stat Major au început lucrările de fortificaţie a 
“Cetăţii Bucureşti”. 
 Ca şef al Marelui Stat Major, a îndeplinit şi funcţia de 
preşedinte al Consiliului Consultativ de Stat Major(în anii 
1883-1884 a fost membru în acest Consiliu), constituit la 8 
aprilie 1883, pe lângă Ministerul de Război şi având ca 
atribuţii principale “studiul chestiunilor relative la 
organizarea şi conducerea serviciului de stat-major, 
direcţiunea examenelor şi lucrărilor ofiţerilor de stat-major, 
pregătirea programului de admitere şi învăţământ în şcolile 
militare superioare”. În esenţă, acest consiliu, format din 
specialişti în serviciul de stat-major, era chemat să prezinte 
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ministrului de Război propuneri asupra problemelor supuse 
aprobării acestuia. 
 Generalul Nicolae Dona poate fi apreciat ca unul 
dintre cei mai competenţi şefi militari din istoria militară 
modernă a românilor; personalitatea lui s-a ilustrat atât pe 
câmpul de luptă, cât şi în domeniile organizatoric şi de stat-
major, într-un moment decisiv al înnoirii Oştirii. 
 Pentru faptele sale de arme în campania din 1877-
1878 şi pentru întreaga activitate desfăşurată de-a lungul 
îndelungatei sale cariere militare a fost răsplătit cu 
numeroase ordine şi medalii dintre care menţionăm: 
Ordinul “Steaua Romîniei” în grad de cavaler (1878), 
“Crucea Militară de Aur” (1879), “Crucea Trecerii 
Dunării”, “Apărătorii Independenţei”, “Medalia 
Comemorativa Rusă”, “Semnul Onorific” de argint în 1880 
etc. 
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General de divizie  
LAHOVARY I. IACOB (JACQUES) 

 Şef al Statului Major General în anii: 1894-1895 
 

 A văzut lumina zilei la 16 
ianuarie 1846. Elev în Şcoala 
Militară de Ofiţeri la 10 iulie 1862, 
la absolvirea căreia obţine gradul 
de sublocotenent (1864). Între anii 
1864-1869 urmează Şcoala Poli-
tehnică şi Facultatea de Ştiinţe din 
Paris, devenind licenţiat în mate-
matici; ulterior a urmat Şcoala de 
Stat Major din acelaşi oraş. Căpitan 
la 1 ianuarie 1871 în cadrul Statului 
Major General; maior în 1874. 

Participă la Războiul de Independenţă din 1877-1878, în 
calitate de şef al operaţiilor la Marele Cartier General, fiind 
remarcat pentru înalta probitate profesională şi fapte de 
autentic curaj. După căderea Plevnei (28 noiembrie/10 
decembrie 1877), locotenent-colonel, iar în 1883 colonel. 
General de brigadă în 1891 şi de divizie la 1 aprilie 1900. 
 Produs de excepţie al şcolii româneşti de 
comandament, matematician cu o operă valoroasă şi 
temperament independent, generalul Iacob Lahovary s-a 
impus în egală măsură ca organizator, comandant şi om de 
ştiinţă. 
 Ataşat militar la Berlin în anul 1884. De patru ori 
ministru de Război: în cabinetul I.E.Florescu (februarie-
noiembrie 1891); în cabinetul Lascăr Catargiu (noiembrie 
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1891-februarie 1894); în cabinetul G.Gr.Cantacuzino şi 
P.P.Carp (aprilie 1900-februarie 1901). În perioada 1 
octombrie 1894-1 octombrie 1895 îndeplineşte funcţia de 
şef al Marelui Stat Major. 
 La 1 aprilie 1901 s-a retras din cadrele active ale 
armatei, consacrându-se activităţii politice. A fost ales  
deputat şi senator în mai multe rânduri. Ministru de externe 
în perioada 22 decembrie 1904-7 februarie 1907, în 
guvernul conservator condus de Gheorghe Grigore 
Cantacuzino. 
 S-a stins din viaţă într-un sanatoriu din Paris (7 
februarie 1907), fiind înmormântat în Bucureşti. 
 Ca ministru de Război şi şef al Marelui Stat Major a 
concurat, alături de generalii Ştefan Fălcoianu, Constantin 
Poenaru şi Grigore Crăiniceanu, la desăvârşirea planului de 
reformă militară cristalizat în anii 1879-1882, cea mai 
importantă reorganizare a sistemului naţional de apărare 
până în preajma primului război mondial. 
 În 1891 Marele Stat Major a fost structurat pe trei 
secţii: 1. Organizare-Mobilizare (cu 3 birouri); 2. 
Transporturi-Infanterie Armate străine (cu 2 birouri); 3. 
Geodezie-Topografie-Cartografie (cu 4 birouri). Patru ani 
mai târziu (prin Legea de organizare a Marelui Stat Major 
din 6/18 mai 1895), serviciul de stat major se împărţea în 
Marele Stat Major al armatei, serviciul de stat major al 
marilor unităţi şi serviciul geodezic şi topografic. 
 Din 1894 Marele Stat Major funcţiona ca un “serviciu 
special” autonom, separat de alte direcţii în Ministerul de 
Război. De asemenea, în 1894-1895 s-a îngrijit de 
înfiinţarea Şcolii de Artilerie şi Geniu (ciclu preparator de 
2 ani pentru sublocotenenţi; ciclu de aplicaţie 2 ani). 
 Generalul Iacob Lahovary a contribuit, totodată, la 
dezvoltarea planurilor de mobilizare şi a ipotezelor de 
război. Ipoteza din 1900, de exemplu, - pregătită în 
cooperare cu generalul C.Poenaru, şeful Marelui Stat Major 



 46

(1898-1901) – prin care se lua în calcul un război ofensiv 
de eliberare a Transilvaniei; în vederea realizării scopului 
de război urmau să se constituie o grupare principală de 
tăria a două corpuri de armată în zona Predeal, Predeluş, 
Bratocea, Buzău şi o alta secundară în zona Oituz, Uz, 
Trotuş. În privinţa planurilor de mobilizare, sunt de amintit 
documentele de specialitate din 1891 şi 1900; acoperirea 
trebuia realizată în 1900 în 12 zile de la decretarea 
mobilizării generale. Pe de altă parte, generalul Iacob 
Lahovary a acţionat şi în direcţiile permanentizării 
infanteriei (măsurile adoptate în 1891, 1893, 1900), 
achiziţionării de nave de luptă moderne pentru flotilă, 
dezvoltării industriei de apărare (a Pulberăriei Armatei în 
special) şi încheierii lucrărilor de fortificaţii de la Bucureşti 
şi din Poarta Focşanilor etc.). În 1892 solicita 
Parlamentului ţării, în calitate de ministru de Război, un 
credit de 260.000 lei pentru achiziţionarea de 4 şalupe 
torpiloare ce puteau îndeplini şi misiuni de poliţie pe 
Dunăre, relevând că materialul flotant al marinei militare 
va asigura “nu numai în mod excepţional, ci în permanenţă 
executarea unor măsuri de interes general”. 
 Iniţial, în guvernul Gheorghe Gr. Cantacuzino, lui 
Iacob Lahovary trebuia să-i revină conducerea Ministerului 
de Război, dar în urma opoziţiei sale la cumpărarea 
tunurilor cu tragere rapidă de la Uzinele Krupp şi-a atras 
resentimentele lui D.A.Sturdza, care i-a cerut lui Carol I să 
nu-l sprijine în obţinerea departamentului respectiv. Aşa 
Iacob Lahovary a ajuns titular la Externe, iar generalul 
Manu la Război. Iacob Lahovary nu era antigerman. O va 
demonstra discursul ţinut la senat, care a făcut ca noua 
Convenţie cu Germania să treacă uşor şi datorită 
argumentelor prezentate de şeful diplomaţiei de la 
Bucureşti. 
 În calitate de ministru de externe, a avut de înfruntat 
împrejurările grele din anii 1904-1907 când s-au înmulţit  



 47

semnalele de război în Balcani, în general în Europa. S-a 
opus angajării României alături de Austro-Ungaria într-un 
război prevenit împotriva Serbiei în anii 1905-1906, a 
refuzat să cedeze diplomaţiei ţariste în cursul crizei din 
1905 (cazul crucişătorului “Kniaz Potemkin”), a căutat să 
promoveze o politică externă de detaşare treptată de tripla 
Alianţă şi de echilibru între acest bloc şi Antanta. 
 În acelaşi timp, s-a străduit să adâncească legăturile cu 
amicii tradiţionali ai României din Balcani, mai cu seamă 
cu Serbia (în timpul blocadei comerciale impusă ei de 
Austro-Ungaria în 1905). 
 La 24 mai 1906, Iacob Lahovary a respins propunerea 
Japoniei de a se încheia un tratat de prietenie şi comerţ cu 
România. Ezitările şefului diplomaţiei de la Bucureşti se 
datorau situaţiei internaţionale deteriorate de războiul ruso-
japonez, în împrejurările date întemeierea unor relaţii 
speciale cu Tokio putând cauza deteriorarea raporturilor 
ruso-române. 
 O latură aparte  a activităţii acestui dinamic lider 
militar o reprezintă cea publicistică, de popularizare a 
ştiinţei şi de cercetare ştiinţifică. În 1872-1873, căpitanul 
Iacob Lahovary publica un manual de pregătire a ostaşilor 
destinat învăţământului desfăşurat în şcolile regimentare. 
“Armata este menită a deveni o mare şcoală pentru ţara 
întreagă” – considera tânărul ofiţer şi matematician român. 
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General de divizie 
 CONSTANTIN POENARU  

Şef al Statului Major General în anii: 1898-1901 
 

 Născut la 8 aprilie 1842 în 
Bucureşti, Constantin Poenaru a 
urmat cursurile Şcolii Militare de 
Ofiţeri (1859 – 1861) şi ale Şcolii 
de Stat Major din Paris. 
Sublocotenent în 1861, a ajuns 
căpitan în 1868, fiind inclus în 
Corpul de Stat Major al Diviziilor 1 
şi 4 militare teritoriale (ultima după 
1870). Comandant al Batalionului 

de Geniu între 1872 – 1877. 
 La începutul Războiului de independenţă avea gradul 
de maior. Locotenent-colonel în vara anului 1877, a 
comandat Regimentul 8 Infanterie de Linie în cea de-a treia 
bătălie de la Plevna (30 august/11 septembrie 1877), 
precum şi în cursul acţiunilor de încercuire şi blocare a 
Plevnei şi Vidinului (septembrie 1877 – februarie 1878). În 
cea de-a treia bătălie de la Plevna a condus primul eşalon al 
coloanei de asalt a Diviziei a 3-a, având în subordine pe 
maiorul G. Şonţu şi căpitanul N. Valter Mărăcineanu; 
trupele sale au trecut la asalt la ora 13.15, au traversat 
cumplita “Valea a Plângerii”, au cucerit primele poziţii de 
la Griviţa 2, dar nu au reuşit să-l izgonească pe inamic din 
redută din cauza sprijinului slab oferit de artilerie şi de 
rezerve (eşalonul al doilea nu a “alimentat” asaltul decisiv). 
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 Inspector al armei Geniului în 1880, comandant al 
primului Regiment de Geniu din armata română, în 1882, 
al Şcolii Militare de Ofiţeri în 1884 şi al Corpului 1 Armată 
în 1896, profesor de artă militară la Şcoala Militară de 
Ofiţeri şi la Şcoala Superioară de Război din Bucureşti. 
 A fost numit ministru de Război, cu gradul de general 
de brigadă, la 12 iunie 1894, funcţie pe care a deţinut-o 
până la 4 octombrie 1895; şef al Marelui Stat Major era 
generalul Iacob Lahovary, apreciat organizator şi 
matematician. Au acţionat împreună pentru desăvârşirea 
programului de reformă militară iniţiat în anii 1879 – 1882, 
concurând la pregătirea şi aplicarea Legii de organizare a 
Marelui Stat Major din 6/18 mai 1895 prin care structura 
acestuia căpăta o formă modernă definitivă: serviciul de 
stat major la nivel Mare Stat Major, serviciul de stat major 
al marilor unităţi, serviciul geodezic şi topografic. Din 
1894, Marele Stat Major funcţiona ca un “serviciu special” 
autonom, separat de celelalte direcţii din Ministerul de 
Război. 
 Şef al Marelui Stat Major între 1898 – 1901, generalul 
de divizie (din 1900) C. Poenaru şi-a continuat colaborarea 
cu generalul I. Lahovary, transferat în funcţia de ministru 
de Război. A coordonat elaborarea planurilor de mobilizare 
(Regulamentul asupra mobilizării armatei din 1900) şi a 
unor regulamente de luptă a infanteriei şi cavaleriei. De 
asemenea, a condus grupul de experţi care a elaborat 
ipoteza din 1900 de eliberare prin luptă armată a 
Transilvaniei de sub ocupaţia austro-ungară. Se preconiza o 
ofensivă energică, pe direcţii convergente, cu o grupare 
principală (2 corpuri de armată în zona Predeal, Predeluş 
Bratocea, Buzău) şi o grupare secundară (2 corpuri de 
armată în zona Oituz, Uz, Trotuş). Totodată a pregătit 
instalarea unui dispozitiv de supraveghere şi siguranţă la 
frontiera cu Austro-Ungaria, prin dispunerea a câte unui 
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batalion de infanterie în dreptul fiecărei trecători montane 
din Carpaţii Orientali şi Meridionali. 
 La nivel organizatoric, între contribuţiile generalului 
C. Poenaru se pot înregistra: adâncirea procesului de 
permanentizare a infanteriei (regimentul de infanterie 
alcătuit din 2 batalioane linie şi 1 “cu schimbul”) – 1899; 
sporirea numărului batalioanelor de vânători în 1900; 
revizuirea schemei de organizare a Marinei (diviziile de 
“Mare” şi de “Dunăre”) – 1898; modificarea Legii de 
organizare a Serviciului sanitar – 1900 (spitalele 
divizionare); înfiinţarea Şcolii de tragere a artileriei de la 
Comana – 1901; reorganizarea cavaleriei teritoriale şi 
permanente în 1900 (s-au înfiinţat 3 regimente de călăraşi 
cu efective permanente şi se menţineau în structura armatei 
8 regimente de călăraşi cu “schimbul”). 
 În privinţa dezvoltării instrucţiei şi pregătirii de luptă, 
cu aportul său au fost elaborate: Regulamentul exerciţiilor 
infanteriei, Şcoala soldatului, 1894, Regulamentul asupra 
exerciţiilor cavaleriei, I, 1898. 
 Aprecierile deosebite de care s-a bucurat atât pentru 
activitatea în campanie, cât şi pentru cea din timp de pace, 
s-au materializat în numeroase ordine şi medalii române şi 
străine, dintre care amintim: “Coroana României” în grad 
de comandor şi de mare ofiţer; Marea Cruce a Ordinului 
“Coroana României”; Ordinul “Steaua României” în grad 
de ofiţer, clasa a III-a şi în grad de mare ofiţer; Ordinul 
“Crucea de Tacova” (sârb); Ordinul “Sfânta Ana” (rus); 
“Crucea Trecerii Dunării”;  “Medalia Virtutea Militară” de 
aur; “Medalia Comemorativa Rusă”; “Medalia Apărătorii 
Independenţei” etc. 
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General de brigadă 
 ALEXANDRU CARCALEŢEANU 

Şef al Statului Major General în anii: 1901-1904 
 

 S-a născut la 5 aprilie 1845. În 
anii 1861 – 1863 a urmat Şcoala 
Militară de Ofiţeri din Bucureşti, 
obţinând gradul de sublocotenent 
(15 iulie 1863). Ulterior, a absolvit 
Şcoala Politehnică din Paris şi 
Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi 
Geniu din Metz (Franţa). 
 Şi-a început cariera de ofiţer 
la Batalionul 1 Geniu, unde a lucrat 
vreme de patru ani (1863 – 1867) 
ca ofiţer subaltern (comandant de 

pluton). În anul 1872, după terminarea studiilor în 
străinătate, devine profesor la Şcoala de Infanterie şi 
Cavalerie şi ofiţer în cadrul Depozitului de Război 
(Serviciul Geografic al Armatei). Între timp, a fost avansat 
locotenent – 4 septembrie 1865 şi căpitan – 23 august 
1869. 
 Cu gradul de maior (de la 1 ianuarie 1875), a 
participat la Războiul de independenţă din 1877 – 1878, ca 
şef de stat major la divizia a 4-a a Armatei de Operaţii, 
având o comportare meritorie. Priceperea, devotamentul şi 
curajul dovedite în cursul campaniei, precum şi actele de 
bravură săvârşite i-au fost răsplătite prin decorarea cu 
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“Medalia Virtutea Militară de Aur”, “Medalia Crucea 
Trecerii Dunării”, “Medalia Apărătorilor Independenţei” şi 
“Medalia Comemorativă Rusă 1877 – 1878”. 
 La 12 iulie 1880, având gradul de locotenent-colonel 
(de la 8 aprilie 1880), a trecut în disponibilitate. A revenit 
în cadrele active ale armatei la 1 august 1881, continuând 
să urce treptele ierarhiei militare, astfel: colonel – 8 aprilie 
1884 şi general de brigadă – 9 iunie 1894. A fost profesor 
la Şcoala Superioară de Război. 
 După avansarea sa la gradul de general de brigadă, a 
comandat, succesiv, Divizia 3 Infanterie (13 – 23 iunie 
1894), Divizia 2 Infanterie (11 iulie 1894 – 8 aprilie 1897) 
şi Divizia 4 Infanterie (8 aprilie 1897 – 1 aprilie 1901). 
 Între 1 aprilie 1901 – 1 aprilie 1904, a îndeplinit 
funcţia de şef al Marelui Stat Major. A trecut în rezervă, 
prin demisie, în cursul anului 1904, după 40 de ani serviţi, 
cu demnitate, devotament şi credinţă, în cadrele active ale 
Oştirii române. 
 Prin contribuţia nemijlocită a şefului său, Marele Stat 
Major a elaborat în 1901 – 1904, concomitent cu rezolvarea 
problemelor curente (controale, inspecţii, concentrări, 
manevre, călătorii de stat-major, recunoaşteri în teren etc.), 
o serie de studii şi proiecte de legi, regulamente, 
instrucţiuni ş.a. cu privire la înaintarea în armată, 
inspecţiile militare, îmbunătăţirea instrucţiei trupelor cu 
schimbul, organizarea şi executarea manevrelor, inclusiv a 
celor regale, rolul şi atribuţiile grănicerilor, a trupelor de 
“acoperământ”, organizarea Serviciului de subzistenţă în 
campanie etc. În acelaşi timp, Marele Stat Major, condus 
de generalul Alexandru Carcaleţeanu, a actualizat 
proiectele de campanie şi ipotezele de război existente şi a 
întocmit altele noi, orientate, şi unele şi altele, spre teatrele 
de acţiuni militare probabile, de răsărit şi de sud. 
Evidenţiem ipoteza realizată în 1903 (“Ipoteza 
Christescu”). În elaborarea ei s-a plecat de la o realitate 
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anume: divergenţele apărute în Peninsula Balcanică puteau 
conduce la declanşarea unui conflict cu caracter local şi la 
o posibilă ameninţare din partea Bulgariei, ţinând seama de 
pretenţiile acesteia asupra Dobrogei. 
 Posesor al unei culturi militare foarte solide şi a unei 
bune experienţe de război, generalul Alexandru 
Carcaleţeanu poate fi considerat drept un autentic promotor 
al modernizării Oştirii, într-o perioadă de înnoire a 
doctrinelor de luptă, la cumpăna secolelor XIX – XX. 
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General de divizie 
 NICOLAE TĂTĂRESCU 

Şef al Statului Major General în anii: 1904-1907 
 

 Născut la 10 februarie 1850, 
Nicolae Tătărescu a urmat, timp de 
doi ani, Şcoala Militară de Ofiţeri, 
la absolvirea căreia obţine gradul 
de sublocotenent (1869), fiind 
repartizat la Regimentul 2 Linie. 
Avansări ulterioare: locotenent – 1 
ianuarie 1874; căpitan – 24 aprilie 
1877; maior – 1 martie 1884; 
locotenent-colonel – 8 aprilie 
1888; colonel – 16 ianuarie 1892; 
general de brigadă – 8 aprilie 1898 

şi general de divizie – 1 aprilie 1911. Între 1871 – 1877 a 
activat în Regimentele 4 şi 7 Linie şi Batalionul 1 Vânători, 
iar în timpul Războiului de independenţă din 1877 – 1878 
s-a aflat în statul major al Diviziei 1 Militare Teritoriale. 
 După 1879 a frecventat cursurile Şcolii de Război din 
Bruxelles şi a efectuat un stagiu de 6 luni la Regimentul 1 
Guarzi. Începând din 1883 şi până în 1896 a lucrat mai ales 
pe linie de stat major la Diviziile 1 şi 3 Infanterie (1883 – 
1885), ca director al Şcolii Fiilor de Militari (1885 – 1892) 
şi şef de stat major la Corpurile 3 şi 1 Armată (1892 – 
1896). În decembrie 1896 i s-a încredinţat funcţia de 
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secretar general al Ministerului de Război pe care a deţinut-
o până în aprilie 1899. General de brigadă în 1898, a 
comandat, în anii 1899 – 1916, Brigăzile 13 şi 7 Infanterie, 
Diviziile 2 şi 4 Infanterie şi Corpurile 4 şi 1 Armată. A 
participat la cel de-al doilea Război balcanic (1913). Trei 
ani mai târziu a fost trecut în rezervă (aprilie 1916). 
 Posedând o bogată experienţă de stat major, 
administraţie şi comandă militară, generalul N. Tătărescu 
are contribuţii notabile la dezvoltarea structurilor militare 
naţionale. Astfel, în funcţia de secretar general al 
Ministerului de Război, a acţionat pentru definitivarea 
organizării serviciului de stat major în armata română, în 
conformitate cu prevederile Legii din 6/18 mai 1895, prin 
care Marele Stat Major îşi câştiga poziţia de serviciu 
special autonom în cadrul oştirii, în subordinea directă a 
Ministerului de Război. A mai contribuit şi la crearea 
Comitetului Tehnic al Artileriei (1898), a Inspectoratului 
General al Stabilimentelor de Artilerie (1898) şi la 
reorganizarea Marinei (1898). De asemenea, a susţinut 
poziţia conducerii politice de stat care a respins în 1896 
propunerea împăratului austro-ungar Francisc Iosif de a 
pune forţele proprii de campanie sub conducerea Marelui 
Cartier General habsburgic în caz de război; ulterior, în 
1905 – 1906, ca şef al Marelui Stat Major român, a respins 
şi propunerile austro-ungare de a încheia o alianţă comună 
secretă împotriva Serbiei. 
 La conducerea Marelui Stat Major (1 aprilie 1904 – 1 
aprilie 1907), generalul  N. Tătărescu a luat parte la 
elaborarea Legii rechiziţiilor (1906), a revizuit Planul de 
mobilizare al armatei (1906), a pregătit cu serviciile de 
resort noul Regulament asupra mobilizării armatei (punând 
accent pe exerciţiile parţiale de mobilizare) şi a dezvoltat 
ipotezele de război formulate la sfârşitul secolului XIX (de 
apărare împotriva Rusiei şi Bulgariei, de ofensivă în 
Transilvania). Concomitent, a întocmit Studiul din 1905 
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pentru dublarea căilor ferate de importanţă strategică; se 
preconiza ca fiecare corp de armată să dispună de o cale 
ferată pentru manevra de forţe şi mijloace, calculându-se că 
o divizie îmbarcată avea nevoie de 40 de trenuri a câte 50 
de vagoane fiecare. A pledat pentru întărirea capacităţii de 
luptă a trupelor terestre, permanentizarea lor, consolidarea 
artileriei etc. În 1904 s-au organizat primele subunităţi 
moderne de grăniceri (permanente). După 1903 – 1904 s-au 
adoptat modele noi de piese de artilerie de câmp şi grea 
(tunul cu tragere rapidă “Krupp”, model 1904, de calibru 
75 mm şi obuzierul 1901, de calibru 120 mm); un studiu 
întocmit în 1904 sub conducerea sa atrăgea atenţia asupra 
necesităţii creşterii neîntârziate a puterii de foc a unităţilor 
de artilerie (în 1907 s-a înfiinţat cel de-al 13–lea regiment 
de artilerie). O atenţie specială a acordat-o îmbunătăţirii 
sistemului de recrutare prin înlocuirea “Vechilor depozite 
de recrutare” (birouri specializate subordonate fiecărui 
regiment de infanterie din localităţile de reşedinţă ale 
judeţelor ţării) cu cercuri de recrutare (în 1907 – 1908 
regimentele erau degrevate de serviciile teritoriale). 
Totodată a propus înlocuirea Şcolii de Ofiţeri de Infanterie 
şi Cavalerie prin două instituţii de învăţământ distincte: 
Şcoala de Ofiţeri de Infanterie şi Şcoala de Ofiţeri de 
Cavalerie (1907). A mai contribuit şi la elaborarea 
Regulamentului exerciţiilor infanteriei (1897), 
Regulamentului exerciţiilor cavaleriei (1898) ca şi la 
pregătirea şi desfăşurarea manevrelor parţiale de corp de 
armată, cu dublă partidă (divizie contra divizie) din 1905 şi 
1906 (între 1896 – 1909 se renunţase la manevrele generale 
din motive financiare). 
 O parte din opiniile sale asupra serviciului de stat 
major şi a corpului de cadre au fost concentrate în lucrarea 
Serviciul şi ofiţerii noştri de stat major publicată la 
Bucureşti în 1898. În această luare de poziţie, generalul N. 
Tătărescu se pronunţa pentru o concepţie “armonioasă” de 
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stat major, în cadrul căreia armele şi categoriile de arme să 
se sprijine reciproc, păstrându-şi totuşi specificitatea în 
desfăşurarea acţiunii armatei; Şcolii Superioare de Război 
trebuia să-i revină prin procesul de învăţământ misiunea de 
a explicita şi întări legătura organică “între armele surori şi 
serviciile care le ajută”. 
 Studiile realizate (de recrutare, de mobilizare, 
perfecţionare a artileriei, permanentizare a trupelor terestre) 
la Marele Stat Major în anii 1904 – 1907 sub directa 
îndrumare a generalului N. Tătărescu vor constitui un 
material de primă valoare pentru reforma militară decisivă 
din anii 1908 – 1914. 
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General de divizie 
 GRIGORE C. CRĂINICEANU  

Şef al Statului Major General în anii: 1907-1909 
 

 Născut la 19 iulie 1852 în 
comuna Crainici (judeţul 
Mehedinţi), Grigore Crăiniceanu 
urmează, după terminarea studiilor 
secundare la Colegiul “Sf.Sava” 
din Bucureşti (1871), Şcoala de 
Ofiţeri de Geniu, cu durata de doi 
ani, la absolvirea căreia ca şef de 
promoţie obţine gradul de 
sublocotenent (1 septembrie 1873) 
fiind repartizat la Batalionul 1 
Geniu. Remarcat pentru 

capacitatea sa intelectuală şi perspectivele de dezvoltare în 
arma geniului a fost avansat locotenent (1874) şi trimis să-
şi continue pregătirea militară şi de specialitate în Belgia, la 
Şcoala de Aplicaţiuni de Artilerie şi Geniu din Bruxelles, 
unde s-a distins ca un eminent elev al generalului profesor 
Henri Brialmont. 
 Reîntors în ţară (primăvara anului 1877), Grigore 
Crăiniceanu participă, începând cu luna august 1877, la 
Războiul pentru cucerirea independenţei de stat a 
României, proiectând şi conducând acţiunile pentru 
executarea a numeroase lucrări de fortificaţii ale armatei 
române pe linia Dunării (la Calafat) şi la sud de Dunăre (la 
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Plevna, Rahova şi Vidin), lucrări ce au contribuit din plin la 
victoriile repurtate de ostaşii români pe câmpul de bătălie. 
Experienţa acumulată în timpul campaniei, concluziile şi 
învăţămintele sunt consemnate de tânărul ofiţer de geniu în 
studiul Prima lecţie din războiul din 1877-1878, autorul 
sesizând conducerii de atunci a oştirii române neajunsurile 
privind organizarea şi instruirea trupelor de geniu şi dând 
“semnalul nevoilor ce simte armata română pentru ceea ce 
cade în atribuţiunile geniului”. 
 După război, ca urmare a calităţilor sale deosebite şi a 
rezultatelor obţinute în îndeplinirea funcţiilor de comandă, 
didactice şi de conducere deţinute în arma geniului şi în 
armata română, a urcat, în timp relativ scurt, spre vârfurile 
ierarhiei militare: căpitan (8 aprilie 1879), maior (10 mai 
1884), locotenent-colonel (8 aprilie 1888), colonel (8 
aprilie 1892), general de brigadă (7 noiembrie 1902) şi 
general de divizie (1 aprilie 1909). Dintre funcţiile 
îndeplinite amintim: ofiţer în statul major al Diviziei 3 
Infanterie şi profesor de fortificaţii la Şcoala de Infanterie 
şi Cavalerie (1879-1887), profesor de fortificaţii la Şcoala 
de Aplicaţii de Artilerie şi Geniu (1884-1891) şi Şcoala 
Superioară de Război (1883-1896), şef al Serviciului de 
Geniu al Corpului 2 Armată (1892-1894), secretar general 
al Ministerului de Război (1891-1896), subşef de stat major 
al Corpului 2 Armată (1896-1902), comandant al Brigăzii 7 
Infanterie (1902-1904), inspector general al Geniului 
(1904-1907), şef al marelui Stat Major (1 aprilie 1907-1 
noiembrie 1909), ministru de Război (1909-1910). 
 Trecut în rezervă pentru limită de vârstă în 1912, este 
rechemat în cadrele active ale Corpului 2 Armată în timpul 
celui de-al doilea Război balcanic (1913). Trei ani mai 
târziu, la 26 august/8 septembrie 1916, i se  încredinţează 
comanda Armatei a 2-a, conducând ofensiva acestei mari 
unităţi operative la nord de Carpaţi până la 5/18 
septembrie, când, în contextul în care Marele Cartier 
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General a hotărât mutarea efortului ofensiv pe frontul de 
sud, a trecut la apărare. Comandamentul armatei a decis să 
organizeze apărarea pe trei aliniamente succesive: linia 
Mărtiniş, Rupea, Boholţ, Cincşor; ieşirea dinspre nord a 
trecătorilor ce conduc spre zona depresionară a Braşovului 
şi Făgăraşului; fosta linie de demarcaţie (frontieră). 
Lungimea exagerată a frontului (de peste 220 km) şi 
distanţa mare între aliniamente, în situaţia în care se 
întruniseră forţe insuficiente (două corpuri de armată de 
infanterie cu 4 divizii, două brigăzi de cavalerie cu 
mijloace reduse şi o rezervă operaţii – strategică aproape 
inexistentă) aveau să pună trupele române într-o poziţie de 
netă inferioritate faţă de inamic. 
 Preluând iniţiativa pe frontul din Transilvania, marile 
unităţi comandate de feldmareşalul von Falkenhayn (fost 
şef al marelui Cartier General german) au lovit întâi în 
spaţiul dintre armatele 1 şi a 2-a române, în Valea Oltului 
(13/26 – 16/29 septembrie şi apoi în flancul stâng şi centrul 
Armatei a 2-a (19 septembrie/2 octombrie – 24 
septembrie/7 octombrie). Intrând şi în criză de timp şi de 
forţe şi mijloace s-a propus evacuarea Braşovului şi 
rechemarea generalului Al.Averescu la comanda Armatei a 
2-a. Totuşi responsabilitatea eşecului de pe frontul 
transilvănean unde a acţionat generalul Gr.Crăiniceanu nu 
poate fi asumată integral de acesta, marele Cartier General 
a fost, la rândul lui ezitant şi dezorientat strategic. 
 Dacă performanţele de comandă ale generalului 
Gr.Crăiniceanu pot fi discutate, cele de organizator, 
teoretician şi profesor sunt fără îndoială strălucite. 
 Ca participant la Războiul de independenţă şi 
specialist în arma geniului, format pe lângă reputatul 
general H.Brialmont, generalul Gr.Crăiniceanu a îndeplinit 
importante misiuni pe linia amenajării genistice de nivel 
operativ şi operativ-strategic, a colaborat la pregătirea 
Planului de amenajare genistică a ţării adoptat în 1882; a 
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contribuit la construirea “cetăţii Bucureşti” (între 1884-
1900), prevăzută cu 17 forturi şi 18 baterii intermediare, 
împărţite în 3 sectoare; a luat parte la edificarea liniei 
fortificate Focşani-Nămoloasa-Galaţi (1888-1893) cu 676 
de guri de foc şi 3 “fronturi întărite” (Focşani, Nămoloasa, 
Galaţi), incluzând grupuri de baterii cuirasate dispuse în 
adâncime pe 3 linii. De asemenea, are o contribuţie 
deosebită la amenajarea Capului de pod Cernavodă (1900-
1912), prevăzut cu amenajări genistice (inclusiv cu o 
cazemată cu două etaje tip “Crăiniceanu”) permanente şi 
baterii de artilerie. 
 Aflat în fruntea Marelui Stat Major şi a Ministerului 
de Război, Grigore Crăiniceanu a pledat pentru rapida 
întărire a nucleului permanent al oştirii şi pentru crearea 
unei puternice armate permanente. Legile de organizare a 
armatei din 1908 şi 1910, în pregătirea cărora a avut un rol 
de neignorat, prevedeau: crearea unei armate active şi a 
rezervei, ambele formând “Armata de operaţii”; 
perfecţionarea unităţilor de trupe interne de pază şi ordine, 
desfiinţându-se vechea “armată teritorială”. Cu aceste acte, 
se înlocuia vechea armată teritorială, insuficientă în 
condiţiile de război de la începutul secolului XX. În 
principiu, pe baza acestei legislaţii se va ridica la arme 
forţa combativă a României în Războiul de întregire 
naţională din anii 1916-1919. 
 Grigore Crăiniceanu – posesor al unei culturi bogate şi 
variate, energic şi cu mare putere de muncă – se remarcă 
mai ales în calitate de profesor de fortificaţii şi de doctrinar 
militar, el fiind considerat întemeietorul cursului de 
fortificaţii în cadrul învăţământului militar românesc. 
 Academicianul St.C.Hepites remarca, în expunerea 
ţinută cu prilejul alegerii generalului Grigore Crăiniceanu 
ca membru corespondent al Academiei Române (1910), că 
în cei 20 de ani cât acesta a profesat “cu ştiinţă, cu iubire şi 
interes, Cursul de fortificaţie, fie la Şcoala de Infanterie şi 
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Cavalerie, fie cu Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu, 
fie la şcoala Superioară de Război, a format a pleiadă de 
ştiutori ai artei fortificaţiunii şi a avut o înrâurire capitală 
asupra învăţământului nostru militar în această 
specialitate”. 
 La rândul său, generalul Scarlat Panaitescu nota în 
1911: “Forma pe care a dat-o el (Grigore Crăiniceanu – 
n.n.) lecţiunilor sale serveşte şi azi de temelie a tot ce s-a 
scris în urmă… Influenţa pe care opera generalului 
Crăiniceanu a avut-o asupra învăţământului de fortificaţie 
este de netăgăduit. Până azi, el este singurul nostru 
publicist asupra fortificaţiei. El a croit caracterul acestui 
curs la toate şcolile noastre militare şi forma sub care a 
înfăţişat-o a rămas aceeaşi şi azi (începutul deceniului al 
doilea al secolului XX – n.n), bineînţeles adăugând 
perfecţiunile parţiale pe care progresele le-au impus. Deşi 
nu putem spune că în acest timp am fost lipsiţi de 
intelectuali în materie de fortificaţii, totuşi energia 
perseveratoare şi devotată acestei specialităţi, singură ea a 
putut crea o operă durabilă şi care să influenţeze 
generaţiunea, şi această operă aparţine în întregime 
generalului Crăiniceanu, prin ea suntem în măsură a spune 
că influenţa sa în învăţământul nostru militar este 
covârşitoare”. 
 Grigore Crăiniceanu a desfăşurat, totodată, o 
laborioasă activitate ştiinţifică şi publicistică, abordând atât 
probleme generale de teorie militară, cât şi probleme 
tehnice de specialitate. În domeniul teoriei militare s-a 
preocupat îndeosebi de unele probleme ale doctrinei 
militare a statului român, supunând criticii o serie de 
concepţii considerate neconforme cu cerinţele reale ale 
luptei armate. Privind cealaltă latură a activităţii sale 
teoretice şi practice, reţin atenţia concluziile referitoare la 
rolul şi utilitatea fortificaţiilor permanente şi pasagere în 
epocă pentru întărirea capacităţii de apărare a ţării şi 
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sprijinirea acţiunilor de luptă, structura, tehnologia 
realizării şi întrebuinţării lor în diferite situaţii tactice şi 
strategice. Se detaşează, în acest sens, înainte de toate, 
lucrarea intitulată Curs de fortificaţie pasageră, în 5 
volume, cu 2 atlase, scris în anii 1881-1887, din care prima 
parte, prezentată în manuscris Academiei Române, a fost 
distinsă cu Marele premiu “Năsturel Herescu” la 8 aprilie 
1883. Cele 5 volume ale cursului au fost intitulate astfel: 
Istoricul şi tehnologia fortificaţiei generale (1881); 
Principiile fortificaţiei pasagere (1882); Aplicaţiunea 
fortificaţiei pasagere (1885); Fortificarea permanentă şi 
semipermanentă (1886); Comunicaţiuni şi lucrări accesorii 
de campanie (1887). 
 În raportul întocmit de generalul Ştefan Fălcoianu pe 
marginea acestei lucrări, se spunea: “Opera căpitanului 
Crăiniceanu are marele merit de a fi prima lucrare completă 
de felul acesta în limba română (…). Concentrând în opera 
sa nu numai principiile artei fortificaţiilor stabilite de 
oamenii de geniu reputaţi, dar încă exprimând în mod clar 
ştiinţific aplicările fortificaţiilor făcute de armată română în 
timpul campaniei din Bulgaria 1877-1878”. 
 Această lucrare, în premieră în literatura militară 
românească, s-a bucurat de aprecieri elogioase şi în afara 
graniţelor ţării. Cu prilejul apariţiei volumului II, “Revista 
Militară Belgiană” releva “Printre scriitorii militari care au 
contribuit la acest rapid progres al forificaţiunii pasagere, 
voi semnala şi pe căpitanul de geniu Crăiniceanu. Cursul 
său de fortificaţiune constituie un uvragiu clasic din cele 
mai remarcabile”. La rândul ei, redacţia “Revistei 
Ştiinţifico-Militare” din Spania aprecia, în 1885, cu ocazia 
publicării celui de-al treilea volum al lucrării: “Cursul 
maiorului român este unul din cele mai bune ce s-au scris 
în cei din urmă ani”. 
 Asemenea aprecieri a întrunit şi Noul curs de 
fortificaţiune (în 4 volume), realizat în anii 1890-1892. De 
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pildă, în “Revista Artileriei şi Geniului” din Italia (1893) se 
consemna că volumul al III-lea al noului curs “se poate 
prenumăra printre cele mai bune tratate de fortificaţiune 
pasageră de curând publicate în scopul de a se da acestei 
părţi a artei războiului o direcţie raţională şi practică, care 
va permite de a se trage din aplicarea sa un eficace concurs 
în desfăşurarea operaţiunilor de campanie”. 
 Dintre celelalte lucrări şi studii semnate de generalul 
Grigore Crăiniceanu enumerăm: Constituirea cetăţilor şi 
fortificarea ţărilor cu aplicare la fortificarea României 
(1883), Expérience des coupoles à Bucarest (1886); 
Neutralitatea României într-un război viitor (1887); 
Utilitatea cetăţilor (1889); Geografie militară. Frontiera 
Carpaţilor. Idei de apărare. Studiu pe teren în anii 1888-
1889-1890 (1894); La fortification permanente actuelle 
(1889, 1899); Tratat de fortificaţiune (1911); Organizarea 
rezervelor armatei (1912); Despre istoria armatei române 
(1912); Din istoria noastră militară în 1912 şi 1913 
(1914); Despre războiul european (1915); O luptă pentru 
întregirea neamului (2 volume, 1928-1933) ş.a. 
 Din opera generalului Crăiniceanu  rezultă că 
elementul naţional şi-a pus o puternică amprentă asupra 
gândirii sale militare. Trecutul şi viitorul poporului român 
erau considerate ca o înlănţuire pe făgaşul idealului de 
neatârnare şi făurire a statului naţional unitar român. În 
mod just, se sublinia că aceste scopuri exprimau interesele 
vitale ale poporului, că ele erau legitime din punct de 
vedere istoric, neavând nimic comun cu ţelurile 
expansioniste şi agresive. După cum arăta generalul 
Grigore Crăiniceanu, “Primul ideal al românilor şi al 
armatei române este apărarea ţării. Este dar documentată, 
reală şi adevărată, iar nu o simplă afirmaţie, declaraţia 
noastră constantă că România nu a avut şi nu are tendinţa 
de cuceriri, ci numai de apărare… dar deosebit de idealul 
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apărării ţării, românii mai au şi un alt ideal, acela al naţiunii 
române întregite”. 
 Ca profesor de fortificaţii la diferite instituţii de 
învăţământ militar, inclusiv la Şcoala Superioară de Război 
din Bucureşti, Grigore Crăiniceanu a elaborat, după cum 
am amintit, o serie de cursuri şi studii în cuprinsul cărora, 
pe lângă problemele tehnice, a consemnat valoroase idei 
privind rolul şi utilitatea cetăţilor, a celorlalte tipuri de 
fortificaţii pentru organizarea defensivă a ţării şi sprijinirea 
acţiunilor de luptă în timp de război, luând totodată, poziţie 
faţă de opiniile care contestau acest lucru sau susţineau că 
cetăţile – tabere sunt chiar periculoase în apărarea ţării 
întrucât “pot fi împresurate de către inamic, astfel că 
armata ce s-ar găsi în ele nu mai poate ieşi şi mai curând 
sau mai târziu ea va cădea în mâinile atacatorilor”. Fără a 
exclude posibilitatea împresurării lor de către inamic “mai 
ales dacă nu se sprijină la un obstacol mare”, Grigore 
Crăiniceanu arată că acest defect al cetăţilor – tabere 
trebuie “cântărit cu măsură dreaptă” deoarece el poate fi 
compensat de o serie de foloase, în sensul că, “dacă în 
timpul ţinerii vrăjmaşului pe loc, se reuşeşte a se organiza 
armate noi în ţară, sau dacă ajutoarele aşteptate sosesc la 
timp, sau dacă intervine vreo alianţă ori vreo acţiune 
diplomatică, sau generalul comandant părăseşte cetatea 
înainte de a se închide cercul de împresurare, atunci 
rezultatele sunt extraordinare şi un dezastru sigur al apărării 
se poate schimba într-o victorie strălucită”. 
 Exprimând o concepţie înaintată cu privire la purtarea 
războiului de apărare şi la folosirea cetăţilor, a 
fortificaţiilor în general, pe timpul desfăşurării lui, Grigore 
Crăiniceanu mai arăta în discursul rostit în Cameră (al cărei 
deputat a fost o perioadă de timp) la 4 aprilie 1889: 
“Trebuie dar să se ştie de către reprezentanţii ţării că 
armata română nu se va închide în nici un lagăr întărit spre 
a aştepta pe inamic, ci va merge glonţ la frontiera atacată şi 
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de acolo va apăra pas cu pas pământul, sprijinindu-se pe 
fortificaţiunile ce ar avea îndărăt, se va retrage apoi între 
cetăţi, de unde va încerca a lua ofensiva şi numai când va fi 
cu totul sfărâmată, aşa încât să nu mai poată rezista un 
minut în câmpie şi ar fi nevoită să capituleze fără 
condiţiuni, atunci şi numai atunci se va retrage la 
Bucureşti, spre a continua rezistenţa luni întregi şi, în cele 
din urmă, a i se smulge capitularea cu condiţii, dacă n-ar 
interveni alte împrejurări care i-ar schimba situaţiunea”. 
 Realiste şi pline de învăţăminte sunt sublinierile prin 
care Grigore Crăiniceanu combate ideile potrivit cărora 
fortificaţiile “ucid bravura şi spiritul de ofensivă al 
trupelor” sau “moleşesc şi fac leneşi pe soldaţi”, arătând că 
“pierderea moralului se datoreşte nu fortificaţiunii, ci lipsei 
de disciplină, de instrucţiune şi de sentimentul datoriei. 
Fortificaţiunea este tot atât de periculoasă ca şi o armă în 
mâna unui necunoscut. A condamna fortificaţiunea din 
acest punct de vedere este tot una cu a condamna praful de 
puşcă sau materialele explozive care sunt foarte periculoase 
de mânuit”. 
 În acelaşi timp, Grigore Crăiniceanu a contribuit la 
îmbunătăţirea tipologiei, calităţilor tactico-tehnice şi 
principiilor de folosire a fortificaţiilor, la modernizarea 
organizării şi realizării lor. Expresie a competenţei 
profesionale, a spiritului său intensiv, novator şi creator 
sunt şi organele independente de flancarea intervalelor – 
ravelinele caponiere – prin care “ a adus cu atâta vioiciune 
chestiunea flancamentului intervalelor, chestiunea de cea 
mai mare căpetenie şi mai caracteristică în organizarea 
modernă a fortificaţiei”. La acestea putem adăuga 
adăposturile cu blindaje uşoare concepute de Grigore 
Crăiniceanu ca lucrări de apărare, “fie contra gloanţelor cu 
şrapnel, fie contra spărturilor obuzelor torpile de 
campanie”. 
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 Fără îndoială, lucrările şi studiile întocmite de Grigore 
Crăiniceanu pe probleme de fortificaţii, conferinţele şi 
discursurile ţinute ca profesor de fortificaţii sau la diferite 
reuniuni ştiinţifice, ori în Cameră, reprezintă un aport de 
seamă la dezvoltarea ştiinţei şi artei fortificaţiilor la noi în 
ţară, influenţând atitudinea forurilor conducătoare 
româneşti din epocă pe linia adoptării unor măsuri pentru 
dezvoltarea sistemului de fortificaţii al României. 
 Apreciind meritele ştiinţifice ale generalului Grigore 
Crăiniceanu, contribuţia sa la dezvoltarea gândirii şi artei 
militare româneşti, îndeosebi în domeniul fortificaţiilor, 
Academia Română, în şedinţa sa din 18 mai 1911, l-a ales 
membru titular al său, după ce, la 16 mai 1910, fusese ales 
membru corespondent; aceasta era suprema consacrare 
ştiinţifică, ce venea să răsplătească o muncă fără preget 
dusă de-a lungul a patru decenii de către unul din 
reprezentanţii cei mai valoroşi ai cadrelor militare din 
epoca premergătoare primului război mondial. În cuvântul 
rostit cu acest prilej, Grigore Crăiniceanu menţiona: “Aţi 
binevoit a mă alege membru activ al Academiei Române. 
Onoarea pentru mine este nemărginită şi vă mulţumesc din 
inimă, asigurându-vă de recunoştinţa mea. Dar socotesc că 
nu atât meritele v-au îndemnat la aceasta, cât patriotismul 
ce vă încălzeşte, cât marea stimă şi iubire ce aveţi pentru 
Armata română. Acest motiv preţuieşte pentru mine mai 
mult decât meritele mele, căci îmi dovedeşte că toţi 
recunosc şi datoresc Armatei gloria Naţiunii şi 
independenţei Patriei”. 
 A fondat, în domeniul presei militare “Revista 
armatei”(1883) şi “Cercul publicaţiunilor militare” (1889). 
 În calitatea sa de membru activ al celui mai înalt for 
ştiinţific şi cultural al ţării, generalul Grigore Crăiniceanu a 
desfăşurat o intensă activitate ştiinţifică până la încetarea 
lui din viaţă, survenită la 1 octombrie 1935. Relevând acest 
adevăr, secretarul general al Academiei Române, Gheorghe 
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Ţiţeica, sublinia, la 3 octombrie 1935, “În mijlocul nostru, 
generalul Crăiniceanu era un reprezentant distins al 
armatei, al acelei idei sfinte de apărare naţională, pe care 
ştia s-o expună în lucrările sale cu competenţă şi cu 
căldură… Ori de câte ori era vorba de termeni tehnici cei 
mai potriviţi pentru orice specialitate în orice discuţie 
privitoare la ortografie, cuvântul plin de aprindere 
ostăşească al generalului Crăiniceanu se impunea discuţiei. 
Astfel, timp de un sfert de veac cât a fost membru al 
Academiei Române, generalul Crăiniceanu, aşa cum 
fuseseră generalii Brătianu şi Hârjeu, spiritul de organizare 
al apărării naţionale s-a găsit la locul de cinste în sânul 
instituţiei noastre”. 
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General de brigadă adjutant 

 ION ISTRATI 
Şef al Statului Major General în anii: 1909-1911 

 
 Absolvent al Şcolii Fiilor de 
Militari din Iaşi în 1879, a 
frecventat cursurile Şcolii Militare 
de Infanterie şi Cavalerie, obţinând 
la absolvire, în 1881, gradul de 
sublocotenent. 
 Avansări ulterioare:locotenent 
– 8 aprilie 1884; căpitan – 1 iulie 
1887; maior – 8 aprilie 1892; 
locotenent-colonel – 8 aprilie 
1896; colonel – 10 mai 1902; 

general de brigadă – 28 noiembrie 1907. 
 A urmat cursurile Şcolii Politehnice din Paris (1882) 
şi ale Şcolii de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu din 
Fontainebleau (1884). Profesor la Şcoala Militară de 
Ofiţeri, Şcoala de Aplicaţie şi Geniu şi Şcoala Superioară 
de Război. 
 Pentru început, şi-a desfăşurat activitatea în Batalionul 
1 Geniu şi Regimentul 1 Geniu. La 16 ianuarie 1888 a fost 
numit profesor de istorie militară la Şcoala Specială de 
Artilerie şi Geniu; ulterior, între 1890 şi 1899 a activat în 
regimentele 1 şi 2 Geniu şi în cadrul serviciului de geniu al 
Corpului 1 Armată. În lunile iulie-septembrie 1888 a făcut 
parte din grupul de ofiţeri care a studiat zonele muntoase 
cuprinse între Văile Buzăului şi Oltului, în ipoteza purtării 
unui război de eliberare a Transilvaniei de sub stăpânirea 
austro-ungară. 
  În Franţa, în perioada octombrie 1891 – aprilie 1892 a 
supravegheat executarea materialului necesar cupolelor 
amplasate în “Cetatea Bucureştiului”. 
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 În perioada 1 mai – 1 august 1900 primeşte misiunea 
de a fi reprezentant al României la Expoziţia Universală de 
la Paris, cu care ocazie este decorat cu Legiunea de Onoare, 
clasa a IV-a. 

A fost numit şef de stat major al Diviziei 4 Infanterie 
şi al corpurilor 1 şi 2 Armată (1899 – 1907). General de 
brigadă în noiembrie 1907, a preluat comanda Brigăzii 4 
Infanterie. În continuare a comandat Brigada 5 Infanterie, 
Divizia 9 Infanterie şi Corpul 5 Armată, a participat la cel 
de-al doilea Război balcanic (1913) şi la Războiul de 
întregire naţională (1916 – 1919). 
 Ca şef al Marelui Stat Major, 1 noiembrie 1909 – 31 
martie 1911) a fost implicat, asemeni generalului Grigore 
Crăiniceanu, în reforma militară de anvergură din 1908 – 
1914. În baza propunerilor avansate de Marele Stat Major 
şi de Ministerul de Război, s-a redactat Legea de 
organizare a puterii armate, din 1910 (armata activă cu 
rezerva ei – constituind împreună Armata de Operaţii – şi 
miliţiile, destinate pazei şi apărării  teritoriului, cetăţilor, 
punctelor de etape etc.); prin reglementările din 1910, care 
le continuau pe cele din 1908, s-a încheiat procesul de 
permanentizare a forţelor terestre şi s-au materializat 
condiţiile unei adevărate “armate de rezervă”, cu mari 
efective. 
 Generalul I. Istrati a avut merite şi în înfiinţarea 
Corpului 5 Armată, în 1910, pe care, de altfel, avea să-l 
comande. Lui i se datorează şi reevaluarea ipotezei de 
apărare pe “frontul” de Est, împotriva Rusiei ţariste. În 
1909 – 1910 apărarea avea să fie adânc eşalonată, trupele 
române trebuind să reziste pe aliniamente succesive pe linia 
Prutului, între Prut şi Siret, în “Poarta Focşanilor”, în 
Muntenia şi pe linia Oltului, până la intrarea în acţiune a 
forţelor aliate ale Puterilor Centrale. 
 În cazul în care Bulgaria s-ar fi aliat cu Rusia şi ar fi 
declanşat o agresiune prin surprindere, grosul armatei 
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noastre s-ar fi concentrat în zona Turnu-Măgurele, 
Alexandria, Roşiori de Vede, Caracal, Corabia, o grupare 
secundară dispunându-se în Dobrogea. Nici posibilitatea 
unui război de eliberare desfăşurat împotriva Austro-
Ungariei nu era exclusă de Marele Stat Major, după cum 
reiese din ipotezele anului 1911, în care se sconta pe 
cooperare cu Serbia şi Rusia. Pentru situaţia de război 
european între blocurile Antantei şi Puterilor Centrale, 
Memoriul asupra concentrării armatei în ipoteza A din 
1909 propunea: “garantarea neutralităţii noastre şi nimic 
mai mult, urmând ca mai pe urmă, dacă interesele noastre 
naţionale vor impune, să luăm poziţie. Avem români şi în 
Basarabia, dar şi în Transilvania, prin urmare nu s-ar putea 
pretinde politicii româneşti de a nu avea şi o ţintă naţională 
de urmărit; această ţintă nu trebuie pierdută din vedere, 
fiindcă numai ea va da războiului ce l-am întreprinde 
caracterul său naţional, singurul care va trece peste toate 
celelalte consideraţiuni, prin puterea lui de convingere şi 
prin măreţia jertfelor”. 
 În direcţia îmbunătăţirii pregătirii de luptă, Marele 
Stat Major, în frunte cu generalul I. Istrati, a avut meritul 
de fi reluat manevrele generale în 1910 (la acestea a 
participat şi Aurel Vlaicu, executând prima misiune de 
cercetare aeriană din armata română, în zona Slatina – 
Piatra Olt). 
 Manevrele din 1910 au fost proiectate pe scară mare 
cu două corpuri de armată şi două divizii de cavalerie, cu 
trupe aflate sub drapel şi rezervişti; constatându-se 
menţinerea încă a unor dispozitive compacte şi greoaie şi o 
slabă cooperare între infanterie, artilerie şi cavalerie, se va 
proceda la revizuirea unor norme regulamentare (de 
întrebuinţare a infanteriei, grupare a artileriei, cooperare, 
constituire a dispozitivelor de apărare etc.). 
 Unele concluzii au fost incluse şi în Regulamentul de 
manevră şi luptă al infanteriei, din 1911, instrucţiunile 
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pentru instruirea geniştilor, din februarie 1911 şi în cele 
destinate subunităţilor de marină, din 1910. 
 La declanşarea Războiului de întregire (14 – 15/27 – 
28 august 1916) se afla la comanda Diviziei 7 Infanterie 
din compunerea Armatei de Nord (general Constantin 
Prezan), distingându-se prin iniţiativă în conducere, energie 
şi bravură. Până la 20 august/2 septembrie, unităţile din 
subordinea sa au atins pantele estice ale muntelui Nemira şi 
au eliberat oraşul Târgul Secuiesc; ulterior au forţat Oltul şi 
au eliberat oraşele Miercurea-Ciuc (26 august/8 
septembrie) şi Odorhei şi au făcut joncţiunea cu unităţile de 
la flancul drept al Armatei a 2-a, comandată de generalul 
Averescu. În octombrie 1916 a apărat Văile Uzului şi 
Trotuşului împotriva unor unităţi din diviziile 39 şi 61 
Infanterie austro-ungare care vizau cucerirea localităţilor 
Comăneşti, Dărmăneşti şi Bacău. O lună mai târziu, 
Divizia 7 Infanterie comandată de generalul I. Istrati, 
participa la “Bătălia Bucureştiului” (16/29 noiembrie – 20 
noiembrie/3 decembrie 1916). 
 Începând cu 21 noiembrie/4 decembrie 1916, o dată 
cu trecerea la retragerea strategică spre Moldova, generalul 
I. Istrati a primit comanda Armatei “General Istrati” (forţe 
din Grupul de manevră şi Grupul apărării Dunării), 
conducând replierea acesteia, prin lupte, dincolo de 
Milcov; constrânse de un inamic superior să cedeze 
localităţile Cislău şi Mizil, trupele Armatei 1 şi ale Armatei 
“General Istrati” au fost retrase de pe front şi trimise pentru 
refacere în nordul Moldovei. 
 Generalul Ion Istrati s-a făcut cunoscut şi prin 
activitatea de publicist şi istoric militar, traducând două 
volume din opera lui von Clausewitz şi elaborând o istorie 
a campaniilor moderne. 
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General de divizie 
 VASILE ZOTTU 

Şef al Statului Major General în anii: 1911;1914-1916 
 

 Fiu al soţilor Ion şi Polixenia 
Zottu, Vasile Zottu s-a născut la 14 
noiembrie 1853 la Bucureşti. După 
terminarea studiilor secundare 
(1873), intră ca elev la Şcoala 
Militară de Ofiţeri, la absolvirea 
căreia obţine gradul de 
sublocotenent (1 iulie 1875), fiind 
repartizat la Batalionul 1 Geniu, în 
funcţia de comandant de pluton. 
 Ca tânăr ofiţer, a participat la 
Războiul de independenţă din 1877 

– 1878, remarcându-se, în fruntea unui pluton din 
Compania 3 Geniu, prin simţ al datoriei, pricepere şi curaj 
în conducerea subunităţii din subordine şi executarea 
lucrărilor genistice, îndeosebi de fortificaţie pasageră, de la 
Corabia şi Plevna; ulterior, a fost mutat la Compania de 
Pontonieri, cu care a terminat campania. Pentru actele de 
bravură şi curaj săvârşite pe câmpul de luptă, spiritul de 
devotament şi iniţiativă manifestat în îndeplinirea 
misiunilor încredinţate i s-au conferit “Medalia Virtutea 
Militară de Aur” (1878), “Medalia Apărătorilor 
Independenţei” (1878), “Medalia Crucea Trecerii Dunării” 
(1878) şi “Medalia Rusă de la Plevna” (1878). De 
asemenea, la 8 aprilie 1878, a fost avansat la gradul de 
locotenent. 
 După război, a continuat să activeze la Batalionul 1 
Geniu până la 1 ianuarie 1879, când a fost mutat în 
Regimentul 2 Linie, unde a lucrat timp de doi ani. La 16 
noiembrie 1880 i s-a încredinţat comanda unei companii 



 74

din Batalionul 2 Geniu, înfiinţat în acel an. Peste mai puţin 
de două săptămâni, la 28 noiembrie 1880, este înaintat la 
gradul de căpitan. Se remarcă apoi ca ofiţer în Serviciul de 
geniu al Diviziei 2 Infanterie (februarie 1881 – martie 
1882) şi la comandă de companie în Batalionul 1 Geniu şi 
Regimentul 1 Geniu (1882 – 1885). În intervalul aprilie 
1884 – august 1885, a luat parte, în fruntea unei companii 
din Regimentul 1 Geniu, la lucrările de întărire a Cetăţii 
Bucureşti. 
 A îndeplinit, în continuare, alte funcţii în unităţile în 
care a fost repartizat, astfel: profesor la Şcoala de Aplicaţie 
de Artilerie şi Geniu (5 august 1884 – 15 februarie 1886); 
comandant de companie şi batalion în regimentele 1 şi 2 
Geniu (februarie 1886 – octombrie 1893); ofiţer în 
Serviciul de geniu la Corpul 2 Armată (octombrie 1893 – 
decembrie 1894); comandant al Regimentului 2 Geniu (1 
ianuarie 1895 – 1 aprilie 1896); ofiţer în Inspectoratul 
Geniului; (1 aprilie – 5 decembrie 1896); şef al Secţiei a II-
a din Marele Stat Major (decembrie 1896 – martie 1897); 
şef al Serviciului de geniu la Corpul 2 Armată (1 aprilie 
1897 – 1 aprilie 1901); ofiţer în Administraţia Centrală a 
Războiului (aprilie – mai 1901) şi comandant al Şcolii de 
Infanterie şi Cavalerie (mai 1901 – aprilie 1904). Între timp 
a fost avansat maior – 1 aprilie 1887, locotenent-colonel – 
10 mai 1891 şi colonel – 1 ianuarie 1895. 
 La 15 aprilie 1904, trece definitiv în infanterie, 
primind comanda Brigăzii 4 Infanterie; la 10 mai 1904, i se 
acordă gradul de general de brigadă. Trei ani mai târziu, a 
fost promovat comandant al Diviziei 5 Infanterie - Buzău; a 
deţinut această funcţie până la 1 aprilie 1909, când, prin 
I.D. nr.1336, primeşte comanda Diviziei 4 Infanterie. De la 
31 martie la 18 noiembrie 1911, a îndeplinit funcţia de şef 
al Marelui Stat Major. La 1 aprilie 1911 este înaintat la 
gradul de general de divizie. 
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 După ce aproape trei ani şi jumătate a fost comandant 
al Cetăţii Bucureşti (18 noiembrie 1911 – 31 martie 1914), 
generalul Vasile Zottu a revenit în fruntea Marelui Stat 
Major (1 aprilie 1914 – 25 octombrie 1916). De menţionat 
că, la 1 aprilie 1914, a fost trecut în rezervă pentru limită de 
vârstă, fiind însă concentrat în aceeaşi zi ca şef al Marelui 
Stat Major, iar la 15 august 1916, mobilizat ca şef al 
Marelui Cartier General. 
  S-a stins din viaţă la 12 noiembrie 1916, în Bucureşti, 
str. N. Golescu, nr. l. 
 A fost decorat cu o serie de ordine şi medalii de pace, 
între care: “Coroana României”, clasa a IV-a (1893), 
“Steaua României” în gradul de Ofiţer (1897), “Coroana 
României” în gradul de Comandor (1901), “Steaua 
României” în gradul de Comandor (1909), “Coroana 
României” în gradul de Mare Ofiţer (1912), “Medalia 
Jubiliară Carol I” în 1906 ş. a. 
 Generalul Vasile Zottu a răspuns – alături de generalul 
C. Christescu – de elaborarea ipotezelor de război şi a 
Planului de campanie pentru anul 1916. 
 Dându-se curs indicaţiilor superioare, primite din 
partea factorilor politici, până în iulie 1914, pe lângă 
vechile proiecte (denumite codificat A, B, C) s-a elaborat 
un plan îndreptat împotriva Puterilor Centrale. Ofensiva de 
eliberare a Transilvaniei trebuia să fie executată de două 
armate, în cooperare cu mari unităţi aliate sârbeşti şi 
ruseşti; o armată urma să protejeze linia Dunării şi sudul 
Dobrogei, iar o divizie se concentra în rezervă la Bucureşti. 
 În anul 1915 analizele de înalt comandament au scos 
în evidenţă împrejurările complexe în care avea să se 
desfăşoare acţiunea de eliberare a Transilvaniei: inamicul 
mobilizat şi masat pe frontiere, bazele de aprovizionare 
situate la mare distanţă, virtualii parteneri de coaliţie din 
vecinătate confruntaţi cu grele situaţii strategice. De aceea 
s-a impus concluzia să se pregătească îndeosebi acţiuni prin 
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surprindere, valorificându-se avantajele efectivelor mari şi 
ale vitezei de deplasare. Trebuiau constituite, opina Marele 
Stat Major, grupuri speciale de acoperire destinate 
“deschiderii” trecătorilor montane şi protejării acţiunilor de 
mobilizare şi concentrare; ultima urma să se termine chiar 
la nord de Carpaţi, pe teritoriul eliberat. În cele din urmă, 
după studii îndelungate, s-au păstrat două variante de plan 
de campanie: 1) ofensivă de eliberare cu forţele principale 
în Transilvania împotriva Puterilor Centrale, cu Bulgaria 
amică; 2) ofensivă de eliberare cu forţele principale în 
Transilvania împotriva Puterilor Centrale, cu Bulgaria 
inamică sau fixată de forţele armate ale Rusiei şi Armatei 
de la Salonic. 
 După aderarea Bulgariei la coaliţia Puterilor Centrale 
şi mai cu seamă în lunile imediat următoare ocupării 
Serbiei şi Muntenegrului (octombrie – noiembrie 1915), au 
intervenit noi modificări în domeniul planificării de 
campanie. S-au dezvoltat lucrările de pregătire pentru 
apărare a “capetelor de pod” din Dobrogea şi de 
concentrare a trupelor de acoperire pe frontiere, s-au 
elaborat directive operative la nivel de armată şi 
instrucţiuni de mobilizare adecvate. 
 Pe frontul principal din Transilvania, se preconiza – în 
conformitate cu planul denumit Ipoteza “B” – concentrarea 
Armatelor 1, a 2-a şi a Grupului combinat “Bucovina”. 
Armata 1, cu Corpul 1 Armată şi două divizii de infanterie, 
totaliza 112.000 de oameni, urmând să acţioneze în 
Transilvania şi Banat; Armata a 2-a, formată din “Grupul 
de Vest” (corpurile 2, 3 Armată şi o divizie de cavalerie), 
“Grupul de Nord” (Corpul 4 Armată şi o divizie de 
cavalerie) şi “Detaşamentul (de legătură) Zăbala” – în total 
200.000 de oameni – trebuiau să elibereze, într-o primă 
fază a operaţiilor, podişul central al Transilvaniei. Ulterior, 
această grupare avea să iasă prin văile Someşului şi 
Mureşului, alături de Armata 1, în Câmpia Tisei, Grupul 
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combinat “Bucovina”, cu Divizia 4 Infanterie, Brigada 6 
Roşiori, Brigada 37 Infanterie, Regimentele 4 şi 8 Vânători 
şi trei baterii (totalizând 30.000 de oameni) urma să 
îndeplinească misiunea de a face siguranţa flancului drept 
al frontului român şi de a facilita realizarea joncţiunii cu 
aliaţii ruşi. Pe frontul secundar (varianta B-3) rămânea în 
apărare Armata a 3-a română, cu forţele dispuse în 4 
sectoare importante. Pornindu-se de la Ipoteza “B”, se va 
concepe în 1916 Ipoteza “Z”, denumită “Planul de 
campanie al armatei române în Războiul de întregire”. 
 Rolul generalului Vasile Zottu în prima parte a 
campaniei anului 1916 – ca şef al Marelui Cartier General 
– este încă subiect de dezbatere, cercetarea istorică 
nefăcând încă lumină în privinţa acuzaţiilor care i s-au adus 
în epocă, prin care se consideră că, prin unele activităţi ale 
sale, ar fi favorizat desconspirarea la inamic a Planului de 
operaţii al armatei române, motiv pentru care s-ar fi 
sinucis. 
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Mareşal 

 ALEXANDRU AVERESCU  
Şef al Statului Major General în anii: 1911-1913 

 
 Personalitate remarcabilă a 
istoriei româneşti, mareşalul 
Alexandru Averescu s-a născut la 9 
martie 1859, la Ismail, într-o 
familie de mici boieri români. 
Soldat şi sergent voluntar în 
Războiul de independenţă din 
1877-1878, a obţinut în 1881, după 
absolvirea Şcolii Divizionare de la 
Mănăstirea Dealu (Târgovişte), 
gradul de sublocotenent. Ulterior, a 
urmat o carieră de excepţie – între 

altele a fost şi student al şcolii Superioare de Război din 
Torino (1884-1886), astfel că în 1906, la 47 de ani, a 
devenit general de brigadă, iar în 1930, mareşal. A ocupat 
importante funcţii militare, între care: comandant al Şcolii 
Superioare de Război din Bucureşti şi profesor de tactică la 
această înaltă instituţie de învăţământ militar românesc 
(1894-1895); ataşat militar la Berlin (1895-1898); 
comandant al Regimentului 4 Roşiori (1898-1899); şef al 
Secţiei Organizare din Marele Stat Major (1899-1904) 
comandant al Brigăzii 1 Roşiori (1904-1907); ministru de 
Război (1907-1909); comandant al Diviziei 1 Infanterie 
(1909-1911); şef al Marelui Stat Major (18 noiembrie 1911 
– 2 decembrie 1913); comandant al Corpului 1 Armată 
(1914-1916), al Armatei a 2-a (1916-1918) şi şef al 
Grupului de Armate Sud (1916). 
 La fel de prodigioasă a fost şi cariera sa politică, el 
devenind, din aprilie 1918, preşedintele Ligii Poporului, 
transformată, în aprilie 1920, în Partidul Poporului. De 
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asemenea, a deţinut înalte poziţii de stat: prim-ministru şi 
ministru ad-interim de Externe (ianuarie-martie 1918), 
ministru de Interne (1919, 1920), ministru al Industriei şi 
Comerţului (1920-1921), preşedinte al Consiliului de 
Miniştri (martie 1920 – decembrie 1921) şi apoi, cu o 
întrerupere, din martie 1926 până în iunie 1927, ministru de 
Finanţe (1927), ministru secretar de stat şi consilier al 
Coroanei (1938). Membru de onoare al Academiei Române 
(7 iunie 1923)  redactor al “Revistei Armatei”, fondator şi 
director al noii ediţii a revistei “România Militară” (1891). 
A susţinut modernizarea trupelor, a învăţământului militar 
şi a serviciului de stat major. Aflat la conducerea secţiei de 
planificare strategică a Marelui Stat Major a elaborat, în 
anii 1899-1900, Ipoteza de eliberare prin luptă armată a 
Transilvaniei, care s-a bucurat de aprecierea generalului 
C.Poenaru, şef al Marelui Stat Major (1898-1901), şi a 
ministrului de Război, I. Lahovary. Ca ministru de Război 
şi şef al Marelui Stat Major a iniţiat şi promovat reforme 
hotărâtoare ale sistemului de apărare. 
 În 1908 a fost votată Legea pentru organizarea armatei 
care, împreună cu cea din 1910, încheia procesul de 
permanentizare a trupelor terestre. Se constituia astfel: 
armata activă cu rezerva ei, miliţiile şi armata teritorială; 
armata activă şi rezerva ei formau Armata de Operaţii. 
Vechile structuri teritoriale de dorobanţi şi călăraşi erau 
practic desfiinţate. “Prin efectele acestei  legi – se sublinia 
în raportul Comisiei Adunării Deputaţilor – vom avea o 
infanterie superioară celei de azi, căci ea va fi compusă din 
oameni complet şi omogen instruiţi”. 
 În preliminarile angajării României în cel de-al doilea 
Război balcanic (1913) s-a înfiinţat Direcţia Intendenţă a 
Ministerului de Război, cu stat major propriu, şi s-a adoptat 
Legea rezervelor materiale (stoc de pace de 6 luni şi de 30 
de zile de război); totodată, s-a modificat legea de 
organizare a armatei (6/19 mai 1913), mărindu-se durata 
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serviciului militar activ şi de rezervă de la 21 la 25 ani, şi s-
a reconfirmat tratatul de alianţă cu Puterile Centrale 
(februarie 1913) pentru a face faţă unei eventuale invazii 
ruse. 
 În calitate de şef al Marelui Cartier General al armatei 
române în cel de-al doilea Război balcanic, generalul 
Alexandru Averescu a planificat şi coordonat forţe şi 
acţiuni de nivel strategic pe teren necunoscut, în adâncimea 
dispozitivului inamic, probând calităţi de ilustru comandant  
şi strateg militar. Concepţia pornea de la premisa că trupele 
bulgare îşi concentraseră masa trupelor şi mijloacelor pe 
frontul “de vest”, din Macedonia, împotriva armatelor 
sârbe şi greceşti, lăsând slabe garnizoane pe linia Dunării şi 
în spaţiul dintre Dunăre şi Balcani. Pentru a atinge scopul 
politic al războiului – scoaterea Bulgariei din război şi 
încheierea rapidă a operaţiilor militare, înainte ca marile 
puteri să poată interveni în Balcani – comandamentul 
român a conceput un plan de campanie, cu intenţia de a 
valorifica realizarea surprinderii strategice, deţinerea din 
primul moment a iniţiativei strategice, dispersarea marilor 
unităţi bulgare pe mai multe fronturi la distanţe 
impresionante unul de celălalt, superioritatea de forţe şi 
mijloace a părţii române etc. În mod concret, planul de 
operaţii pregătit de echipa de stat major a generalului de 
divizie Al.Averescu (Memoriul privitor la îndrumarea 
operaţiilor armatei române în cazul în care ar interveni în 
conflictul sârbo-bulgar, 1913) conţinea: ofensiva strategică 
pe două direcţii la sud de Dunăre; gruparea principală 
(corpurile 1, 2, 3, 4, plus diviziile 1, 2 Cavalerie) pe 
direcţia principală Sofia şi gruparea secundară (Corpul 5 
Armată şi Divizia 3 Rezervă) în Cadrilater. Mobilizarea s-a 
declanşat la 22 iunie/5 iulie 1913, Bulgaria atacând Serbia 
şi Grecia la 16/29 iunie 1913. Forţele române au executat 
cu repeziciune şi prin surprindere mobilizarea (în numai 7 
zile), acoperirea strategică şi forţarea Dunării. Ele au trecut 
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la sud de fluviu la 2/15 iulie şi au lovit flancul drept şi 
spatele grupării principale bulgare dispusă pe frontul din 
Macedonia. Până la 11/24 iulie trupele române s-au 
apropiat de Sofia, în timp ce regele Carol I a cerut 
beligeranţilor încetarea imediată a confruntărilor. Pacea de 
la Bucureşti din 28 iulie/10 august 1913, semnată de 
România, Serbia, Grecia, Muntenegru, pe de o parte, şi 
Bulgaria, pe de altă parte, a restabilit echilibrul de putere în 
Balcani, armata română acţionând ca mijloc esenţial în 
serviciul diplomaţiei naţionale. 
 Campania din sudul Dunării, din vara anului 1913, s-a 
încheiat cu rezultate bune la nivel politico-strategic, dar a 
scos în evidenţă dispozitive de ofensivă masive, expuse 
focului de artilerie şi armamentului automat, 
disfuncţionalităţi în materie de cercetare, siguranţă, 
conducere, funcţionarea greoaie a coloanelor de 
aprovizionare, bazelor de revitalizare, serviciului sanitar 
etc. 
 Cu toate măsurile de reajustare a structurilor militare 
din 1913-1916 multe din aceste neajunsuri vor fi 
înregistrate şi în Campania anului 1916. 
 În perioada neutralităţii României (1914-1916) 
generalul Al. Averescu a rămas comandant de corp de 
armată, neavând un rol important în formularea “Ipotezei 
Z”(Planul de campanie din 1916). Cu toate acestea, se 
cuvine a evidenţia că primul ministru şi ministru de Război 
Ion I.C.Brătianu l-a consultat cu mai multe prilejuri în 
probleme de strategie de război; generalul Al. Averescu a 
susţinut necesitatea angajării grosului forţelor române – în 
cazul intrării în conflagraţie de partea Antantei – pe frontul 
de sud, împotriva Bulgariei, aducând ca argumente: situaţia 
strategică din Balcani ce permitea României, ca şi în 1913, 
să încline balanţa victoriei pe acest teatru de acţiuni 
militare printr-o intervenţie surprinzătoare şi rapidă; poziţia 
fragilă a dispozitivului advers germano-bulgar care nu ar fi 
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făcut faţă ofensivei române datorită masării forţelor 
principale ale inamicului pe frontul de la Salonic; 
desemnarea armatei bulgare ca inamic ar fi fost mai 
favorabilă României decât a celei austro-ungare, fiindcă 
aceasta din urmă deţinea o superioritate clară în forţe şi 
mijloace; faptul că în ipoteza canalizării efortului ofensiv 
român la nord şi vest de Carpaţi, în Transilvania, spatele 
strategic (Muntenia, Dobrogea, Capitala) ar fi rămas 
descoperit, inamicul având oricând posibilitate să răstoarne 
frontul principal prin corelarea acţiunilor sale din 
Transilvania cu cele din nordul Dunării. Prezicerile 
generalului Al. Averescu aveau, din păcate, să se confirme 
în august-noiembrie 1916. 
 La intrarea României în prima conflagraţie mondială 
(15/28 august 1916), generalul Al.Averescu a obţinut, cu 
Armata a 2-a de sub comanda sa, o serie de succese în 
Carpaţii Meridionali, printre care eliberarea Braşovului 
(16/29 august 1916). Pentru a salva situaţia care se crease 
prin luptele de la Turtucaia, 4 august / septembrie 1916, a 
propus modificarea planului de operaţii: 1. Renunţarea la 
ofensive pe două fronturi; 2. Trecerea la apărare în lungul 
Carpaţilor; 3. Concentrarea eforului împotriva armatelor 
bulgare şi germane pentru a elibera sudul Dobrogei şi a 
elimina pericolul căderii Bucureştiului. Totodată, a avansat 
un proiect de reorganizare a întregii armate şi în acest scop 
a elaborat scenariul “Manevrei de la Flămânda” (10/23 
septembrie – 23 septembrie/6 octombrie 1916): un grup de 
divizii din Muntenia trebuia să forţeze Dunărea şi să 
înainteze în estul Bulgariei, prinzând în cleşte, împreună cu 
armata româno-rusă de la sud de linia Cernavodă-
Constanţa, grosul forţelor inamice de sub comanda 
feldmareşalului von Mackensen. În fapt, acest plan s-a 
caracterizat prin: sesizarea punctelor slabe ale 
dispozitivului inamic (concentrarea forţelor şi mijloacelor 
în adâncimea Dobrogei, cu slabe siguranţe de flanc şi 
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spate); valorificarea principiului surprinderii strategice 
(traversarea Dunării la mare adâncime de linia frontului şi 
crearea unui cap de pod în flancul şi spatele Grupului de 
armate “von Mackensen”); coroborarea forţării Dunării cu 
executarea unei manevre ample pe linii exterioare, urmată 
de întoarcerea frontului, încercuirea şi nimicirea marilor 
unităţi adverse; combinarea acţiunilor trupelor terestre cu 
cele ale flotei de Dunăre etc. 
 Excelent concepută şi pregătită, “Operaţia Flămânda” 
a “păcătuit” prin execuţie, prin lipsa efortului susţinut al 
trupelor ruse din Dobrogea, devenind în plus o victimă a 
jocurilor politico-diplomatice din ţară şi din Balcani 
(rivalităţile dintre conducerile franceză, engleză şi rusă în 
problemele frontului din Balcani şi ale direcţiei în care 
trebuia să se orienteze efortul românesc în război). Între 
factorii care au dus la eşecul acestei operaţii se mai înscriu: 
timpul  nefavorabil, reacţia violentă a inamicului (18 
septembrie/1 octombrie 1916), precum şi faptul că Marele 
Cartier General român de la acea dată (condus de generalii 
V.Zottu şi D.Iliescu) nu a probat suficient spirit incisiv, 
consecvenţă, clarviziune şi sânge rece, căzând cu uşurinţă 
pradă jocului german de epuizare a armatei române prin 
ofensive succesive pe fronturile din Dobrogea şi 
Transilvania. Oricum, “Manevra de la Flămânda” rămâne 
în istoria militară românească drept cea dintâi operaţie de 
anvergură de forţare a unui mare curs de apă, de 
“răsturnare” de fronturi. 
 Retrimis pe frontul din Carpaţi şi reluând comanda 
Armatei a 2-a (25 septembrie/8 octombrie 1916), generalul 
Al.Averescu a oprit până la 16/29 noiembrie 1916 
pătrunderea trupelor austro-ungare şi germane pe la Rucăr 
spre Câmpulung. Ruperea frontului de pe Valea Jiului 
(4/17 noiembrie 1916) şi pierderea “Bătăliei Bucureştiului” 
(16/29 noiembrie – 20 noiembrie/3 decembrie 1916) au 
determinat retragerea forţelor din  subordinea generalului 
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Al. Averescu în Moldova şi, în cursul acestor dure 
confruntări, Armata a 2-a şi-a îndeplinit misiunea sa 
hotărâtoare de a menţine sectoarele cele mai importante de 
pe frontul din Transilvania şi de a acoperi flancul drept şi 
spatele strategic al armatelor române din câmpie. Însărcinat 
cu apărarea văii Oituzului, a întrebuinţat răgazul din iarna 
şi primăvara anului 1917 pentru a-şi reorganiza şi reface 
unităţile. 
 Punctul culminant al carierei generalului Al. Averescu 
(la 1 ianuarie 1917 a fost avansat la gradul de general de 
corp de armată) îl reprezintă bătăliile de la Mărăşti şi Oituz, 
soldate cu biruinţe răsunătoare, care, alături de cea de la 
Mărăşeşti, au fost cele mai importante succese ale Antantei 
din 1917, salvând frontul de Est. 
 Înainte de a aborda bătălia de la Mărăşti se impun şi 
alte câteva consideraţii asupra activităţii generalului Al. 
Averescu. Astfel este demn de relevat că din patru armate 
pe care România le-a aruncat în balanţa victoriei, în 
campania anului 1916, doar Armata a 2-a, de sub 
conducerea sa, şi-a menţinut coeziunea şi capacitatea 
combativă, până în decembrie. Ea a îndeplinit în decembrie 
1916 o funcţie decisivă protejând, prin dispozitivul de 
apărare conceput de comandantul său, retragerea pe 
aliniamente succesive a trupelor Armatei 1 şi Armatei 
“General Istrati” (puternic afectată în “Bătălia 
Bucureştiului”). Mai mult, Armata a 2-a a menţinut poziţii 
cheie în Carpaţii de Curbură şi Orientali, stabilizându-şi 
singură frontul, în vreme ce celelalte mari unităţi române 
au trebuit transferate de urgenţă în spatele frontului de la 
Siret, creat de mari unităţi ruse. Aşa se explică de ce a fost 
posibilă refacerea Armatei a 2-a în ianuarie – iunie 1917 
chiar pe front. 
 În altă ordine de idei, generalul Al.Averescu, care se 
bucura de un prestigiu în continuă creştere în rândul 
cadrelor, trupelor şi populaţiei civile nu a reacţionat 
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“pasiv” la tentativele aliaţilor (ruşi sau francezi) de a 
acapara conducerea armatelor române şi de a se substitui 
organelor sale de planificare strategică. Este un exemplu de 
notorietate “conflictul” lui cu generalul H.M.Berthelot, 
şeful Misiunii Militare Franceze şi consilier principal al 
regelui Ferdinand, altminteri favorabil, în linii mari, 
României, pe  marginea amestecului său în problemele 
refacerii, pregătirii de luptă şi planificării acţiunilor militare 
ale armatei române. Neînţelegeri între generalul Al. 
Averescu, conducerea proprie de război şi reprezentanţii 
aliaţilor nu vor întârzia să apară şi cu privire la Planul 
campaniei anului 1917. În principiu, aliaţii hotărăsc în 
noiembrie 1916 la Chantilly şi, în ianuarie-februarie 1917 
la Petrograd, executarea unei ofensive decisive pe Frontul 
de Est, corelată cu alte ofensive în Franţa şi Italia; o 
ofensivă de “susţinere” trebuia să aibă loc şi pe frontul 
românesc (grup de armate româno-rus sub comanda regelui 
Ferdinand şi având ca şef de stat major pe generalul 
D.G.Scerbacev). Spre deosebire de Marele Cartier General 
român, condus de generalul C.Prezan, care opina pentru 
aplicarea loviturii principale a Frontului românesc în 
sectorul Nămoloasa, comandantul Armatei a 2-a propunea 
zona Carpaţilor de Curbură. În această zonă se făcea 
joncţiunea între grupul de armate “Arhiducele Iosif” şi 
Grupul de armate “Feldmareşalul von Mackensen” (trupe 
germane, bulgare şi otomane). Lovitura principală ar fi 
urmat să străpungă frontul inamic în sectorul de joncţiune, 
Armata a 2-a invadând flancul stâng inamic, şi, corelată cu 
ofensiva din zona Nămoloasa, s-ar fi putut solda cu 
încercuirea şi nimicirea celei mai periculoase grupări 
adversare (Armata a 9-a germană din Grupul de armate 
“von Mackensen”). În cele din urmă s-a ajuns la concluzia 
că Armata a 2-a va lua ofensiva în devans, în sectorul 
Mărăşti pentru a atrage şi fixa marile unităţi austro-ungare, 
după care vor trece la ofensivă şi trupele aliate dintre 
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Carpaţii de Curbură şi Dunăre (Armatele a 4-a rusă şi 1 
română) în sectorul Focşani-Nămoloasa. Bătălia de la 
Mărăşti poate fi apreciată drept un model de operaţie 
ofensivă, în teren înalt, accidentat şi acoperit, împotriva 
unui inamic puternic fortificat (Grupul Gerok cu două 
corpuri de armată din Armata 1 austro-ungară, ce dispunea 
de o poziţie de apărare cu centrul de rezistenţă betonat, cu 
şanţuri de comunicaţii şi tranşee, platforme pentru artilerie, 
reţele de sârmă ghimpată şi câmpuri de mine şi o poziţie de 
repliere sumar amenajată). Armata a 2-a română se 
dispunea în fâşia de 37 km cuprinsă între Arşiţa Mocanului 
şi Răcoasa. În concepţia generalului Al. Averescu (Ordinul 
de operaţii din 20 iunie /3 iulie 1917), acţiunea principală a 
Armatei a 2-a se concentra la flancul său stâng (Corpul 2 
Armată), în sectorul Încărcătoarea - Răcoasa; flancul drept 
(Corpul 4 Armată) primea misiunea iniţială de a fixa de 
front forţele din faţa sa, în sectorul Arşiţa Mocanului-
Poiana Încărcătoarea; ulterior, ofensiva se va generaliza pe 
întreg frontul  armatei, în cooperare cu flancul drept al 
Armatei a 4-a ruse. În rezervă se menţineau Divizia 1 
Infanterie şi Brigada 2 Călăraşi, artileria fiind împărţită în 
grupuri pe direcţia loviturii principale “masa de foc”, restul 
în sectorul de fixare. Se viza crearea unei breşe (sector de 
rupere) între cota 536 şi Mărăşti, în teren relativ deschis la 
joncţiunea dintre Divizia 218 germană şi flancul drept al 
Diviziei 1 Cavalerie austro-ungare. Se căuta deci 
“spargerea” frontului austro-ungar, blocarea grupării de 
nord, învăluirea şi întoarcerea grupării adverse din sud şi 
ieşirea în Valea Putnei, pentru a se ameninţa forţele 
germane din faţa Armatei a 4-a ruse. “Inamicul are în 
eşichierul româno-transilvan două fronturi – argumenta 
generalul Al. Averescu – unul în Transilvania, care începe 
la Oituz şi se termină în Bucovina şi altul în Muntenia, de 
la Oituz până la Dunăre. Intenţiunea noastră este să ne 
îndreptăm sforţările în contra acestuia din urmă. Dacă 
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izbutim să spargem linia duşmană în punctul de joncţiune a 
celor două fronturi menţionate, putem arunca stânga 
inamică de la Târgu Secuiesc spre sud, iar dreapta din 
Muntenia spre Râmnicu Sărat”. Deşi inamicului i s-au adus 
la cunoştinţă prevederile ordinului de operaţii de mai sus – 
prin trădarea unor dezertori ruşi – atacul Corpului 2 Armată 
român a surprins pe austro-ungari şi germani (survenit la 
11/24 iulie 1917 la sfârşitul a două zile de pregătire de 
artilerie). Divizia 3 Infanterie a rupt frontul în sectorul cota 
536 Mărăşti, prima poziţie de apărare fiind luată sub 
control într-un raion vital (10 km lungime, 3 km 
adâncime). “Artileria noastră a fost decimată, iar infanteria 
a suferit pierderi foarte mari”, comunica arhiducele Iosif 
superiorilor săi. În ziua de 12/25 iulie, comandantul 
Armatei a 2-a a introdus în acţiune Divizia 1 Infanterie din 
rezervă, cu scopul de a spori presiunea în sectorul de 
rupere. Drept rezultat, s-a înaintat în zona respectivă, cota 
536 – Mărăşti, încă 2 km; în acest moment, sub impresia 
victoriei austro-ungaro-germane de la Tarnopol (12/25 
iulie), Marele Cartier General român a ordonat încetarea 
ofensivei Armatei a 2-a. Intervenţia generalului Averescu 
pe lângă regele Ferdinand a avut ca efect dispoziţia de a se 
continua ofensiva până la ieşirea în valea Putnei, între 
Negrileşti şi Valea Sării. Diviziile 3, 1 şi 6 Infanterie şi-au 
înmulţit în 12-13/25-26 iulie asalturile, pătrunzând ca o 
“pană” în dispozitivul inamic, pe direcţia Mărăşti-Soveja, 
la flancul drept al armatei câştigând teren şi Corpul 4 
Armată. Divizia 218 germană a pierdut 2/3 din efectiv şi 40 
de tunuri, Divizia 1 Cavalerie austro-ungară văzându-se, la 
rândul ei, aproape încercuită. La 18/31 iulie 1917, după ce 
Divizia 3 Infanterie a depăşit Valea Putnei, frontul s-a 
stabilizat între Valea Sării în Valea Putnei, la sud de 
Talnici, Sboina Neagră, Plaiul Pinului, Arşiţa Mocanului. 
Armata a 2-a română a eliberat un spaţiu de 600 km² (cu 30 
localităţi), realizând o înaintare neobişnuită în războiul de 
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poziţii, cu o dezvoltare frontală de 37 km şi o adâncime de 
25 km. 
 La Mărăşti, în vara anului 1917, atât Armata a 2-a 
română, cât şi comandantul său au ajuns, pentru prima oară 
de la intrarea României în război, în situaţia de a se măsura 
relativ la egalitate cu adversarul, în privinţa instrucţiei, 
înzestrării şi experienţei de luptă. Generalul Al. Averescu 
avea acum la dispoziţie două corpuri de armată 
reorganizate, un număr important de baterii de artilerie de 
câmp şi grea, mortiere de tranşee, mitraliere şi puşti 
mitraliere, mijloace genistice de cercetare şi transmisiuni 
etc. Beneficiind de o bază militară total diferită de aceea 
din 1916, comandantul Armatei a 2-a a planificat, condus şi  
executat singura operaţie ofensivă la nivel operativ reuşită 
pe frontul românesc în războiul de poziţie caracteristic 
pentru campania anului 1917. Generalul Al. Averescu a 
fixat cu precizie obiectivul operaţiei şi direcţia principală 
de efort în punctul sensibil (flancurile interioare ale 
armatelor 9 germană şi 1 austro-ungară). De asemenea, a 
constituit un dispozitiv ofensiv adecvat, cu efortul la 
flancul stâng al Armatei a 2-a române care trebuia să 
învăluiască  şi să încercuiască – în cooperare cu Armata a 
4-a rusă – marile unităţi austro-ungare din Valea Putnei şi 
să descopere “flancul stâng al Armatei a 9-a germane”, cu 
puţin timp înainte ca grosul forţelor româno-ruse să 
declanşeze operaţiunea decisivă de la Nămoloasa, între 
Carpaţi şi Dunăre. 
 Trecându-se la ofensivă, generalul a menţinut în 
permanenţă iniţiativa, a alimentat cu unităţi proaspete 
Eşalonul 1 ofensiv, a impus inamicului un ritm alert al 
acţiunilor militare, a operat schimbări surprinzătoare de 
direcţie, a folosit cu măiestrie manevra de forţe şi mijloace, 
precum şi manevra de foc (cu grupările de artilerie). “În ce 
priveşte ansamblul operaţiei Mărăşeşti – înregistra 
generalul rus Vinogradski – se cuvine să fie lăudate spiritul 
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de prevedere, metoda şi energia cu care a fost dusă la bun 
sfârşit”. 
 Generalul Al.Averescu şi-a adjudecat cu Armata a 2-a 
română şi cea de-a treia victorie, de la Oituz (26 iulie/8 
august – 29 august/11 septembrie 1917), anihilând 
încercarea Quadruplei de a străpunge dispozitivul de 
apărare din sud-vestul Moldovei. 
 Atunci când Rusia a încheiat armistiţiul cu Puterile 
Centrale (decembrie 1917 şi apoi pacea din februarie 1918) 
şi România s-a văzut constrânsă să accepte încetarea 
temporară a acţiunilor militare pe front, generalul 
Al.Averescu a primit misiunea de a antama negocierile cu 
reprezentanţii Vienei şi Berlinului (preliminariile de “pace” 
de la Buftea din februarie-martie 1918); în temeiul relaţiilor 
sale personale cu feldmareşalul von Mackensen a obţinut 
eliminarea unor clauze drastice. În aprilie 1918, el 
demisionează din cadrele active ale armatei dedicându-se 
vieţii politice. A fondat, după cum am arătat, Partidul 
Poporului, a condus în mai multe rânduri guvernul sau 
diverse ministere, a încheiat tratatul de prietenie cu Italia, 
din 1926, şi a jucat un important rol de consilier militar pe 
lângă Casa Regală. A încetat din viaţă în noaptea de 2 spre 
3 octombrie 1938, la venerabila vârstă de 79 de ani. Galeria 
militară şi de stat a românilor în epoca modernă nu poate fi 
separată de memorabilele sale fapte de arme. 
 Remarcabil comandant şi stat-majorist, mareşalul 
Al.Averescu s-a ilustrat, totodată, ca un gânditor militar de 
largă deschidere doctrinară. Scrierile sale abordează cu 
preponderenţă latura operaţională a gândirii militare, arta 
militară şi părţile ei constitutive. De altfel, însăşi titlurile 
lucrărilor şi studiilor elaborate demonstrează această 
orientare: Tactica. Teorii şi aplicaţiuni – 3 volume (1888 – 
1891); Studii geografo-militare (1891); Serviciul de Stat 
Major (1892); Curs de geografie militară (1893-1894); 
Jocul de război (1903); Călăuza ofiţerului (1904); 
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Operaţiile de la Flămânda (1924); Notiţe zilnice de război, 
1916-1918 (2 volume, 1937) ş.a. 
 În viziunea mareşalului Al.Averescu, bătălia 
reprezenta actul esenţial al războiului; el aprecia – în spirit 
clausewitzian - că victoria în luptă este rezultatul 
exploatării avantajului în forţe şi mijloace, la timpul şi la 
locul potrivit şi al înfrângerii “rezistenţelor” întâmpinate în 
câmpul tactic: materiale, morale, nesiguranţa, întâmplarea, 
defecţiunile de comandament etc. Pe de altă parte, a crezut 
în superioritatea ofensivei: “ofensiva poate fi sigură de 
reuşită, oricare ar fi beneficiile ce ar oferi terenul 
defensivei”. A susţinut, de asemenea, necesitatea creării 
unor unităţi, care să cuprindă într-o proporţie judicioasă 
mijloace de luptă din cele trei arme de bază ale epocii: 
infanterie, cavalerie, artilerie. Adversar al operaţiilor 
pripite, obişnuia să afirme că: “numai generalii care fac 
jertfe folositoare (…) pătrund în sufletul maselor, în poezie 
şi în legendă”. 
 Cel mai strălucit comandant, poate, din istoria noastră 
modernă, creator de şcoală de stat-major şi, deopotrivă unul 
dintre fondatorii tacticii moderne româneşti, mareşalul 
Al.Averescu simbolizează prin acţiunea şi opera sa destinul 
unei ilustre generaţii de oşteni români, făuritori ai 
Independenţei de stat şi ai Marii Uniri din 1918. 
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General de corp de armată 

 CONSTANTIN CHRISTESCU 
Şef al Statului Major General în anii: 1913-1914;1918;1920-1923 
 

 Printre modernizatorii Oştirii, 
la începutul secolului XX, 
generalul Constantin Christescu 
ocupă un loc distinct. Viaţa şi 
activitatea sa – marcate de 
profesionalism militar şi servire 
exemplară a drapelului naţional – 
pot constitui modele pentru cadrele 
armatei noastre, acum, la cumpănă 
de epoci istorice. 

 Născut la 2 decembrie 1866, într-o familie de moşneni 
din Pădureţi (Argeş), Constantin Christescu a urmat Şcoala 
Fiilor de Militari, Şcoala de ofiţeri de Infanterie şi 
Cavalerie din Bucureşti, Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi 
Geniu din Fontainebleau, Şcoala de Război din Paris şi 
Şcoala Superioară de Război din Bucureşti, devenind un 
respectat stat-majorist şi comandant militar. Sublocotenent 
în 1887, locotenent în 1890, căpitan în 1894, maior în 
1902, el a ajuns colonel în 1910 şi apoi, succesiv, general 
de brigadă (1914), general de divizie (1917) şi general de 
corp de armată (1918). 
 Într-o prestigioasă carieră de arme, Constantin 
Christescu a ocupat importante funcţii militare, între care: 
şef de stat major la Divizia 4 Infanterie (1904-1907), 
comandant al Şcolii Superioare de Război din Bucureşti 
(1910-1912), şef al Marelui Stat Major (2 decembrie 1913 
– 1 aprilie 1914 , 1 aprilie – 28 octombrie 1918 şi 1 aprilie 
1920 – 8 mai 1923), subşef al Marelui Stat Major şi şeful 
Operaţiilor (1914-1916), comandant de armată şi subşef al 
Marelui Cartier General (1917). Practic, activitatea lui se 
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identifică cu progresele stat-majoristicii româneşti între 
1900-1923, el fiind, pe drept cuvânt, socotit creator de 
şcoală de stat-major în România, între elevii şi subordonaţii 
săi numărându-se şi I.Antonescu. 
 Înainte de primul război mondial, Constantin 
Christescu a lucrat în echipa de planificatori militari care a 
pregătit scenariile de apărare a ţării în eventualitatea unei 
agresiuni ruse sau în aceea a eliberării Transilvaniei de sub 
stăpânirea austro-ungară. Totodată, a luat parte la 
preparativele de stat-major ale Campaniei din Bulgaria din 
cel de-al doilea război balcanic (1913). După victoria 
sârbilor asupra bulgarilor (Bragalnica, 7 iulie 1913), 
comandantul suprem al armatelor sârbeşti, mareşalul 
Putnik, avea să spună: “Dacă românii mai au un Christescu 
să ni-l lase nouă pe acesta”. Remarca era determinată de 
aportul deosebit al colonelului român Christescu la 
întocmirea planului de operaţii care i-a condus pe sârbi la o 
izbândă de răsunet. A asigurat legătura cu Marele Cartier 
General sârb şi a făcut parte din delegaţia română la 
Conferinţa de la Niş, cu prilejul capitulării Bulgariei. În 
anii neutralităţii României (1914-1916), el a răspuns de 
activitatea Secţiei Operaţii a Marelui Stat Major. Sub 
conducerea lui s-a elaborat “Ipoteza Z” – Planul de 
campanie al armatei române pentru anul 1916. 
 Planul de campanie român (Proiectul de operaţiune în 
vederea unui război balcanic contra Puterilor Centrale şi a 
Bulgariei. România aliată cu Quadrupla Înţelegere) stabilea 
ca scop politic al războiului eliberarea Transilvaniei printr-
o acţiune militară surprinzătoare, rapidă şi viguroasă. Se 
accepta din capul locului ideea desfăşurării unui război de 
mişcare, pe două fronturi (în Transilvania şi între Dunăre, 
Marea Neagră şi Balcani), în cooperare cu aliaţii ruşi şi cu 
trupele Antantei de la Salonic, din Balcani. Împotriva 
Austro-Ungariei trebuia să se acţioneze pe frontul principal 
din Carpaţii Orientali şi Meridionali; pe acest front s-a ales 
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ca direcţie principală de efort Râmnicu Sărat – Braşov - 
Târgu Mureş - Cluj; o direcţie secundară a fost orientată în 
zona Râmnicu Vâlcea - Petroşani. 
 În raport cu direcţiile enunţate mai sus, s-au constituit 
grupările de forţe: Armata de Nord (107.948 de oameni) la 
flancul drept al dispozitivului român şi Armata a 2-a 
(128.808 de oameni) – la centru – alcătuiau împreună 
gruparea principală a frontului transilvănean; Armata 1 
(134.403 de oameni) avea să opereze la flancul stâng al 
acestui front, pe direcţia secundară, cu misiunea de a lua 
mai repede sub control bazinul Petroşani şi Sibiul. 
 Acţiunile ofensive de pe frontul principal de la nord şi 
vest de Carpaţi au fost structurate pe trei etape. Etapa I – 
traversarea dincolo de Carpaţi, ocuparea liniei Mureşului şi 
închegarea unui front continuu în lungul ei, în cea de-a 25-
a zi de la începerea mobilizării. Etapa a II-a – angajarea 
celei dintâi “bătălii decisive” în zona Cluj – Turda – Dej, 
ocuparea “Porţii Someşului”, ocuparea “Porţii Mureşului”, 
a zonei Munţilor Apuseni şi blocarea Dunării în sectorul 
Orşova – Kladova. Etapa a III-a – împingerea “masei 
principale” a forţelor române pe direcţia strategică Cluj-
Debreţin, angajarea celei de-a doua “bătălii decisive” şi 
ieşirea, în cooperare cu armatele ruse (din Galiţia şi 
Bucovina), pe linia Tisei. Realizarea acestor obiective ar fi 
asigurat  eliberarea Transilvaniei şi ar fi aplicat o lovitură 
decisivă Puterilor Centrale. 
 Pe frontul de Sud urmau să acţioneze Armata a 3-a 
(142.523 de oameni) şi mai multe mari unităţi ruse. Iniţial, 
aici se sconta pe o atitudine cel puţin defensivă a Bulgariei, 
timp de 10 zile. Ulterior, forţele române şi ruse vor trece la 
ofensivă, ocupând zona Varna – Şumla, cu sprijinul 
Armatei de la Salonic. De altfel, aliaţii prin Convenţia 
militară cu România, din 4/17 august 1916, se obligaseră să 
declanşeze operaţii ofensive de susţinere a armatei române, 
atât în Galiţia şi Bucovina de nord, cât şi pe frontul de la 
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Salonic (cu scopul de a fixa grosul armatelor bulgaro-
germane din Balcani). 
 Planul de campanie – într-o măsură de neignorat, 
expresie a gândirii stat-majoristice a generalului 
C.Christescu şi colaboratorilor săi – se baza, deci, pe 
surprindere strategică, valorificarea superiorităţii românilor 
în forţe şi mijloace faţă de efectivele reduse ale Armatei 1 
austro-ungare din Transilvania şi, mai cu seamă, pe 
conlucrarea promptă şi eficientă cu aliaţii. La drept 
vorbind, numai surprinderea strategică s-a realizat; pe de o 
parte, inamicul şi-a revenit destul de repede şi a transferat 
în Transilvania şi în Dobrogea forţe suficiente pentru a ne 
“juca” pe două fronturi cu întinderi disproporţionate faţă de 
posibilităţile noastre militare; pe de altă parte, aliaţii, atât 
ruşi, cât şi occidentali, au sprijinit neconvingător armata 
română, permiţând “centralilor” să-şi concentreze efortul în 
vederea contracarării acţiunilor ofensive din Transilvania. 
De altfel, Planul de campanie fusese înainte de 14/27 
august 1916 aspru criticat de generalul Al.Averescu, adept 
al orientării efortului ofensiv pe frontul din sud. Cu toate 
acestea, aliaţii nu au nici o scuză deoarece aprobaseră, 
anterior intrării în campanie, Planul românesc în ansamblul 
său şi dăduseră garanţii că-l vor respecta. Dincolo de 
criticile ce i s-au adus, de oportunitate politico-strategică şi 
conţinut (cele mai severe şi corecte la D.Dabija), Planul de 
campanie corela scopurile politice naţionale cu obiectivele 
militare. Armata română, aşa cum fiinţa ea în august 1916, 
nu putea duce – în optica specialiştilor noştri – decât un 
război ofensiv de scurtă durată, deschizând aliaţilor porţile 
Ungariei Superioare şi direcţia Constanţa – Istanbul. Într-o 
astfel de concepţie a fost ea pregătită şi este performanţa 
românilor că s-au adaptat la turnura pe care o va lua 
războiul. 
 În vederea surprinderii strategice s-a decis ca o parte 
din forţe (135.000 de oameni), constituite în “grupuri de 
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acoperire” să treacă în noaptea de 14/15 august 1916 
Carpaţii şi să creeze un dispozitiv de acoperire chiar pe 
teritoriul Transilvaniei. La adăpostul acestui dispozitiv 
trebuia să fie desfăşurată operaţia strategică de concentrare 
a principalelor grupări operative. Executarea concomitentă 
a operaţiilor de mobilizare, acoperire şi concentrare era o 
experienţă realmente unică pentru armata română şi, dacă 
ideea a fost temerară şi plină  de inventivitate, traducerea ei 
în fapt s-a obţinut cu destulă greutate, datorită lipsei de 
exerciţiu şi nerezolvării la timp a unor probleme 
organizatorice şi de natură logistică. 
 În cursul consiliilor de comandament de la sfârşitul 
lunii august 1916 (după neaşteptata înfrângere de la 
Turtucaia), Constantin Christescu a susţinut în faţa regelui 
Ferdinad I – ce se implica direct în conducerea războiului – 
punctul de vedere al opririi ofensivei în Transilvania până 
la restabilirea situaţiei pe frontul din Dobrogea. Ca urmare, 
el a fost propus de generalul Al.Averescu pentru funcţia de 
şef al Marelui Cartier General, dar primul ministru Ion 
I.C.Brătianu şi regele Ferdinand s-au opus. De altfel, 
dincolo de meritele celor doi oameni de stat în făurirea 
Marii Uniri, amestecul lor în conducerea armatei în 
campanie a făcut ca din posturile cheie, în 1916, să 
lipsească cei mai buni comandanţi şi stat-majorişti, 
Al.Averescu, C.Christescu, situaţie ce a dăunat bunei 
desfăşurări a acţiunilor militare. 
 Şef de stat-major al armatelor 2, 3 şi al Grupului de 
armate Sud, la începutul campaniei anului 1916, Constantin 
Christescu a trecut la comanda Armatei de Nord în 
noiembrie 1916 şi apoi a fost promovat subşef al Marelui 
Cartier General, în decembrie 1916. În ultima funcţie, el s-a 
implicat serios în procesul de reorganizare a armatei 
române, în iarna şi primăvara anului 1917, preocupându-se 
îndeosebi de marile unităţi ale Armatei 1, pe care o va 
comanda în vara anului 1917, la Mărăşeşti. De asemenea, 
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Constantin Christescu şi-a spus cuvântul în tratativele cu 
aliaţii ruşi şi occidentali şi la pregătirea Planului de 
campanie pentru anul 1917. A susţinut – cu prilejul 
consfătuirilor de comandament de pe frontul românesc din 
mai-iunie 1917 – proiectul româno-rus de ofensivă pe 
frontul dintre Carpaţii de Curbură şi Dunăre. Instrucţiunea 
operativă nr.29 din 19 mai/1 iunie 1917, redactată cu 
aportul său, prevedea: încercuirea şi distrugerea forţelor 
principale din Grupul de armate “von Mackensen”; în acest 
scop, armatele a 4-a rusă, la dreapta, şi 1 română, la stânga, 
vor învălui prin manevre de flanc şi pe “linii exterioare” 
Armata a 9-a germană, Armata 1 trebuind ulterior să 
lovească în spatele grupării de şoc din zona Focşani; pentru 
susţinerea celor două mari unităţi aliate, Armata a 2-a 
română va declanşa o operaţie ofensivă în avans, în 
sectorul Putna, la flancul drept al Armatei a 4-a ruse; 
Armata a 6-a rusă, de la flancul stâng al Armatei 1 române, 
va proteja manevra acesteia şi va împinge spre Dunăre 
trupele germane, bulgare şi otomane din zona Brăila; 
Armata a 9-a rusă, de la extremitatea nordică a  frontului 
românesc va desfăşura puternice acţiuni de fixare a 
inamicului. 
 Planul de campanie a început să fie tradus în realitate 
în iulie 1917, prin operaţia ofensivă victorioasă a Armatei a 
2-a române, în Valea Putnei. Spre surprinderea generală 
însă, au survenit două riposte nebănuite ale adversarului: 
străpungerea frontului din Bucovina de Nord şi Galiţia şi 
declanşarea ofensivei Grupului de armate “von 
Mackensen” între Carpaţii de Curbură şi Dunăre; ambele 
acţiuni s-au materializat pe fondul demoralizării şi 
descompunerii marilor unităţi ruse, atrase în vârtejul 
revoluţiei din anul 1917. Momentul  fiind deosebit de 
periculos pentru integritatea frontului românesc şi pentru 
existenţa de stat a României, i-a revenit generalului 
C.Christescu responsabilitatea de a rezolva criza din 
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“Poarta Focşanilor” şi de a salva teritoriul liber din 
Moldova. Prestaţia militară a fost salutară în prima etapă a 
bătăliei de la Mărăşeşti (24 iulie/6 august – 21 august/3 
septembrie 1917). 
 Preluând comanda efectivă a Armatei 1 române, 
dispusă iniţial în zona Nămoloasa, Constantin Christescu a 
ordonat înlocuirea imediată a trupelor ruse din sectoarele 
cele mai ameninţate (Carpaţii de Curbură – Siret) şi 
intrarea în luptă neîntârziat a Armatei 1. Marile unităţi din 
subordine au fost dislocate cu promptitudine trecând din 
mers la acţiune. La 24 iulie/6 august i-a ordonat generalului 
E. Grigorescu, comandantul Corpului 6 armată să se 
deplaseze de urgenţă la Tecuci, să ia legătură cu Corpul 7 
Armată rus şi să sprijine cu Divizia 5 Infanterie, Divizia 34 
Infanterie rusă, greu încercată de inamic. Alte noi unităţi au 
fost trimise la vest de Siret, creându-se un front solid între 
râu şi calea ferată Focşani - Mărăşeşti - Adjud. Germanii 
pierduseră ocazia de a captura prin surprindere podurile de 
peste Siret şi de a executa manevra de învăluire a  flancului 
stâng al Armatei a 4-a ruse. 
 În plină desfăşurare a acţiunilor militare de apărare de 
la Mărăşeşti, comandantul Armatei a 4-a ruse, generalul  
Ragoza, a ordonat retragerea trupelor proprii din sectorul 
Văii Şuşiţei, fapt ce a determinat accentuarea disensiunilor 
dintre comandamentele român şi rus. Ca să evite 
dezlănţuirea patimilor de ambele părţi – raporturile militare 
româno-ruse fiind deosebit de încordate – Marele Cartier 
General român, în frunte cu generalul C.Prezan, a 
încredinţat, la 30 iulie/12 august 1917, comanda Armatei 1 
române generalul Eremia Grigorescu; generalul Constantin 
Christescu a revenit la Marele Cartier General. 
 Dincolo de disputele de epocă în legătură cu meritele 
adjudecării victoriei de la Mărăşeşti, contribuţia generalului 
Constantin Christescu este indiscutabilă. Este astăzi un fapt 
dovedit că transferarea Armatei 1 române, sub conducerea 
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experimentatului ei şef, din zona Nămoloasa pe frontul de 
la Mărăşeşti, a schimbat situaţia strategică în sudul 
Moldovei tocmai în momentul în care inamicul era pe cale 
să-şi deschidă drum la est de Siret. Generalul Constantin 
Christescu şi trupele sale au executat o manevră pe linii 
interioare; marile unităţi s-au deplasat în marş forţat peste 
un important curs de apă şi au trecut la acţiune în cele mai 
periclitate zone de front. Concomitent, salutară s-a dovedit 
a fi menţinerea fermă a controlului asupra malului 
Siretului, a podurilor de peste râu şi capetelor de pod de la 
vest de Siret, ca şi dispunerea iniţială a marilor unităţi 
române în spaţiul cel mai vulnerabil – calea ferată Focşani-
Mărăşeşti-Siret. Comandantul Armatei 1 române a probat  
spirit de anticipaţie şi iniţiativă, sesizând momentele de 
criză, hotărâtoare la începutul unei bătălii de asemenea 
proporţii şi luând măsuri energice pentru rezolvarea lor. 
Aşa se explică faptul că a reuşit să concureze – împreună 
cu Armata a 4-a rusă – la respingerea a două atacuri şi la 
lansarea unui contraatac evident. 
 Manevrele de rocadă, alimentarea ritmică a eşalonului 
1 cu rezerve, combinarea rezistenţei de front cu loviturile 
pe flancul drept german, nenumăratele contraatacuri de 
batalion, regiment şi brigadă au transformat sectoarele de 
front menţinute de Armata 1 într-un obstacol de netrecut. 
Redutabilul adversar a fost uzat, unităţile sale au fost 
măcinate metodic; terenul s-a disputat pas cu pas, 
limitându-se la maximum pătrunderile germanilor. Toate 
încercările lor de a învălui flancul stâng al armatei (în 
sectorul Doaga) şi de a efectua o breşă la joncţiunea 
armatelor a 4-a rusă şi 1 română, pe direcţia Făurei-
Mărăşeşti au dat greş, după cum a recunoscut-o însuşi 
feldmareşalul von Mackensen. Etapa primă a bătăliei de la 
Mărăşeşti, în care s-a afirmat pe deplin generalul 
Constantin Christescu, este fără doar şi poate decisivă 
pentru campania anului 1917, în cadrul ei obţinându-se o 
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victorie remarcabilă, prin închiderea breşei strategice ce se 
contura pe frontul românesc, în zona Siretului. Ambiţiile 
“centralilor” se vor reduce astfel după încheierea acestei 
etape la nimicirea forţelor române şi ruse dintre Carpaţii de 
Curbură şi Siret. 
 În perioada preliminariilor Păcii de la Bucureşti (24 
aprilie/7 mai 1918), încheiată între România şi Puterile 
Centrale – după ieşirea Rusiei Sovietice din război -, 
generalul Constantin Christescu a preluat conducerea 
Marelui Stat Major. Misiunea sa a fost foarte dificilă. În 
primul rând, îi revenea sarcina de a redimensiona forţele 
armate în cadrul restrâns impus de vremelnicii învingători 
(demobilizarea întregii armate şi revenirea la cadru de 
pace, reducerea efectivelor, predarea armamentului şi 
muniţiilor etc.) cu observaţia că anumite capacităţi de luptă 
trebuiau păstrate pentru apărarea fruntariilor şi unor 
înfăptuiri istorice, precum unirea Basarabiei cu România 
(martie 1918). În acelaşi timp, se impunea pregătirea 
documentelor de stat major şi a oştirii, în perspectiva 
reluării operaţiilor împotriva Puterilor Centrale, în 
momentul considerat oportun de conducerea naţională. 
 Marele Stat Major, coordonat de generalul 
C.Christescu, a folosit numeroase stratageme pentru a 
înşela vigilenţa Puterilor Centrale. Această atitudine nu a 
trecut neobservată de germani, generalul E.Ludendorff, 
adjunct al şefului Marelui Cartier General german, fiind 
convins că România se pregăteşte “pentru momentul 
potrivit pentru a intra iarăşi în război împotriva noastră”. În 
toamna anului 1918, alături de viitorul mareşal 
I.Antonescu, generalul C.Christescu a lucrat la elaborarea 
planului de reintrare a armatei române în războiul 
împotriva Puterilor Centrale (anterior coordonase apărarea 
militară a actului Unirii Basarabiei cu Ţara). Planul de 
mobilizare aprobat de şeful Marelui Stat Major preconiza 
crearea a două mari grupări de forţe armate, prin chemarea 
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la arme în două etape: în prima etapă marile unităţi cu 
efective aproximativ complete (diviziile 6, 7, 8, 13, 14 
Infanterie, 9, 10 Infanterie şi 2 Cavalerie din Basarabia, 
precum şi 1, 2 Vânători; în etapa a doua alte 8 divizii 
dislocate la pace în teritoriul ocupat. 
 În vederea respingerii unei posibile agresiuni şi 
reintrării în război, marile unităţi au fost dispuse astfel: 
Corpul 5 în Basarabia, Armata de Prut (4 divizii) între 
Bârlad şi Prut şi Armata de Siret (4 divizii) în zona 
Paşcani, Roman, Bacău, Oneşti. La 22 octombrie/4 
noiembrie 1918, Marele Stat Major a stabilit legătura cu 
forţele aliate din Balcani, iar la 27 octombrie/9 noiembrie 
România a reluat armele împotriva Puterilor Centrale. A 
doua mobilizare a armatei române a fost pregătită de 
generalul Constantin Christescu, realizarea ei concretă 
trecând ulterior în grija Marelui Cartier General, condus de 
generalul Constantin Prezan şi de locotenent-colonelul 
I.Antonescu. În răspunderea acestui organism au căzut şi 
atribuţiile de conducere militară superioară. Rolul 
generalului Constantin Christescu în 1919 a fost important 
pe linie organizatorică şi logistică, el nedeţinând o 
comandă militară în campania împotriva Ungariei. 
 Atunci când s-a optat pentru revenirea la starea de 
pace şi s-a demobilizat Marele Cartier General, la începutul 
anului 1920, generalul Constantin Christescu a fost chemat 
din nou la conducerea Marelui Stat Major cu misiunea de a 
coordona procesul de reaşezare a sistemului militar 
naţional pe temelii noi, în concordanţă cu cele mai noi 
deschideri în arta războiului operate pe plan naţional şi 
european. Era o certă recunoaştere a priceperii sale în 
materie de organizare, analiză de stat major şi îndrumare a 
complexelor forme ale pregătirii de luptă. Între măsurile 
adoptate cu aportul său se înscriu: demobilizarea armatei şi 
trecerea ei la cadrul de pace (1920); elaborarea de noi 
orientări în pregătirea de luptă, teoria şi practica 
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regulamentară (accentul pus pe pregătirea tehnică, 
revizuirea regulamentelor infanteriei, artileriei şi cavaleriei 
– 1919-1923); pregătirea unor acte normative şi prevederi 
constituţionale (în preliminariile promulgării Constituţiei 
din 1923 şi a Legii de organizare a puterii armate din 
1924); crearea structurii organizatorice a oştirii, bazată pe 3 
inspectorate generale de armată (la război 3 comandamente 
de armată), 7 corpuri teritoriale; reorganizarea Ministerului 
de Război şi a Marelui Stat Major; pregătirea noilor planuri 
de război, mobilizare şi a noilor reglementări de recrutare şi 
instrucţie; constituirea Consiliului Superior al Armatei 
(conducerea, pregătirea de luptă, organizarea şi conducerea 
operativă a armatei) şi a Consiliului Superior al Apărării 
Ţării în anii 1919, 1924; reorganizarea infanteriei, artileriei, 
cavaleriei, aviaţiei şi marinei; înfiinţarea marilor unităţi de 
vânători de munte, a Comandamentului Trupelor de 
Comunicaţii, Direcţiei 11 Tehnice, Comitetului Tehnic al 
Materialelor de Război (1919, 1920), a Inspectoratului 
Tehnic al Cavaleriei, a primului batalion de tancuri, 
sporirea numărului unităţilor de pionieri (câte 1 regiment la 
fiecare corp de armată); încheierea alianţelor defensive cu 
Polonia (3 martie 1921), Cehoslovacia (22 aprilie 1921) şi 
Iugoslavia (7 iunie 1921). Deosebit de importantă a fost 
activitatea depusă la Marele Stat Major după 1920 pentru 
elaborarea proiectelor şi ipotezelor de apărare ale României 
Mari. Documentele pregătite de generalul C.Christescu 
între 1920-1923 vor fi luate ca elemente de referinţă în 
toată perioada interbelică. 
 În faţa corpului său neînsufleţit, academicianul 
Grigore Antipa, relevând personalitatea ilustrului dispărut, 
spunea: “Moartea generalului Christescu este un doliu 
naţional, la care Academia Română participă cu durere şi 
pietate (…). Pentru cugetarea românească generalul 
Constantin Christescu este cea mai splendidă manifestare a 



 102

geniului românesc, atât ca gânditor, cât şi ca artist în arta şi 
ştiinţa strategică”. 
 Stat-majorist cu metodă şi rigoare, comandant cu 
intervenţii salvatoare în campania anului 1917, organizator 
al armatei în război şi atunci când se redefinea potenţialul 
de apărare imediat după făurirea României Mari, generalul 
Constantin Christescu şi-a confundat opera şi viaţa – 
curmată în noaptea de 8/9 mai 1923, la vârsta de 57 de ani 
– cu destinul oştirii naţionale, în cea mai glorioasă epocă a 
istoriei noastre militare moderne. Istoria a făcut ca acest 
mare şi, în acelaşi timp, modest om să se numere – 
împreună cu mareşalii C.Prezan, Al.Averescu, I.Antonescu 
– în eşalonul întâi al personalităţilor care au redefinit, în 
prima jumătate a secolului XX, gândirea militară şi de stat 
major românească, spiritul şi înseşi bazele construcţiei 
noastre ostăşeşti, călită pe câmpurile de luptă ale unui 
război mondial de proporţiile celui din 1914-1918. 
 După moartea generalului au apărut o serie de dispute 
legate de solicitarea familiei sale, în special a soţiei, Eliza 
Christescu, adresată Ministerului de Război, ca osemintele 
lui Constantin Christescu să fie depuse într-un sarcofag 
neocupat din Mausoleul de la Mărăşeşti, care îi fusese de la 
început destinat. 

Se pare că principala opoziţie a venit din partea 
familiei generalului Eremia Grigorescu care vedea în acest 
fapt o diminuare a meritelor celui ce-i succedase lui 
Constantin Christescu la comanda Armatei 1 în Bătălia de 
la Mărăşeşti. Cert este că acest refuz s-a materializat şi într-
o hotărâre de guvern elaborată în septembrie 1942 prin care 
se stipula că “în criptele de la Mărăşeşti vor fi instalate 
numai rămăşiţele pământeşti ale eroilor căzuţi pe câmpul 
de bătaie de la Mărăşeşti, cu excepţiunea faptelor deja 
împlinite”. În balanţa acestei hotărâri s-a fi putut să fi 
atârnat greu faptul că terenul pe care s-a construit 
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Mausoleul a fost donat de către marele moşier 
Negropontes, socrul generalului Eremia Grigorescu. 
 Cu toate insistenţele soţiei sale, Constantin Christescu 
a rămas înhumat în cimitirul Belu (civil) din Capitală. În 
1943, încercând să dea o soluţie acestei dispute, Mareşalul 
Ion Antonescu ordonă o cercetare pentru elucidarea 
împrejurărilor în care generalul Christescu a fost înlocuit de 
la comanda Armatei 1 în vara lui 1917. Ca urmare a 
anchetei, el ordonă ministrului Apărării Naţionale să 
studieze modalitatea depunerii osemintelor defunctului în 
locul ce i se cuvenea, în sarcofagul destinat lui, şi care era 
încă gol. În acest scop a fost întocmit de către Aşezământul 
Naţional “Regina Maria” pentru Cultul Eroilor, la 26 mai 
1943, un “Proiect de program pentru strămutarea 
osemintelor generalului de corp de armată Christescu 
Constantin de la Bucureşti la Mărăşeşti” şi un tabel cu 
persoanele ce urmau să asiste la solemnităţi. Acestea erau 
programate să se desfăşoare la 1 august 1943 la Bucureşti 
şi la 2 august la Mărăşeşti, pentru ca osemintele eroului să 
se găsească acolo în ziua de  6 august, când se organiza 
aniversarea Bătăliei de la Mărăşeşti. Din motive, încă 
neelucidate, mareşalul a “suspendat” operaţiunea, care nu 
s-a mai executat niciodată. Ba mai mult în 1947, în 
sarcofagul destinat generalului român au fost depuse 
osemintele generalului sovietic Feodor Alexandrovici 
Colodeev, inspector al artileriei Corpului 8 Armată rus. Cu 
toate că demersurile descendenţilor lui Constantin 
Christescu au fost continuate şi în perioada comunistă ele 
au rămas fără rezultat. 

Gestul reparator faţă de memoria unuia dintre artizanii 
Marii Uniri nu poate fi considerat niciodată a fi venit prea 
târziu. Este necesară numai voinţa de a-l înfăptui. 
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General de brigadă 

 DUMITRU ILIESCU 
Şef al Statului Major General în anul 1916 

 
 S-a născut la 24 septembrie 
1865, la Drăgăşani. După 
terminarea cursurilor liceale 
(1884), a urmat Şcoala Militară de 
Ofiţeri, la absolvirea căreia obţinea 
gradul de sublocotenent ( 1 iulie 
1886), fiind repartizat la Şcoala 
specială de Artilerie şi Geniu; a 
lucrat aici doar 4 luni (până la 1 
noiembrie 1886). Avansări 
ulterioare: locotenent – 1 ianuarie 

1889; căpitan – 8 aprilie 1893; maior – 10 mai 1899; 
locotenent-colonel – 10 mai 1907; colonel – 10 mai 1910 şi 
general de brigadă – 14 martie 1914. De la 1 noiembrie 
1886 şi până la 1 aprilie 1893, când a fost mutat la 
Arsenalul Armatei, ofiţerul a deţinut funcţii de comandă, 
potrivit gradului său, în regimentele 1, 4, 6, 7 şi 10 artilerie. 
Între timp, a absolvit şi cursurile şcolii Politehnice din 
Paris, ca şi primul ministru Ion I. C. Brătianu. 
 La Arsenalul Armatei, a activat în intervalul 1 aprilie 
1893 – 1 decembrie 1894, după care a îndeplinit diferite 
funcţii de comandă şi stat-major în unităţi de artilerie, 
precum şi în Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu. 
 După avansarea la gradul de general de brigadă 
(1914), a fost numit secretar general al Ministerului de 
Război; a deţinut această funcţie până la 1 mai 1918, când a 
trecut în rezervă prin demisie. 
 A îndeplinit şi unele însărcinări speciale: în anii 1893, 
1898, 1902 şi 1904 a făcut parte din comisia de recepţie a 
tunurilor Krupp, iar în anii 1905-1907 şi 1908-1909 a 
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deţinut preşedinţia comisiei de recepţionare a tunurilor cu 
tragere “repede” şi a obuzierelor de câmp. 
 În campania anului 1916 a Războiului nostru de 
întregire, a fost subşef (15 august – 25 octombrie) şi şef (25 
octombrie – 5 decembrie) al marelui Cartier General. 
 Cariera generalului Dumitru Iliescu cuprinde, de fapt, 
trei importante perioade: martie 1914 – august 1916, când a 
răspuns de pregătirea de război, organizatorică şi pe linie 
de comandament a oştirii, a economiei, teritoriului şi 
populaţiei, 15 august - 5 decembrie 1916, marcată de rolul 
său în conducerea de campanie a armatelor române ca 
subşef şi şef al Marelui Cartier General; 1917 – 1918, care 
se detaşează prin activitatea desfăşurată pe lângă 
organismele interaliate de conducere a războiului şi prin 
demersurile politico-militare pentru susţinerea în exterior a 
cauzei Marii Uniri. 
 În direcţia sporirii efectivelor aflate sub arme şi a 
îmbunătăţirii instrucţiei trupelor combatante, generalul 
Dumitru Iliescu, în cooperare cu şeful Marelui Stat Major, 
a întocmit proiectele unor “mobilizări parţiale”. O primă 
mobilizare s-a efectuat în vara anului 1914, odată cu 
declanşarea războiului mondial. Mai târziu, după lăsarea la 
vatră a unor numeroase efective, în ianuarie-aprilie 1915, s-
au concentrat în cazărmi rezerviştii din 18 regimente de 
infanterie, 5 regimente de vânători, 11 batalioane de 
rezervă, 20 regimente de cavalerie şi 9 regimente de 
artilerie, cărora li s-au alăturat, în octombrie 1915, 40 de 
batalioane. 
 Războiul mondial surprinsese România “pe picior 
greşit” în dotarea cu mijloace de luptă; armamentul era, în 
mare măsură, neîndestulător şi învechit. Căutând să 
remedieze parţial situaţia, generalul Dumitru Iliescu şi 
colaboratorii săi au redactat şi aplicat planurile de 
completare a armamentelor, muniţiilor, materialului de 
război şi echipamentului, începând cu august 1914. 
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Industria românească – deşi redusă ca potenţial productiv – 
a fost mobilizată sub conducerea  guvernului şi a 
Ministerului de Război, creându-se ca organe superioare 
politice şi militare: Comisia tehnico-industrială ce trebuia 
să lucreze în comun cu Direcţia generală a muniţiilor, după 
15/28 noiembrie 1915 (33 de unităţi productive pentru 
muniţii, 2 pentru focoase, 10 pentru afete, 16 pentru 
grenade, 20 pentru trăsuri). 
 Concomitent, generalul Dumitru Iliescu a coordonat 
acţiunile comisiilor trimise în exterior pentru a achiziţiona 
armament (Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie, Elveţia, 
S.U.A., Rusia, Germania, Austro-Ungaria). În ţară au ajuns 
până la declanşarea Războiului de întregire - din cele mai 
diferite motive - mult mai puţine materiale de război decât 
cele comandate (doar 9982 puşti, 226 mitraliere, 82000 
pistoale, 24 tunuri de 120 mm, 100 mortiere de 58 mm, 80 
avioane din Franţa). 
 Pe de altă parte, primul ministru I.I.C.Brătianu l-a 
folosit pe generalul Dumitru Iliescu şi ca expert în cursul 
negocierilor pentru perfectarea documentelor de aderare la 
Antantă: 10/23 septembrie 1914 Acordul de coordonare a 
poziţiei faţă de război parafat cu Italia; Convenţia secretă 
cu Rusia din 18 septembrie/1 octombrie 1914 (dreptul 
României de a se uni cu Transilvania, la momentul socotit 
ca fiind oportun); Acordul de asistenţă mutuală cu Italia din 
24 ianuarie/6 februarie 1915 (valabil pe 4 luni); 
convorbirile cu reprezentanţii Franţei, Marii Britanii şi 
Rusiei în vederea aderării la Antantă, din 1915-1916; 
convorbirile de comandament cu Înaltele comandamente 
aliate din vara anului 1916. Tratatul politic şi Convenţia 
militară dintre România şi Antantă din 4/17 august 1916  
recunoşteau egalitatea  dintre ţara noastră şi marile puteri, 
inclusiv participarea la conferinţa de pace cu vot egal şi 
apartenenţa la statul român a Transilvaniei, Banatului, 
Crişanei şi Maramureşului; România se obliga să intre în 
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război cât mai repede posibil şi să nu accepte pacea 
separată; aliaţii se angajau să sprijine diplomatic, material 
(300 tone de echipament, muniţii, armament pe zi) şi 
militar (ofensive în Galiţia, Bucovina de Nord şi Balcani) 
acţiunea armatei române. 
 Activitatea generalului Dumitru Iliescu în perioada 
neutralităţii (1914-1916) a fost nu o dată judecată cu 
părtinire, în egală măsură de către partizanii şi de către 
detractorii lui. Noi ne vom ghida numai după documentaţia 
istorică, demersuri, realizări şi după impactul lor asupra 
artei militare. 
 De la început reamintim că generalul Dumitru Iliescu 
a purtat – în mare măsură – răspunderea pentru conducerea 
pregătirii militare a Războiului de întregire (de pregătirea 
politico-diplomatică şi de ansamblu s-au îngrijit regele 
Ferdinand şi primul-ministru I.I.C.Brătianu) şi implicit 
pentru supervizarea iniţiativelor Marelui Stat Major. În 
mod concret, Dumitru Iliescu a îndeplinit funcţia de “şef de 
stat major” neoficial al primului-ministru şi Înaltei 
conduceri politico-militare a statului. Cunoştinţele sale de 
inginer, ştiinţifice, tehnice şi militare, relaţiile cu mediile 
politice – protecţia lui I.I.C.Brătianu -, ca şi calităţile de 
organizator i-au uşurat misiunea. 
 Generalul Dumitru Iliescu a fost confruntat, încă de la 
preluarea funcţiilor sale, cu o moştenire totuşi 
împovărătoare. Din multiple cauze – economice, de joc 
politic interior, financiare, de orientare diplomatică, 
dinastice etc. – România nu avea în 1914 aparatul militar 
necesar unui Război de întregire. Efectivele sub arme şi de 
rezervă nu fuseseră întotdeauna pregătite pentru războiul 
modern, în cadrul căruia dominau armamentul de foc şi 
artileria grea. Armata nu dispunea de mai mult de 100-
150000 oameni capabili să acţioneze în război; lipseau 
cadrele, de la cele cu grade inferioare la marii comandanţi; 
armamentul rămăsese, într-o măsură majoră, cu toate 
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eforturile financiare depuse, la nivelul anului 1900; 
sistemele de mobilizare, susţinere logistică, asigurare 
sanitară erau depăşite etc. Armata română, în ciuda 
victoriei facile din cel de-al doilea război balcanic, fusese, 
la drept vorbind, construită în ideea angajării unor operaţii 
de apărare, alături de Puterile Centrale, în eventualitatea 
unei agresiuni ruse. 
 Obiectivele fixate de Înalta conducere politico-
militară în faţa lui Dumitru Iliescu şi colaboratorilor săi 
reclamau tocmai transformarea armatei într-o forţă ofensivă 
de mari efective, dotată cu armamentul cuvenit, cu o putere 
de foc şi o mobilitate superioară. Obiectivele erau în 
contradicţie cu resursele materiale de moment ale ţării, cu 
orientarea impusă până atunci doctrinei, strategiei şi 
pregătirii de luptă, cu situaţia internaţională care datorită 
operaţiilor de război desfăşurate în proximitatea României, 
împiedică folosirea “arsenalului extern de armament” 
pentru satisfacerea nevoilor proprii. 
 Ministerul de Război, Marele Stat Major, generalul 
Dumitru Iliescu şi experţii, în astfel de circumstanţe, au 
apelat la singura soluţie posibilă – utilizarea la maximum a 
resurselor aflate la dispoziţie. Ca atare, s-au mărit 
considerabil efectivele (peste 500000 de oameni) 
mobilizate  şi mobilizabile (peste 1 milion de oameni în 
total). Se spera că armata română va reuşi, pe această cale, 
să-şi adjudece superioritatea faţă de inamic în forţă vie. 
Orientarea respectivă a dăunat pe termen scurt armatei, 
datorită amalgamării unităţilor active cu cele de rezervă, 
dar pe termen lung a pus la dispoziţia statului efectivele 
absolut obligatorii pentru susţinerea strălucitelor campanii 
din 1917 şi 1919. În orice caz, în vara anului 1916, armata 
noastră provoca temeri autentice adversarului, care 
cunoştea oricum, graţie sistemului său de informaţii, 
puterea militară a României. În situaţia de criză din vara 



 109

anului 1916 armata română reprezenta un mare pericol la 
flancul sudic al Puterilor Centrale. 
 În scopul satisfacerii nevoilor de materiale de război, 
s-au mobilizat – după cum s-a evidenţiat anterior – 
capacităţile economice autohtone, s-au lansat comenzi în 
străinătate, s-au readaptat mijloace de luptă (de artilerie) 
mai vechi. În sfera organizării, s-au constituit, pentru prima 
dată în România, 4 armate de operaţii şi cele dintâi grupuri 
de armate, rezerve de artilerie grea, unităţi de aviaţie etc. 
De asemenea, s-au întrunit şi cele dintâi  organisme  
militar-economice de mobilizare pentru război a economiei 
şi s-au elaborat şi planurile aferente; această experienţă de 
natură organizatorică va fi absolut necesară în opera de 
refacere a oştirii din 1917. 
 Importantă a fost şi contribuţia generalului Dumitru 
Iliescu la încheierea alianţei politico-militare cu Antanta, 
care, cel puţin oficial, oferea armatei condiţiile favorabile 
pentru aplicarea planului de campanie; neonorarea 
obligaţiilor aliaţilor nu poate, fără îndoială, să fie apreciată 
ca o “vină majoră” a generalului ori a primului-ministru 
român. Cât despre planul de campanie – aprobat de 
Dumitru Iliescu – el oferea posibilitatea stat-majoristică a 
eliberării Transilvaniei, cu o singură condiţie esenţială – 
partea română de comandă şi execuţie şi aliaţii să-l respecte 
în prevederile lui hotărâtoare. Opţiunea pentru angajarea 
loviturii principale în Transilvania se baza atât pe principiul 
corelării scopului politic cu obiectivele de război, cât şi pe 
practica istorică ce pleda cu exemple celebre, pentru teza 
importanţei strategice a cuceririi reduitului montan din 
Ardeal, în ipoteza declanşării unor acţiuni complexe de 
unificare naţională a pământurilor româneşti pe cale 
militară (dirijarea grosului trupelor române spre Balcani ar 
fi lăsat ţara şi Capitala fie la discreţia trupelor ruse “aliate”, 
fie la aceea a celor austro-ungaro-germane). Având mari 
efective în unităţi amalgamate, cu armament slab şi fiind 
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confruntată cu ultimatumul Antantei, România nu avea altă 
şansă de victorie decât să-şi arunce armatele în Poarta 
Someşului pentru a deschide grosului forţelor aliate 
trecătorile din Carpaţii nordici, şi în Dobrogea, pentru a le 
deschide drumul spre Constantinopol. În circumstanţele din 
1916, războiul său nu putea să fie decât de scurtă durată, iar 
armatele sale nu puteau îndeplini decât rolul de avangărzi 
strategice ale aliaţilor în Europa Centrală şi în Balcani. 
Avangărzile strategice au pornit la asalt”, aliaţii însă au 
“bătut pasul pe loc”, pierzând momentul valorificării crizei 
apărute în tabăra Puterilor Centrale. 
 Cele mai virulente atacuri la adresa generalului 
Dumitru Iliescu au avut totuşi ca ţintă modul în care acesta 
a condus şi coordonat armata română în campania anului 
1916. Unele ne par astăzi justificate, altele sunt, desigur, 
exagerări sau atitudini partizane. 
 O înţelegere ştiinţifică a problematicii analizate 
necesită, înainte de orice luare de poziţie, cunoaşterea 
aprofundată a mecanismelor de conducere politico-militară, 
de război şi strategică specifice României acelor timpuri, a 
repartizării responsabilităţilor între suveran, cabinetul de 
Război, Marele Cartier General, marile comandamente, a 
influenţelor interne şi externe etc. Concret, la declanşarea 
Campaniei anului 1916, conducerea superioară de război se 
concentra în mâinile regelui Ferdinand I şi ale primului-
ministru I. I. C. Brătianu; Marele Cartier General, în frunte 
cu nefericitul general Vasile Zottu şi Dumitru Iliescu, 
îndeplinea sarcini tehnice, “operative”; hotărârile majore se 
adoptau în Consiliul de Război – de multe ori ad-hoc – 
prezidat de rege, în prezenţa lui I.I.C.Brătianu, care 
obişnuia să aibă “ultimul cuvânt”. Din octombrie 1916 şi 
ianuarie 1917 se vor face resimţite influenţele Misiunii 
Militare Franceze (de Franţa depindea reînarmarea oştirii) 
şi a Cartierului General ţarist (de Rusia depindea existenţa 
frontului din Moldova). 
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 Din memoriile unor înalţi comandanţi şi din arhive 
reiese că operaţiile de început, de mobilizare, acoperire şi 
concentrare a principalelor grupări de forţe pe frontierele 
de nord, nord-vest şi sud au fost inspirate de o concepţie 
curajoasă, centrată pe ideea de surprindere strategică. 
Execuţia lor s-a realizat greoi, transporturile au funcţionat 
greoi, comandamentele de mari unităţi şi-au preluat 
sectoarele de acţiune relativ târziu. Pentru frontul din 
Transilvania, cu o amplitudine de aproximativ 900 km 
(lărgime), nu s-a constituit o instanţă superioară de 
comandă (grup de armate) decât în septembrie 1916, şi nici 
atunci acesta nu a funcţionat. Pe frontul de sud, simpla 
înaintare a trupelor germano-bulgare în Cadrilater, a produs 
emoţie în rândurile Înaltei conduceri de război române, 
determinând-o, la doar 12 zile de la inaugurarea operaţiei 
de eliberare a Transilvaniei, să “mute” efortul principal de 
război în Dobrogea; astfel, armata română era obligată să 
renunţe la efectul surprinderii strategice la nord şi vest de 
Carpaţi şi să se  apere pe două direcţii. Eroarea săvârşită de 
Înalta conducere de război română – sub presiunea regelui 
şi a primului-ministru – este semnalată de generalul von 
Falkenhayn, fost şef al Marelui Cartier General german, 
care aprecia că atingerea liniei Mureşului de către trupele 
române şi luarea sub control a căii ferate din Valea 
Mureşului, la vest şi nord de Sibiu, s-ar fi soldat cu 
pierderea Transilvaniei de către Puterile Centrale. 
 Anumiţi comandanţi şi analişti militari – mareşalul 
Alexandru Averescu, generalul Gheorghe Dabija – i-au mai 
reproşat generalului Dumitru Iliescu şi Marelui Cartier 
General (condus totuşi până la 25 octombrie 1916 de 
generalul Vasile Zottu) proiectele nerealiste de reluare a 
ofensivei în Transilvania în septembrie 1916, în Oltenia în 
noiembrie 1916 şi necunoaşterea realităţilor din zona Văii 
Jiului, în noiembrie 1916, atunci când forţele inamice au 
izbutit să penetreze la sud de Carpaţi. În noiembrie 1916, 
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generalul Dumitru Iliescu a sprijinit planul angajării 
bătăliei de la Argeş, Neajlov, propusă de generalul 
H.M.Berthelot, şeful Misiunii Militare Franceze, deşi 
proiectele anterioare prevedeau, după trecerea Oltului şi 
Dunării de către  inamic, apărarea pe aliniamente succesive 
între Olt şi Siret. 
 La 5 decembrie 1916, generalul Dumitru Iliescu a fost 
înlocuit cu generalul Constantin Prezan în fruntea Marelui 
Cartier General. 
 Dacă deficienţele de stat-major manifestate în 
activitatea generalului Dumitru Iliescu la Marele Cartier 
General sunt evidente (momentul august 1916 şi altele, 
poate şi hotărârea de a se declanşa bătălia de la Argeş, 
Neajlov), o simplă comparaţie a dificultăţilor misiunilor 
sale faţă de misiunile echipei Constantin Prezan, în 1917, 
sunt de luat în calcul: coordonarea în 1916 a 4 armate, 
dispuse pe 2 fronturi cu amplitudini de 900 şi 500 km, fără 
nici un ajutor substanţial al aliaţilor (conducerea a 2 armate 
în 1917 pe un front de 100 km, în prezenţa a 3 armate ruse 
în Moldova); intrarea în Campania anului 1916 cu trupe 
parţial instruite şi dotate cu armament uzat fizic şi moral 
(Campania anului 1917 a beneficiat de trupe cu experienţă 
de război şi cu armament modern); coordonarea unor 
“mase de oameni” (peste 800.000) pe fronturi situate la 
distanţe apreciabile de Marele Cartier General, fără sisteme 
moderne de transmisiuni şi legături (în 1917 numărul 
efectivelor combatante era redus la jumătate, iar Marele 
Cartier General beneficia de aparatură nouă de 
transmisiuni); lipsa oricărei experienţe de comandament a 
unor operaţii de amploarea celor din 1916 
(comandamentele române din 1917 au fost crescute la 
şcoala anului 1916, asimilând experienţa operativă a acelui 
an de aspre înfruntări militare) etc. Chiar şi în astfel de 
circumstanţe, conducerea Campaniei din 1916 are la activ, 
într-o retrospectivă obiectivă succesul operaţiei de apărare 
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strategică din Carpaţi din septembrie-octombrie; 
promovarea proiectului manevrier pe linii interioare din 
“Bătălia Bucureştiului”, salvgardarea oştirii şi evacuarea 
principalelor capacităţi combative umane, la finalul 
campaniei. 
 Trimis ca reprezentant al Marelui Cartier General pe 
lângă aliaţi, la începutul anului 1917, Dumitru Iliescu a 
impus cu competenţă punctele de vedere româneşti, în 
preliminariile adoptării planului ofensivei strategice a 
Antantei pentru Campania anului 1917. În acelaşi timp a 
acţionat pentru constituirea de unităţi, în 1918, de voluntari 
români pe fronturile occidentale. 
 După 1918 a desfăşurat o activitate financiară şi 
economică. A fost preşedinte la “Societatea de Credit 
Străin”, la “Subsolul român”, la “Tăbăcăria Naţională” şi 
membru în direcţiunea “A.E.C.” 
 Principalele lucrări ale lui Dumitru Iliescu au fost: 
Războiul pentru întregirea României, I (1920); Documente 
privitoare la războiul pentru întregirea României (1924). 
 Cadru de bază al Oştirii, ce a îndeplinit misiuni 
deosebite pe linia construcţiei militare româneşti la 
începutul secolului XX, generalul Dumitru Iliescu s-a 
detaşat ca o personalitate incontestabilă a Înaltului 
comandament naţional, în epoca dezvoltării moderne a 
naţiunii şi a desăvârşirii unificării de stat. 
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Mareşal  

CONSTANTIN PREZAN  
Şef al Statului Major General în anii: 1916-1918;1918-1920 

 
 Născut la 27 ianuarie 1861 în 
localitatea Butimanu – Snagov, 
Constantin Prezan şi-a început 
cariera militară în iulie 1878, la 
numai câteva luni de la terminarea 
Războiului de independenţă, când a 
devenit elev al Şcolii de Ofiţeri de 
Infanterie şi Cavalerie din 
Bucureşti. La absolvirea ei (1880) 
obţine gradul de sublocotenent, 

fiind repartizat la Batalionul 1 Geniu. Îşi perfecţionează 
pregătirea de ofiţer de geniu în cadrul şcolii Speciale de 
Artilerie şi Geniu din Bucureşti (1883) şi la Şcoala de 
Aplicaţie de Artilerie şi geniu de la Fontainebleau (1886). 
După un scurt stagiu în Germania, revine în ţară ca 
profesor-ajutor la Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu din 
Bucureşti. În anul 1887 este mutat la Regimentul 2 Geniu. 
Avansări: locotenent (1883), căpitan (1887), maior (1891), 
locotenent-colonel (1895), colonel (1901), general de 
brigadă (1907), general de divizie (1914), general de corp 
de armată (1917), mareşal (1930). Funcţii îndeplinite: şef 
de sector la “Cetatea Bucureştiului” (1891-1894); în 
Comandamentul “Cetăţii Bucureştiului” (1896); în Statul 
major regal (1896); comandant al Brigăzii 13 Infanterie 
(1904), al Diviziei 3 Infanterie (1910) şi 7 Infanterie 
(1911), al Corpului 3 Armată (1914) şi al Corpului 4 
Armată. Participă, în fruntea Diviziei 7 Infanterie, la cel de-
al doilea Război balcanic (1913), distingându-se prin viteză 
de reacţie şi capacitate de adaptare la teren. 
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 Cariera militară a generalului C.Prezan cunoaşte 
apogeul în timpul Războiului de întregire (1916-1919), 
când se află la comanda Armatei de Nord (august-
noiembrie 1916), a Grupului de armate “General Prezan”, 
în cadrul “Bătăliei Bucureştiului” (16/29 noiembrie – 20 
noiembrie/3 decembrie 1916) şi, apoi, în fruntea Marelui 
Cartier General (5 decembrie 1916 – 1 aprilie 1918, 28 
octombrie 1918-23 martie 1920). 
 Preluând conducerea Marelui Cartier General – în 
realitate a armatei române de campanie – generalul C. 
Prezan şi-a asumat o sarcină care putea fi definită ca 
“supraomenească”. Armata de operaţii fusese parţial 
distrusă în anul 1916 (peste 250.000 de morţi, răniţi, 
dispăruţi şi prizonieri), iar baza ei logistică se diminuase 
considerabil prin pierderea Olteniei, Munteniei şi 
Dobrogei. Din 4 armate, cât avusese România la începutul 
Războiului de întregire, se putea conta numai pe una 
singură în decembrie 1916. Unităţile şi marile unităţi 
suferiseră pierderi drastice în cadre, trupe şi mijloace de 
luptă, moralul personalului fiind coborât aproape de cota 
zero. Marele cartier General, la rândul său, trecea printr-o 
profundă criză organizatorică şi de autoritate din cauza 
felului în care fusese condus de predecesori şi a repetatelor 
erori şi eşecuri militare. Pe acest fundal, prestigiul şi 
autoritatea şefului Marelui Cartier General (până-n 
decembrie 1916, generalul D.Iliescu) avuseseră de suferit, 
regele Ferdinand I, primul ministru Ion I.C.Brătianu şi 
generalul francez H.M.Berthelot atribuindu-şi prerogative 
lărgite în conducerea superioară militară. Aliaţii ruşi, 
profitând de situaţie, încercau să-şi subordoneze armata 
română, cu atât mai mult cu cât ei dispuneau de forţe mai 
numeroase pe frontul din Moldova. 
 Într-o primă urgenţă, generalul C. Prezan şi ajutoarele 
sale şi-au propus să realizeze un dispozitiv de apărare 
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coerent în Moldova, să reorganizeze oştirea şi să aşeze pe 
temelii solide relaţiile cu aliaţii. 
 Echipa C.Prezan – I.Antonescu – ce a conlucrat, în 
pofida unor dezacorduri şi cu alţi specialişti autentici, 
precum generalii Al.Averescu şi C.Christescu, subşef al 
Marelui Cartier General – a depus eforturi stăruitoare în 
vederea reorganizării armatei şi a pregătirii ei pentru a face 
faţă rigorilor războiului modern de poziţii. În demersul său 
constructiv, Marele Cartier General a primit o susţinere 
efectivă din partea Misiunii Militare Franceze şi, parţial, a 
comandamentelor ruse din Moldova. 
 Începând cu ianuarie 1917, marile unităţi române au 
fost încadrate într-o structură complexă de front – Frontul 
românesc (grup de armate), condus în mod nominal de 
regele Ferdinand I, care avea locţiitor pe generalul rus V.V. 
Zaharov. Marele Cartier General român îşi menţinea 
prerogativele de conducere a trupelor proprii care-şi 
păstrau individualitatea ca organică şi comandament. 
Structura Frontului românesc a înrâurit pozitiv puterea 
militară a statului prin stabilirea frontului, dar în acelaşi 
timp a impus o dependenţă evidentă a intenţiilor şi 
acţiunilor noastre operative şi strategice de comportarea 
aliatului rus, cu toate că Misiunea Militară Franceză s-a 
interpus celor două părţi pentru reducerea şi aplanarea 
conflictelor, susţinând în numeroase ocazii punctul de 
vedere românesc. Date fiind dependenţa României de 
aprovizionarea cu mijloace de război din Franţa şi 
speranţele guvernului de la Iaşi că această ţară ne va proteja 
de “aliatul” rus, rolul Misiunii Franceze va fi 
supradimensionat. 
 Marele Cartier General şi-a concentrat atenţia, în 
aceste împrejurări interne şi externe excepţionale, în 
direcţiile reorganizării comandamentelor, marilor unităţi şi 
unităţilor, perfecţionării pregătirii lor de luptă şi a  calităţii 
materialului de război, planificării operaţiunilor Campaniei 



 117

anului 1917. Documentul cadru pregătit de Marele Cartier 
General pentru refacerea armatei purta titlul de 
“Instrucţiunile speciale de reorganizare”. În locul celor 4 
armate din Campania anului 1916, s-au constituit două 
comandamente de armată (1 şi 2); armatele erau prevăzute 
cu rezerve de armate, unităţi de artilerie grea, cavalerie, 
geniu şi servicii. Corpurile de armată au primit 
responsabilităţile de comandă tactică (două – trei divizii). 
Divizia de infanterie şi-a redus efectivele şi a câştigat în 
mobilitate şi putere de foc. La rândul său, divizia de 
cavalerie s-a apropiat considerabil de nivelul unei mari 
unităţi tactice de “infanterie călare”, accentul instrucţiei 
mutându-se de la lupta cu arma albă spre cea cu mijloace 
de foc. 
 Generalul C.Prezan s-a preocupat îndeaproape de 
creşterea puterii de foc a artileriei – element esenţial în 
războiul de poziţii. Astfel, numărul bateriilor de artilerie 
grea a sporit la 52, lor adăugându-li-se 15 baterii de 
mortiere de tranşee şi 120 de guri de foc de artilerie 
antiaeriană. Pe lângă artilerie, s-a dezvoltat rapid şi aviaţia, 
care era compusă în vara anului 1917 din 3 grupuri cu câte 
două escadrile observaţie, una de luptă şi una companie 
observaţie. Aviaţia va acţiona eficient în timpul marilor 
bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz ca şi artileria grea, 
de altfel. 
 În ansamblu, acţiunea de reorganizare a 
comandamentelor, marilor unităţi şi unităţilor s-a 
desfăşurat atât pe front (Armata a 2-a), cât şi în spatele 
frontului (Armata 1) în mai multe etape definitivându-se în 
vara şi toamna anului 1917. 
 Sub unghiul pregătirii de luptă, Marele Cartier 
General a promovat o linie de valorificare a experienţei 
proprii din Campania anului 1916 şi a celei internaţionale. 
Trupele au fost instruite pentru acţiuni de apărare şi 
ofensivă, cu folosirea armamentului automat, a grenadelor 
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şi mijloacelor de protecţie împotriva gazelor; s-a pus 
accentul pe amenajarea genistică şi menţinerea poziţiilor şi 
raioanelor fortificate, pe executarea atacurilor şi 
contraatacurilor în lanţuri de trăgători, pe strânsa cooperare 
între infanterie, artileria de însoţire, artilerie grea şi aviaţie. 
Ca urmare, în vara anului 1917 se schimbase radical “faţa” 
armatei române; trupele erau relativ bine echipate, 
primiseră mijloace moderne de luptă (achiziţionate contra 
cost din străinătate), îşi însuşiseră procedeele cele mai noi 
de luptă. Generalul C. Prezan şi colaboratorii săi de la 
Marele Cartier General reuşiseră să creeze o armată română 
cu adevărat modernă la începutul secolului XX. 
 În calitatea sa de şef al Marelui Cartier General, 
generalul C. Prezan a participat la conferinţele interaliate 
de comandament de pe “Frontul românesc” şi a coordonat 
activitatea de elaborare a planului Campaniei anului 1917, 
sprijinind ideea declanşării unor acţiuni hotărâte de lovire a 
grupurilor de armate “Arhiducele Iosef” şi “Feldmareşalul 
von Mackensen”. În optica aliaţilor, lovitura principală pe 
frontul de est trebuia să fie executată în Galiţia şi Bucovina 
de Nord, armatele române şi ruse de pe Frontul românesc  
urmând să execute o “lovitură secundară” în zona 
Nămoloasa la flancul stâng al Armatei a 9-a germane (din 
Grupul de armate “Feldmareşal von Mackensen”), 
precedată de o alta, de mai mică amploare, a Armatei a 2-a 
române şi Corpului 8 Armată rus, în zona Mărăşti (până pe 
Valea Putnei). 
 Pentru materializarea acestei concepţii, generalul C. 
Prezan şi Marele Cartier General au depus eforturi 
susţinute, determinate de depăşirea unor obstacole externe 
şi interne. În exterior, conducerea militară română a fost 
confruntată cu opoziţia părţii ruse la “activarea” Frontului 
românesc. Abia în ianuarie-februarie 1917, după mai multe 
runde de negocieri la care au participat generalii C. Prezan, 
Al.Averescu şi C. Christescu, regele Ferdinand I şi primul 
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ministru I.I.C.Brătianu, s-a acceptat executarea “loviturilor 
secundare” pe Frontul românesc; direcţiile lor vor fi 
stabilite în mai 1917 prin convorbiri de comandament 
româno-ruse. 
 Un alt impediment pe care a fost obligat să-l 
depăşească generalul C. Prezan l-a reprezentat punctul de 
vedere personal al generalului Al. Averescu, comandant al 
Armatei a 2-a, singurul şef militar român neînvins până 
atunci şi cu influenţă în creştere în rândul cadrelor, trupelor 
şi în familia regală. Încă din martie 1917, generalul Al. 
Averescu, cu prilejul unei consfătuiri de comandament 
desfăşurată la Iaşi, în prezenţa regelui Ferdinand, se 
pronunţase împotriva desemnării zonei Nămoloasa ca 
spaţiu de executare a loviturii principale pe Frontul 
românesc. El argumenta că: aplicarea loviturii în sectorul 
deschis Nămoloasa ar periclita flancurile interioare ale 
celor două grupări aliate participante (armatele 1 română, a 
4-a şi a 6-a ruse), obligate să se angajeze în acţiuni 
divergente, spre zonele Râmnicu Sărat (la vest) şi Brăila (la 
est), în plus argumenta comandantul Armatei a 2-a, marile 
unităţi germane erau prea experimentate pentru a fi 
depăşite în războiul de mişcare în teren plan, chiar şi în 
ipoteza în care aliaţii ar întrebuinţa împotriva lor o 
puternică “masă de cavalerie”. Generalul Al. Averescu 
propunea mutarea loviturii principale a frontului românesc 
în zona Oituz-Mărăşti-Valea Putnei, la joncţiunea dintre 
grupurile de armate “Arhiducele Iosef” şi “Feldmareşalul 
von Mackensen”, cu scopul de a  izgoni marile unităţi de la 
flancul stâng al grupului de armate “Feldmareşal von 
Mackensen” din zonele de teren înalt, acoperit şi accidentat 
şi de a le învălui flancul stâng, concomitent cu izbirea lor 
de front şi din flancul drept, de armatele a 4-a rusă şi 1 
română. Proiectul generalului Al. Averescu, analizat sub 
unghiul interdependenţelor strategice de pe frontul de est, 
apare astăzi cu mult mai realist decât cel oficial, fiind 
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strâns coroborat cu lovitura principală a armatelor aliate din 
Galiţia şi Bucovina de Nord. Singurul argument rezonabil 
pe care îl putea folosi Marele Cartier General împotriva 
acestei ipoteze consta în capacitatea din ce în ce mai redusă 
de ofensivă a forţelor ruse din armatele a 6-a şi a 4-a. 
Dependenţa operaţiunilor de pe Frontul românesc de cele 
din Galiţia şi Bucovina de Nord nu va întârzia, însă, să-şi 
spună cuvântul în iunie-august 1917, şi mai târziu, fapt pe 
care generalul C. Prezan nu-l va putea ignora. 
 Animozitatea dintre generalii Al. Averescu şi 
C.Prezan va produce disfuncţionalităţi în activitatea 
Marelui Cartier General, cu atât mai grave cu cât în aceste 
rivalităţi se vor implica (şi chiar le vor stimula) regele şi 
primul ministru. Deosebit de periculos a fost faptul că 
incriminările reciproce şi refuzarea unei cooperări cu 
adevărat normale vor surveni exact în cele mai sensibile 
momente ale Campaniei din 1917: ignorarea de către 
generalul Al. Averescu a ordinului de a înceta ofensiva de 
la Mărăşti din 12-13 iulie 1917 şi intervenţia sa la rege 
pentru a obţine prelungirea operaţiei ofensive; încercările 
aceluiaşi general de a exercita presiuni asupra şefului 
Marelui Cartier General – ameninţat cu demisia din funcţia 
de comandant al Armatei a 2-a – din motive personale, în 
plină operaţie Mărăşeşti-Oituz, în august 1917, etc. 
 Generalul C. Prezan, cu tactul şi diplomaţia de care a 
dat dovadă, a izbutit să depăşească momentele grele, 
inclusiv în ce priveşte stabilirea unor relaţii normale de 
cooperare cu statele majore şi comandamentele ruse, în 
cursul bătăliilor de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, ca şi cu 
Misiunea Militară Franceză. 
 Dacă la declanşarea acţiunilor militare din campania 
anului 1917, partea rusă părea să deţină întâietatea, 
impunându-şi proiectele de operaţii, treptat raporturile au 
evoluat în favoarea Marelui Cartier General român, în 
paralel cu reducerea vizibilă a capacităţii combative a 
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trupelor aliate, infestate de “spirit revoluţionar”. La 30 mai 
1917, la consfătuirea finală de comandament, de exemplu, 
experţii ruşi au avut un rol important în stabilirea direcţiei 
loviturii pe Frontul românesc, a forţelor şi mijloacelor 
participante şi a succesiunii lor; mai târziu, la 18 iunie/4 
iulie 1917 a trecut la ofensivă Grupul de armate “General 
Brusilov” în Galiţia şi Bucovina de Nord (până la 4/17 
iulie). Concomitent, Marele Cartier General şi 
comandamentul Armatei a 2-a au adoptat măsuri în vederea 
lansării operaţiei ofensive din zona Mărăşti, în 
preliminariile ofensivei principale de pe Frontul românesc 
din zona Nămoloasa. La 11/23 iulie, după câteva amânări 
solicitate de comandanţii armatelor a 4-a rusă (general 
Ragoza) şi 1 română (general C.Christescu), trupele 
Armatei a 2-a se lansau în atac şi obţineau succese notabile. 
În seara zilei de 12/25 iulie Marele Cartier General – 
cunoscând prăbuşirea frontului rus în Galiţia, sub presiunea 
ofensivei germano-austro-ungare (căderea localităţii 
Tarnopol şi împingerea forţelor ruse spre cursurile 
inferioare ale Nistrului şi Bugului), cerea în mod imperios 
oprirea operaţiei ofensive de la Mărăşti şi amâna începerea 
operaţiei ofensive din zona Nămoloasa. Simultan, partea 
rusă  îşi retrăgea fără consultări mari unităţi din Armata a 
4-a (dintre armatele a 2-a şi 1 române) pentru a le 
transporta în Bucovina de Nord. 
 Contraofensiva Puterilor Centrale pe Frontul 
românesc s-a dezlănţuit la 26 iulie/6 august, în legătură cu 
atacurile adversarului în Galiţia şi Bucovina de Nord. 
Acţiunile inamicului au survenit într-un fel prin surprindere 
şi au obligat pe aliaţi să-şi modifice planurile strategice şi 
să treacă la apărare. 
 Marele Cartier General – înainte şi în plină ofensivă 
inamică – a adoptat câteva hotărâri de maximă importanţă 
pentru consolidarea frontului. Odată cu aplicarea lor, el se 
afirma treptat ca principală instanţă de stat-major şi 
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comandă pe Frontul românesc. Dintre măsurile adoptate se 
impun atenţiei prin consecinţe: întărirea Armatei a 2-a cu 
diviziile 7 şi 2 Infanterie române (16/29 iulie); emiterea 
ordinelor pentru retragerea frontului Armatei a 2-a pe linia 
Vizantea pentru a nu putea fi învăluit de inamic; 
transferarea de urgenţă a Armatei 1 române în zona 
Muncelu-Mărăşeşti-Băltăţeşti (Siret) în locul Armatei a 4-a 
ruse (a început la 25 iulie/5 august); întărirea suplimentară 
a Armatei a 2-a cu Divizia 1 Infanterie şi Brigada de 
Grăniceri; constituirea unei “mase de artilerie grea” pe 
malul stâng al Siretului; concentrarea rezervelor strategice 
în spatele celor două sectoare de front periclitate (Valea 
Oituzului, Muncelu - Mărăşeşti - Băltăţeşti). Foarte 
importantă a fost şi introducerea Corpului 5 Armată în 
dispozitivul de la Mărăşeşti până la 6/19 august 1917. 
 Generalul C. Prezan – sprijinit de generalul francez 
H.M.Berhelot – a reuşit să-şi impună varianta şi în 
raporturile cu aliaţii ruşi în momentul de criză din ultimele 
zile ale lunii iulie 1917. Dacă iniţial a acceptat înlocuirea 
generalului C. Christescu de la comanda Armatei 1 
deoarece intrase în conflict cu generalul Ragoza, 
reproşându-i lipsa de energie a trupelor proprii, la 31 
iulie/13 august dispunea ca generalul E.Grigorescu, noul 
comandant al Armatei 1 române, să ia în subordine Corpul 
rus şi Divizia de cavalerie “Zaamurskaia” (ambele mari 
unităţi se găseau între armatele a 2-a şi 1 române). Astfel, 
se constituia un front  preponderent românesc de aproape 
90 km pe direcţiile de efort ale inamicului şi se stabilea 
unitatea de comandă atât în sectorul Mărăşeşti ( inexistentă 
în practică până atunci), cât şi pe frontul, de această dată 
continuu, al armatelor a 2-a şi 1 române; măsura adoptată 
de Marele Cartier General, în frunte cu generalul C.Prezan, 
a fost salvatoare la nivelul conducerii superioare de război 
pentru coordonarea eforturilor unităţilor de la joncţiunea 
armatelor a 2-a şi 1 (zona Muncelu), vizată de inamic după 
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6/19 august 1917, în ansamblu pentru câştigarea victoriei 
decisive de la Mărăşeşti-Oituz; anihilarea forţelor de şoc 
ale grupurilor de armate “Feldmareşal von Mackensen” şi 
“Arhiducele Iosef” va contribui esenţial, după cum se 
cunoaşte, la salvgardarea existenţei noastre ca stat. 
 Bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, desfăşurate 
sub coordonarea Marelui Cartier General român, au stopat 
marşul ofensivei Puterilor Centrale la flancul stâng al 
frontului de est, fiind singurele succese certe ale aliaţilor în 
această regiune a Europei. Aceste bătălii (ofensive şi de 
apărare) de o complexitate unanim recunoscută, s-au 
derulat timp de 60-100 zile pe un front de aproximativ 90-
100 km, cu participarea a peste 30 de divizii ale 
Quadruplei, a două armate române şi a unei armate ruse; 
adversarul a pierdut numai la Mărăşeşti în jur de 50.000 de 
oameni. 
 Pus în faţa situaţiei inedite de a comanda şi coordona 
trei armate aliate, în cea mai importantă etapă a Campaniei 
anului 1917, generalul C. Prezan a etalat, pe deplin, 
capacităţile sale organizatorice şi de conducere. El a ştiut să 
formeze o echipă de stat major capabilă, având curajul să 
promoveze elemente tinere şi fără “complexe” de 
inferioritate, între care se detaşa I. Antonescu, căruia i s-au 
încredinţat Operaţiile; în acelaşi timp, a apelat şi la 
specialişti cu reputaţie deja afirmată, precum generalul C. 
Christescu, subşef al Marelui Stat Major, sau generalul 
Al.Averescu. Treptat, cu răbdare şi diplomaţie, generalul C. 
Prezan a reuşit să pună ordine în Marele Cartier General, să 
aplaneze conflictele dintre liderii politici şi cei militari, 
precum şi dintre conducătorii militari pe tema “vinelor” 
pentru eşecurile din 1916. De asemenea, a câştigat teren şi 
în faţa aliaţilor ruşi şi francezi, stabilind raporturi de 
colaborare, atât cu generalii A.Zotov şi D.Scerbacev, cât şi 
cu generalul H.M. Berthelot. Astfel, generalul C. Prezan a 
putut să concureze la punerea de acord a scopurilor politice 
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de război cu obiectivele militare, întărindu-se unitatea de 
acţiune stat-guvern, armată-aliaţi în Campania anului 1917. 
 În calitatea de şef al Marelui Cartier General, 
generalul C. Prezan şi echipa sa, au contribuit substanţial la 
elaborarea concepţiei de bază asupra ducerii acţiunilor 
militare pe frontul românesc. În privinţa planificării 
operaţiunilor celor două armate române, rolul său - şi al 
stat-majoriştilor ce l-au asistat - a fost determinant la 
nivelul strategic prin: stabilirea cuantumului şi dispunerii 
forţelor şi mijloacelor armatelor a 2-a şi 1, fixarea marilor 
unităţi şi unităţilor menţinute în rezervă strategică, a 
măsurilor de pregătire şi asigurarea multilaterală a 
campaniei şi operaţiilor militare etc. 
 La nivelul conducerii propriu-zise a operaţiilor de la 
Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz se impun atenţiei analiştilor 
efortul depus de general pentru centralizarea, pe cât posibil, 
a conducerii strategice (definirea scopului acţiunilor 
militare şi a obiectivelor strategice, operativ-strategice şi 
operative), capacitatea sa de a sesiza momentele de criză 
(asaltul general german de la Mărăşeşti din 25-26 iulie 
parat prin transferarea Armatei 1 române în zonă) şi de 
identificare a direcţiilor de ofensivă alese de inamic şi a 
punctelor cheie de organizare a ripostei (direcţia Focşani-
Mărăşeşti-Adjud, întărirea flancurilor din fâşia de ofensivă 
impusă de germano-austro-ungari, în zonele Băltăţeşti-
Mărăşeşti şi Oituz, ca şi a centrului dispozitivului româno-
rus, în zona Muncelu, la joncţiunea armatelor a 2-a şi 1 
române), constituirea unui dispozitiv strategic de apărare 
specific războiului modern de poziţii, închegat prin 
sistemul centrelor de rezistenţă şi sectoarelor temeinic 
amenajate genistic; corecta amplasare a grupărilor de 
artilerie grea, folosirea chibzuită a rezervelor, 
întrebuinţarea aviaţiei în misiuni de cercetare şi în luptă. 
Elasticitatea în conducerea operaţiilor a fost probată de 
adaptarea destul de promptă la realităţi (ordinul de 
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transferare a Armatei 1 în zona Mărăşeşti, crearea 
detaşamentelor de asigurare a flancurilor interioare ale 
armatelor 1 şi a 2-a, în sectorul Muncelu, dispozitiv de 
repliere a frontului Armatei a 2-a române pe linia Vizantea 
etc.). Pe marginea perseverenţei demonstrate de Înaltul 
comandament se pot desfăşura multe discuţii. Cert este că 
în împrejurările acelei epoci, cu puterile de care dispunea, 
Marele Cartier General, în frunte cu generalul C. Prezan, s-
a străduit să imprime o notă de coerenţă şi continuitate 
acţiunilor militare. Uneori a cedat presiunilor “de jos” sau 
“de sus” ( a se vedea intervenţia generalului Al.Averescu în 
favoarea continuării ofensivei de la Mărăşti ori schimbarea 
de la comanda Armatei 1 a generalului C.Christescu), dar 
în momentele de cumpănă a reacţionat cu fermitate 
(punerea Corpului 8 rus în subordinea Armatei 1 române şi 
preluarea conducerii strategice efective pe frontul românesc 
în august 1917). Referitor la respectarea principiului 
conducerii active, dinamice şi operative, generalul C. 
Prezan poate fi apreciat ca un profesor al apărării energice; 
el a impulsionat, împreună cu cei trei dinamici generali de 
la comanda armatelor de campanie, comandamentul şi 
trupele să adopte o atitudine “agresivă” faţă de inamic, să 
riposteze la fiecare atac general sau atacuri de front şi 
flanc, să dispute terenul cu înverşunare, epuizând forţa de 
şoc a germano-austro-ungarilor. Toamna anului 1917 a 
adus cu sine deteriorarea gravă a situaţiei strategice pe 
Frontul românesc, sub impactul revoluţiei bolşevice din 25 
octombrie/7 noiembrie şi a deciziei noilor autorităţi ruse de 
a începe convorbirile de pace cu Puterile Centrale. La 20 
noiembrie/3 decembrie, guvernele sovietic şi german 
încheiau armistiţiul de la Brest-Litovsk, urmat de pacea din 
18 februarie/3 martie 1918; anterior, în ziua de 28 
ianuarie/9 februarie 1918 se perfectase un tratat între 
Puterile Centrale şi Ucraina, iar Rusia Sovietică anunţase 
starea de război cu România, prin ultimatul din 31 
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decembrie 1917/13 ianuarie 1918 sub pretextul 
represariilor împotriva guvernului din Iaşi care dezarmase 
bandele de dezertori din fostele armate din Moldova. 
 Conducerea politică şi militară a României trebuia să 
opteze, în această dificilă situaţie, pentru una din 
următoarele variante: rezistenţa României, singură 
împotriva forţelor Puterilor Centrale; retragerea pe linia 
Bârladului şi organizarea unei rezistenţe disperate 
(“triunghiul morţii”); retragerea trupelor şi guvernului la 
est de Prut şi chiar pe Nistru, cu speranţa primirii unui 
ajutor din partea Ucrainei; acceptarea unui armistiţiu 
“militar” şi a unei păci separate temporare. Marele Cartier 
General, generalul C. Prezan au optat – împreună cu 
monarhul şi guvernul – pentru ultima soluţie, cu toate că în 
timpul consiliilor de conducere politico-militară din 
noiembrie 1917 fusese luată în consideraţie şi varianta 
rezistenţei armate. Armistiţiul “militar” a fost acceptat la 
26 noiembrie/9 decembrie 1917 în numele generalului C. 
Prezan, numit de conjunctură comandant şef al armatei, în 
locul regelui. Măsura respectivă a generat siguranţa 
frontului şi a permis Marelui Cartier General să procedeze 
la combaterea actelor anarhice ale soldaţilor ruşi în 
Moldova şi să trimită trupe în Basarabia pentru apărarea 
depozitelor armatei române şi autorităţilor autohtone 
moldoveneşti din Chişinău, terorizate de gărzile “roşii”. 
Prin perfectarea documentului de pace cu Puterile Centrale, 
Marele Cartier General va fi dizolvat la începutul anului 
1918, şeful său trecând în poziţia de rezervă (1 aprilie 
1918). 
 După 27 octombrie/9 noiembrie 1918, odată cu 
reintrarea României în război şi cu cea de-a doua 
mobilizare, generalul C. Prezan a revenit la Marele Cartier 
General, îngrijindu-se, în primul rând, de mobilizarea 
comandamentelor, forţelor şi mijloacelor şi de constituirea 
dispozitivului strategic. De asemenea, Marele Cartier 
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General a condus trei operaţii importante: eliminarea 
forţelor adverse de pe teritoriul României vechi; apărarea 
frontierei de est şi nord-est ameninţate de trupele sovietice; 
izgonirea trupelor maghiare din Transilvania, Crişana şi 
Maramureş şi înfrângerea armatei Ungariei, stat succesor al 
Austro-Ungariei care continua operaţiile militare împotriva 
României. În paralel, conducerea superioară a oştirii, a 
contribuit la desfăşurarea negocierilor dintre România şi 
Antanta cu privire la stabilirea “liniilor de demarcaţie” cu 
Ungaria în 1918-1919 şi la retragerea trupelor aliate din 
Banat şi Dobrogea. 
 De la 28 octombrie/10 noiembrie 1918, Corpul 3 
Armată a eliberat oraşele Focşani şi Brăila şi Corpul 5 
Armată a acţionat cu unităţi în nordul Dobrogei; din 5/18 
noiembrie trupele române au pătruns în Transilvania, la 
cererea Consiliului Naţional Român, şi, împreună cu 
gărzile române, au combătut detaşamentele naţionaliştilor 
maghiari, iniţial, până la linia Mureşului (hotărârea 
arbitrară impusă de Antanta la 31 octombrie/13 noiembrie 
1918); la începutul anului 1919, avangărzile române 
depăşind linia Mureşului, au împins frontul în Poarta 
Someşului şi în Munţii Apuseni. Ulterior, oştirea a respins 
ofensiva armatei ungare (după 15-16 aprilie 1919) pe văile 
Someşului şi Crişului Repede, înaintând spre vest şi 
atingând cursul Tisei (30 aprilie-1 mai 1919). Sub 
presiunea evenimentelor, în Ungaria s-a proclamat 
“Republica Sovietelor” ce a stabilit imediat relaţii cu Rusia 
Sovietică cu scopul de a lovi împreună România, la Tisa şi 
la Nistru. 
 Marele Cartier general a organizat în replică două 
“fronturi”, văzându-se obligat să se apere în două regiuni 
strategice situate la distanţă apreciabilă una de alta. Grosul 
forţelor române a fost îndreptat împotriva Ungariei, 
principalele forţe militare ale acestui stat declanşând 
ofensiva pe Tisa, în 20 iulie 1919, pe direcţia Debreţin-



 128

Oradea. O splendidă manevră pe “linii exterioare” cu 
“centrul refuzat” executată de armata noastră pe frontul de 
la Tisa – sub conducerea comandantului ei, generalul 
Gh.Mărdărescu, fost şef de stat-major al Armatei a 2-a 
ungare, până la începutul lunii august 1919 şi cu ocuparea 
Budapestei – singura capitală inamică cucerită de aliaţi în 
primul război mondial. Astfel, armata română, Marele 
Cartier General şi generalul C. Prezan îşi încheiau, mai 
mult decât onorabil, misiunile în Războiul de întregire; pe 
“frontul” de la Nistru, adversarul (Rusia Sovietică) nu a 
mai avut timpul necesar declanşării ofensivei datorită 
vitezei de reacţie a armatei române în Campania din 
Ungaria, Moscova rămânând fără aliatul său indispensabil. 
 Bilanţul de activitate al generalului C. Prezan, în 
funcţiile pe care le-a ocupat, mai cu seamă la Marele 
Cartier General, este impresionant. În Campania anului 
1916 a condus trupele române în operaţia ofensivă din 
Carpaţii Orientali, înaintând 100 km în adâncimea 
dispozitivului inamic, în operaţia de apărare a Carpaţilor 
Orientali, precum şi în marea bătălie de la Argeş-Neajlov. 
În campaniile din 1917 şi 1918, s-a aflat în fruntea Marelui 
Cartier General, coordonând acţiunile trupelor române în 
bătăliile decisive de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz şi în cele 
împotriva Ungariei, încheiate cu zdrobirea militară a 
acesteia. Se cuvin să fie adăugate alte contribuţii, cu nimic 
inferioare: rezolvarea celei mai dificile crize de 
funcţionare, competenţe şi prestigiu cunoscute de Marele 
Cartier General în cursul existenţei sale; refacerea, 
reorganizarea şi reînarmarea oştirii-acţiune cu importanţă 
majoră în obţinerea victoriei finale, demers aproape 
singular în desfăşurarea războiului mondial din 1914-1918. 
 După încheierea Războiului de întregire, la 1 aprilie 
1920, generalul C. Prezan este trecut în rezervă. 
 Ofiţer cu “ţinuta sigură şi socotită (…) de cugetare 
îndelungată”, cum îl zugrăvea N.Iorga, Constantin Prezan a 
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depus şi o susţinută activitate didactică şi publicistică, fiind 
autorul unor studii şi lucrări privitoare la fortificaţii, 
precum Curs de fortificaţii (1900). Genist cu solide 
cunoştinţe de artilerie, partizan al ofensivei, el a susţinut 
statornic necesitatea concentrării efortului militar pe frontul 
principal din Carpaţi, opunându-se angajării unor operaţii 
în adâncimea Balcanilor. Ca şi alţi comandanţi ai epocii 
(Joffre, von Falkenhayn, Ludendorff), Prezan a fost un 
adept al “bătăliei decisive” sau de “nimicire”, purtată cu 
grupuri de mari efective, capabile să lovească cu violenţă 
pe frontul şi flancurile dispozitivului armatei adverse. În 
1920 a fost numit Cap al Regimentului 25 Infanterie şi 
senator de drept. 
 Apreciindu-i-se meritele dobândite pe câmpul de 
bătălie, în anul 1930 a fost înălţat la gradul de Mareşal al 
României împreună cu generalul Averescu. Cu şapte ani 
înainte, la 7 iunie 1923, cei doi comandanţi ai trupelor 
române în Războiul de întregire fuseseră primiţi ca membri 
de onoare a primei instituţii ştiinţifice şi culturale a ţării – 
Academia Română. În motivarea susţinută cu acest prilej 
de academicianul Andrei Rădulescu se spunea: “Prin 
răspunderea grea ce şi-au luat asupră-le, prin priceperea lor, 
prin munca depusă, prin patriotismul lor, au contribuit într-
o largă măsură la înfăptuirea idealului nostru naţional. 
Pentru această activitate socotim că Academia Română 
trebuie să-i cinstească primindu-i în sânul ei ca membri de 
onoare”. În acelaşi an, 1930, va fi însărcinat de Rege să 
formeze un guvern de uniune naţională, dar nu a reuşit. 
 Cu gradul de mareşal, Constantin Prezan, a fost 
martorul dezlănţuirii celui de-al doilea război mondial, 
văzând în participarea armatei române pe frontul de est 
posibilitatea refacerii teritoriului naţional, sfâşiat prin 
tratate nedrepte. 
 El luptase şi făurise România Mare. 



 130

 La 27 august 1943, la  vârsta de 82 de ani, mareşalul 
C. Prezan a încetat din viaţă. A fost înmormântat în satul 
Schinetea din judeţul Vaslui. Pe ultimul drum a fost condus 
de fostul său colaborator, mareşalul Ion Antonescu. 
 În cuvântul de rămas-bun acesta a ţinut să arate că 
mareşalul Constantin Prezan, fostul şef al Marelui Cartier 
General al armatei române victorioase în primul război 
mondial, este “un simbol de muncă, de patriotism, de 
credinţă neclintită şi de sacrificiu”. 
 C. Prezan este autorul lucrărilor: Descripţiunea 
cupolei obuzierului de 120m/m 1888 sistem gruson (cu 
I.Basarabescu) (1891); Curs de fortificaţie, Partea a 4-a. 
Fortificaţia ţărilor. Autografia Şcoalelor de artilerie şi 
geniu (1900); Patru discursuri (cu alţii) (1919). 
 Prin aportul său la elaborarea planurilor “bătăliei 
Bucureştiului” (1916), Campaniei din 1917 şi al celei 
decisive din 1918-1919, mareşalul Constantin Prezan se 
înscrie, pe merit, în galeria personalităţilor militare din 
timpul Războiului de întregire, ca “organizator al 
Victoriei”, demersul său conceptual şi de conducere 
strategică fiind similar cu efortul depus de celebrul 
L.Carnot, artizanul izbânzilor franceze în primele războaie 
purtate de Republică împotriva puterilor conservatoare 
europene. 
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General de divizie 

 ALEXANDRU GORSKI 
 Şef al Statului Major General în anul 1923  

 
 Descendent dintr-o “nobilă şi 
veche familie din Basarabia”, 
Alexandru Gorski s-a născut la 25 
ianuarie 1875 în oraşul Ismail; era 
fiul lui Gheorghe şi al Atenei 
Gorski. După terminarea cursurilor 
liceale (1893), a intrat ca elev la 
Şcoala Militară de Ofiţeri de 
Artilerie şi Geniu, la absolvirea 
căreia a obţinut gradul de 
sublocotenent (10 iulie 1895). 

Ulterior, vreme de 13 ani, a activat în regimentele 1 şi 2 
geniu, manifestând preocupare constantă pentru 
perfecţionarea pregătirii sale. Ca urmare, în anul 1908 a 
fost numit ofiţer instructor la Şcoala Militară de Ofiţeri de 
Artilerie şi Geniu, unde a lucrat mai mulţi ani. Între timp a 
fost avansat locotenent – 10 mai 1899, căpitan – 14 martie 
1905, şi maior – 1 aprilie 1911. Avansări ulterioare: 
locotenent-colonel – 1 august 1915, colonel – 1 septembrie 
1916, general de brigadă – 10 mai 1918 şi general de 
divizie – 15 iulie 1927. 
 A participat la Războiul de întregire din 1916-1919 în 
calitate de comandant al Regimentului 8 Vânători, având o 
prestaţie remarcabilă. În ziua de 27 octombrie 1917, a fost 
decorat cu Ordinul Militar “Mihai Viteazul”, clasa a III-a, 
pentru că, aşa cum se arată în Înaltul Decret nr.3055/1916 
prin care i s-a conferit acest ordin, “a condus în condiţii 
excelente de la 14 – 17 august, peste munte, trupele 
regimentului, căzând în flancul şi spatele inamicului la 
Oituz. De la 19-24 august a susţinut admirabil luptele din 
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Valea Oltului, iar în luptele de la 14-22 septembrie a făcut 
o mişcare reuşită de întoarcere a poziţiei inamice”. 
 După avansarea sa la gradul de general de brigadă (10 
mai 1918), a fost numit secretar general la Ministerul de 
Război; a deţinut această funcţie până la 1 noiembrie 1920, 
când devine prim-subşef al Marelui Stat Major. La 8 mai 
1923 i s-a încredinţat funcţia de şef al Marelui Stat Major; 
s-a aflat în fruntea acestui organism superior de concepţie 
şi conducere a armatei române doar 5 luni (până la 1 
octombrie 1923), timp în care s-a definitivat proiectul Legii 
de organizare a armatei (1924), cel dintâi instrument 
juridico-militar ce valorifica, pe larg, experienţa războiului 
mondial din 1914-1918. În continuare, a îndeplinit funcţii 
de conducere în diferite comandamente, fiind şi membru în 
Consiliul Superior al Armatei. 
 În gradul de general de divizie, s-a remarcat ca 
inspector general al Aeronauticii (1927-1929), comandant 
al Corpului 2 Armată (1929-1931) şi inspector general de 
armată (1931-1936). 
 La 7 februarie 1936, generalul Alexandru Gorski a 
fost trecut în rezervă pentru limită de vârstă, lăsând urme 
adânci în inima şi conştiinţa foştilor săi camarazi, şefi şi 
subordonaţi. În scrisoarea nr.12511 din 8 aprilie 1936, 
semnată de comandantul Corpului 3 Armată, generalul de 
divizie Canciulescu, şi adresată fostului inspector general 
de armată, generalului de divizie Alexandru Gorski, se 
poate citi: “Ordinul de zi nr.5 pe care Domnia-Voastră l-aţi 
dat la părăsirea cadrelor active ale armatei, a ajuns de 
îndată la toate unităţile din subordine. 
 Recunoscători preţioaselor îndrumări pe care şi de astă 
dată ni le-aţi dat, păstrători şi executanţi credincioşi ai 
instrucţiunilor şi directivelor, prin elaborarea cărora 
Domnia-Voastră, ani de-a rândul, aţi urmărit continua 
ridicare a nivelului pregătirii noastre de război, ofiţerii, 
subofiţerii şi trupa tuturor unităţilor Corpului 3 Armată vă 
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roagă să primiţi asigurarea că vom păstra respectuoasa 
amintire, ce se cuvine unui adevărat şef. 
 Deşi aţi trecut în elementul rezervei, suntem totuşi 
siguri că, prin înaltele Domniei-Voastre însuşiri, datorită 
cărora aţi dobândit respectul, încrederea şi dragostea 
tuturor, ca şi prin neîntrerupta activitate ce aţi desfăşurat 
pentru propăşirea instituţiei noastre, sufleteşte nu veţi 
rămâne despărţit de noi. 
 Dimpotrivă, Armata va avea încă mult de dobândit din 
experienţa, capacitatea şi marile calităţi sufleteşti, pe care i 
le-aţi închinat cu credinţă în tot lungul Domniei-Voastre  
activităţi. 
 Stăpânit de sincera mea părere de rău că a trebuit să ne 
părăsiţi, vă rugăm să primiţi – din partea Comandamentului 
Corpului 3 Armată şi a tuturor unităţilor din subordine – 
odată cu urarea de deplină sănătate şi viaţă lungă, 
expresiunea desăvârşitului respect şi devotament ce vă 
purtăm”. Pe această scrisoare, generalul Alexandru Gorski 
a notat: “1936. A se păstra în actele familiei ca dovadă a 
vredniciei Corpului nostru ofiţeresc. Recunoştinţa este o 
floare rară, care trebuie păstrată şi cinstită”. 
 Cuvinte la fel de frumoase i-au fost adresate de 
comandantul Diviziei 3 Infanterie, generalul I.Antonescu şi 
de comandantul  Brigăzii 7 Artilerie, generalul 
Constantinescu. În textul scrisorii nr.14819 din 27 martie 
1936, purtând semnătura generalului I.Antonescu, se 
spune: 
 “Domnule general, 
 În numele tuturor din această Divizie vă mulţumim 
respectuos pentru bunele şi înţeleptele sfaturi ce ne daţi 
prin ultimul Domniei-Voastre ordin de zi şi în acelaşi timp 
îngăduiţi-mi, vă rog, mult onorate Domnule General, ca, tot 
în numele tuturor, să vă arăt, în primul rând, sentimentele 
noastre de adâncă recunoştinţă pentru frumoasele îndrumări 
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ce ne-aţi dat în trecut şi să vă exprim regretul pentru 
întreruperea prematură a unei fructuoase colaborări. 
 Primiţi, vă rog, Domnule General, odată cu urările 
noastre cele mai fierbinţi pentru grabnica şi totala 
dumneavoastră însănătoşire şi asigurările de adânc 
devotament ce vă vom păstra de acum înainte”. Adnotând 
şi această scrisoare, generalul Alexandru Gorski scris: 
“1936. A se păstra în documentele familiei ca o dovadă a 
bunului spirit de Corp al Oştirii noastre. Recunoştinţa şi 
aprecierea camarazilor este cea mai mare răsplată şi 
mângâiere a muncii depuse în o viaţă întreagă spre binele 
obştesc”. 
 La rândul său, generalul Constantinescu scria, la 15 
aprilie 1936: 
 “Iubite şi stimate Domnule General, 
 Primind ordinul de zi ce ne-aţi dat la plecarea 
Domniei-Voastre din rândul ofiţerilor activi,  simt de a mea 
datorie de a vă ruga să primiţi din partea mea şi a 
camarazilor din subordine expresiunea celor mai distinse 
sentimente de respect şi mulţumiri pentru învăţătura ce ne-
aţi dat, pentru exemplul la muncă şi devotament în serviciul 
instituţiei şi al ţării, ce aţi fost tot timpul cât aţi stat pe 
treptele ierarhiei militare până la cea mai înaltă. 
 Legat de Domnia-Voastră prin amintirea zilelor de 
luptă la graniţa ţării în timpul Războiului de întregire, vă 
asigur că voi purta în mintea mea de-a pururi imaginea vie 
a şefului iubit şi stimat ce ne-aţi fost”. 
 Cu modestia care-l caracteriza, generalul Alexandru 
Gorski a adnotat şi această scrisoare, consemnând: “1936. 
A se păstra în familie drept exemplu că în Armata Română 
dragostea şi recunoştinţa constituie virtuţi morale ce stau la 
baza trăiniciei instituţiei militare”. 
 Atât în cei 41 de ani de muncă neobosită în cadrele 
active ale armatei, cât şi în rezervă, generalul Alexandru 
Gorski s-a distins şi în plan ştiinţific şi publicistic. “Era – 



 135

se consemnează într-un document de epocă – un artist al 
dialecticii şi un robust creator în domeniul scrisului”. 
Dintre lucrările sale amintim: Din problemele apărării 
naţionale pentru tineretul român (Bucureşti, 1933) şi 
Cauzele şi natura viitorului război (Botoşani, Tipografia 
B.Saidman, 1939). A fost, de asemenea, un colaborator 
constant şi prolific al revistei “România Militară”, 
înnobilând cu prestigiul său intelectual, în două rânduri, 
comitetul ei de direcţie: între anii 1920-1924 şi 1927-1931. 
Pe bună dreptate, un contemporan al său nota în 1943: 
“Contribuţiile sale la dezvoltarea culturii noastre militare, 
unite cu evoluţia şi talentul său creator, erau cu totul 
preţioase. A stat în această privinţă pe culmi”. 
 S-a stins din viaţă la 21 iunie 1943, ţara şi armata 
pierzând pe unul dintre “bătrânii ostaşi care au colaborat la 
destinul Războiului întregirii noastre naţionale şi mai pe 
urmă la întărirea Oştirii”. În amintirea contemporanilor, el 
a rămas “ostaşul care, prin pregătirea, demnitatea, eleganţa 
şi fineţea firii sale, se înălţase sus, ca un pisc înalt, pe care 
zorile îl descopereau cel dintâi şi amurgul îl adumbrea cel 
din urmă”. 
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General de divizie 

 ALEXANDRU LUPESCU 
Şef al Statului Major General în anii: 1923-1927 

 
 Născut la 24 februarie 1867, în 
Botoşani, Alexandru Lupescu a 
absolvit Şcoala Militară de Ofiţeri 
(1886) - unde a avut coleg pe 
viitorul general Constantin 
Christescu – şi Şcoala Specială de 
Artilerie şi Geniu (1888); între 
1886 – 1895 a efectuat stagiul în 
regimentele 2, 7, 5 şi 11 Artilerie. 
În 1897 a încheiat cu rezultate bune 

Şcoala Superioară de Război, activând în Regimentul 1 
Cetate, Divizia 7 Infanterie şi Marele Stat Major. Din 1905 
până în 1912 a ocupat numai funcţii pe linie de stat-major: 
subşef al statului major al Corpului 3 Armată, şef de stat 
major al Diviziei 4 Infanterie, şef de secţie la Marele Stat 
Major. Transferat la Ministerul de Război (1912), a deţinut 
funcţia de ofiţer expert în Direcţia Generală a Şcolilor. De 
la 1 decembrie 1914 la 28 noiembrie 1915 a comandat 
Brigada 4 Artilerie. În anul 1886, la 1 iulie, a obţinut gradul 
de sublocotenent. Avansări ulterioare: locotenent – 1 
ianuarie 1889; căpitan – 1 ianuarie 1894; maior – 10 mai 
1902; locotenent-colonel – 7 aprilie 1909; colonel – 7 
aprilie 1911; general de brigadă – 28 noiembrie 1915 şi 
general de divizie – 1 septembrie 1917. Concomitent, timp 
de mai mulţi ani, generalul Alexandru Lupescu, supranumit 
“gură de aur”, a fost director de studii şi profesor de istorie 
militară la Şcoala Superioară de Război din Bucureşti, unde 
a predat, cu deosebită pasiune şi înalt profesionalism 
campaniile lui Turenne, Condé, Frederic cel Mare, 
Napoleon şi războiul din 1877 – 1878. “Când ascultai 
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prelegerile lui Lupescu – mărturiseşte generalul Jugescu, 
unul din foştii ofiţeri – elevi ai generalului Lupescu – îţi 
venea să crezi că o sută de învăţaţi au fost topiţi la un loc 
pentru ca din inteligenţa lor să se facă numai una: a lui 
Lupescu. Era de vreo opt ani profesor, pare-mi-se, când am 
ajuns eu elevul său. Cu toată această vechime şi cu toată 
experienţa dăscălească ce avea, în fiecare seară îşi prepara 
amănunţit lecţia ce trebuia să predea a doua zi. “Să predea” 
este cuvântul consacrat, “a oficia” este însă termenul cel 
mai potrivit pentru Lupescu. Intra în clasă în ţinută nou-
nouţă, în vechea şi frumoasa ţinută a ofiţerilor de artilerie. 
Proaspăt bărbierit, ghete de lac, gătit ca pentru o vizită de 
rigoare. Repede făcea crochiul pe tablă. Şedinţa lui dura 70 
de minute. De cum începea să vorbească, ne cucerea printr-
o logică strânsă şi ne sugestiona cu nuanţările de voce şi 
priviri de iluminat. Din toată fiinţa noastră nu mai rămânea 
decât ochi (i) ca să-l vadă şi urechi (le) ca să-l audă. Eram 
atât de mult absorbiţi că prea puţini mai puteau lua note. 
Termina cu şapte minute mai înainte lecţia propriu-zisă, 
apoi, uitându-se la ceas, zicea: “De reţinut, domnilor!” Noi 
de astă dată eram gata să-i prindem vorbă cu vorbă. 
Rezuma lecţia în şase minute şi în ultimul minut spunea 5-
6 propoziţiuni care conţineau lumina: principiile, normele 
şi regulile de ordin general, care decurgeau dintr-o 
campanie. Ce să mai spun? Cap să fi avut, că Lupescu ţi-l 
deschidea fără să prinzi de veste şi-ţi punea lecţia acolo. 
 Pleca vădit obosit, dar satisfăcut. După ce ascultai pe 
Lupescu, nu mai era nevoie să consulţi (alţi) autori. 
Cursurile lui s-au litografiat după notele ofiţerilor - elevi. 
Dar cursurile sunt mute şi reci. Viaţa lor a rămas la 
Lupescu…”. 
 Prezenţa şi activitatea lui Alexandru Lupescu în 
rândurile armatei române, până la izbucnirea primei 
conflagraţii mondiale a secolului XX, poate fi împărţită în 
trei etape distincte. Prima 1886-1896 se desfăşoară numai 
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la trupe, unde a cunoscut în toate detaliile atât activitatea 
într-o unitate, cât şi viaţa soldatului, sub toate aspectele şi 
în toate împrejurările. 
 De la 1896 până în 1906 urmează cea de-a doua 
decadă, în care el îndeplineşte serviciul în marile 
comandamente, la Marele Stat Major şi la Şcoala 
Superioară de Război, ca element de execuţie dar şi 
colaborator la conducere. Acum a funcţionat ca ofiţer de 
stat major la toate comandamentele de mari unităţi, divizie, 
corp de armată, Marele Stat Major şi Şcoala Superioară de 
Război. Aici şi-a însuşit toate detaliile specifice muncii de 
stat-majorist, greutăţile ei, şi a fost pus în situaţia să le 
sesizeze, să le înţeleagă şi să le soluţioneze luând hotărâri 
juste, viabile. 
 Cea de-a treia decadă, 1906-1916, o desfăşoară 
aproape în exclusivitate în calitate de comandant la trupă 
sau şef de stat major la divizie, subşef de stat major la 
Corpul 3 Armată, expert în Direcţia Generală a Şcolilor, şef 
de secţie în Marele Stat Major. Aceasta este decada de 
conducere şi concepţie care a cizelat personalitatea celui ce 
avea să ajungă în 1923 în cea mai înaltă funcţie de 
conducere a armatei române (după cea de ministru). 

În timpul Războiului de întregire (1916 – 1919) a 
îndeplinit funcţiile de şef de stat major al Armatei 1 (1916); 
subşef al Marelui Cartier General (1917) şi inspector 
general al învăţământului militar (1918). 
 La 1 octombrie 1923 a fost numit şef al Marelui Stat 
Major, la numai câteva luni după stingerea din viaţă a 
generalului Constantin Christescu, părinte al stat-
majoristicii româneşti. Generalului Alexandru Lupescu i-a 
revenit misiunea de a coordona acţiunile de reorganizare a 
puterii militare a ţării, în conformitate cu Legea din 1924 şi 
Constituţia din 1923. Pentru început, a lucrat la 
definitivarea Legii de organizare a armatei (aprobată în 
iunie 1924). În lumina experienţei primului război mondial 
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şi a Războiului de întregire, apărarea României se întemeia 
pe principiul “naţiunii armate”, mai exact pe o armată de 
mari efective şi pe mobilizarea, pe cât posibil integrală, a 
resurselor umane şi materiale, ca şi pe sistemul de alianţe 
externe avut în anii 1916 – 1921 (Antanta, Mica Antantă, 
Polonia). Armata era constituită dintr-o componentă 
combatantă (armata activă şi rezerva) şi miliţiile cu misiuni 
locale de pază şi protecţie. Ministerul de Război răspundea 
de pregătirea militară şi de administrarea armatei, iar 
Marele Stat Major de probleme de concepţie şi planificare 
de război. Cele şapte corpuri active de armată au fost 
degrevate de sarcinile de recrutare şi mobilizare, transmise 
corpurilor teritoriale. Încă din această perioadă au apărut 
elemente ale concepţiei “apărării totale” pe “cercuri 
concentrice” a României – aliniamente de acoperire, 
intermediar, central – astfel s-a dublat numărul 
regimentelor de grăniceri (de la 4 la 8), s-au prevăzut în 
organică divizii de acoperire cu 4 regimente de infanterie şi 
s-a fixat ca necesar în forţă combatantă: 32 divizii de 
infanterie, 4 divizii şi o brigadă de cavalerie, corpurile 
grănicerilor, vânătorilor de munte, Aeronautica, Marina 
Militară. 
 În martie 1924, s-a înfiinţat, în scopul conducerii 
apărării statului, organismul superior militar şi civil al 
Consiliului Superior al Apărării Ţării; un an mai târziu s-a 
votat o lege a pregătirii de război a economiei. 
 În perioada în care generalul Alexandru Lupescu a 
răspuns de pregătirea de luptă a oştirii (1923 – 1927) s-au 
mai adoptat următoarele măsuri: reînfiinţarea brigăzii de 
infanterie, desfiinţată în 1923, la divizie (1 brigadă de 
infanterie cu 3-4 regimente, 1 brigadă de artilerie); 
departajarea regimentelor de infanterie în categoriile A (cu 
efective sporite, în acoperire), B (dublarea efectivelor la 
mobilizare), C (cu efective reduse); organizarea Corpului 
Vânătorilor de Munte în iunie 1924 (2 divizii cu câte 3 
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grupuri, a 2 batalioane, 3 divizioane artilerie munte, 1 
regiment obuziere munte, 1 batalion pionieri munte); 
apariţia primelor comandamente de brigăzi de vânători de 
munte în 1927 (divizia de munte cu 1 brigadă de vânători 
de munte şi 1 brigadă artilerie munte, după modelul diviziei 
de infanterie); reorganizarea cavaleriei pe 3 divizii de 
cavalerie şi 4 brigăzi de călăraşi, diviziile fiind prevăzute în 
organică cu unităţi de automobile, motomitraliere, biciclişti 
etc.; întărirea marilor unităţi de artilerie (21 brigăzi); 
înfiinţarea Batalionului 2 Care de luptă (1926) şi a Brigăzii 
Grăniceri Instrucţie (1925); crearea Inspectoratului General 
al Aeronauticii (1924), Comandamentului Trupelor de 
Aeronautică (1925), Diviziei 1 Aeriene (1927), 
Inspectoratului General al Marinei (1924); adoptarea Legii 
pentru întreprinderile industriale în legătură cu apărarea 
naţională (1924) – nucleul industriei moderne de apărare; 
elaborarea primului Plan pentru dezvoltarea aviaţiei (1925 
– 1929) şi a unor proiecte de dezvoltare a marinei militare. 
 O problemă dificilă aflată în atenţia şefului Marelui 
Stat Major a reprezentat-o şi redactarea noilor regulamente, 
acţiune din nefericire neîncheiată la 21 iunie 1927, când 
şefia Marelui Stat Major a fost preluată de generalul 
Nicolae Samsonovici. 
 Între 27 septembrie – 5 decembrie 1919, Alexandru 
Lupescu a fost ministru al Instrucţiunii Publice în guvernul 
condus de generalul Arthur Văitoianu. 
 Retras la pensie în anul 1927, Alexandru Lupescu a 
devenit senator de drept şi a fost şi primar al unui sector din 
Capitală. 
 Oricum, generalul Alexandru Lupescu se înscrie în 
istoria noastră militară ca stat-majoristul chemat să aplice 
prima mare lege de reorganizare a oştirii după făurirea 
unităţii naţional – statale. În circumstanţele epocii, el s-a 
preocupat îndeosebi de crearea unui sistem defensiv 
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complex, cu punctul de greutate într-o robustă forţă terestră 
clasică de infanterie şi artilerie. 
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General de corp de armată  

NICOLAE SAMSONOVICI 
Şef al Statului Major General în anii: 1927-1932;1934-1937 

 
 Născut la 7 august 1877, la 
Ştefăneşti, fostul judeţ Dorohoi, a 
urmat Şcoala Fiilor de Militari, 
Şcoala Militară de Ofiţeri de 
Infanterie (1895–1897) şi Şcoala 
Superioară de Război (promoţia 22, 
1910–1912). Sublocotenent în 
1897, căpitan în 1907, colonel în 
aprilie 1917, a fost avansat general 
de brigadă în martie 1919, general 

de divizie în aprilie 1928 şi general de corp de armată la 1 
iunie 1938. 
 În anii 1912–1913 a activat la Regimentul 14 
Infanterie – Roman, în 1914–1916 la Regimentul 27 
Infanterie – Bacău şi apoi a îndeplinit funcţia de şef de stat-
major la Divizia 7 Infanterie (decembrie 1916–iunie 1917); 
a condus statele-majore ale Corpului 6 Armată (iunie–iulie 
1917) şi Armatei 1 (iulie 1917–mai 1918). 
 S-a remarcat în Războiul de întregire în bătălia de la 
Mărăşeşti (iulie–august 1917). Pentru început a organizat 
statul-major al Corpului 6 Armată (diviziile 5 şi 9 
infanterie) şi a elaborat planurile transferării acestei mari 
unităţi din sectorul Nămoloasa, la vest de Siret, pe direcţia 
Focşani–Mărăşeşti–Adjud. Unităţile Diviziei 5 Infanterie 
au reuşit aici, în zilele de 24 iulie/6 august, să închidă breşa 
realizată de inamic în sectorul Diviziei 34 rusă; în 
continuare, Armata 1 a introdus în luptă diviziile 9 şi 14 
Infanterie şi Corpul 5 Armată oprind înaintarea Armatei a 
9-a germane în “Poarta Focşanilor”. Statul-major al 
Armatei 1, condus de locotenent-colonelul N. Samsonovici,  
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a avut meritul de  fi pregătit într-un interval de timp record 
un dispozitiv de apărare pe un singur eşalon, cu rezerve 
puternice de sector. Prin acţiuni repetate de contraatac şi 
printr-o bună amplasare a grupării de artilerie grea în Valea 
Siretului s-au obţinut rezultate notabile, inamicul 
neputându-şi atinge obiectivele stabilite (ocuparea zonei de 
la vest de Siret, încercuirea şi nimicirea armatelor 1 şi 2 
române). Despre contribuţia locotenent-colonelului N. 
Samsonovici la marea încleştare armată de la Mărăşeşti, 
generalul Eremia Grigorescu avea să noteze: “A luat parte 
activă la conducerea bătăliei, transformând în ordine 
precise şi clare intenţiile comandantului de armată (E. 
Grigorescu – n.n.) intrând în toate amănuntele necesare, 
pentru a asigura frumosul câştig al bătăliei”. 
 După încheierea campaniei anului 1917, generalul N. 
Samsonovici a luat comanda Regimentului 77 Infanterie 
(1918–1919) şi a deţinut funcţia de director de studii al 
Şcolii Superioare de Război; timp de 4 luni a studiat 
organizarea învăţământului militar superior în Franţa 
(1921). Comandant al Diviziei 19 Infanterie în 1926, a fost 
promovat subşef al Marelui Stat Major şi apoi şef al acestei 
instituţii, în octombrie 1928. 
 Ocupând succesiv primele două funcţii de conducere 
militară în perioada 1928–1937 – şef al Marelui Stat Major 
(26 iunie 1927–11 august 1932 şi 11 decembrie 1934–1 
februarie 1937) şi ministru al Apărării Naţionale (1932–
1934) – a avut un rol cu certă greutate în promovarea 
relaţiilor externe, planificarea strategică şi organizarea 
armatei; ambiţia sa a fost să transforme armata română în 
elementul cel mai solid al mecanismelor de securitate din 
centrul, estul şi sud–estul Europei şi Marele Stat Major în 
“dispeceratul” de coordonare al acestor alianţe cu scopuri 
defensive, de menţinere şi garantare a frontierelor şi 
stabilităţii politice pe continent. Sarcinile asumate de şeful 
Marelui Stat Major se identificau cu viziunea oficială a 
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factorilor de decizie din ţara noastră, de elaborare atât a 
unei orientări de apărare activă a Marii Uniri, cât şi de 
afirmare a statului român ca factor cu multiple implicări în 
viaţa diplomatică a epocii. Evoluţiile imprevizibile 
înregistrate însă în relaţiile dintre marile puteri 
(dezinteresarea S.U.A. în Europa, amiciţia concurenţială 
dintre Franţa şi Marea Britanie, ascensiunea blocului 
revizionist italo–german, jocul ascuns al Rusiei Sovietice 
între franco–britanici şi italo–germani) vor mina strategia 
diplomatico-militară a Bucureştiului, depăşit ca forţă 
militară de principalii săi adversari – Germania şi Rusia 
Sovietică – şi hăituit de Bulgaria şi Ungaria. 
 Liniile definitorii ale politicii externe promovate în 
anii 1928–1937 – perioadă în care N. Samsonovici a 
coordonat principalele activităţi în cadrul armatei – erau: 
consolidarea Ligii Naţiunilor; întărirea alianţei politico-
militare a Micii Înţelegeri (Iugoslavia, Cehoslovacia, 
România); crearea Înţelegerii Balcanice după modelul 
Micii Înţelegeri (Turcia, Iugoslavia, Grecia, România); 
adâncirea relaţiilor de colaborare cu blocul franco–britanic 
şi Polonia; reglementarea raporturilor cu U.R.S.S.; stricta 
supraveghere a Ungariei şi Bulgariei şi participarea la o 
acţiune de contracarare a demersurilor revizioniste germane 
şi italiene, alături de Franţa şi Marea Britanie. În politica 
militară, servirea cestor obiective reclama: cristalizarea 
unei concepţii noi asupra organizării, pregătirii de luptă, 
dotării şi misiunilor armatei, restructurarea organizatorică a 
sistemului militar, asigurarea mijloacelor materiale şi 
forţelor umane necesare, perfectarea documentelor 
diplomatico-militare de precizare a angajamentelor armate 
externe etc. 
 Generalul N. Samsonovici, Marele Stat Major şi 
Ministerul Apărării Naţionale au urmărit ca puterea 
militară a statului să fie întrebuinţată în trei ipoteze 
fundamentale, mai exact, în respingerea unei agresiuni din 
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partea vecinilor cu pretenţii revizioniste (Ungaria, Bulgaria, 
U.R.S.S.), în “acţiuni preventive” şi de contracarare a unor 
posibile agresiuni din partea ţărilor menţionate şi în caz de 
război european. Toate ipotezele se bazau pe tratate 
bilaterale de alianţă defensivă şi pe forme de cooperare de 
securitate continentală şi regională. Opţiunea 
conducătorilor români ţinea seama de faptul că Marea 
Unire se înfăptuise într-un anumit context internaţional – 
România participând la primul război mondial în coaliţia 
Antantei – şi că menţinerea sistemului de pace din 1918–
1920 era o condiţie a însăşi garantării frontierelor noastre; 
pe de altă parte, la Bucureşti se estima că alte state care 
aveau interese comune în estul, centrul şi sud-estul Europei 
(Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, Grecia şi Turcia) vor 
respecta aceeaşi conduită în viaţa internaţională. De aceea, 
politica de alianţe devenise o “piatră unghiulară” a apărării 
naţionale. În consecinţă, Marele Stat Major s-a implicat în 
mod susţinut în pregătirea instrumentelor juridice de 
alianţă, a planurilor comune de operaţii în război. 
 Securitatea naţională fiind percepută într-un cadru 
internaţional larg, prin asumarea unui rol activ în Liga 
Naţiunilor, experţii militari au oferit un sprijin constant în 
dezvoltarea, de la an la an, a diplomaţiei etc. Un exemplu 
elocvent îl reprezintă şi activitatea generalului N. 
Samsonovici şi a colaboratorilor săi în structura Conferinţei 
pentru dezarmare. Partea română a subliniat, în anii 1929–
1933, că o dezarmare autentică presupune un control 
internaţional real şi punerea de acord a plafoanelor de 
securitate a frontierelor cu cele de dezarmare. 
 Integritatea frontierei de est se axa – în optica 
specialiştilor de stat-major – pe cooperarea cu Polonia, 
tratatul din martie 1920 fiind rediscutat şi resemnat în 
1931. 
 Contracararea unor tentative ungare de agresiune 
presupunea întărirea legăturilor de alianţă cu Cehoslovacia 
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şi Iugoslavia, în cadrul Micii Înţelegeri; treptat, această 
organizaţie de securitate regională va evolua, în 1933–
1937, spre închegarea unui “bloc regional”, capabil să 
promoveze o politică externă solidară faţă de Ungaria şi 
Austria, implicit Germania (odată cu ieşirea ei din Liga 
Naţiunilor şi refacerea forţei ei militare, în 1933–1936). 
Astfel, s-a constituit un Consiliu permanent al Micii 
Antante, s-au instituit conferinţele militare ale organizaţiei, 
conferinţele şefilor Marilor State Majore şi s-au inaugurat 
negocierile pentru perfecţionarea unor tratate complexe de 
asistenţă mutuală între ţările membre şi între ele şi Franţa. 
Până în mai 1931, generalul N. Samsonovici a participat la 
dezbaterea şi aprobarea a 8 proiecte de acţiune împotriva 
Ungariei revizioniste. El s-a manifestat ca un susţinător 
fervent al instituţionalizării integrării de comandament a 
aliaţilor, apreciind, în egală măsură, tratatul de asistenţă 
mutuală cu Franţa. În noiembrie 1934, partea română a 
determinat aprobarea de către Conferinţa şefilor de State 
Majore de la Praga a Proiectului comun de operaţii al Micii 
Înţelegeri contra Ungariei şi a Proiectului nr. 6, în 
eventualitatea unui conflict european. Se preconizau riposte 
solidare în ipostazele atacării Cehoslovaciei de către 
Ungaria şi Austria, Iugoslaviei de către Italia şi Albania, 
România nefiind expusă unei ameninţări. Aliaţii au aprobat 
o ripostă “preventivă” la orice tentativă a Ungariei de 
reînarmare, denunţare a tratatelor de pace şi restaurare a 
Habsburgilor. 
 În martie 1936, generalul N. Samsonovici a prezentat 
conducerii superioare de stat studiul “Strategia Micii 
Înţelegeri în cadrul unui conflict generalizat”, unde estima 
că armatele coalizate vor avea ca prim obiectiv anihilarea 
forţei militare a Ungariei, şi apoi, o acţiune energică – 
alături de armata franceză – contra Germaniei. Marele Stat 
Major român lua în calcul un complex extern favorabil prin 
intrarea în vigoare a alianţelor politice franco–sovietică şi 
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sovieto–cehoslovacă (1935). În iunie 1936, delegaţia 
română la Conferinţa militară a Micii Antante de la 
Bucureşti şi-a pus semnătura pe un Protocol privind 
“măsurile pregătitoare şi intervenţia armatelor Micii 
Înţelegeri la denunţarea tratatelor de către Ungaria şi 
Austria” (se intenţiona organizarea unui comandament 
integrat şi a unei baze comune de operaţii). Discuţiile dintre 
membrii Micii Antante, în vederea încheierii unui tratat de 
asistenţă mutuală între Cehoslovacia, Iugoslavia şi 
România şi a unui tratat de asistenţă mutuală între Mica 
Antantă şi Franţa, nu se vor finaliza (până-n 1938) din 
cauza rezervelor “guvernului din Belgrad” şi a schimbărilor 
survenite în conduita externă a Franţei în 1936–1938. 
Guvernele de la Paris vor accepta să facă repetate concesii 
Germaniei şi Italiei, mizând pe o diplomaţie de “directorat” 
al marilor puteri europene în rezolvarea problemelor 
litigioase dintre state. Pentru generalul N. Samsonovici, ca 
şi pentru N. Titulescu, ministru de externe, care se 
exteriorizaseră excesiv ca partizani ai unei strânse alianţe 
cu Parisul, politica oscilantă a guvernului francez a 
echivalat cu un “vot de blam, concurând la renunţarea de 
către regele Carol al II-lea la serviciile lor. Totuşi din 
iniţiativele viitoare ale conducerii româneşti, afişate cu un 
ton mai redus, n-a reieşit o orientare spre Axă. 
 Generalul N. Samsonovici a depus eforturi notabile şi 
pentru transformarea Înţelegerii Balcanice, constituită în 
februarie 1934, într-o alianţă politico-militară reală, ca şi în 
direcţia coroborării iniţiativelor militare ale Micii Înţelegeri 
şi Înţelegerii Balcanice. Şi în acest caz, Marele Stat Major 
român a acceptat extinderea obiectivelor iniţiale ale 
Înţelegerii Balcanice, de la descurajarea unor posibile 
agresiuni bulgare, la garantarea solidară a frontierelor şi 
echilibrului strategic în peninsulă, ameninţate, în special, 
de aspiraţiile expansioniste ale Italiei musoliniene şi de 
manevrele insidioase ale Germaniei naziste şi U.R.S.S.-
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ului. Abia în 1936–1937, depăşindu-se, într-o oarecare 
măsură, “rezervele” statelor membre, s-au parafat 
convenţiile militare ale Înţelegerii Balcanice (în “trei” fără 
Grecia şi în “patru” cu Grecia). Atitudinea ezitantă a 
Franţei şi Marii Britanii, diversiunile statelor fasciste şi 
revizioniste, lipsa unei voinţe de acţiune comună a 
anumitor parteneri din cadrul Înţelegerii Balcanice (Grecia 
evita să “provoace” Italia, Turcia, U.R.S.S-ul semnează un 
tratat de neagresiune cu Bulgaria) au făcut ca documentele 
de stat-major menţionate să rămână doar declarative. Mica 
Înţelegere, ca şi Înţelegerea Balcanică – două organizaţii de 
securitate regională vitale pentru apărarea României – se 
vor anihila prin acţiuni din interiorul şi din exteriorul lor, 
cu rezultate nefaste pentru toţi partenerii de “bloc”. 
Strategia de alianţe a Marelui Stat Major în perioada 
Samsonovici avea astfel să primească o nouă lovitură dură, 
amplificată în 1938–1939 de evenimentele internaţionale ce 
vor prefaţa declanşarea celui de-al doilea război mondial. 
 Dacă sistemul de alianţe era apreciat drept element de 
bază al apărării strategice a României, existenţa unui robust 
sistem naţional defensiv continua să fie garanţia ultimă şi 
esenţială a ei. Voinţa de a pune în stare operativă toate 
capacităţile combative, materiale şi umane, s-a manifestat 
fără doar şi poate şi în perioada analizată. Potenţialul, la 
rândul său nu lipsea, după cum România dispunea şi de 
cadre de elită în domeniile proiectării operaţiilor militare. 
Planificarea de război, mai ales, beneficia de experţi de 
clasă, reuniţi în Marele Stat Major. Proba elocventă a 
calităţilor lor rezidă în claritatea planurilor de război, 
campanie şi operaţii în anii 1928–1937. 
 Şeful Marelui Stat Major a urmărit o strânsă 
corespondenţă între cele mai importante documente de 
planificare strategică şi angajamentele externe ale 
României, precum şi între ele, disponibilităţile interne şi 
desfăşurările internaţionale. În viziunea sa, pornind de la 
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poziţia geo-strategică a României, trebuia să se realizeze un 
sistem circular de apărare, singurul care permitea utilizarea 
manevrei pe “linii interioare”, din “poziţie centrală”, 
folosirea unei rezerve puternice în subordinea Marelui 
Cartier General, ca şi alternarea eforturilor militare şi a 
ripostelor de pe un front pe altul, de pe o direcţie periclitată 
pe alta. Nucleul sistemului defensiv fusese stabilit în 
“cetatea naturală” a Transilvaniei, unde staţionau, în mod 
obişnuit o armată şi o parte din rezerva strategică. 
Dispozitivul circular care avea acest nucleu, mai includea 
două cercuri exterioare: primul de acoperire, în apropierea 
frontierelor, încadrat cu mari unităţi cu efective de război şi 
un al doilea spre interior, cu mari unităţi ce-şi completau 
efectivele în primele zile de mobilizare. O atenţie aparte se 
acorda apărării “porţilor” Someşului, Mureşului şi 
Focşanilor. La frontierele de sud şi de est se estima că 
inamicul va fi combătut cu sprijinul trupelor poloneze, 
turce şi iugoslave, îndeosebi în condiţiile în care România 
ar fi fost atacată concomitent şi de Ungaria. Una dintre 
raţiunile de a fi a organizaţiilor regionale Mica Antantă şi 
Înţelegerea Balcanică consta şi în a degaja armata română 
la frontierele de sud şi vest, în ipoteza concentrării ei în est 
spre a rezista Sovietelor. 
 Între planurile de apărare ce urmau să materializeze 
această concepţie strategică se detaşează documentele 
codificate “Mărăşeşti” şi “Cantemir” din 1936–1937. Şi din 
analizarea planificării interne de stat-major, cu precădere 
după 1933, iese în relief preocuparea pentru frontiera de 
vest, unde Ungaria putea deveni oricând un “cap de pod” al 
expansiunii germane. În fapt, în perioada respectivă, stat-
majoriştii români – fără a ignora gradul de incisivitate al 
poziţiilor oficiale şi neoficiale ale guvernanţilor din 
Budapesta – previzionau că la frontiera noastră de vest se 
vor consuma câteva acte importante ale unei posibile 
consfătuiri militare între Franţa şi aliaţii săi şi Germania. Ei 
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încadrau, aşadar, războiul de apărare împotriva Ungariei, în 
ultimă instanţă, în conflictul european, sesizând corect că, 
singură, Ungaria nu putea pune în discuţie echilibrul de 
putere dintre ea şi vecinii săi. Adresa exactă a ripostei 
româneşti la frontiera de vest a fost de mai multe ori 
subliniată chiar la Berlin. “România – afirma Hitler în mai 
1933 – ca membră a Micii Înţelegeri, a acţionat în toate 
împrejurările continuu contra Germaniei”. 
 Cea mai dificilă problemă pe care trebuiau s-o rezolve 
Marele Stat Major şi Ministerul Apărării Naţionale – 
generalul N. Samsonovici în particular – consta în 
reorganizarea sistemului de apărare şi în perfecţionarea 
structurilor sale, în primul rând, a armatei. Se cerea 
închegarea unui sistem de apărare totală propriu unui 
război total, purtat cu mijloace industriale, cu aportul 
principalelor sectoare economice; un asemenea tip de 
conflict, cu durată lungă şi consumuri foarte ridicate, 
materiale şi umane, urma să fie pregătit prin măsuri ferme 
de mobilizare a economiei, resurselor financiare şi umane, 
prin modificarea substanţială a bazei tehnico-materiale a 
armatei şi dezvoltarea noilor arme – aviaţia, blindatele, 
motorizatele, transmisiunile, mijloacele logistice etc. 
 Progrese evidente s-au constatat în domeniile 
conducerii şi elaborării planurilor şi proiectelor de 
mobilizare şi întrebuinţare a ansamblului resurselor 
naţionale. Activitatea Consiliului Superior al Apărării Ţării 
a fost impulsionată, s-au adoptat legi şi regulamente 
corespunzătore obiectivului vizat. Prin Legea de organizare 
a armatei din 1932 s-a căutat cuprinderea cât mai largă a 
potenţialului uman în structurile pregătirii de luptă. De 
asemenea, se fixau responsabilităţile mobilizării economiei 
şi pregătirii teritoriului pe timp de pace, principalele forme 
de mobilizare - generală, parţială -, misiunile Căilor Ferate, 
ale transporturilor fluviale, maritime şi aeriene, ale 
mijloacelor de telecomunicaţii şi unităţilor industriale 
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private şi de stat. Se întregea astfel Legea pregătirii de 
război a economiei din 1925. 
 Atribuţiile Marelui Stat Major (concepţia de apărare, 
coordonarea şi controlul pregătirii de luptă) erau mai bine 
redefinite faţă de cele ale Ministerului de Război, devenit 
Minister al Apărării Naţionale. Se diversificau, totodată, 
organele de conducere şi comandă prin înfiinţarea 
Subsecretariatului de Stat al Aerului (în locul 
Inspectoratului General al Aeronauticii) şi Inspectoratului 
General al Comandamentelor Teritoriale, iar Inspectoratul 
General al Marinei şi inspectoratele generale de armată au 
primit atribuţii de comandă la război. Planul de mobilizare 
din 1932 fixa forţa de uscat a armatei la 32 de divizii de 
infanterie, 4 divizii şi o brigadă independentă de cavalerie, 
trupe de grăniceri, la care se adăugau Aeronautica, Marina 
Militară, serviciile. Anii următori au adus Legea asupra 
organizării naţiunii şi teritoriului pentru război (1933) şi 
transformarea instituţiilor de conducere ale Aeronauticii şi 
Marinei în Ministerul Aerului şi Marinei (1936). În vederea 
închegării unui complex de protecţie a populaţiei, în 1928 
s-au adoptat instrucţiuni speciale şi s-au organizat comisii 
de resort la Marele Stat Major, comandamentele teritoriale 
judeţene şi din oraşe şi comune. 
 Mai multe iniţiative ale Marelui Stat Major, 
Ministerului Apărării Naţionale, Consiliului Superior al 
Apărării Ţării – organisme în care a activat cu recunoscute 
responsabilităţi N. Samsonovici – au fost îndreptate în 
sensul restructurării bazei materiale a sistemului de apărare. 
În 1929 a fost adoptat Planul de 5 ani pentru aviaţie (se 
stabilea un necesar de 922 de aparate de zbor), România 
contând în 1932 pe numai 278 de aparate, şi ele învechite; 
în scopul impulsionării aviaţiei s-a introdus, în 1938, o lege 
a timbrului. Pentru redimensionarea bazei financiare a luat 
fiinţă în 1934 Fondul Apărării Naţionale, alimentat prin 
impozite speciale. Un an mai târziu se trecea la aplicarea 



 152

Planului decenal de înzestrare, cu o investiţie de 28 
miliarde lei, repartizaţi, în special, pentru achiziţionarea a 
400 de tancuri. Planul dezvoltării industriei de război 
urmărea asigurarea prin comenzi în ţară a majorităţii 
armamentului de infanterie şi artilerie uşoară. În 1936 s-a 
înfiinţat Comitetul de Coordonare a Apărării Ţării, având 
ca secretar pe şeful Marelui Stat Major. În 1937 îşi va intra 
în atribuţii Delegaţia interministerială pentru înzestrarea 
armatei, din care făceau parte primul – ministru, miniştrii 
Apărării, de Finanţe, Aerului şi Marinei, Industriei şi 
Comerţului. 
 Nici amenajarea genistică a teritoriului – condiţie 
certă a câştigării războiului total de apărare – nu a fost 
neglijată de generalul N. Samsonovici. Marele Stat Major a 
efectuat lucrări şi studii speciale, a înaintat conducerii 
superioare planuri complexe pentru fortificarea unor zone 
plasate pe direcţiile probabile de înaintare a armatelor 
adverse. Lor li s-au alăturat proiecte de distrugeri de 
comunicaţii, de completare a depozitelor de subzistenţe şi 
armament, instrucţiuni operative pentru comandamente de 
mari unităţi. Studiile de amenajare genistică a teritoriului 
din 1928, 1930 propuneau constituirea de centre de 
rezistenţă permanente şi de “regiuni fortificate”. În 
perioada 1935-1936, generalul N. Samsonovici a completat 
anumite componente ale Planului de echipare a frontului de 
vest în vederea mobilizării preventive, datorat mareşalului 
I. Antonescu. (De altfel, drumurile celor doi lideri militari 
s-au intersectat în mai multe rânduri, ei fiind colegi la 
Şcoala Superioară de Război în 1911, după care, I. 
Antonescu a ajuns şeful Operaţiilor Marelui Cartier 
General, iar Samsonovici şef de stat major al Armatei 1; în 
1933, I. Antonescu i-a succedat în fruntea Marelui Stat 
Major, făcând o critică parţial nejustificată predecesorului 
său, N. Samsonovici luându-i ulterior locul, în 1934, la 
conducerea aceleiaşi instituţii). 
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 Planurile din 1934 şi 1935 au stat la baza Planului 
complex de fortificaţii aprobat de Consiliul Superior al 
Apărării Ţării în septembrie 1936. Poarta Someşului se afla 
în atenţia specială a stat-majoriştilor, ea având să fie 
blocată cu linii defensive prevăzute cu obstacole artificiale, 
între care şi cazemate betonate. Consiliul a adoptat în 
martie 1937 – după plecarea lui N. Samsonovici de la 
Marele Stat Major – Organizarea permanentă defensivă a 
frontului de vest, document la care a lucrat generalul în 
cursul anului 1936 (fortificaţii permanente – puncte de 
sprijin, centre de rezistenţă, zone fortificate în Poarta 
Someşului, pe Crişul Negru, Poarta Mureşului şi zonele 
Ţibleş-Rodna şi Oradea). 
 Pe lângă diversificarea documentelor de alianţă 
militară, măsurile de mobilizare a economiei şi fortificare a 
unor spaţii vitale din teritoriu, generalul N. Samsonovici s-
a îngrijit şi de perfecţionarea organizării armatei şi a 
pregătirii de luptă. 
 În centrul preocupărilor sale s-a plasat consolidarea 
infanteriei, a marilor unităţi de vânători de munte şi 
artilerie, el străduindu-se să le creeze o osatură mai 
flexibilă şi o putere superioară de foc. În 1932 a crescut la 
12 numărul regimentelor de infanterie cu efective sporite şi 
la 42 a celor cu efective normale, regimentele de artilerie 
organizându-se pe divizioane de tunuri şi obuziere. Pentru 
încadrarea unităţilor şi marilor unităţi, generalul N. 
Samsonovici propunea încă din 1928 creşterea efectivelor 
de ofiţeri cu câteva mii de oameni (în 1932 deficitul atingea 
totuşi 20% din necesarul de ofiţeri). Reorganizarea 
comandamentelor şi marilor unităţi din 1934-1936 se 
corobora cu proiectul creării dispozitivului circular al 
apărării strategice: 10 brigăzi mixte au intrat în Eşalonul 1 
de acoperire; 8 divizii în Eşalonul 2, 10-20 divizii în 
interior; cele 2 divizii de vânători de munte s-au redistribuit 
în 3 brigăzi de munte şi s-a prevăzut alcătuirea a 3 brigăzi 
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de motorizate. În sprijinul trupelor de acoperire interveneau 
marile unităţi de grăniceri (Divizia 1 Grăniceri cu 4 
brigăzi). Din lipsă de fonduri pentru blindate şi motorizate, 
s-au încredinţat cavaleriei numeroase misiuni specifice 
trupelor mobile; ea a ajuns un fel de “infanterie călare” cu 
divizii şi brigăzi, fiecare divizie primind un divizion de 
artilerie călăreaţă şi un batalion de infanterie uşoară. 
 Deşi România era privată de venituri bugetare serioase 
– pe fundalul crizei economice din 1929-1933 – generalul 
N. Samsonovici şi Marele Stat Major au insistat asupra 
importanţei generalizării întrebuinţării blindatelor, 
motorizatelor şi aviaţiei. Ca urmare, în 1930, s-a înfiinţat 
un regiment de care de luptă şi un batalion de 
motomitraliere. Aviaţia s-a întrunit într-o divizie 
aeronautică în 1932 (cu 2 escadrile) înlocuită în 1933 de 
Comandamentul Forţelor Aeriene; apărarea antiaeriană a 
fost totuşi asigurată doar de o brigadă cu două regimente, 
deşi în Planul de înzestrare aeronautică din 1924-1929 se 
solicitaseră 54 de baterii antiaeriene. Comandamentul 
Artileriei Antiaeriene a luat naştere în 1930, iar aeronautica 
a fost împărţită, în 1936, în 3 regiuni aeriene. În privinţa 
“armelor tehnice”, au apărut o brigadă de transmisiuni 
(1932) cu 3 regimente, al treilea regiment de căi ferate, 
serviciul geniului pe lângă corpurile de armată (1933-1934) 
etc. 
 Însărcinată cu paza frontierelor maritime şi fluviale, 
Marina îşi îndeplinea cu dificultate misiunile din cauza 
mijloacelor din dotare (2 divizii, de mare şi de Dunăre, cu o 
grupare de contratorpiloare depăşite tehnic, grupul 
vedetelor antisubmarin, o escadră de luptă de monitoare de 
fluviu, un batalion de infanterie marină, un divizion de 
geniu, un divizion de artilerie de coastă, o escadrilă de 
hidroaviaţie, în 1932). 
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 Ofiţer de stat major, comandant şi profesor militar, 
generalul N. Samsonovici a lăsat şi o operă teoretică, 
alcătuită din conferinţe, studii, articole etc.  
 Dintre lucrările sale amintim: Ofensiva (conferinţele a 
X-a, a XI-a, a XII-a şi a XIII-a), 1924; Defensiva 
(conferinţele a VII-a, a VIII-a şi a IX-a); Cum se rezolvă o 
temă tactică. Conferinţe şi aplicaţiuni de tactică generală, 
volumul I. Defensiva, volumul II. Ofensiva, volumul III. 
Detaşamente, 1924-1926, lucrare premiată de Marele Stat 
Major. 
 În cuprinsul lor, a formulat idei şi aprecieri cu privire 
la arta militară, activitatea statelor majore, metodica 
întocmirii şi rezolvării diferitelor situaţii tactice etc. 
  Pentru meritele sale pe câmpul de luptă şi în 
activitatea de întărire a armatei, generalul N. Samsonovici a 
fost decorat cu ordine şi medalii româneşti şi străine, 
precum: “Mihai Viteazul” clasa a II-a, “Coroana 
României” clasa a IV-a, “Sf. Vladimir” clasa a II-a şi “Sf. 
Stanislav”, “Legiunea de onoare” în grad de Ofiţer şi 
“Crucea de Război” în citaţie. 
 Militar complet , cu o cultură militară solidă, cu 
orizont politic cuprinzător, unul dintre câştigătorii marii 
bătălii de la Mărăşeşti, generalul N. Samsonovici a 
revigorat stat-majoristica naţională şi a jucat un rol marcant 
în cea mai amplă acţiune de reorganizare şi modernizare a 
sistemului naţional de apărare din perioada interbelică. 
Chiar dacă ambiţiile sale au depăşit posibilităţile reale ale 
vremii, el merită să fie pus alături de marii făuritori ai 
“armelor independenţei româneşti” – generalii Şt. 
Fălcoianu şi C. Christescu, mareşalii Al. Averescu, C. 
Prezan şi I. Antonescu. “În această grea şi plină de 
răspundere situaţie, el răspunde cu cea mai desăvârşită 
competenţă, cu mult tact şi demnitate” – aprecia generalul 
de divizie Condeescu, ministru al Armatei în 1930. “Atât în 
calitate de Consilier al Capului Oştirii cât şi ca organ de 



 156

conducere a armatei, pune la îndemâna ministerului toate 
calităţile şi pregătirea sa, pentru ca armata să fie bine 
condusă. Sesizează nevoile oştirii, îndrumează instrucţia şi 
pregătirea ei de război, spre deplina mea mulţumire… 
Trecutul său este o garanţie; practica făcută în război, o 
indicaţie”. 
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General de divizie 

 CONSTANTIN LĂZĂRESCU  
Şef al Statului Major General în anii: 1932-1933 

 
 Născut la 8 noiembrie 1877, în 
comuna Ilovăţ – judeţul Mehedinţi, 
urmează Şcoala Fiilor de Militari 
din Craiova între anii 1895 – 1897, 
după care, în anii 1898 – 1900 este 
trimis pentru studii la o şcoala de 
ofiţeri din Germania. În ianuarie 
1900 este avansat sublocotenent, 
iar în iunie 1901 este mutat la 
Batalionul 8 Vânători. În intervalul 

1903 – 1908 îndeplineşte diferite funcţii la Gimnaziul 
Fiilor de Militari Craiova, în Regimentul 18 şi în 
Regimentul 1 Dolj. Între timp a fost avansat locotenent (10 
mai 1904), iar la 10 mai 1908, “la alegere”, căpitan. În 
aprilie 1908 intra ca elev la Şcoala Superioară de Război 
din Bucureşti, la terminarea căreia a fost caracterizat ca 
“ofiţer eminent, înzestrat cu aptitudini deosebite pentru 
serviciul de stat major”. 
 După terminarea cursurilor Şcolii Superioare de 
Război primeşte comanda unei companii din Regimentul 
26 Rovine, iar în perioada anilor 1911 – 1912 este chemat 
pentru stagiul de încercare la Marele Stat Major. În anul 
1912 subşeful Marelui Stat Major îl aprecia ca un element 
de o mare valoare, atât pentru serviciul de stat major, cât şi 
pentru serviciul la trupe şi îl propunea pentru înaintare 
“excepţională” la gradul de maior. 
 Pe timpul campaniei din 1913 îndeplineşte funcţia de 
şef al Biroului operaţii în statul major al Diviziei 1 de 
rezervă; ulterior este mutat în Regimentul 1 Artilerie, iar în 
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1914 în statul major al Diviziei a 2-a, unde obţine iarăşi 
notări elogioase fiind avansat maior “la excepţional”. 
 În anii primului război mondial, având gradul de 
maior (de la 1 noiembrie 1914), a îndeplinit succesiv 
funcţiile de şef de stat major la Divizia a 2-a, şef al biroului 
operaţii din statul major al Corpului 1 Armată, şef al 
statului major al Diviziei a 5-a. 
 Coborâtor de neam de pe plaiurile Mehedinţiului, a 
luptat cu dăruire pentru apărarea Carpaţilor Meridionali în 
zona Văii Oltului. Trupele germane încercau, în septembrie 
1916, să învăluie Corpul 1 Armată român printr-o manevră 
executată de Corpul Alpin care înainta de la Vest spre Est 
prin Munţii Cibinului. Acţiunea începe la 9 septembrie, iar 
pentru contracararea ei Corpul 1 Armată constituie două 
detaşamente pe care le trimite pe Valea Lotrului şi pe Valea 
Sadului. Cel din urmă detaşament a fost pus sub comanda 
maiorului Constantin Lăzărescu. Corpul Alpin ajunsese 
deja pe vârful Preajba, în spatele Corpului 1 Armată român 
în momentul în care ia contact cu Detaşamentul maior 
Lăzărescu. Se angajează lupta pe înălţimea Porcoviţa, 
inamicul fiind obligat să-şi oprească înaintarea pe Valea 
Sadului. Sub presiunea atacului de front, Corpul 1 Armată 
este obligat să se retragă. Atacurile Corpului Alpin german 
continuă, dar el este respins spre vest şi îndepărtat de 
defileul Oltului de către Detaşamentul locotenent-colonel 
Cantacuzino, întărit cu trupele de sub comanda maiorului 
Lăzărescu. Era astfel înlăturată cea mai gravă ameninţare 
ce plana asupra spatelui Corpului 1 Armată. 
 În continuare, maiorul Constantin Lăzărescu se 
remarcă pe tot parcursul luptelor din timpul retragerii, la 
Piteşti, Găeşti, Titu şi Dobra, unde nu a ezitat să treacă în 
prima linie de luptă. 
 Se distinge apoi în vara anului 1917, mai cu seamă în 
luptele de la Mărăşeşti, precum şi prin contribuţia sa la 
alcătuirea hărţii în sectorul Cosmeşti – Mărăşeşti. Divizia 5 
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Infanterie a avut meritul de a fi înlocuit pe front unităţile 
Diviziei 34 infanterie ruse şi de a fi blocat la sfârşitul lunii 
august 1917 atacurile repetate ale trupelor germane care 
încercau să învăluie flancul stâng al sectorului de front 
Mărăşeşti – Cosmeşti şi să debuşeze la est de Siret. Din 
această perioadă s-au strâns legăturile sale cu N. 
Samsonovici, şeful de stat major al Armatei 1 române, cei 
doi formând mai târziu (1928 – 1934) o echipă solidară la 
conducerea armatei. Şefii săi îl apreciau ca fiind capabil să 
comande o brigadă şi pregătit să ocupe cele mai înalte 
trepte ale ierarhiei militare. De altfel, în perioada respectivă 
este avansat locotenent-colonel (1 noiembrie 1916) şi 
colonel (1 septembrie 1917), iar în martie 1918 este numit 
şef de cabinet al ministrului de Război. Pentru meritele sale 
în Războiul de întregire (1916 - 1919) a fost decorat cu 
ordinele “Mihai Viteazul” clasa a III-a, “Steaua României” 
în gradul de Ofiţer pe timp de război şi “Sf. Stanislas”. 
 La 1 noiembrie 1918 i se încredinţează comanda 
Regimentului 1 Dolj; printr-o muncă neobosită şi prin 
exemplul său personal reuşeşte să ridice unitatea la nivelul 
celor mai bune regimente din ţară, fiind apreciat drept “un 
eminent ofiţer sub toate aspectele”, care “merita să 
înainteze excepţional la gradul de general de brigadă”.     
 În luna noiembrie 1921 este trimis în misiune în 
Franţa pentru studii, ca reprezentant al infanteriei române, 
după care devine şef de stat major al Corpului 1 Armată. 
Şefii săi l-au notat elogios şi în anii următori, iar în 1924 
este avansat general de brigadă şi apreciat ca “unul din 
ofiţerii generali moderni, la curent cu lucrările nou apărute 
în Franţa “, care “trebuie să servească de pildă tuturor 
ofiţerilor vrednici”. 
 În aprilie 1928 este mutat la Marele Stat Major, 
încredinţându-i-se conducerea Diviziunii a 2-a, fiind  în 
acelaşi timp şi subşef al Marelui Stat Major; în aprilie 1929 
a fost mutat comandant al Diviziei a 2-a (pentru stagiu) în 
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garnizoana Craiova; peste un an (în aprilie 1930), revine în 
Marele Stat Major, unde i se încredinţează funcţia de 
subşef al acestui organism de concepţie şi conducere al 
armatei române, fiind apreciat din nou ca “un excelent 
ofiţer de stat major, admirabil pregătit” şi propus să fie 
înaintat “la alegere” la gradul de general de divizie. În 
octombrie acelaşi an este numit comandant al trupelor de 
aeronautică, iar între timp este însărcinat şi ca subdirector 
la Cursul de comandanţi de brigăzi şi divizii, funcţii în care 
“a ştiut să-şi împartă activitatea rodnică în ambele părţi 
spre folosul instituţiei armatei”; la 10 octombrie 1931, a 
fost avansat la gradul de general de divizie. 
 Pe data de 11 august 1932 i se încredinţează 
conducerea Marelui Stat Major. În foaia calificativă 
semnată de ministrul Apărării Naţionale, generalul de 
divizie N. Samsonovici, se arată că, în funcţia de şef al 
Marelui Stat Major, generalul de divizie Constantin 
Lăzărescu “a răspuns pe deplin aşteptărilor, dovedind pe 
lângă o pricepere desăvârşită, o mare putere de muncă şi un  
caracter integru”. 
 De asemenea, în foile calificative pe anii 1933 şi 
1934, generalul de divizie Constantin Lăzărescu era 
apreciat de către ministrul Apărării Naţionale ca un  ofiţer-
general “cu o deosebită competenţă şi pricepere”. În aceste 
notări de serviciu se mai consemnează faptul că toate 
chestiunile prezentate ministrului Apărării Naţionale au 
fost perfect studiate, propunerile fiind întotdeauna raţionale 
şi practice. Înzestrat cu o frumoasă cultură generală şi o 
solidă pregătire profesională, cu un caracter integru, demn, 
sever, dar drept, se impunea inferiorilor săi, câştigând 
completa încredere a şefilor. Era apreciat ca “un element de 
mare valoare, foarte folositor instituţiei şi pe care se poate 
conta în împrejurările cele mai grele”. 
 În calitatea de subşef şi şef al Marelui Stat Major, 
generalul C. Lăzărescu a avut un  rol important – alături de 
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generalul N. Samsonovici – la reorganizarea armatei şi 
sistemului naţional de apărare, în conformitate cu Legea 
din 1932. Sub conducerea sa a fost pregătit Planul de 
mobilizare pe 1932 – 1933 (32 divizii de infanterie, patru 
divizii şi o brigadă de cavalerie, Corpul grănicerilor, 
Aeronautica, Marina Militară etc.), s-a optat pentru 
alcătuirea mixtă a regimentelor de artilerie (divizioane de 
tunuri şi obuziere) şi s-a consolidat organizarea trupelor de 
geniu (şapte regimente pionieri, două batalioane pionieri 
munte, un regiment de pontonieri, două regimente căi 
ferate, două batalioane CF, trei regimente transmisiuni, 
organizându-se şi prima brigadă de transmisiuni). Pe de 
altă parte, a contribuit – în limitele bugetului redus al 
statului – la realizarea parţială a Planului cincinal de dotare 
a aviaţiei (1929 – 1934). Un aport deosebit a avut la 
pregătirea Legii din aprilie 1933, cu privire la organizarea 
naţiunii pe timp de război (forţele armate, mobilizarea 
populaţiei, propaganda şi contrapropaganda, mobilizarea 
agriculturii, industriei, transporturilor, amenajarea genistică 
a teritoriului, pregătirea premilitară). A elaborat proiectele 
manevrelor cu partidă dublă din 1933 şi 1934 şi – împreună 
cu N. Samsonovici – a revăzut proiectul “apărării strategice 
circulare” pe trei aliniamente (la frontiere, în interior şi în 
reduitul geostrategic al României). 
 Ca şi N. Samsonovici, a colaborat la întărirea relaţiilor 
de alianţă militară cu statele din Mica Înţelegere şi 
Înţelegerea Balcanică, cu Franţa şi Polonia (până în 1931, 
Marele Stat Major a pus la punct cu aliaţii săi din Mica 
Înţelegere opt proiecte comune de operaţii împotriva 
Ungariei revizioniste, Germaniei şi Austriei, inclusiv în 
ipoteza declanşării unui conflict european). În 1932 a 
concurat la redactarea documentelor Conferinţei Militare a 
Micii Antante din luna octombrie. A fost înlocuit în funcţie 
de generalul I. Antonescu  la 30 noiembrie 1933. 
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 La 15 noiembrie 1934 i s-a încredinţat comanda 
Corpului 1 Armată; şi în această funcţie a fost apreciat 
elogios, ca un element de mare valoare. 
 Stat-majorist de elită şi remarcabil comandant, 
generalul Constantin Lăzărescu şi-a legat numele de 
bătăliile nepieritoare ale Războiului nostru de întregire din 
anii 1916 – 1919 şi de opera de modernizare a oştirii 
române din anii 1928 – 1934. 
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Mareşal 

 ION ANTONESCU  
Şef al Statului Major General în anii: 1933-1934 

 
 Mareşalul Ion I.Antonescu şi-a 
pus indiscutabil pecetea asupra 
istoriei primei jumătăţi a secolului 
XX, în România şi în estul Europei. 
 Figură controversată a istoriei 
contemporane, adulat de admiratori 
şi blamat de adversari, el a venit pe 
lume la 2 iunie 1882 în Piteşti. A 
îmbrăţişat de tânăr meseria 
armelor, făcând o exemplară 
carieră militară. A studiat la: Şcoala 

de Ofiţeri de Infanterie şi Cavalerie din Bucureşti (1902-
1904); Şcoala Specială de Cavalerie din Târgovişte (1906); 
Şcoala Superioară de Război din Bucureşti (1909-1911) şi 
Cursul postacademic de informaţii al armatei franceze de la 
Versailles. 
 La absolvirea Şcolii de Ofiţeri de Infanterie şi 
Cavalerie obţine gradul de sublocotenent (1 iulie 1904); 
ulterior parcurge întreaga ierarhie a gradelor militare, 
astfel: locotenent (10 mai 1908), căpitan (1 aprilie 1913), 
maior (1 noiembrie 1916), locotenent-colonel (1 
septembrie 1917), colonel (1 aprilie 1920), general de 
brigadă (10 mai 1931), general de divizie (25 decembrie 
1937), general de corp de armată (1 iunie 1940), general de 
armată (10 februarie 1941, I.D.Nr.341/1941), mareşal (22 
august 1941, I.D.Nr.2352/1941). 
 Încă din 1913 s-a aflat la Marele Stat Major, dovedind 
remarcabile calităţi de stat-majorist, ce aveau să fie puse pe 
deplin în valoare în anii Războiului de întregire (1916-
1919) în calitate de şef al Biroului Operaţii al Statului 
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Major al Armatei de “Nord” (august-octombrie 1916), al 
Grupului de armate “General Prezan” (noiembrie 1916) şi 
al Marelui Cartier General (decembrie 1916-1919). În 
aceste funcţii - fiind colaborator apropiat al generalului C. 
Prezan – a participat la elaborarea planurilor operaţiilor 
desfăşurate de armata română împotriva trupelor Puterilor 
Centrale în Carpaţii Orientali (1916), în “Bătălia 
Bucureştilor” (noiembrie-decembrie 1916), precum şi în 
bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz din vara anului 
1917; a contribuit, de asemenea, la opera de reorganizare şi 
refacere a armatei române din iarna şi primăvara anului 
1917. La cumpăna anilor 1917-1918, a întocmit planurile 
pentru anihilarea trupelor ruseşti bolşevizate din Moldova 
(decembrie 1917-ianuarie 1918, de pătrundere în Basarabia 
la cererea Sfatului Ţării de la Chişinău (ianuarie 1918) şi de 
rezistenţă a armatei române după armistiţiul de la Focşani 
(26 noiembrie/9 decembrie 1917). Acest din urmă 
document n-a mai fost pus în aplicare, întrucât  României i-
a fost impusă de către Puterile Centrale, “pacea” de la 
Bucureşti (24 aprilie/7 mai 1918). Demobilizarea armatei, 
consecinţă a acestei păci-dictat, l-a trimis pe Ion Antonescu 
la poziţia de comandant de divizion pe malul Nistrului. 
Readus, ulterior, în secret, la Iaşi, împreună cu generalul 
C.Prezan, a întocmit proiectul de operaţii pentru reintrarea 
României în război, alături de Puterile Antantei (28 
octombrie/10 noiembrie 1918). Odată cu a doua mobilizare 
a armatei, locotenent-colonelul Ion Antonescu revine la 
conducerea Secţiei Operaţiilor din Marele Cartier General 
român, având o contribuţie decisivă la succesul Campaniei 
din 1918-1919, ceea ce a dus la eliberarea Transilvaniei şi 
înfrângerea Ungariei bolşevice; la 3 august 1919, trupele 
române ocupau Budapesta. Cu acest prilej, regele 
Ferdinand I i-a înmânat personal ordinul “Mihai Viteazul”, 
în prezenţa  întregii conduceri de stat al României. Demn 
de reţinut este şi faptul că Ion Antonescu s-a opus depăşirii 



 165

atribuţiilor de către misiunile militare, franceză şi rusă, în 
organizarea, modernizarea şi pregătirea de luptă a armatei 
române în anii 1916-1917. A îndeplinit, de asemenea, mai 
multe misiuni speciale pentru afirmarea drepturilor 
României Mari la sfârşitul Marelui Război, la 
Constantinopol (ianuarie 1919), Belgrad (aprilie 1919), 
Varşovia (martie 1920), ultima vizită anticipând punctele 
“esenţiale” ale alianţei româno-polone, care avea să fie 
semnată la 3 martie 1921. 
 În toamna anului 1919 I.I.C.Brătianu l-a însărcinat să 
expună în faţa Consiliului Suprem chestiunea operaţiilor 
anterioare şi posterioare ocupării Budapestei. Ion 
Antonescu constată că forumul păcii era greşit informat 
asupra atitudinii României, motiv pentru care propunea o 
serie de măsuri care să demonstreze că poziţia ţării sale era 
“cu totul contrarie aceleia care se cunoaşte”. La Conferinţă, 
ofiţerul superior român a mai efectuat o misiune 
diplomatică pe lângă Comandamentul Armatelor Aliate din 
Orient dovedind din nou “spirit clarvăzător, tact şi 
abilitate”. 
 La terminarea primului război mondial, locotenent-
colonelul Ion Antonescu se bucura de o mare reputaţie în 
rândurile armatei, opiniei publice, factorilor de decizie 
politică, fiind apreciat şi de Regele Ferdinand I.  
 “Trecând la activitatea prodigioasă – a scris generalul 
N.Sinescu în foaia calificativă pe anul 1920 – ce a 
desfăşurat pe timpul războiului şi care i-a asigurat o 
calificare atât de strălucită încât nu se poate micşora 
această pagină de virtuţi militare printr-o expunere 
rezumativă, găsesc o datorie din parte-mi de a atrage  
luarea aminte a căpeteniilor armatei asupra faptului că şefii 
săi ierarhici leagă marile fapte de arme ale oştirii şi 
importante evenimente politico-militare de activitatea 
superioară a acestui distins ofiţer”. Numeroase ordine şi 
medalii româneşti: “Mihai Viteazul” clasa a III-a, “Steaua 
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României” clasa a IV-a, “Coroana României” clasa a IV-a, 
Medalia “Crucea Comemorativă” 1916-1918 cu baretele 
“Ardeal”, “Carpaţi”, “Oituz”, Medalia “Victoria” şi străine: 
Ordinele “Legiunea de Onoare” în grad de Cavaler, 
Sf.Stanislav clasa a III-a, clasa a II-a cu Spade rus, clasa a 
II-a cu Spade şi Placă rus, “Sf.Vladimir” clasa a IV-a cu 
Spade şi Fundă rus, “Sf.Ana” clasa a IV-a cu Spade, 
“Victoria” engleză, în grad de Comandor, “Leopold”, 
belgian, în grad de Comandor, “Crucea Neagră” belgian, 
grad de Ofiţer, “Coroana Italiei” în grad de Comandor, 
“Sf.Mihail”, ”Sf.Gheorghe” în grad de Comandor (englez), 
Însemnele “Crucii de Război” cu citaţie pe Armată 
(francez) au recompensat activitatea extraordinară 
desfăşurată de Ion Antonescu în anii 1916-1919. 
 Pe lângă activitatea militară deosebită, Ion Antonescu 
a tipărit, în 1919, Românii, Originea, trecutul, sacrificiile şi 
drepturile lor. Este o pledoarie pro domo a lui Ion 
Antonescu în apărarea drepturilor teritoriale ale României 
la Forumul păcii de la Paris, care îşi începea lucrările în 
ianuarie 1919. 
 De la 1 aprilie 1920 până la 8 septembrie 1922 a fost 
comandantul şcolii Speciale de Cavalerie de la Sibiu. În 
acest răstimp, a fost trimis în Franţa pentru un stagiu de 
patru luni, perioadă în care a vizitat toate  centrele de 
instrucţie franceze şi a urmat cursul de la Versailles. Din 7 
mai 1921, a fost ataşat, pe timp de două luni, pe lângă 
Misiunea Militară Română din Franţa. S-a întors la 1 iulie 
1921, iar de la 22 august, acelaşi an, a plecat din nou pentru 
a lua parte la manevrele armatei franceze de la  Metz. 
 La 30 august 1922, Ion Antonescu a fost numit ataşat 
militar la Paris, unde a stat până la mijlocul anului următor 
Misiunea sa externă avea să se dovedească benefică pentru 
ţară, în cel puţin trei ipostaze: 1) lucrul în cadrul Comisiei 
Reparaţiilor, îndeosebi la îndeplinirea clauzelor Articolului 
181 din Tratatul de la Trianon; 2) lichidarea datoriilor de 
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război ale României către Franţa; 3) încheierea unor 
contracte militare având drept scop dotarea armatei române 
cu echipament şi arme. Lui Ion Antonescu i se datorează 
negocierile privind lichidarea Contractului Petrol, el 
demonstrând, cu acel prilej, integritate morală corectitudine 
şi patriotism. 
 Începând cu 22 mai 1923, colonelul Ion Antonescu a 
luat în primire postul de ataşat militar la Londra, girând şi 
pe acela din Belgia. În Anglia, Ion Antonescu a colaborat 
fructuos pentru ţară cu Nicolae Titulescu, cunoscutul 
diplomat folosindu-l la Conferinţa Reparaţiilor de la 
Londra (1924) şi la Geneva, la Conferinţa pentru 
Dezarmare. Ion Antonescu a fost preocupat de crearea unei 
bune propagande pentru ţară – a scris pentru uzul 
cunoscutului ziarist W.Steed, care făcea conferinţele la 
Universitatea din Londra, un studiu în limba franceză 
despre participarea şi sacrificiile României în primul război 
mondial – şi a făcut eforturi pentru consolidarea 
raporturilor militare bilaterale româno-engleze. A negociat 
cu Firma “Armstrong-Sideley” din Coventry cumpărarea 
de avioane, dar s-a declarat nemulţumit de faptul că două 
contracte anterioare dezavantajaseră profund  Bucureştii, 
avertizând asupra pericolelor la care se expunea România 
în cazul acceptării, în totalitate, a “condiţiilor” puse de 
englezi, ceea ce ar fi reprezentat o nouă pagubă în bugetul 
statului. 
 La 14 iulie 1926, Ion Antonescu era desărcinat din 
funcţia de ataşat militar la Londra şi la Bruxelles şi 
repartizat la Marele Stat Major de la Bucureşti. 
 Între funcţiile deţinute după terminarea misiunilor la 
Londra şi Bruxelles, se numără şi cele de comandant al 
Regimentului 9 Roşiori (1927), comandant al Şcolii 
Superioare de Război (1927, 1929, 1931-1933) şi 
comandant al Brigăzilor 5, 6 şi 8 Roşiori (1929-1931).  
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 Numit comandant al şcolii Superioare de Război 
(1927), Ion Antonescu, pe baza unui studiu aprofundat şi a 
unei temeinice informări, a elaborat direcţiile pentru 
învăţământ, a prezidat Consiliul profesoral, comisiile de 
examen şi, totodată, a intrat în clasă, predând cursuri de 
tactică şi strategie. A acţionat pentru depăşirea  tarelor 
rigide de întocmire a lecţiilor şi aplicaţiilor, într-o vreme 
când la baza învăţământului stăteau concluziile şi  
principiile rezultate în urma războiului din 1914-1918. S-a 
emancipat de sub influenţa “războiului de cârtiţe” şi a 
căutat să stabilească o doctrină cât mai apropiată de 
războiul viitorului, aşa cum îl întrevedea el, pe baza 
evoluţiei doctrinelor străine şi a situaţiei internaţionale. 
 Sub înrâurirea sa, învăţământul în Şcoala Superioară 
de Război a îmbrăcat o formă accentuată teoretico-
aplicativă şi mai ales practică, concretizată prin dese ieşiri 
în teren şi călătorii de instrucţie (studii). 
 A fost cel dintâi care a promovat “călătoriile de arme”, 
prin care ofiţerii-elevi trebuiau să se familiarizeze cu 
specificul fiecărei arme în parte; socotea că, în acest fel, 
viitorul ofiţer de stat-major şi comandant de unitate sau 
mare unitate va şti să ofere cele mai bune misiuni de 
cooperare diferitelor arme. 
 În amintirea foştilor săi subordonaţi s-au păstrat vii 
memorabile cuvinte: “Elevi de azi şi de mâine ai acestei 
şcoli, îndrăzniţi prin muncă, prin energie şi prin caracter să 
ajungeţi acolo unde ajunge omul cu adevărat merituos, 
muncitor, modest şi de caracter şi vă asigur că nu se va 
putea prin aceste mijloace să nu izbutiţi”. 
 Nu pot fi înţelese în toată amplitudinea lor eforturile 
lui Ion Antonescu pentru înnoirea învăţământului militar 
superior fără a aminti preocuparea sa constantă pentru 
sădirea şi cultivarea neîncetată în sufletul ofiţerilor-elevi a 
unor valori etico-morale, precum spiritul datoriei şi al 
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sacrificiului, camaraderia, cinstea, dreptatea, sentimentul 
de onoare şi al demnităţii. 
 Colonelul Ion Antonescu socotea, astfel, că viitorii 
ofiţeri de stat major şi comandanţii de mari unităţi vor 
putea să coordoneze acţiunile diferitelor arme, pentru ca, 
din efortul comun al acestora, să se obţină victoria. Atunci 
când analizau marile victorii militare ale românilor, din anii 
primului război mondial, Ion Antonescu sugera că nu este 
necesară numai expunerea părţii pur istorice, ci, “făcând 
mai mult o analiză amănunţită a erorilor ce s-au făcut, ca 
din aceste erori să se poată trage maximum de 
învăţăminte”. Modul cum a condus Ion Antonescu Şcoala 
Superioară de Război i-a adus aprecierea unanimă a 
comandanţilor armatei române de atunci – generalii 
Angelescu, Samsonovici, Lăzărescu, Comănescu – el fiind 
calificat drept “ofiţer de mare valoare”. La 1 noiembrie 
1928 era numit  secretar general al Ministerului de Război 
deţinând, în continuare, şi comanda Şcolii Superioare de 
Război. Prietenul său, Nicolae Titulescu, îi trimitea, la 20 
octombrie 1928, de la San Remo, următoarea telegramă: 
“Felicitări pentru Dumneata. Eu felicit mai curând ţara. 
Aşa simt, aşa îţi spun”. 
 În noua calitate, Antonescu a pus în valoare marile 
sale calităţi, cultura  generală şi profesională desăvârşită; 
un spirit viu şi ponderat şi, în special, un caracter ferm şi 
loial. 
 La 1 aprilie 1929, a fost mutat la comanda Brigăzii 5 
Roşiori. A urmat, la 10 mai 1930, comanda Brigăzii 8 
Cavalerie. Antonescu a stat la comanda ultimei unităţi până 
la 8 iunie 1931, când a fost, din nou, mutat ca director al 
Şcolii Superioare de Război. 
 Între timp, s-a produs avansarea, solicitată de atâtea 
ori de forurile militare, a colonelului Ion Antonescu la 
gradul de general de brigadă. Eevenimentul a avut loc la 10 
mai 1931. 
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 Prezenţa lui Ion Antonescu la aceste unităţi a fost de 
bun augur pentru viaţa şi evoluţia lor. Punând în valoare 
vastele sale cunoştinţe, priceperea, conştiinţa şi inteligenţa, 
Ion Antonescu a reuşit să facă din Brigada 6 unitatea “cea 
mai bine pregătită de război din toată cavaleria”. 
“Perspectivele în carieră ale acestui ofiţer, nota Inspectorul 
general al cavaleriei, generalul Moruzi, sunt nelimitate”. 
De la 8 iulie până la 2 octombrie 1931, generalul de 
brigadă Ion Antonescu a avut câteva însărcinări speciale pe 
lângă Marele Stat Major, date de Ministerul Armatei. În 
cursul lunii septembrie, a restabilit contactul cu Şcoala 
Superioară de Război, fără a lua comanda efectivă pe care 
o deţinea generalul Ionescu Ştefan. Abia la 2 octombrie 
1931, Antonescu a revenit, din nou, la direcţia Şcolii 
Superioare de Război. În noua calitate, Antonescu a 
stabilit: 1) pregătirea programei de învăţământ pe anii 
1931-1932; 2) pregătirea lucrărilor pentru admiterea în 
şcoală – seria a II-a din noiembrie; 3) convocarea 
profesorilor şi orientarea lor cu programele şi directivele de 
învăţământ pe anii 1931-1932. Activitatea generalului de 
brigadă Ion Antonescu la Şcoala Superioară de Război a 
continuat şi în anul următor, rezultatele obţinute de acesta 
fiind “din cele mai bune”. Ion Antonescu a înfiinţat o secţie 
a Marinei pe lângă Şcoala Superioară de Război. 
 A deţinut comanda Şcolii Superioare de Război până 
la 1 iulie 1933, când a fost numit şef al Diviziei a 3-a de la 
Piteşti. În anul respectiv a absolvit şi cursurile de 
comandament de pe lângă Marele Stat Major. 
 La 12 decembrie 1933, generalul de brigadă Ion 
Antonescu, comandant al Diviziei a 3-a, a fost numit subşef 
al Marelui Stat Major, cu delegaţie provizorie de şef al 
acestui organism, păstrându-şi, în acelaşi timp, şi comanda 
diviziei  amintite. Ion Antonescu îl înlocuia pe generalul de 
divizie Lăzărescu, care a fost trecut la comanda Corpului I 
Armată. Numirea lui Antonescu a fost recomandată de 
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conducerea Partidului Naţional Liberal, în frunte cu Ion 
Gh.Duca, şi acceptată de regele Carol al II-lea. După 
relatarea lui C.I.C.Brătianu, numirea a avut la bază două 
motive: unul intern şi altul extern. Cel intern ţinea cont de 
calităţile militare de excepţie ale generalului, care se 
distinsese, încă din anii Războiului de întregire a neamului, 
“ca simplu căpitan, când conducea operaţiunile militare la 
Marele Cartier. Motivul extern era că Ion Antonescu se 
bucura de încrederea aliaţilor Bucureştilor şi, deşi “nu avea 
gradul cel mai mare, era, desigur personalitatea cea mai 
marcantă, recunoscută în străinătate, a armatei române”. 
Numirea lui Antonescu, într-un post cheie al armatei, se 
datora calităţilor de excepţie demonstrate de el până atunci 
în diferite compartimente ale Ministerului Apărării 
Naţionale, prestigiului de care se bucura în rândurile 
factorilor de decizie politici, ale corpului ofiţeresc şi trupei, 
precum şi în opinia publică românească. Într-un memoriu 
pe care mai târziu îl va adresa regelui Carol al II-lea, Ion 
Antonescu sublinia că suveranul i-a dat mandatul 
“imperativ de a redresa şi reorganiza armata română”. Cu 
acel prilej, Ion Antonescu a prezentat starea deplorabilă a 
armatei, cauzele acestei situaţii, precum şi “principiile 
tehnice, morale şi naţionale” de care era călăuzit de 
îndeplinirea unei opere dificile, dar esenţială pentru 
apărarea naţională a României. 
 Momentul în care Antonescu era numit subşef al 
Marelui Stat Major releva că încercările făcute anterior, în 
direcţia înzestrării materiale a trupei, eşuaseră şi, ca 
urmare, armata română se situa la periferia valorilor 
europene. Studii şi rapoarte, întocmite la Marele Stat Major 
de la Bucureşti, arătau că România era practic incapabilă, 
din cauza lipsurilor materiale, să mobilizeze pentru război 
mai mult de 10 divizii. Înzestrarea cu mijloace de luptă era 
insuficientă, armata nefiind în stare să asigure un minimum 
de securitate României. 
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 Mutaţiile survenite în viaţa diplomatică internaţională, 
la sfârşitul anului 1933 şi începutul lui 1934, au avut 
implicaţii asupra măsurilor şi acţiunilor iniţiate pe plan 
militar de statul român, iar persoana aleasă să le 
materializeze nu putea fi decât generalul Ion Antonescu. 
Nu întâmplător, la mai puţin de o lună de la numirea în 
noua funcţie, la 9 februarie 1934, în numele Marelui Stat 
Major, Ion Antonescu înainta departamentului Apărării 
Naţionale, un studiu în care se atrăgea atenţia asupra 
necesităţii adoptării unor măsuri urgente, corespunzătoare 
noilor condiţii politico-strategice europene. 
 Pentru Antonescu, modernizarea armatei române şi 
aducerea ei în eşaloanele superioare europene viza, în 
principal, două aspecte: unul teoretic, care se referea la 
pregătirea ofiţerilor de stat major şi însuşirea de către 
aceştia a tot ce aveau mai bun gândirea şi tactica militară 
contemporană, iar celălalt prevedea dotarea armatei cu 
armament şi tehnică de luptă superioare, provenite fie din 
import, fie de la o industrie specială creată în ţară. 
Neîndoios, pentru atingerea acestor obiective, era necesară 
admiterea unei legislaţii speciale. Astfel, unul din primele 
acte care purtau girul generalului Antonescu se referea la 
promulgarea unei noi legi de stat major. Principiile care 
trebuiau să stea la baza acestei legi nu trebuiau să eludeze 
selecţionarea, formarea ofiţerilor în şcoală, folosirea 
absolvenţilor în serviciul de stat major, verificarea şi 
avantajele. “Selecţionarea, scria Antonescu la 6 februarie 
1934, trebuie să se facă dintre cei mai buni din toate 
armele”, dar “trebuiau oferite posibilităţile de pregătire 
tuturor”. 
 Constatând existenţa unei neconcordanţe între 
planurile de campanie şi cele de mobilizare care, “bazate pe 
date teoretice”, nu ţineau cont “de necesităţile reale”, 
directivele lui Antonescu pentru întocmirea lucrărilor de 
ipoteze, din 20 ianuarie 1934, sugerau ca ambele “să intre 
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în vigoare la aceeaşi dată”. Antonescu considera situaţia 
anormală deoarece o eventuală mobilizare ne găsea “cu un 
plan de campanie vechi şi cu două planuri de mobilizare: 
unul nou, care nu poate fi aplicat şi altul vechi, care nu mai 
corespunde nevoilor”. Din aceste motive, el propunea 
măsuri de îndreptare şi întocmirea, în cele mai bune 
condiţiuni, a ipotezelor, “menire esenţială a Marelui Stat 
Major”. În programul stabilit de Antonescu, experienţa 
câştigată şi îmbunătăţirea metodei puteau conduce la 
“perfecţionarea” planului iniţial, la “simplificarea şi 
standardizarea lucrărilor”. Totodată Ion Antonescu se arăta 
şi el nemulţumit de cuantumul cheltuielilor pentru armata 
ţării din bugetul României. Să reţinem că, după datele 
publicate de Societatea Naţiunilor asupra cheltuielilor 
militare, rezulta că România aloca pentru întreţinerea 
armatei cele mai mici fonduri dintre toate statele europene. 
 În perioada 9 martie - 15 noiembrie 1934, Ion 
Antonescu a prezentat factorilor de decizie politică şi 
militară, inclusiv Consiliului Superior al Apărării Ţării, 
numeroase memorii cu privire la dotarea insuficientă a 
armatei române şi propuneri privind remedierea acestei 
situaţii. Constatând că “dotarea armatei române este 
îngrijorătoare”, Antonescu făcea propuneri concrete pentru 
realizarea “unui sistem de armament modern, atât în ceea 
ce priveşte proporţia, cât şi repartizarea acestuia”. 
 La 19 iunie 1934, Antonescu revenea cu un nou 
memoriu, cerând ca, în cel mai scurt timp, să se completeze 
lipsurile cu materiale bune, fără de care unităţile nu puteau 
face faţă “necesităţilor operative”. O parte din acestea se 
puteau obţine din ţară, dar necesitau importante cheltuieli 
bugetare – Antonescu avea în vedere repararea 
armamentului şi regenerarea muniţiilor. În ce priveşte 
puştile mitraliere şi o parte din obuziere, precum şi 
armamentul de însoţire, Antonescu le vedea procurate din 
străinătate. Ca un element nou, el sugera să se realizeze şi 
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mijloacele pentru apărarea contra gazelor toxice. 
Propunerile subşefului Marelui Stat Major conţineau şi 
ordinea de urgenţă. După patru zile, Antonescu s-a adresat 
primului ministru care deţinea atunci şi interimatul 
Ministerului Apărării Naţionale. Din nou, el sublinia că 
lipsurile şi nevoile armatei “sunt enorm de mari”. Având în 
vedere situaţia politică generală, Antonescu propunea 
următoarea ordine de urgenţă: I – frontul de vest (Ucraina); 
II – frontul de est (Rusia); III  - frontul de sud (Bulgaria); 
totodată, generalul român prezenta şi trei etape de realizări: 
acoperirea; rezerva acoperirii; grosul forţelor. În ce priveşte 
lipsurile, Antonescu constata că unele puneau în pericol 
siguranţa acoperirii (dislocarea defectuoasă a unităţilor sau 
a magaziilor lor de mobilizare), executarea la timp a  
concentrării grosului (lipsa unei apărări antiaeriene permite 
aviaţiei inamice să întrerupă, prin bombardamente, 
concentrarea), slăbirea considerabilă a puterii de luptă a 
armelor şi marilor unităţi (lipsa puştilor mitraliere şi a 
obuzierelor de câmp), imposibilitatea de a lupta a unor mari 
unităţi (nu posedau materiale pentru protecţia contra 
gazelor şi nici muniţie). În concluzie, Marele Stat Major 
solicita o utilizare, cât mai “economicoasă a fondurilor, 
înlăturarea lipsurilor care periclitau acoperirea şi 
concentrarea şi puneau marile unităţi în inferioritate pe 
câmpul de luptă, amânarea pentru o perioadă mai 
îndepărtată, a procurării acelor materiale care se puteau 
completa, în timp util, prin comenzi în ţară sau prin 
rechiziţii. 
 Un al doilea obiectiv urmărit constant de generalul 
Antonescu a fost acela legat de adoptarea unei noi legi de 
stat major “reorganizat, spunea ofiţerul superior, pe bazele 
indicate de bunul simţ”. Se solicita ca, la reorganizarea 
armatei, să se ţină cont “de toate anomaliile semnalate”. 
Cât priveşte stagiul şi întrebuinţarea în serviciul de stat 
major a ofiţerilor absolvenţi ai Şcolii Superioare de Război 
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– promoţiile 38, 39 şi 40 – Antonescu găsea propunerea 
“judicioasă” după “legalizarea” ei. 
 În perioada cât s-a aflat la şefia Marelui Stat Major, 
Ion Antonescu a întreprins vizite în capitalele unor ţări 
aliate României – Belgrad, Praga, Ankara, Paris – 
încercând să consolideze raporturile militare bilaterale ale 
ţării. Dincolo de acest obiectiv general, România avea 
nevoie, date fiind schimbările produse pe eşichierul 
politicii internaţionale, de crearea unor mijloace 
suplimentare de securitate, care vizau nu numai o dotare 
suficientă a armatei naţionale, dar şi o consolidare a 
convenţiei militare a Micii Înţelegeri, organism politico-
diplomatic defensiv care se reorganizase în februarie 1933. 
 Bun cunoscător al realităţilor organismului militar 
românesc, excelent teoretician şi practician în egală măsură 
în domeniul organizării, dotării şi instruirii trupelor, 
precum şi un fin analist al evoluţiei geopolitice şi 
geostrategice internaţionale, generalul Ion Antonescu s-a 
angajat în elaborarea unui amplu program de modernizare a 
armatei. Într-o vreme în care mulţi politicieni au căzut în 
plasa iluziilor de securitate date de Societatea Naţiunilor şi 
conferinţele de dezarmare, Ion Antonescu a considerat că 
singura modalitate de apărare a României Mari este 
întărirea armatei. Adept al unei asemenea concepţii, a reuşit 
să impună, în răstimpul cât s-a aflat în fruntea Marelui Stat 
Major, măsuri energice de modernizare a ei. Sub directa lui 
supraveghere, au fost elaborate planuri cu privire la: 
organizarea armelor şi a marilor unităţi; dotarea armatei; 
caracteristicile şi tipurile de armament necesare trupelor; 
ordinea de urgenţă în care să se facă înzestrarea armatei în 
raport cu posibilităţile financiare ale statului român; 
colaborarea militară în cadrul Micii Înţelegeri, alianţă 
politico-militară regională menită să descurajeze politica 
revizionistă promovată de unii vecini ai statului român, în 
special Ungaria şi U.R.S.S. 
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 Din nefericire, factori obiectivi, dar mai ales de ordin 
subiectiv l-au împiedicat să aplice în practică proiectul de 
reorganizare şi modernizare a armatei. Numirea generalului 
Ion Antonescu în fruntea Marelui Stat Major a venit, pe de 
o parte, cam târziu, pe de altă parte, această numire a fost 
boicotată de vârfurile corupte ale înaltei ierarhii birocratice 
din anturajul regal. Multe din soluţiile preconizate vor fi 
materializate în momentul în care era evident pentru toată 
lumea că Europa se îndrepta spre catastrofa unui nou război 
mondial. Scadenţa greşelilor comise în politică a venit în 
dramatica vară a anului 1940, când graniţele României 
mari s-au prăbuşit. Astfel, România şi Oştirea au fost 
nevoite să intre insuficient pregătite în vâltoarea celui de-al 
doilea război mondial. 
 A demisionat din funcţia de şef al Marelui Stat Major 
la 11 decembrie 1934, ca urmare a unui conflict cu 
preşedintele Consiliului de Miniştri, Gh. Tătărescu şi cu 
P.Angelescu, ministrul de război, atunci când a înţeles că 
planurile sale de reorganizare şi modernizare a armatei nu 
vor fi puse niciodată în aplicare, devenind comandant al 
Diviziei 3 Infanterie (1935-1937). De asemenea, rolul jucat 
de Elena Lupescu, metresa Regelui Carol al II-lea, în 
demisia din decembrie 1934 a generalului Ion Antonescu 
nu poate fi tăgăduit. 
 Nereuşind să termine opera reformatoare începută la 
Marele Stat Major – unde a stat un an – Antonescu a 
încercat şi reuşit acest program curajos la Divizia a 3-a de 
la Piteşti. Este adevărat că, în condiţiile interne create prin 
împuşcarea primului ministru I.Gh.Duca de către o echipă 
legionară, numele generalului Antonescu a fost vehiculat ca 
potenţial titular al departamentului Apărării Naţionale, mai 
ales în sondajele întreprinse de Titulescu. În acelaşi timp, 
în condiţiile unei situaţii internaţionale precare, 
concretizată prin eşecul politicii de securitate colectivă şi a 
revizuirii deschise a clauzelor tratatelor de pace de la Paris, 



 177

cele semnalate de generalul Ion Antonescu – pe linia 
modernizării şi dotării armatei – se adevereau. 
 În anul 1937, susţinut de Octavian Goga, a acceptat 
portofoliul Apărării Naţionale, cu speranţa aplicării 
planurilor sale de reformă a armatei. 
 Deşi se cunoşteau simpatiile pro-gardiste ale 
generalului şi aversiunea pentru rege  şi Camarilă, Carol al 
II-lea, la sugestia lui Armand Călinescu, a acceptat 
includerea lui Antonescu în noul guvern. Cercurile carliste 
considerau colaborarea generalului ca factor ideal prin care 
se putea obţine, cel puţin temporar, biruinţa asupra mişcării 
legionare. Asigurându-l pe Codreanu că prezenţa sa la 
conducerea armatei va garanta securitatea mişcării 
legionare, Ion Antonescu obţinea, din partea Gărzii, 
promisiunea abţinerii de la orice act agresiv. Carol şi 
Camarila întinseseră o cursă generalului, care le permitea 
un răgaz pentru a-şi realiza planurile. Evoluţia ulterioară a 
evenimentelor a arătat că regele Carol al II-lea a acceptat 
dificila colaborare cu generalul, numai atâta timp cât i-a 
trebuit pentru a-şi pregăti şi instaura dictatura personală şi 
întări poziţia în vederea eliminării Gărzi de Fier. Regele 
schiţase numai o “capitulare” la 29 decembrie 1937, având, 
însă, grijă să-i plaseze lui Antonescu, ca adjuncţi, doi dintre 
intimii săi: generalii Paul Teodorescu şi Glatz, numiţi ca 
subsecretari de stat la acelaşi minister. 
 Ca titular al departamentului Apărării Naţionale, 
Antonescu a continuat opera începută în anii 1933-1934, 
când deţinuse funcţia de subşef al Marelui Stat Major. La o 
zi după numire, printr-un raport adresat regelui, Antonescu 
prezenta o nouă reorganizare a armatei determinată de 
“necesităţi de ordin operativ”. Între alte motivaţii, 
Antonescu includea “întrebuinţarea mijloacelor moderne de 
luptă, a lucrărilor de fortificaţii, gruparea tuturor forţelor în 
scopul realizării unei instrucţii mai bune, a unei mobilizări 
mai rapide şi acoperirii mai puternice"”. Prin reforma 
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propusă de generalul Antonescu, armata română trebuia să 
cuprindă: şapte corpuri, douăzeci şi una divizii de 
infanterie (inclusiv divizia de gardă), două brigăzi moto, 
trei brigăzi mixte munte şi trei divizii de cavalerie. Pentru 
realizarea acestui obiectiv, se introduceau şase regimente 
de grăniceri în compunerea diviziilor de acoperire şi se 
desfiinţau patru centre de instrucţie de jandarmi. 
 După o analiză temeinică asupra organizării şi dotării 
armatei, la o consfătuire din 23 februarie 1938, generalul a 
atras atenţia că exista un dezacord între planul de înzestrare 
şi comenzile făcute. Ion Antonescu a propus un acord 
complet pentru “a nu cheltui degeaba banii ţării”. Planul 
prezentat de Marele Stat Major nu-l satisfăcea, el fiind prea 
apropiat de cel din 1937 şi prea depărtat de cel din 1934. 
Noul titular al Apărării Naţionale credea că reorganizarea, 
propusă de Marele Stat Major, “prezenta foarte mari 
dezavantaje”: 1) diviziile de pe graniţă erau dispuse pe 
fronturi prea largi, de unde decurgeau greutăţi în 
conducere, la intrarea în dispozitivul de acoperire şi în 
operaţiunile ulterioare; 2) marile unităţi de acoperire 
trebuiau eşalonate, pe cât posibil, pe o singură direcţie de 
pătrundere spre a permite, în această privinţă, planul de 
dislocare din primul moment; 3) nu se respectau 
necesităţile de acoperire dictate de situaţia politică a 
României, posibilităţile de conducere uşoară a luptelor ce 
se vor duce în această fază critică, principiile organizării 
militare şi chestiunile de ordin moral; 4) nu se crea, la 
mobilizare, ceea ce se desfăşura în timp de pace şi nu se 
înfiinţa, în timp de pace, ceea ce nu trebuia la mobilizare; 
5) se păstrau, în aceleaşi regiuni, toate unităţile care aveau 
un trecut glorios şi erau legate istoric de regiunile în care 
au fost create şi din care s-au alimentat cu oameni – aceste 
prevederi erau prezente în planul din 1934. Dislocarea 
concepută de Marele Stat Major prezenta “anomalii”, iar 
aceea a diviziilor din linia a doua nu corespundea 
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scopurilor strategice şi tactice. Existau totodată, 
îngrămădiri prea mari de comandamente în unele oraşe de 
graniţă: Cernăuţi, Tighina, Careii Mari, Oradea, Arad, 
Timişoara. Considerând că, în viitorul război, 
“surprinderea, instantaneitatea, rapiditatea şi putinţele pe 
care le aveau aviaţia, carele de luptă, trupele motorizate de 
pătrundere instantanee în teritoriul nostru, grămădirile prea 
mari de forţe în aceste centre, vor duce la dezastru, 
demoralizare din prima zi a războiului, dezastru care, din 
primele zile ale conflictului, vor demoraliza naţia şi vor 
compromite grav şi operaţiunile viitoare”, generalul de 
divizie opina că acceptarea planului Marelui Stat Major va 
face ca aceste îngrămădiri să devină “tot atâtea Turtucae de 
viitor”. 
 Între alte realizări, obţinute de Ion Antonescu în 
scurtul timp cât a condus departamentul Apărării Naţionale, 
semnalăm: 1) întocmirea Legii de funcţionare a 
Ministerului Apărării Naţionale, care nu exista până atunci; 
2) revederea traseului fortificaţiilor de la frontiera de vest, 
la care a ordonat să se facă unele modificări menite a 
răspunde mai bine scopului pentru care au fost construite; 
3) construirea unui număr însemnat de cazărmi noi; 4) 
rezolvarea tuturor reclamaţiilor făcute de ofiţeri şi 
introducerea spiritului de dreptate; 5) introducerea ordinii 
şi legalităţii în administraţia armatei şi înlocuirea 
sistemului de echipare a acesteia, prin cumpărări făcute 
direct de la industrii şi producători, eliminând furnizorii. 
 Ca ministru al Apărării Naţionale, Antonescu a servit 
în guvernele Octavian Goga şi în cel condus de patriarhul 
Miron Cristea (28 decembrie 1937-29 martie 1938), de la 
10 februarie 1938 el fiind şi ad-interim la departamentul 
Aerului şi Marinei. 
 La Ministerul Apărării Naţionale, generalul Ion 
Antonescu nu a putut duce la capăt opera reformatoare atât 
de necesară instituţiei armatei. Într-o discuţie cu succesorul 
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său, generalul Gh.Argeşanu, Antonescu a declarat că 
preferă să profite de concediu şi a refuzat să ia conducerea 
Inspectoratului General al Cavaleriei. După efectuarea 
concediului, a rămas la dispoziţia Ministerului Apărării 
Naţionale. A stat fără comandă până la 1 noiembrie 1938, 
când i s-a dat şefia Corpului 3 Armată, la care nu a stat 
decât o lună. La 30 noiembrie 1938 este pus, din nou, la 
dispoziţia Ministerului deoarece ceruse în scris şi dăduse 
ordin ca legionarii din închisoarea din Chişinău să fie 
trataţi omeneşte. 
 Generalul Ion Antonescu a rămas fără comandă până 
la 6 iunie 1940, când i s-a aprobat demisia din cadrele 
active ale armatei, fiind repartizat ca ofiţer de rezervă la 
Marele Stat Major şi pus la dispoziţia Ministerului Apărării 
Naţionale. 
 El a fost arestat şi, ulterior, i s-a stabilit domiciliu 
forţat la mănăstirea Bistriţa (9 iulie – 17 august). 
 Rapturile teritoriale suferite de România în vara anului 
1940, ca urmare a aplicării practice a anexei secrete a 
Pactului sovieto-german din 23 august 1939, l-au 
dezamăgit şi mai mult pe generalul Ion Antonescu, care l-a 
acuzat pe regele Carol al II-lea că a cedat fără luptă părţi 
din patrimoniul naţional. Ion Antonescu i-a înmânat 
suveranului, după o discuţie furtunoasă, o scrisoare prin 
care îşi oferea concursul “pentru a salva ce mai este cu 
putinţă de salvat din Coroană, din ordine şi din graniţe”. 
Opinia lui Antonescu era împărtăşită şi de alţi ofiţeri 
superiori ai armatei române. După tratativele cu ungurii de 
la Turnu Severin şi cele cu bulgarii, în urma cărora, prin 
“arbitrajul” fascist de la Viena şi tratatul de la Craiova, alte 
două provincii istorice, Transilvania de Nord şi Cadrilaterul 
au trecut sub suveranitatea Ungariei şi a Bulgariei, este 
chemat şi numit la 4 septembrie 1940 preşedinte al 
Consiliului de Miniştri. De la 27 ianuarie până la 29 iunie 
1941 va fi şi ad-interim la Ministerul Afacerilor Străine. 
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Venirea sa la conducerea guvernului a coincis cu una din 
cele mai grele perioade din istoria modernă a românilor. 
 În perioada interbelică el manifestase interes pentru 
viaţa politică. Simpatizant al grupărilor politice  
conservatoare şi de dreapta şi, parţial şi episodic, al Gărzii 
de Fier, a susţinut o vreme regimul autoritar al regelui 
Carol al II-lea. În politica externă, o bună perioadă (până în 
mai – iunie 1940) a împărtăşit opinii favorabile aliaţilor 
tradiţionali ai ţării, Franţa şi Marea Britanie; concomitent 
cu sporirea pericolului sovietic, maghiar şi bulgar la 
frontiere şi cu incapacitatea Franţei de a oferi garanţii reale 
României, s-a orientat către Axă. Ajuns la cârma statului în 
septembrie 1940, cu sprijinul Germaniei şi cu acordul 
clasei politice româneşti, I.Antonescu a instaurat un regim 
autoritar, în care o bună parte din posturile guvernamentale 
au fost preluate, doar pentru câteva luni, de membri ai 
Gărzii de Fier (septembrie 1940-ianuarie 1941). Totodată, a 
aderat la Pactul Tripartit (Axa Berlin-Roma-Tokio, 23 
noiembrie 1940) şi a primit pe teritoriul ţării o misiune 
militară germană, cerută, în fapt, încă dinainte de regele 
Carol al II-lea. Această misiune trebuia să contracareze şi 
orice încercare sovietică de depăşire a Prutului. 
 În domeniul militar, a organizat departamentul tutelar 
al armatei prin transformarea ministerelor Aerului şi 
Marinei şi al Înzestrării Armatei în subsecretariate ale 
Ministerului Apărării Naţionale; subordonarea faţă de 
ultimul a Marelui Stat Major; sporirea atribuţiilor 
Consiliului Superior al Apărării Ţării; a decretat o nouă 
Lege de organizare a forţelor armate, conform căreia marile 
unităţi combatante au devenit mai mobile, reducându-se 
serviciile, formaţiunile şi comandamentele subordonate 
(1943). Înrăutăţirea continuă a relaţiilor cu mişcarea 
legionară l-a determinat să treacă la epurarea aparatului 
civil şi militar de gardişti şi la reprimarea rebeliunii 
legionare (21-23 ianuarie 1941). 
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 A angajat România alături de Germania în campania 
împotriva Uniunii Sovietice (22 iunie 1941) pentru 
recuperarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord, răpite de 
Moscova în iunie 1940. Ca urmare a înţelegerilor sale 
personale cu A. Hitler, a devenit comandantul Grupului de 
Armate “General Antonescu” (iunie-iulie 1941), structură 
cuprinzând în compunere Armata a 11-a germană şi 
Armatele a 3-a şi a 4-a române, a cărui misiune principală 
în cadrul planului “Barbarossa” a fost de a susţine ofensiva 
grupului de Armate “Sud”, comandat de feldmareşalul 
Gerd von Rundstedt. Din punct de vedere al intereselor 
naţionale, participarea la această campanie a însemnat 
eliberarea Norului Bucovinei şi a Basarabiei (2-26 iulie 
1941) sub comandament militar românesc. După ieşirea 
armatelor a 11-a germană şi a 3-a română din subordinea sa 
operativă, generalul (mareşalul, de la 22 august 1941) Ion 
Antonescu a condus operaţiile Armatei a 4-a române pentru 
ocuparea Odessei (august-octombrie 1941). Cucerirea 
acestui port la Marea Neagră (16 octombrie 1941) a 
însemnat singura victorie de proporţii obţinută în Campania 
din Est de vreun aliat al Germaniei fără sprijinul 
Wehrmachtului, cu preţul însă al unor pierderi umane 
extrem de ridicate. După demobilizarea celei mai mari părţi 
a armatei (noiembrie 1941), situaţia se va complica datorită 
eşecului Wehrmachtului în faţa Moscovei (decembrie 
1941). La solicitarea lui Adolf Hitler, mareşalul Ion 
Antonescu a acceptat sporirea efectivelor trupelor române 
care participau la campanie sub comandament german, 
pentru contracararea contraofensivei sovietice (iarna 
1941/1942) şi participarea masivă a armatei române la 
campania Wehrmachtului din anul 1942. Această decizie, 
intervenită pe fondul stării de război survenite între 
România, pe de o parte, şi Marea Britanie şi S.U.A., pe de 
altă parte, a avut drept urmare participarea armatei române 
la campaniile din Crimeea, Cuban, Caucaz şi la marea 
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bătălie de la Stalingrad. Proiectele de reunire a Armatelor a 
3-a şi a 4-a române şi Armatei a 6-a germane într-un grup 
de armate sub comanda mareşalului Ion Antonescu 
nerealizându-se, trupele române au suferit grele pierderi 
(peste 100.000 de militari), datorită contraofensivei 
sovietice de la Stalingrad (19-20 noiembrie 1942). 
 După victoria sovietică de la Stalingrad (noiembrie 
1942-ianuarie 1943), a retras grosul trupelor române 
rămase intacte de pe front şi a trecut la o amplă 
reorganizare a armatei. 
 Mareşalul Ion Antonescu a ordonat Marelui Stat 
Major să pregătească planuri secrete, atât pentru eliberarea 
Transilvaniei de Nord-Vest, cât şi pentru o eventuală 
detaşare diplomatică sau chiar militară de cel de-al III-lea 
Reich. În relaţiile cu Germania, a obţinut împrumuturi 
pentru armament modern şi – deşi nu a putut evita 
subordonarea directă a comandamentelor de campanie faţă 
de Wehrmacht – a oferit soluţii viabile în cazul bătăliei de 
la Stalingrad, a intervenit energic pe lângă Adolf Hitler 
pentru evacuarea trupelor române din Crimeea, a cerut, fără 
succes însă, organizarea unui “front românesc” în Moldova 
în 1944 şi a împiedicat, în martie-aprilie 1944 ocuparea 
militară a ţării de către Wehrmacht, aşa cum se întâmplase 
cu Ungaria lui M.Horthy. 
 Retrospectiv, relaţiile româno-germane din anii celui 
de-al doilea război mondial nu se pot susţine prin sloganul 
atât de răspândit al aşa zisului statut de satelit al României. 
În nici o fază a războiului, România lui Antonescu nu a fost 
un satelit al Reich-ului. Din examinarea documentelor, 
interne şi externe, răzbate complexitatea relaţiilor politice, 
diplomatice, militare şi economice dintre România şi cel 
de-al III-lea Reich în perioada 7 septembrie 1940 – 23 
august 1944, multiplele probleme ale ţării, preocuparea 
Conducătorului statului pentru atingerea unor obiective 
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limită care să asigure fiinţa naţională, menţinerea şi 
realizarea unor aspiraţii legitime ale poporului român. 
 Criza acută prin care a trecut România după Dictatul 
de la Viena a putut fi depăşită numai atunci când regele 
Carol al II-lea i-a conferit generalului Ion Antonescu 
depline puteri şi a abdicat în favoarea fiului său, Mihai. În 
situaţia concretă, cu importante consecinţe pentru 
independenţa statului român, Ion Antonescu a văzut drept 
cale unică aceea de a aplica “arbitrajul” fascist de la Viena 
şi de a evacua partea de nord - vest a Transilvaniei. Însă 
orientarea politicii externe a fost fermă de la început şi a 
avut ca unic obiectiv refacerea integrităţii teritoriale a ţării. 
Pentru împlinirea unui atare obiectiv, Antonescu trebuia să 
colaboreze loial cu Germania – aceasta a fost convingerea 
fermă a viitorului mareşal. “Principalele obiective ale 
politicii mele vor fi reîntregirea la patria mamă a 
Basarabiei, a Nordului Bucovinei şi a Transilvaniei” – i-a 
spus Ion Antonescu lui Adolf Hitler în timpul primei lor 
întâlniri. Obiectivele politicii lui Antonescu reies clar şi din 
interogatoriul la care a fost supus Paul Schmidt, de către 
americani, la terminarea războiului”; Hitler a avut pentru 
mareşalul Antonescu cea mai mare stimă, chiar mai multă 
decât pentru Mussolini. Un soldat excelent, cu o bună 
pregătire militară, un adept loial şi un antibolşevic ferm. 
Antonescu putea fi crezut integral, socotea führerul. Hitler 
a fost sfătuit, cu ocazia primei lui întrevederi cu Antonescu, 
că nu ar trebui să ridice problema Transilvaniei. Dar când 
Antonescu a sosit la prima întrevedere, el a vorbit două ore 
întregi despre această chestiune: Transilvania a fost 
inevitabil prezentată în toate conferinţele cu românii (…) 
Hitler i-a declarat lui Antonescu că ar trebui să-şi constituie 
un partid politic care să-l sprijine, dar mareşalul, 
întotdeauna, a răspuns că nu era necesar deoarece avea 
sprijinul armatei şi al poporului… Antonescu era ferm şi 
încăpăţânat şi întotdeauna a vorbit deschis cu Hitler, în 
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special în problemele militare; a fost singurul vizitator 
străin căruia Hitler îi acorda atenţie în această privinţă. 
Antonescu a criticat deciziile militare germane dinainte şi 
de după Stalingrad. Când s-a pus problema retragerii din 
Ucraina, în 1943, Hitler i-a cerut lui Mussolini opinia şi a 
fost sfătuit să se retragă complet din Rusia şi să-şi 
concentreze forţele împotriva anglo-americanilor. 
Antonescu i-a declarat că, dacă are intenţia de a apăra 
Ucraina, trebuia să menţină şi Crimeea. Hitler i-a rămas 
loial lui Antonescu în pofida iniţiativelor de pace pe care 
Mihai Antonescu, vice-prim ministru şi ministru de 
externe, le-a întreprins în primăvara lui 1943. Hitler i-a 
cerut mareşalului să-l înlăture pe Mihai Antonescu, în care 
germanii nu au avut încredere, dar mareşalul a refuzat 
întotdeauna deoarece îl considera pe vice-prim ministru nu 
numai abil, ci şi loial…” 
 Deşi relaţiile personale Hitler-Antonescu au fost 
excelente, raporturile oficiale între România şi cel de-al III-
lea Reich au fost afectate de chestiuni delicate precum: 
relaţiile româno-ungare, chestiunea Transilvaniei, 
participarea României la războiul antisovietic, problema 
petrolului românesc, negocierile de pace româneşti. Pentru 
a preîntâmpina pericolul sovietic, Antonescu a hotărât să 
continue lupta de partea Germaniei, dar, în acelaşi timp, a 
încercat să câştige sprijin din partea puterilor occidentale, 
mai ales a Marii Britanii. “Germania a pierdut războiul – a 
spus mareşalul, după o vizită din 1943 la A. Hitler. Acum 
trebuie să ne concentrăm eforturile ca să nu-l pierdem pe al 
nostru”. Guvernul Ion Antonescu, după marile eşecuri 
suferite de statele Axei pe frontul de Est în anii 1942-1943, 
nu a mai putut ignora necesitatea unor contacte cu delegaţii 
Naţiunilor Unite. Pentru Puterile Naţiunilor Unite, 
angajarea şi conducerea de negocieri secrete cu statele 
Axei, cu România îndeosebi, rezulta dintr-un complex de 
factori – raporturile interaliate şi viziunea lumii postbelice, 
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păstrarea “regulei jocului”, “înţelegerile secrete” privind 
soarta viitoare a statelor din Europa est-centrală şi de sud, 
ponderea unor personalităţi şi, nu cel mai puţin, important 
preocuparea de a slăbi tabăra Axei, grăbindu-se astfel 
sfârşitul războiului şi salvarea vieţilor a mii şi mii de 
soldaţi aliaţi. 
 Mareşalul Ion Antonescu nu putea rămâne insensibil 
la soarta viitoare a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi părţii 
de nord-vest a Transilvaniei, pentru care intrase în războiul 
început în iunie 1941. Or, Aliaţii, cel puţin în ce priveşte 
soarta primelor două, credeau că ele trebuie să rămână 
nejustificat sub “suveranitatea” ocupanţilor din vara anului 
1940. S.U.A. şi Anglia, nu au realizat, atunci, că pericolul 
cel mai puternic, pentru statele din Europa est-centrală şi de 
sud îl reprezenta ameninţarea sovietică şi instaurarea unor 
regimuri politice subordonate Moscovei. A fost o gravă 
greşeală cu importante repercusiuni pentru soarta acestei 
părţi a bătrânului continent. “Responsabilitatea” engleză şi 
cea americană, în instaurarea regimurilor comuniste din 
Europa est-centrală şi de sud nu mai poate azi fi tăgăduită. 
A fost o gravă greşeală politică şi diplomatică ale cărei 
consecinţe ţările din această zonă le-au resimţit până în anii 
'90. 
 În interior, mareşalul Ion Antonescu a guvernat în 
mod autoritar, prin decrete-legi, bizuindu-se pe aparatul 
statului, (militari şi tehnicieni). Cu toate că s-a menţinut, în 
continuare, alături de Reich, a inaugurat, mai cu seamă din 
noiembrie 1943, un dialog cu reprezentanţi ai Naţiunilor 
Unite. Negocierile secrete desfăşurate la Ankara, Istanbul, 
Stockholm, Madrid etc. (primăvara-vara anului 1944) au 
eşuat, din motive ce nu au căzut exclusiv în 
responsabilitatea României. Ion Antonescu a început şi a 
condus negocierile secrete, el fiind preocupat, în primul 
rând, de a impune recunoaşterea drepturilor şi intereselor 
României chiar şi adversarilor săi, sarcină ingrată dar nu 
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imposibilă cât timp putea miza pe desprinderea din alianţa 
Axei. Nu a făcut-o până la 23 august 1944, deoarece nu a 
admis să fie sacrificate interesele României. Finalizarea 
tratativelor a revenit forţelor de opoziţie, dar în condiţii 
inferioare celor obţinute de emisarii Antoneştilor care au 
activat în capitalele unor state neutre. Lovitura de stat de la 
23 august 1944, în urma căreia mareşalul a fost arestat, a 
lichidat planul “bătălia armistiţiului”, ieşirea României din 
alianţa Axei producându-se pe alte baze decât cele 
convenite anterior, ele afectând independenţa şi 
suveranitatea României. 
 Raţiuni de stat şi onoare militară l-au condus pe 
mareşal în raporturile cu Germania şi în purtarea 
războiului. A avut în plan şi o ieşire a ţării din război, în 
condiţiile în care trupele anglo-americane ar fi ajuns pe 
teritoriul României înaintea Armatei Roşii. La 30 
septembrie 1943, colonelul T.Teodorescu, ataşat militar la 
Ankara, comunica, în numele lui Antonescu, generalului 
Arnold, că, în cazul intrării trupelor anglo-americane în 
România, înaintea celor sovietice, el va pune la dispoziţia 
celor dintâi: “42 vagoane de aur, 2 de valută în hârtie, 400 
de grâu, 300 de porumb şi 22 de divizii complet echipate, 
cu excepţia tunurilor grele AT şi a vehiculelor de luptă 
blindate”. În perspectivă, acţiunile sale politico-militare şi 
diplomatice s-au dovedit a fi mult mai realiste decât cele 
ale opoziţiei, credulă în promisiunile fără acoperire ale 
Marilor Aliaţi. Adeseori, se gândea cum îl va cota istoria 
europeană de mâine, când va analiza modul cum a lăsat 
armatele sovietice să intre în ţară să o comunizeze şi să 
meargă mai departe. 
 Persistând în atitudinea de a rezista pe Carpaţi şi 
Dunăre, cu riscul de a transforma ţara în teatru de război, 
până la conturarea unor condiţii concrete de garantare a 
existenţei statului în negocierile avansate, el a comis – după 
unele opinii –o mare greşeală. De altfel, logica politico-
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diplomatică a mareşalului fusese expusă clar încă din anul 
1941: “În Războiul dintre Reich şi Rusia Sovietică sunt 
aliatul Reichului, în cel dintre Germania şi Anglia sunt 
neutru, în războiul dintre S.U.A. şi Japonia simpatizez cu 
americanii”. 
 Tocmai pentru a feri ţara de comunizare, Ion 
Antonescu a preconizat rezistenţa forţelor armate în 
“Poarta Focşanilor” şi pe Carpaţii Orientali. 
 Toate proiectele sale s-au năruit prin actul de la 23 
august. Demis şi arestat în după-amiaza acestei zile, 
mareşalul Ion Antonescu a fost preluat de autorităţile 
sovietice şi deţinut în apropiere de Moscova (septembrie 
1944 - aprilie 1945) şi la închisoarea Lubianka (aprilie 
1945-aprilie 1946). Readus în ţară (aprilie 1946), a 
compărut ca principal acuzat în farsa judiciară numită 
“procesul trădării naţionale” (6-17 mai 1946). Condamnat 
la moarte de aşa zisul “Tribunal al Poporului”, instanţa 
emanată de guvernul procomunist instaurat la 6 martie 
1945, a fost executat la Jilava, la 1 iunie 1946. 
 Ion Antonescu a fost un european, care a intuit exact 
că responsabilităţile sale depăşeau cu mult graniţele ţării 
sale. A intuit, mai bine ca alţii, sfârşitul tragic al războiului, 
pentru Europa de est, în general, şi pentru România, în 
special. Declaraţia sa, făcută imediat după arestare, 
reprezintă un adevărat testament politic: “ Istoria să mă 
judece. Mă rog lui Dumnezeu să ferească ţara de 
consecinţele unui act, cu atât mai necugetat cu cât eu 
niciodată nu m-am cramponat de putere. De mai multe ori, 
am spus Regelui, în patru ochi şi în prezenţa domnului 
Mihai Antonescu, că dacă crede că este un alt om în ţară, 
capabil să o servească mai bine ca mine, eu îi cedez locul, 
cu o singură condiţie: să prezinte garanţii şi să nu fie un 
ambiţios sau un aventurier”. 
 Personalitate militară de prim rang, mareşalul Ion 
Antonescu s-a afirmat ca unul dintre făuritorii României 
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Mari în anii 1916-1919 şi a dovedit calităţi de excepţie ca 
stat-majorist, ca reformator al organismului militar 
românesc. Contestat, de o parte a istoriografiei, pentru 
deciziile sale politice şi militare din anii 1940-1944, Ion 
Antonescu rămâne unul din personajele cheie pentru 
înţelegerea destinului României în secolul XX. 
 Mareşalul Ion Antonescu, anticomunist notoriu, a 
realizat că nu era suficientă puterea Germaniei pentru a 
constrânge deznodământul în Răsărit, iar soarta României 
ar fi pecetluită pentru o lungă perioadă de timp, dacă 
Armatei Roşii i-ar fi reuşit să pătrundă în Europa de sud-
est. 
 Dacă analizăm numai activitatea sa în serviciul 
României din perioada 1914-1940, când a lipsit alternativa 
politică, Ion Antonescu rămâne, poate, cu excepţia lui Ion 
I.C.Brătianu, personalitatea cea mai frapantă a istoriei 
românilor din secolul al XX-lea. Dincolo de virtuţile sale 
militare, cinste şi corectitudine, rămâne în conştiinţa 
românească îndeosebi prin forţa sa de caracter şi de 
demnitate. 
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General de corp de armată 

 IOAN SICHITIU  
Şef al Statului Major General în anul 1937 

 
 S-a născut la 19 ianuarie 1878, 
într-o familie modestă din comuna 
Schela Rugi, judeţul Gorj. După 
absolvirea Şcolii Fiilor de Militari 
din Craiova (1897), se înscrie la 
Şcoala de Artilerie, Geniu şi 
Marină pe care o absolvă în anul 
1889 ca şef de promoţie, obţinând 
gradul de sublocotenent. Între anii 
1902 şi 1904 urmează Şcoala 

Specială de Artilerie şi Geniu de la Charlottenburg 
(Germania) şi efectuează un stagiu la un regiment de 
artilerie. Este avansat căpitan, iar în perioada 1909–1911 
studiază la Şcoala Superioară de Război din Bucureşti, pe 
care o termină ca şef de promoţie (din această promoţie au 
făcut parte şi Florea Ţenescu şi Ion Antonescu). În cursul 
celui de-al doilea Război balcanic (1913), s-a aflat – la 
cerere – la comanda unei baterii de artilerie. După 
terminarea operaţiilor revine la Marele Stat Major, iar în 
1916 este avansat maior. În timpul Războiului de întregire 
naţională (1916–1919) îndeplineşte, în special, misiuni de 
stat-majorist. Este, pe rând, şef de cabinet al generalului 
Constantin Prezan, la Marele Cartier General (1916–1917), 
şef de stat-major al Diviziei 2 Infanterie (aprilie–august 
1917), ofiţer de legătură la Armata a 9-a rusă şi şeful 
Secţiei Operaţii din Marele Cartier General (1 aprilie 1918–
25 septembrie 1920). Este avansat colonel în aprilie 1919, 
general de brigadă în 1928 şi de divizie în 1933. Între anii 
1921–1926 a fost profesor la Şcoala Superioară de Război, 
unde a predat cursurile de tactică generală şi stat-major. 
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Ulterior a îndeplinit funcţiile de inspector general de 
armată şi de comandant al Brigăzii 13 Artilerie şi al 
Corpului 1 Armată. În perioada 1 februarie – 1 noiembrie 
1937, a deţinut funcţia de şef al Marelui Stat Major. În 
februarie 1938 este avansat general de corp de armată şi în 
aceeaşi lună este trecut în rezervă. Intră în cabinetul condus 
de I. Antonescu, fiind Ministru al Agriculturii şi 
Domeniilor în intervalul 14 ianuarie 1941–19 martie 1942. 
Demisionează din guvern, nefiind de acord cu implicarea 
armatei române dincolo de Nistru, sprijinind prin aceasta 
opinia şefului Marelui Stat Major de atunci, generalul Iosif 
Iacobici. În cadrul acţiunilor de reprimare iniţiate de 
puterea comunistă împotriva corpului ofiţeresc al armatei 
române, I. Sichitiu este arestat (24 septembrie 1946) 
judecat şi condamnat la 10 ani de temniţă grea şi 
confiscarea totală a averii (sentinţa Curţii de Apel 
Bucureşti din 6 februarie 1948). Avea 70 de ani. Nu va mai 
apuca să mai vadă lumina zilei în libertate. La 29 aprilie 
1952 moare între zidurile celebrei închisori de la Aiud. 
 Îndeplinind funcţia de şef al Marelui Stat Major s-a 
preocupat – într-o perioadă de agravare a situaţiei politico-
militare internaţionale – de sporirea capacităţii combative a 
oştirii; în direcţia evidenţiată, generalul I. Sichitiu a avut un 
rol important în elaborarea proiectelor şi planurilor de 
redimensionare a armatei, îngrijindu-se îndeosebi de 
înzestrarea sa cu mijloace de luptă mecanizate. El este unul 
dintre înalţii comandanţi militari care au pledat pentru 
organizarea unor divizii închegate pe sistem ternar, 
manevriere şi având în compunere unităţi şi subunităţi de 
motorizate şi blindate, precum şi formaţiuni logistice 
capabile să susţină acţiuni militare la parametri tehnici şi de 
consum ai războiului modern (de tip industrial). 
 În fruntea Marelui Stat Major s-a aflat doar 9 luni (1 
februarie–1 noiembrie 1937). Poate de aceea, posteritatea îi 
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reţine numele mai ales ca gânditor militar şi ilustru 
pedagog. 
 Generalul I. Sichitiu a scris mult, abordând o gamă 
largă de aspecte ale ştiinţei şi artei militare naţionale şi 
universale. 
 Dintre scrierile sale menţionăm: Elemente de 
strategie, Bucureşti, 1936, scrisă împreună cu colonelul 
Ioaniţiu Alexandru; Conducerea trupelor. Călăuză tactică 
pentru ofiţerii de toate armele şi de toate gradele, 
Bucureşti, 1935, în colaborare cu locotenent-colonelul 
Gavrilescu Alexandru şi maiorul Teodorescu Traian; 
Călăuza ostaşului, Bucureşti, 1936; Detaşamente, 
conducerea şi acţiunea lor, împreună cu maiorii 
Locusteanu Aurel şi Ignat Virgil; Corpul de armată în 
bătălie (volumele 1 şi 2), Bucureşti, 1928, în colaborare cu 
colonelul Popescu David; Contribuţia comandanţilor de 
artilerie în organizarea unei manevre ofensive, Bucureşti, 
1933; Defensiva şi manevra focurilor de artilerie, 
Bucureşti, 1934, ambele lucrări în colaborare cu maiorii 
Gavrilescu Alexandru şi Teodorescu Traian; Operaţiunile 
în munţi, studii, exemple, aplicaţiuni pe hartă, Bucureşti, 
1932, împreună cu căpitanul Ignat Virgil; Corpul de 
armată şi divizia, planuri de manevră şi justificări, 
Bucureşti, 1935, în colaborare cu maiorul Ignat Virgil; 
Defensiva şi manevra focurilor de artilerie în spiritul 
noului regulament al marilor unităţi. Studiu aplicativ; 
Detaşamente. Conducerea şi acţiunea lor în cadrul diviziei 
pe front mare şi în teren accidentat împreună cu maiorii 
Locusteanu Aurel şi Ignat Virgil; Reflexiuni asupra 
operaţiunilor armatei polone în războiul cu Germania, 
Bucureşti, 1940. În cuprinsul lor a tratat cu preponderenţă 
probleme legate de strategie, tactica generală şi cea a 
armelor, precum şi o serie de aspecte de largă cuprindere 
cu privire la originea, cauzele şi evoluţia conflictului armat 
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ca fenomen social, caracterul războiului modern, doctrina 
militară etc. 
 Referindu-se la caracterul războiului în viitor, 
generalul I. Sichitiu respingea opiniile extremiste, situându-
se pe o poziţie echilibrată; el aprecia că o separare absolută 
a războiului de mişcare de cel poziţional este neconformă 
cu realitatea câmpului de luptă. Războiul în viitor, nota I. 
Sichitiu, va utiliza toate mijloacele de luptă moderne 
descoperite, precum şi altele care în acel moment nu puteau 
fi bănuite. Aportul lor la victorie va fi din ce în ce mai 
mare, dar decizia va fi rezultatul unei cooperări armonioase 
a tuturor mijloacelor. Punctul său de vedere a fost 
confirmat de evoluţia fizionomiei conflictului armat şi sub 
unele aspecte este valabil şi astăzi. 
 În ce priveşte rolul şi structura socială a armatei, 
generalul I. Sichitiu se înscrie în curentul general al epocii, 
fiind adeptul “naţiunii armate”. În opinia sa, pregătirea de 
război a naţiunii reprezintă o operă de strânsă colaborare 
între conducerea politică şi cea militară şi reclamă două 
elemente principale: pregătirea politică internă şi pregătirea 
politică externă. Potrivit viziunii sale, pregătirea politică 
internă presupune dezvoltarea la maximum a potenţialului 
de război a naţiunii (oameni, finanţe, material tehnic, 
comunicaţii etc.) şi crearea unei armate organizate şi 
instruite. În acest context, generalul I. Sichitiu considera că 
omul va rămâne principalul element de conducere şi 
execuţie în război. De asemenea, el menţiona că pregătirea 
naţiunii pentru război trebuie să aibă la bază o doctrină 
coerentă. După părerea sa, în definirea doctrinei naţionale 
se impune a fi luaţi în consideraţie următorii factori: 
situaţia generală politică şi geografică, starea socială şi 
morală a naţiunii, potenţialul de război al statului, teatrul de 
operaţii, doctrina şi posibilităţile adversarului. Aceste idei 
au reprezentat o contribuţie notabilă la ampla dezbatere 
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teoretică ce s-a purtat în perioada interbelică în jurul 
fundamentării unei doctrine militare româneşti. 
 Generalul I. Sichitiu s-a afirmat în mod deosebit în 
studiul artei militare, al strategiei şi tacticii. Adept al ideii 
emise de Clausewitz în secolul trecut, conform căreia 
războiul este o continuare a politicii, constituind ultimul 
mijloc de acţiune, violent, la îndemâna acesteia pentru a-şi 
impune voinţa prin forţă, doctrinarul român, în consens cu 
opinia majoritară, caracteristică epocii, a subliniat corelaţia 
dintre politică şi strategie, situând-o pe aceasta din urmă în 
raport de subordonare cu prima. Strategia îşi modifică 
considerabil sfera de acţiune, cu accent pe pregătirea din 
timp de pace a naţiunii şi armatei pentru război, iar pe 
timpul desfăşurării lui asigură conducerea superioară a 
operaţiunilor. Considerând strategia artă şi ştiinţă, I. 
Sichitiu aprecia că ea include principiile şi procedeele de 
luptă. Din analiza istoriei militare universale, autorul 
constată că principiile generale ale conducerii au avut şi au 
o mare stabilitate, pe când procedeele cunosc o permanentă 
evoluţie. Strategia nu rămâne un demers imuabil, aşa cum 
aprecia, de exemplu, generalul Florea Ţenescu, ci se 
dezvoltă în funcţie de factorii de ordin politic, social şi 
tehnic. Această evoluţie este vizibilă chiar şi la nivelul 
principiilor, generalul I. Sichitiu adăugând ca principiu 
surprinderea, alături de acţiune şi reacţiune, economia 
forţelor, concentrarea mijloacelor, libertatea de acţiune şi 
siguranţă. Surprinderea, evidenţia el, se realizează prin 
manevră, întrebuinţarea de mijloace necunoscute de 
adversar, de metode noi de luptă, declanşarea în secret a 
acţiunilor de luptă etc. În legătură cu surprinderea tehnică, 
I. Sichitiu nota în Elemente de strategie că aceasta “îşi are 
viitorul ei; progresele mari pe care le face zilnic ştiinţa pot 
pune în serviciul războiului noi mijloace de luptă, 
nebănuite, pregătite în taina laboratoarelor şi cărora cu greu 
li se va putea face faţă, cel puţin la început”. 
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 În economia operei generalului I. Sichitiu un loc 
important este rezervat tratării ofensivei, apărării şi 
manevrei strategice, precum şi acoperirii. El s-a pronunţat 
în favoarea ideii că ofensiva strategică asigură 
materializarea scopului războiului. În privinţa defensivei 
strategice considera că ea este impusă de inferioritatea în 
forţe şi nu constituie un scop, ci un mijloc pentru a obţine, 
la un moment dat, iniţiativa. Privind manevra strategică, 
generalul I. Sichitiu aduce unele elemente teoretice 
originale referitoare la conţinutul noţiunii, formele 
manevrei strategice, obiectivele, direcţiile şi conducerea ei. 
În lucrarea amintită mai sus, el combate sensul 
“geometrist” al manevrei susţinut de unii gânditori, 
relevând că: “Manevra strategică nu este o combinaţiune 
geometrică de direcţii; în organizarea ei trebuie să ţinem 
seama: de inamic în primul rând; de natura teatrului de 
operaţiuni pe care operăm; de forţele şi mijloacele 
materiale şi morale de care dispunem; de posibilităţile pe 
care le avem în timp şi spaţiu”. 
 Formele de manevră trebuie să aibă la bază, în 
viziunea sa – o analiză concretă a situaţiei, iar conducerea 
superioară să fie pregătită să le utilizeze într-un mod 
eficient. Ofensiva şi defensiva strategică au formele lor de 
manevră, criteriile de diferenţiere fiind combinarea 
direcţiilor de efort, modul şi locul de aplicare a acestor 
eforturi asupra dispozitivului inamic. Prin urmare, ofensiva 
strategică are următoarele forme: atacul strategic de front, 
atacul strategic asupra flancului, manevre pe linii multiple 
interioare, manevra pe linii multiple exterioare, învăluirea 
strategică şi întoarcerea strategică. Defensiva strategică 
îmbracă următoarele forme: aşteptarea strategică, rezistenţa 
frontală şi manevra contra atacurilor asupra aripii flancului 
şi comunicaţiilor, poziţia de flanc, retragerea şi restabilirea 
strategice. Un rol important a acordat acoperirii definite ca 
element de siguranţă strategică ce asigură realizarea 
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mobilizării, concentrarea forţelor şi intrarea trupelor 
principale în dispozitiv. Generalul I. Sichitiu considera că 
în unele situaţii (serviciul militar pe termen scurt şi efective 
de pace reduse) cea mai mare parte a armatei sau chiar în 
totalitate, la pace, va constitui armata de acoperire destinată 
să asigure intrarea naţiunii în război. Remarca, de 
asemenea, importanţa acordată aviaţiei în realizarea 
acoperirii, capabilă să reducă şi să anihileze capacitatea de 
acţiune a agresorului. 

Deosebite sunt concluziile la care a ajuns generalul I. 
Sichitiu în urma studierii războiului polono–german din 
septembrie 1939. Autorul relevă marile greşeli politice 
făcute de guvernul polonez care au influenţat negativ 
activitatea comandamentului superior. 
 În esenţă, cauzele înfrângerii atât de rapide a armatei 
poloneze, constau în realizarea surprinderii de către 
Germania, rapiditatea în execuţie, superioritatea în forţe, 
greşelile comandamentului polonez în conducerea 
propriilor trupe, lipsa unui sistem eficient de selecţionare şi 
pregătire a cadrelor, sistem care să aibă la bază criteriul 
esenţial al valorii. 
 Generalul I. Sichitiu se înscrie prin prodigioasa sa 
activitate de stat–majorist, teoretician şi organizator printre 
numele de referinţă ale gândirii şi practicii militare 
naţionale. 
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General de divizie 

 ŞTEFAN GH. IONESCU  
Şef al Statului Major General în anii: 1937-1939 

 
 S-a născut la 6 februarie 1881 
în localitatea Chiojdeanca, judeţul 
Prahova, într-o familie de 
agricultori; ca şi alţi înalţi ofiţeri 
ridicaţi din rândul ţărănimii cu 
vechi tradiţii de oaste, a urmat 
Şcoala Fiilor de Militari din Iaşi 
(1900) şi Şcoala Militară de 
Infanterie din Bucureşti, la 
terminarea căreia (iulie 1902) a 
obţinut gradul de sublocotenent. 

 În perioada 1908 – 1910 a fost detaşat pentru stagiu în 
Austro-Ungaria la Regimentul 97 “Triest”, la înapoiere 
fiind caracterizat astfel: “ofiţer foarte bine dotat din punct 
de vedere militar, ambiţios, şi cu o instrucţie şi educaţie 
fină”. 
 Căpitan în 1911 – 1913, a urmat cursurile Şcolii 
Superioare de Război din Bucureşti; în notarea de serviciu 
întocmită la absolvirea ei se consemnează, între altele: “A 
obţinut rezultate bune şi a absolvit şcoala în condiţiuni 
corespunzătoare. Inteligenţa şi judecata cam lente; dar acest 
neconvenient este covârşit de marea sa putere de muncă. 
Lucrează ordonat şi metodic”. 
 A participat la Războiul de întregire (1916 –1919), cu 
gradul de maior. Îndeplinind funcţia de şef de stat-major la 
Divizia 3 Infanterie, a fost apreciat ca un foarte bun ofiţer. 
Comportarea meritorie a ofiţerului în timpul campaniilor 
din 1916 şi 1917 i-a adus acestuia aprecieri elogioase din 
partea şefilor săi şi, la 1 septembrie, a fost avansat 
excepţional la gradul de locotenent-colonel. 



 198

 După 1918 a îndeplinit funcţia de director de studii la 
Şcoala Superioară de Război. Ulterior a frecventat Cursul 
de informare al coloneilor şi generalilor de la Versailles 
(decembrie 1923). Generalul Al. Lupescu l-a selecţionat 
pentru Marele Stat Major, desemnându-l, la 1 februarie 
1924, şef al Secţiei a 3-a Operaţii din Marele Stat Major. 
 În această perioadă publică studiul intitulat 
“Comentarii şi reflexiuni asupra Regulamentului de 
manevră al infanteriei” (Bucureşti, 1925). 

La 1 aprilie 1929, colonelul Ionescu Ştefan primeşte 
comanda Brigăzii 13 Infanterie, iar la 1 octombrie 1930, 
odată cu avansarea la gradul de general de brigadă, i s-a 
încredinţat comanda Şcolii Superioare de Război. Un an 
mai târziu, generalul N. Samsonovici l-a readus în Marele 
Stat Major, încredinţându-i funcţia de şef al Diviziunii a II-
a, cu secţiile “cheie” de Operaţii şi Pregătire luptă a 
trupelor. În această calitate, a participat la conferinţele 
şefilor de state majore ale armatelor statelor din Mica 
Înţelegere de la Praga (ianuarie 1932) şi Belgrad 
(octombrie 1932). În preliminariile acestor conferinţe, 
generalul Şt. Ionescu a pus la punct propunerile părţii 
române pentru proiectul Convenţiei Militare în trei a Micii 
Înţelegeri (întâlnirea de la Praga din 10 – 14 decembrie 
1931); în scenariul românesc se lua în calcul posibilitatea 
declanşării unui război “preventiv” al aliaţilor împotriva 
Germaniei. 
 În perioada 1932 – 1936 a îndeplinit funcţia de 
comandant de divizie. La 1 decembrie 1936 a revenit în 
Marele Stat Major, ca ajutor al directorului Cursului de 
comandament, iar la 1 iunie 1937 a fost numit al doilea 
subşef al Marelui Stat Major. În această calitate a pregătit 
lucrările pentru Conferinţa româno-polonă din primăvara 
anului 1937 şi pentru Conferinţa şefilor de stat major ai 
armatelor statelor Înţelegerii Balcanice de la Ankara din 
octombrie 1937. Înţelegerile dintre membri Antantei 
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Balcanice intrau în vigoare în cazul unor agresiuni în 
peninsulă venite din partea Bulgariei sau Albaniei, aliate 
sau nu cu Ungaria. La cererea victimei agresiunii, aliaţii 
trebuiau să intervină cu forţe armate, indiferent dacă erau 
sau nu atacaţi de alte state din afara regiunii Balcanilor. 
Puterea atacată avea obligaţia de a fixa principalele mari 
unităţi inamice, iar partenerii, de a lua parte la o 
contraofensivă corelată de nimicire a lor. Totuşi, aceste 
acorduri de cooperare militară nu degajau complet 
România de susţinerea unei apărări pe două fronturi, în 
ipostazele unor atacuri declanşate de Ungaria sau U.R.S.S., 
de conivenţă cu Bulgaria. La Ankara, au ieşit în evidenţă 
pregnant disensiunile dintre aliaţi, Grecia, căreia i s-a raliat 
Iugoslavia, refuzând să-şi onoreze obligaţiile, dacă membrii 
Antantei Balcanice ar fi devenit victime ale invadării 
teritoriului lor de alte armate decât cele ale Albaniei, 
Bulgariei şi Ungariei; mai exact, Antanta Balcanică nu 
putea asigura sprijin României în situaţia de conflict cu 
U.R.S.S. –ul.  
 La 16 octombrie 1937 a fost înaintat general de 
divizie, iar la 1 noiembrie 1937 i s-a încredinţat demnitatea 
de şef al Marelui Stat Major. În această calitate, ministrul 
Apărării Naţionale l-a apreciat astfel: “Generalul Ionescu 
Ştefan are o remarcabilă pregătire profesională, o conştiinţă 
şi devotament demn de relevat, conduce pregătirea de 
război a armatei în condiţiunile cele mai bune. În foarte 
dese ocazii am putut constata pe lângă o concepţie clară, 
simplă, o hotărâre în executare dusă la îndeplinire cu toată 
tenacitatea. Apreciez pe generalul Ionescu Ştefan ca un şef 
de elită care merită a aspira la comandant inspector de 
armată”. 
 Generalul Ştefan Ionescu s-a confruntat, în anul 1939, 
cu prima mare criză a sistemelor de alianţă externă 
încheiate de România; el a căutat să pună la dispoziţia 
conducerii de stat alternativa strategică pentru România, în 
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circumstanţele renunţării de către Franţa şi Marea Britanie, 
în 1938, la războiul “preventiv” împotriva Germaniei şi ale 
triumfului vremelnic al “politicii müncheneze”. 
 La scurt timp după eşecul din octombrie 1937 al 
încercărilor de extindere a alianţelor defensive ale Antantei 
Balcanice împotriva agresiunilor din afara regiunii, 
consfătuirea şefilor militari ai Micii Înţelegeri din 
decembrie 1937 constată lipsa de progrese în domeniul 
perfectării pactului de asistenţă mutuală dintre Franţa şi 
această organizaţie. Proiectul de cooperare pregătit de 
Marele Stat Major din Paris, în iulie 1937, era deci trimis 
înapoi spre refacere, deoarece nu includea angajamente 
militare clare; a fost ultima consfătuire militară a Micii 
Înţelegeri, cu toate că Germania va ocupa în martie 1938 
Austria, aproape încercuind frontierele Cehoslovaciei. 
 Marele Stat Major român, în frunte cu generalul 
Ştefan Ionescu, a urgentat, prin urmare, măsurile de 
apărare, având la dispoziţie proiecte pentru respingere a 
unor agresiuni ungare şi bulgare, cât şi în vederea intrării 
într-un război european contra Axei. Ca element de 
noutate, planificatorii de la Bucureşti apreciau că din 1937 
ţara era pusă în situaţia de a se apăra pe unul sau două 
fronturi, fără nici un aliat sigur. Cu toate acestea, Directiva 
strategică a Marelui Stat Major pentru 1938 exprima voinţa 
de rezistenţă armată în sistemele alianţelor tradiţionale – 
Mica Antantă, Înţelegerea Balcanică, Polonia, la cererea 
aliaţilor şi în spiritul Pactului Ligii Naţiunilor. Oficialităţile 
române se pronunţau şi pentru cooperare cu trupele 
sovietice, cu garanţii acceptabile din partea occidentalilor. 
 Pe plan intern, Marele Stat Major, Ministerul Apărării 
Naţionale, Consiliul Superior al Apărării Ţării şi-au sporit 
eforturile în scopul consolidării capacităţii de apărare a 
statului. În vederea consolidării frontului de vest, Marele 
Stat Major a înaintat planul fortificării Porţii Someşului 
(aprobat în aprilie 1938) şi a continuat acţiunile de 
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modernizare a Liniei fortificate Focşani – Nămoloasa – 
Galaţi. Pe frontul de vest a început construirea liniilor de 
rezistenţă, cu centre de rezistenţă şi raioane întărite. În 
ianuarie 1938, trupele de grăniceri şi cele din eşalonul I de 
acoperire au primit mijloace de luptă şi efective noi. Până 
la 15 martie 1938 – exact când forţele germane se instalau 
în Austria – Marele Stat Major, din ordinul conducerii 
superioare de război a ţării, elaborase deja planul 
intervenţiei armatei române în conflictul european care se 
profila la orizont, aşteptându-se doar semnalul marilor 
aliaţi din vest. 
 Şi alte demersuri au fost înregistrate pe linia ridicării 
capacităţii militare a României. Urmărindu-se întărirea 
forţelor terestre, s-au înfiinţat alte 14 regimente de 
infanterie, unul de fortificaţii şi s-a revenit la formula 
structurii diviziei de infanterie pe o brigadă infanterie (trei 
regimente, a trei batalioane), o brigadă artilerie (două 
regimente), un batalion pionieri, un batalion mitraliere, un 
eşalon cavalerie, o companie transmisiuni şi formaţiuni de 
servicii şi transport (regimentul primea o companie de 
armament greu, iar batalionul un pluton de mitraliere şi un 
pluton armament însoţire, cu tunuri antitanc 47 mm şi 
aruncătoare de mine 60 mm). La rândul ei, artileria avea în 
compunere douăzeci şi două de  brigăzi, depunându-se 
eforturi pentru formarea unei rezerve de artilerie grea a 
Marelui Cartier General. Începând cu 1938, infanteria a 
fost instruită după un nou Regulament de luptă, cu articole 
referitoare la contracararea blindatelor. Tot în 1938 s-a 
cristalizat şi o nouă structură a Aeronauticii, preconizându-
se încadrarea a patru flotile informaţii, trei vânătoare, două 
bombardament, două aerostaţie, două hidroaviaţie şi un 
regiment geniu aeronautic. În ceea ce priveşte  trupele de 
grăniceri, pe baza propunerilor Marelui Stat Major, ele au 
fost organizate pe grupuri de pază, în loc de regimente. La 
începutul lunii septembrie, atunci când se contura pericolul 
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unui război iminent, s-a definitivat textul Legii pentru 
organizarea şi folosirea tineretului în caz de război şi s-a 
perfectat documentaţia Legii pentru apărarea antiaeriană 
activă (din 3 martie 1939). 
 În aprilie 1938, generalul Şt. Ionescu prezenta şefului 
statului un plan pentru completarea materialului de război 
necesar marilor unităţi de pe frontul de vest şi proiectul 
operaţiilor strategice ale armatei române, alături de Franţa, 
Anglia, Mica Înţelegere, Înţelegerea Balcanică şi Polonia, 
U.R.S.S.–ul rămânând neutru. La 19 aprilie 1938, Consiliul 
Superior al Apărării Ţării aprobă propunerile Marelui Stat 
Major, cu observaţia că orice acţiune de nivel european este 
exclusă în ipoteza neintervenţiei în război a Franţei şi 
Angliei, dar nu se va tolera o agresiune a Ungariei 
împotriva Cehoslovaciei. În vara anului 1938 – în vreme ce 
şefii statelor democrate din Occident negociau în secret cu 
Axa – Marele Stat Major şi conducerea superioară militară 
a României sperau încă într-o replică viguroasă la adresa 
blocului revizionist. Se aproba astfel documentul amplu, 
elaborat de echipa generalului Şt. Ionescu, sub titlul de 
Plan de mobilizare din punct de vedere operativ şi al 
angajamentelor faţă de aliaţi. În a doua jumătate a lunii 
septembrie 1938, Marele Stat Major solicită 
Comandantului de Căpetenie să se mobilizeze de urgenţă, 
“frontul de vest”, armata română urmând să fie pregătită să 
o contracareze pe cea ungară. La 26 septembrie 1938 
Consiliul de Coroană, prezidat de Regele Carol al II-lea, 
sancţiona propunerea generalului Şt. Ionescu, hotărând 
trecerea la starea de război dacă Ungaria atacă 
Cehoslovacia sau dacă Anglia şi Franţa rezistă cu armele 
Germaniei. Mobilizarea generală a fost amânată. Decizia 
de la München din 29 septembrie (de cedare către 
Germania a Regiunii sudete), precum şi declaraţiile de 
neagresiune anglo-germană din  30 septembrie 1938 şi 
franco-germană din 6 decembrie 1938 au pus România în 
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imposibilitatea de a reacţiona militar. Mai mult, asupra sa 
plana acum principala ameninţare germană şi ungară, 
marile puteri occidentale având acorduri de neagresiune cu 
cel de-al treilea Reich, ca şi Polonia (din 1934). 
Răsturnarea echilibrului de forţe în Europa Centrală va 
ridica direct noi şi complicate probleme de planificare 
strategică Marelui Stat Major român. România îşi pierdea 
principalul aliat din Europa Centrală şi baza principală de 
material modern de război. Direcţia de importanţă operativ-
strategică care ducea în Poarta Someşului era acum 
deschisă şi dispărea ameninţarea ce plana asupra flancului 
stâng strategic şi spatelui armatei ungare. În aceste 
împrejurări, operaţiunea apărării concomitente a ţării şi a 
ordinii în Europa Centrală, cu sprijinul Micii Înţelegeri, a 
Angliei şi Franţei – acceptată de Marele Stat Major în anii 
1934 – 1938 – trebuia să fie abandonată, sistemul de 
securitate regională creat în deceniul al treilea al secolului 
XX cu aportul de marcă al oamenilor politici şi militarilor 
români fiind demantelat. 
 În anul 1938 publică lucrarea intitulată “Consi-
deraţiuni asupra Regulamentului întrebuinţării tactice a 
marilor unităţi”. 

La 1 februarie 1939, generalul Şt. Ionescu era numit la 
comanda Corpului 4 Armată; la începutul anului 1940 a 
fost pus la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale, fiind 
apoi trecut în rezervă pentru limită de vârstă (19 februarie 
1940). 
 Generalul Şt. Ionescu poate fi considerat, fără nici o 
exagerare, unul dintre organizatorii sistemului militar de 
apărare al României în perioada interbelică. Împreună cu 
generalii N. Samsonovici şi I. Sichitiu – din aceeaşi 
“şcoală” de stat-major a generalului C. Christescu – a avut 
răspunderea organizării apărării strategice a României în 
anii de răscruce 1936 – 1938.     
 



 204

 
General de armată (post-mortem)  

FLOREA ŢENESCU 
Şef al Statului Major General în anii: 1939-1940 

 
 Născut la 1 aprilie 1884, în 
Turnu Măgurele, din părinţi ţărani, 
Florea Ţenescu se numără printre 
aceia care au urcat treptele ierarhiei 
militare exclusiv prin merite 
personale. Încă din primii ani de 
şcoală, însuşirile deosebite îl scot 
în prima linie. Este trimis la studii 
în străinătate: Şcoala Militară din 
Danzig (1903-1904), Academia 
Tehnică din Charlottenburg (1905-

1908). Întors în ţară, urmează, la puţin timp, Şcoala 
Superioară de Război, pe care o termină în 1911. 
 Declanşarea Războiului de Întregire (1916-1919) îl 
găseşte la Marele Stat Major. După război ajunge adjutant 
al regelui Ferdinand I. 
 În 1926 a fost numit subşef al Statului Major al 
Inspectoratului II General de Armată. General de brigadă la 
46 de ani, s-a remarcat ca unul dintre şefii militari agreaţi 
de regele Carol al II-lea, ceea ce i-a atras resentimente din 
partea mareşalului I. Antonescu, deşi şi acesta fusese o 
vreme în graţiile monarhului. La expirarea unor stagii de 
comandă, Florea Ţenescu, general de divizie în 1937, 
devenit o autoritate între teoreticienii militari români, a fost 
promovat la Marele Stat Major (1937), concurând la 
redactarea documentelor de planificare strategică din anul 
de răscruce 1938, când se contura cu pregnanţă schimbarea 
raporturilor de forţă în Europa Centrală (acordurile de la 
Munchen, anexarea Regiunii sudete, declaraţiile de 
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neagresiune anglo-germane din 30 septembrie şi 6 
decembrie 1939). 
 Numit şef al Marelui Stat Major la 1 februarie 1939, 
generalul de corp de armată (din 1939) Florea Ţenescu 
avea însărcinarea de a continua activitatea de revizuire a 
planificării strategice – începută de generalul Şt. Ionescu, 
odată cu prăbuşirea Micii Înţelegeri – şi de îmbunătăţire 
rapidă a organizării şi pregătirii de luptă a armatei. 
Activitatea sa în fruntea Marelui Stat Major se poate 
împărţi în următoarele etape: februarie – august 1939, 
septembrie 1939 – mai 1940 şi iunie – 23 august 1940. 
 Prima etapă (februarie-august 1939) este dominată de 
intensificarea pregătirilor de război în Europa, din partea 
Germaniei, şi de replica târzie şi încă lipsită de hotărâre a 
Franţei şi Marii Britanii. Reuşind să evite, în 1936 şi 1938, 
declanşarea unui război "preventiv" al alianţelor împotriva 
sa, Germania – susţinută diplomatic de Italia, Ungaria şi 
Bulgaria – ocupă în martie 1939 Cehia şi Moravia, trupele 
maghiare intrând în Ucraina Subcarpatică. În cele din urmă, 
Reichul îşi încheie pregătirea politico-diplomatică a 
războiului prin pactul secret de neagresiune cu Rusia 
Sovietică, din 23 august 1939. Aceste evoluţii survenite pe 
scena europeană au determinat în primul rând revizuirea 
proiectelor şi măsurilor de apărare strategică ale Marelui 
Stat Major Român.  
 Generalul Florea Ţenescu şi echipa sa au introdus în 
analizele de stat-major, pe lângă elementele evidenţiate, şi 
alte luări de poziţie externe: acordarea de garanţii franco-
britanice Poloniei, României şi Greciei la 31 martie şi 13 
aprilie 1939; declaraţiile de ajutor mutual anglo-turcă şi 
franco-turcă din 12 mai şi 23 iunie; inaugurarea 
convorbirilor politico-militare dintre Anglia, Franţa şi 
U.R.S.S. în martie 1939; introducerea serviciului militar 
obligatoriu în Marea Britanie în mai 1939; turneele 
diplomatice ale ministrului de externe Gr. Gafencu, din 
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primăvara aceluiaşi an; denunţarea de către Germania a 
pactelor vamale cu Anglia şi de neagresiune cu Polonia, în 
aprilie 1939 etc. 
 Conducerea statului român, sub puternica impresie a 
ofensivei militare şi diplomatice a Germaniei, din martie-
aprilie 1939 (ocuparea Cehiei şi Moraviei şi presiunile 
pentru încheierea tratatului economic cu România, la 23 
martie 1939), bazându-se şi pe sondajele efectuate de Gr. 
Gafencu, şi-a modificat într-o oarecare măsură viziunea 
asupra strategiei de apărare. Astfel, dacă până în august-
septembrie 1938, Comandamentul de Căpetenie şi Marele 
Stat Major ar fi implicat armata română într-un conflict 
european pentru respingerea agresiunii germane împotriva 
Cehoslovaciei, în primăvara anului 1939 opiniile lor nu mai 
erau atât de tranşante. Comportamentul aliaţilor occidentali 
în “criza cehoslovacă”; acordurile de neagresiune cu cel de-
al treilea Reich, ezitările Poloniei, Iugoslaviei şi Turciei, 
pierderea bazei principale de aprovizionare a armatei 
române (din Cehoslovacia) au provocat reeşalonarea ordinii 
de priorităţi militare la Bucureşti. 
 În aprilie 1939, atât regele Carol al II-lea, cât şi 
generalul Florea Ţenescu, puneau pe primul plan ridicarea 
în termen foarte scurt a capacităţii de apărare a ţării, pe al 
doilea plan consolidarea frontului de vest – extins din 
Ucraina subcarpatică de-a lungul frontierei cu Ungaria – şi, 
în cel de-al treilea rând, participarea la o coaliţie europeană 
(“frontul păcii”) împotriva Germaniei şi a blocului 
revizionist. 
 Se aprecia că o atare participare nu putea însă să 
survină, aşa cum preciza regele Carol al II-lea în mai multe 
luări de poziţie din primăvara şi vara anului 1939, decât fie 
ca răspuns la o agresiune directă, fie după declanşarea 
conflictului şi numai dacă aliaţii occidentali ar fi adoptat o 
atitudine tranşantă, de ripostă hotărâtă împotriva Germaniei 
şi dacă ar fi contat cel puţin pe neutralitatea U.R.S.S. 
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 Deşi aveau convingerea că locul României era “lângă 
Anglia”, pentru că de acolo urma să vină “victoria”, 
Comandamentul de Căpetenie şi Armand Călinescu, primul 
ministru de atunci al României, au apreciat în mod realist 
că nu puteau arunca ţara într-o aventură militară. Nu numai 
în vest, unde creştea agresivitatea Ungariei, România 
devenea din ce în ce mai vulnerabilă, ci şi în nord-est, unde 
începuse iarăşi să se trezească din amorţire “uriaşul 
euroasiatic”. Orice rezistenţă eficientă pe frontul de vest 
sau pe cel de sud, împotriva blocului revizionist, nu se 
putea materializa cu o Rusie Sovietică ostilă în spatele 
“frontului românesc şi aliat”. Stat-majoriştii români au 
sesizat, aşadar, mai corect decât experţii din Paris şi Londra 
importanţa strategică a U.R.S.S-lui în estul continentului şi 
deloc surprinzătoarea sa ascensiune în anii 1938-1939, de 
la poziţia de semiizolare internaţională, la aceea de “arbitru 
continental”, dobândită în august 1939. A. Hitler a încercat 
să anuleze, începând din iunie 1941, tocmai acest statut 
neaşteptat al sovieticilor, reafirmat îndeosebi după eşecul 
“bătăliei Angliei” din toamna anului 1940. 
 Într-un astfel de context, Marele Stat Major român, în 
frunte cu generalul Florea Ţenescu, a acţionat pentru 
întărirea, în primul rând, a dispozitivului fronturilor de vest 
şi sud: a reactualizat Planul “Maramureş” (din septembrie 
1938) şi, între 15 şi 20 martie, a organizat manevrele de la 
frontiera cu Ungaria, iar între 21 şi 30 martie, mobilizarea 
totală a celor două fronturi; a sprijinit adoptarea legilor 
apărării antiaeriene active şi pasive a teritoriului şi pentru 
organizarea şi folosirea tineretului în caz de mobilizare 
(martie, mai 1939). În vara aceluiaşi an s-au efectuat 
rechiziţii de război, Ministerul Apărării Naţionale fiind 
autorizat, la 25 august 1939, să ia sub control industriile ce 
concurau la apărare, depozitele şi magaziile. Măsurile de 
pregătire a unui eventual război de apărare s-au accelerat 
spre sfârşitul lunii august, până atunci recepţionându-se şi 
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unele cantităţi din material de luptă comandat în anii 1935-
1937 (72 tunuri cu ţeavă lungă şi calibru 105 mm; 24 tunuri 
antitanc cu calibru 47 mm; 328 aruncătoare de mine cu 
calibru de 81 mm şi 125 cu calibru de 60 mm). 
 Armamentul automat de infanterie (puşti mitraliere) 
asigura dotarea unui număr mic de divizii şi a şase brigăzi; 
carabinele noi cu calibru 7,92 mm acopereau 30%, iar 
mitralierele 70%, din necesar. Artileria dispunea doar de 
248 piese cu calibru de 100 mm, de 180 obuziere de 150 
mm şi 72 tunuri de 105 mm. Artileria antiaeriană avea 48 
piese, dar muniţia era insuficientă. Aviaţia dispunea de 40 
de aparate I.A.R. 37 – recunoaştere, 50 de observare, 96 de 
vânătoare, 20 de bombardament şi 17 hidroavioane. Cu 
toate lipsurile materiale menţionate, România s-ar fi apărat 
împotriva unei agresiuni şi ar fi susţinut la momentul 
oportun “frontul păcii”, dacă el s-ar fi realizat la Moscova 
în august 1939. 
 La 17 martie 1939 Marele Stat Major elaborase deja 
Proiectul modificat de operaţii pentru frontul de vest. Erau 
repartizate aici corpurile 6, 7 Armată, brigăzile 1, 2, 3 
Mixte Munte, Divizia 1 Cavalerie. Peste o zi se organiza un 
Grup de siguranţă spre Ucraina Subcarpatică, până la 
formarea “Grupului operativ Maramureş”. La 21 martie se 
mobilizau de război marile unităţi de pe fronturile de nord-
vest, vest şi sud, operaţie încheiată în iulie 1939. Armata 1 
se concentra în Poarta Someşului iar Corpul 1 Armată şi 
Divizia 2 Cavalerie în Poarta Mureşului. Pe frontul de sud 
au fost dislocate 6 mari unităţi din Armata a 2-a. Apărarea 
părţii de vest a ţării urma să fie asigurată de un 
comandament de Grup de armate. 
 Cea de-a doua etapă a activităţii generalului Florea 
Ţenescu în fruntea Marelui Stat Major coincide cu 
intervalul dintre declanşarea războiului din 1939-1945 şi 
prăbuşirea Franţei, în iunie 1940. Şeful Marelui Stat Major 
a cooperat cu înalta conducere de stat în adoptarea 
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principalelor decizii cu efecte hotărâtoare pentru 
integritatea şi securitatea României. 
 Imediat după anunţarea aplanării unui posibil conflict 
între Germania şi U.R.S.S şi dezvăluirea atacului general al 
Wehrmachtului în Polonia, organismele de conducere 
politică şi militară din România au adoptat o poziţie 
realistă, în conformitate cu scenariile de apărare cristalizate 
în primăvara anului 1939. În mod oficial, România şi-a 
anunţat neutralitatea faţă de ambele tabere, favorabilă totuşi 
Poloniei, Franţei şi Marii Britanii. Regele Carol al II-lea, 
primul-ministru Armand Călinescu şi şeful Marelui Stat 
Major, generalul Florea Ţenescu, îşi propuneau să aplice 
proiectul din aprilie 1939, de respingere a unei agresiuni 
directe şi de intrare în război, de partea aliaţilor, la 
“momentul oportun”, dependent de comportamentul extern 
al U.R.S.S. Atitudinea Moscovei devenise factorul esenţial 
în concepţia de apărare a României. Oricum se decreta 
mobilizarea generală, deşi la 7 septembrie 1939 Armatele 1 
şi a 3-a din Transilvania şi nordul Moldovei erau la 
încadrarea de război. 
 Directiva operativă nr. 6 a Marelui Stat Major, din 10 
septembrie 1939, estimând o posibilă agresiune la 
frontierele de vest, nord şi est stabilea: Armata a 3-a 
(corpurile 4, 10 şi 8 Armată) va apăra văile Siretului şi 
Prutului; Grupul de armate nr.1 (Armata 1 – corpurile 6, 1 
şi Armata a 4-a – corpurile 6, de cavalerie, Grupul “Bihor”) 
va rezista pe frontul dintre Valea Dornei şi frontiera 
iugoslavo-română; pe frontul de sud se va apăra Armata a 
2-a (Corpul 2 Armată, diviziile 32, 4, 30). Din 17 
septembrie 1939, când trupele sovietice au atacat Polonia, 
centrul dispozitivului defensiv avea să fie mutat pe frontul 
de est şi nord-est (Grupul de armate cu armatele a 3-a şi a 
4-a), cu intenţia de a se bloca direcţiile “generale” de nord 
şi de est, poziţia principală de rezistenţă stabilindu-se în 
nord, între cursurile Ceremuşului şi Prutului. Dacă 
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survenea un atac sovieto-german, cu aproximativ 30-40 de 
divizii, marile unităţi române trebuiau să se apere pe 
“aliniamentele intermediare” opunând o rezistenţă finală în 
“Poarta Focşanilor” până la sosirea ajutoarelor aliate, 
tranzitate fie prin Turcia, fie prin Iugoslavia. Apărarea 
fermă a “Porţii Focşanilor” se corobora cu menţinerea sub 
control, de către Armata 1, a “cetăţii naturale” a 
Transilvaniei şi respingerea atacurilor ungaro-germane din 
vest şi nord-vest. 
 Prăbuşirea fulgerătoare a Poloniei, în doar câteva 
săptămâni de campanie, a pus România într-o poziţie şi mai 
dificilă, dar concentrarea atenţiei Rusiei spre Baltica şi a 
Germaniei spre nordul şi vestul Europei au slăbit vremelnic 
presiunea militară asupra României. Hitler prefera să 
soluţioneze aproape singur (fără Stalin) “chestiunea 
românească” şi pe cea “balcanică”, optând, pe moment, 
pentru aplicarea unui “dictat economic” (tratatul petrol-
armament din primăvara anului 1940). În replică, guvernul 
României s-a străduit să edifice un “bloc al neutrilor” sub 
egida Italiei (noiembrie 1939), fiind însă curând descurajat 
de Führer şi de U.R.S.S. prin adâncirea izolării politico-
militară a ţării. Capitularea Franţei în iunie 1940 va 
desăvârşi această izolare, oferind U.R.S.S.-lui, Germaniei, 
Ungariei şi Bulgariei ocazia de a se revanşa pentru două 
decenii de politică militară românească antirevizionistă. 
 Înainte de victoria Axei pe frontul din Occident, 
conducerea României şi Marele Stat Major au făcut o 
ultimă încercare de a pune de acord apărarea proprie cu 
securitatea şi apărarea regiunii de sud-est şi cu strategia de 
război a Angliei şi Franţei. În acest scop, la conferinţa 
miniştrilor de externe ai ţărilor Înţelegerii Balcanice 
(Belgrad, 2-4 februarie 1940) s-au examinat problemele 
furnizării reciproce de asistenţă militară, mai ales că Turcia 
semnase, în octombrie 1939, un tratat de alianţă cu Franţa 
şi Marea Britanie. Aliaţii, la rândul lor, au pregătit o serie 
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de planuri de blocare prin distrugere a arterei Dunării în 
zona Porţile de Fier şi de aruncare în aer, împreună cu 
experţii militari români, a instalaţiilor şi câmpurilor 
petrolifere. Totodată, ei promiteau ajutoare directe, în caz 
de atac inamic, promiţând să debarce trupe fie la Constanţa, 
fie la Salonic. Marele Stat Major a fixat, cu partea franceză, 
inclusiv aerodromurile pe care le va pune la dispoziţie la 
declanşarea ostilităţilor.  
 La 19 aprilie 1940, având în vedere că Germania nu 
obţinuse încă decizia de vest, un consiliu restrâns patronat 
de rege, în prezenţa şefilor militari, s-a pronunţat pentru 
războiul total de apărare şi intensificarea mobilizării 
marilor unităţi (la 15 iunie se aflau sub arme peste 1 milion 
de oameni). 
 Capitularea Franţei la 22 iunie 1940, urmată de 
ultimatumurile sovietice din 26 şi 28 iunie 1940, 
coroborate cu presiunile Germaniei şi Ungariei, au obligat 
conducerea politică şi militară de la Bucureşti să 
capituleze, pe rând, în faţa vecinilor săi revizionişti, în vara 
anului 1940. În cele două Consilii de Coroană (27 iunie 
1940, orele 10 dimineaţa şi orele 17, după amiaza) 
generalul Florea Ţenescu se opune intrării României în 
război contra U.R.S.S. Este acuzat de unii politicieni, chiar 
în Consiliul de Coroană, că n-a pregătit armata pentru 
război. “Mă acuzaţi pe mine? – îi înfruntă şeful Marelui 
Stat Major. Atunci vă întreb eu: ce aţi făcut timp de 20 de 
ani pentru ţară şi armată? Care sunt aliaţii mei? Cu cine 
avem tratate de amiciţie sau ajutor militar? De la cine şi pe 
ce graniţă îmi intră armament, muniţii, dacă dau bătăliile? 
Voi da patru lupte despre care va vorbi Europa şi în cinci 
zile voi avea ruşii la Turnu Severin!  Eu  îmi dau demisia 
(i-a fost refuzată – n.n) şi trec la postul de apărător al ţării. 
Dumneavoastră numiţi alt şef de stat major. Sunt artilerist 
şi cunosc în cele mai mici amănunte înzestrarea armatei, 
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armamentul ei, posibilităţile de rezistenţă. Refuz să duc ţara 
la un dezastru”. 
 Un gest care îi va aduce multe neplăceri. Cât este în 
viaţă i se reproşează că a cedat, fără luptă, Basarabia şi 
Bucovina. Faimosul ziarist Pamfil Şeicaru îl atacă foarte 
dur în presă, cerând să fie trimis în faţa plutonului de 
execuţie. Nu va mai fi nevoie, căci la câteva luni după ce 
Ion Antonescu îl va scoate din cadrele active ale armatei 
(10 septembrie 1940) generalul Florea Ţenescu moare (9 
aprilie 1941 Bucureşti). Antonescu ordonă, totuşi, să i se 
facă funeraliile naţionale. Era o recunoaştere a unei 
personalităţi strălucite a armatei. 
 La 13 iunie 1945, în timpul guvernului condus de dr. 
Petru Groza, Fl. Ţenescu este avansat la gradul de general 
de armată post-mortem. O încercare abilă de a face din 
Florea Ţenescu un prieten al U.R.S.S, şi mai ales de a-l 
condamna indirect pe Antonescu. Ţenescu a evitat războiul 
cu U.R.S.S. din considerente strict militare şi nicidecum 
din dragoste pentru bolşevism. Faţă de această “atenţie”, 
familia generalului nu a luat nici o atitudine. 
 Pregătirea sa intelectuală deosebită şi bogata sa 
experienţă au îngăduit generalului Florea Ţenescu să lase 
posterităţii o mare sinteză, sub titlul semnificativ 
Cunoştinţe generale asupra războiului şi studiul lui, în trei 
volume, însumând aproximativ 1000 pagini, lucrare care a 
văzut lumina tiparului în anii 1921-1922, la scurt timp după 
primul război mondial. Structural, volumul I cuprinde 
cunoştinţe generale asupra războiului şi strategiei, înţeleasă 
ca pregătire şi conducere superioară a războiului; volumul 
II tratează tactica generală, iar volumul III – bătălia şi lupta 
marilor unităţi. La aceasta se adaugă: Istoria militară. 
Studii critice (1919) şi Rezumatul cursului de cunoştinţe 
generale asupra războiului şi studiul lui (1919). 
 Drept motto al abordărilor sale teoretice şi al 
concluziilor practice ar putea servi aprecierea potrivit 
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căreia “Este greu, dacă cercetăm cu amănuntul cauzele 
unui război, să spunem că este numai o singură cauză. 
Totdeauna se va vedea că interesele de dominaţiune 
politică şi teritorială sunt unite cu cele de ordin economic, 
adeseori cu chestiuni de ordin naţional, cultural, religios 
sau surplus de populaţiune. Interesul economic a fost 
amestecat însă întotdeauna şi pare că în timpul din urmă a 
luat preponderenţa, alături de realizarea aspiraţiunilor 
naţionale”. 
 Analiza componentelor acestei concepţii este de 
natură să permită sublinierea că autorul se detaşează 
evident de teza naturalist-biologică privind cauzele 
războaielor, situându-se pe o treaptă superioară în 
dezvoltarea gândirii militare româneşti, războiul fiind 
considerat ca fenomen social. El dezvăluie, de asemenea, 
legătura organică dintre politică şi război: “Războiul se 
poate considera deci ca o continuare a politicii şi se poate 
defini că este ultimul mijloc violent la îndemâna politicii, 
pentru a-şi impune voinţa. El este, în acelaşi timp, un act 
social, fiind un produs inevitabil al relaţiilor dintre state. 
Este un act brutal pentru că se bazează pe forţă”. 
 În acelaşi timp, generalul Florea Ţenescu ne oferă 
scenarii referitoare la componentele şi fazele conflictului 
armat, aceasta fiind, în opinia lui, fără a utiliza termenii cu 
rigoarea ştiinţifică specifică, pregătirea, conducerea şi 
execuţia, neîndoios cu o intimă şi strânsă legătură între ele, 
prioritatea revenind conducerii pe care o întâlnim în 
celelalte două faze. În expresia concretă, reputatul 
teoretician militar român înţelegea prin pregătire acţiunile 
în timp de pace, până la declararea războiului, de care 
depinde în proporţie de 75% deznodământul acestuia; prin 
conducere – conducerea propriu-zisă a operaţiilor şi 
combinaţiilor tactice, îndeosebi a celor strategice; prin 
execuţie – acţiunile tactice care concură la atingerea 
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scopului unic în război: distrugerea forţei armate adverse 
pentru impunerea voinţei proprii. 
 Pătrunzând în labirintul sistemului categorial, al 
noţiunilor şi raporturilor dintre ele, deşi nu reuşeşte să 
găsească cele mai directe şi adecvate ieşiri, aduce 
universului gândirii militare româneşti contribuţii dintre 
cele mai însemnate. Stau mărturie în acest sens următoarele 
reflecţii ale sale: “Nu putem spune că există numai arta 
războiului, căci acesta se bazează pe ştiinţă. Ambele 
concură la acelaşi scop, se întregesc şi se influenţează 
reciproc”. Şi continua: “Pe când strategia se ocupă în mare 
parte cu operaţiunile de pregătire, conducere şi execuţie a 
războiului, operaţiuni pe care o armată în întregime are să 
le execute, tactica cuprinde operaţiuni de aceeaşi natură ca 
mai sus, mai puţine la număr însă, şi numai în momentul în 
care am luat contactul cu adversarul (80 km). Cu toate 
acestea, nu se poate trasa o limită fixă între tactică şi 
strategie; ele sunt strâns legate, iar domeniul lor se petrece 
unul peste altul, nuanţându-se din ce în ce mai slab către 
părţile opuse regiunii de contact. Influenţa tacticii se simte 
din ce în ce mai accentuat, pe măsură ce ne apropiem de 
inamic, creşte şi ajunge la maximum în timpul luptei şi 
bătăliei, al acţiunii decisive în război, când strategia nu mai 
influenţează decât puţin sau deloc ... În rezumat, strategia 
pregăteşte elementele armate pentru război şi le conduce, 
îndrumându-le spre bătălie (acţiunea decisivă în război), pe 
care o rezolvă tactica”.  
 Contribuţii dintre cele mai importante a adus generalul 
Florea Ţenescu în abordarea şi elucidarea problemelor 
conducerii războiului în ansamblul său, aplicarea 
principiilor generale ale războiului (acţiunea şi reacţiunea, 
economia forţelor şi libertatea de acţiune) pe care le 
clarifică a fi “fixe şi imuabile”. Potrivit opiniei sale, există 
şase principii fundamentale care pot asigura o reală şi 
eficientă conducere superioară a războiului: a)unitatea de 
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comandament, o hotărâre colectivă fiind totdeauna târzie şi 
mediocră; b)permanenţa, care asigură formarea şi 
pregătirea comandamentului, cunoaşterea reciprocă şi 
legătura între conducere şi execuţie; c)continuitatea, care 
asigură dirijarea pregătirii şi conducerii războiului după 
principii stabile şi sigure; d)ierarhia, care asigură puterea 
ordinelor, legătura între comandamente şi răspunderea; 
e)iniţiativa şi libertatea în sfera de acţiune proprie, care 
asigură repeziciunea hotărârilor şi se bazează pe curajul 
răspunderii personale; f)doctrina unică, bazată în special pe 
aprofundarea şi aplicarea principiilor războiului, care 
asigură “valoarea uniformă totală” a comandamentului unei 
armate. 
 În cursul activităţii militare a fost decorat cu 
numeroase ordine şi medalii româneşti şi străine, între care: 
“Coroana României” în grad de Ofiţer (1917), Cavaler 
(1919), Comandor (1924), Mare Ofiţer(1938) şi Mare 
Cruce (1939); “Steaua României” în grad de Ofiţer (1923) 
şi Comandor (1931); “Sf. Stanislav, clasa a II-a cu Spade 
(1918), “Sf. Vladimir”, clasa a IV-a cu Spade (1918), 
ambele ruseşti; “Sf. Mauriciu şi Lazăr” în grad de Ofiţer 
(1918), ordin italian; “Legiunea de onoare” în grad de 
Cavaler (1918) şi Comandor (1938), ordine franceze; “Sf. 
Sava, clasa a III-a (1921) şi clasa a II-a (1938), ambele 
iugoslave; “Meritul Militar Bulgar” – Marea Cruce (1934);  
“Tezaurul sacru” în grad de Comandor (1938), din Japonia 
ş.a. 
 În pofida acuzaţiilor ce i s-au adus în 1940, şi ulterior, 
generalul Ţenescu a pus la dispoziţia conducerii armatei şi 
de stat singurele opţiuni posibile, în anii 1939-1940, în 
măsură să salvgardeze unitatea teritorială şi independenţa 
României. Prezumţia sa că aliaţii vor câştiga războiul 
mondial şi că locul ţării este alături de ei va fi confirmată 
de istorie la patru ani după stingerea din viaţă a acestui 
distins stat-majorist şi teoretician militar. 
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General de armată adjutant 

 GHEORGHE MIHAIL 
Şef al Statului Major General în anii: 1940;1944 

 
 Născut la Brăila la 13 martie 
1887, în familia unui ofiţer de 
carieră, Gheorghe Mihail a urmat 
cursurile Şcolii Fiilor de Militari 
din Iaşi (1902-1905) şi Şcolii 
Militare de Infanterie şi Cavalerie, 
la absolvirea căreia a obţinut gradul 
de sublocotenent (1 iulie 1907), 
fiind repartizat la Batalionul 6 
Vânători. 
 Deşi auspiciile sub care 

debutează ca ofiţer nu sunt cele mai favorabile, a reuşit să 
depăşească momentele dificile ale începutului de carieră 
prin ambiţia ce-l caracteriza şi aptitudinile militare 
deosebite cu care era înzestrat. Astfel, avansat la gradul de 
locotenent (1 iulie 1910) şi numit comandant de pluton în 
Brigada 17 Infanterie (ulterior, adjutant al brigăzii) se 
remarcă prin rezultatele obţinute în timpul manevrelor, prin 
iniţiativă, energie, pricepere în instruirea recruţilor. 
Prestaţiile sale determină trimiterea la stagiu de doi ani 
(1911-1913) în armata austro-ungară, unde obţine rezultate 
foarte bune. Stă mărturie caracterizarea făcută de 
Ministerul de Război al Austro-Ungariei, în care se 
menţionează: “Locotenentul Mihail, care este un ofiţer 
foarte capabil şi dispune de cunoştinţe militare profunde şi 
universale, s-a acomodat uimitor de repede împrejurărilor 
care îi erau străine”. 
 A participat la Campania din 1913, comandând o 
companie din Regimentul 74 Infanterie. 
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 Urmează o ascensiune rapidă pe treptele ierarhiei 
militare ce va culmina cu ocuparea celor mai înalte 
demnităţi şi care este marcată de numeroase înaintări în 
grad dobândite în mod  excepţional. Prima înaintare de 
acest gen are loc la 1 aprilie 1915, când, după ce obţinuse, 
în calitate de comandant de companie în Regimentele 34 
Infanterie şi 74 Rezervă, rezultate de excepţie, a devenit 
căpitan. 
 Participarea la Războiul de întregire (1916-1919) i-a 
oferit posibilitatea să demonstreze “pe viu” calităţile şi 
aptitudinile sale de bun comandant, bravura şi demnitatea 
de ostaş desăvârşit. 
 S-a remarcat la comanda Batalionului 2 din 
Regimentul 34 Infanterie, în mod deosebit în luptele din 
Valea Buzăului, cu prilejul asaltului poziţiilor inamice de 
pe Dealul Şoimului din zilele de 4 – 7 octombrie 1916. 
 A căzut rănit, iar pentru acţiunile sale deosebite de 
îndrăzneţe şi energice, pentru spiritul de sacrificiu dovedit 
a fost recompensat cu Ordinul “Mihai Viteazul”, clasa a 
III-a şi Legiunea de Onoare în grad de Cavaler. 
 Maior de la 1 aprilie 1917, s-a distins din nou în 
timpul refacerii şi reorganizării armatei în Moldova şi, în 
special, în marea bătălie de la Mărăşeşti, când a condus 
batalionul său în luptele de la Corneşti şi Fabrica de Zahăr, 
fiind rănit pentru a doua oară. Această conduită de excepţie 
l-a determinat pe comandantul Regimentului 34 Infanterie 
să aprecieze, într-o propunere de avansare “la alegere” (la 
excepţional), că maiorul Mihail este un ofiţer de valoare şi 
cred că datoria orişicui care-l cunoaşte e să-l împingă 
înainte, în interesul ţării, ceea ce o fac cu deosebită 
plăcere”. 
 În anii 1919-1920, a urmat cursurile şcolii Superioare 
de Război din Bucureşti, pe care le absolvă ca şef de 
promoţie, primind calificativul “eminent” şi fiind avansat la 



 218

gradul de locotenent-colonel cu vechimea de la 1 aprilie 
1920. 
 După efectuarea stagiilor regulamentare la Marele Stat 
Major şi în altă armă, locotenent-colonel (de la 1 iulie 
1927, colonel) Gheorghe Mihail a îndeplinit, succesiv, 
următoarele funcţii: comandant de batalion de vânători şi 
şef de diviziune la Cursul de pregătire a căpitanilor pentru 
gradul de maior (1922-1925); şef de stat-major al Diviziei 
1 Vânători de Munte (1925-1928); comandant al Grupului 
2 Vânători de Munte (1928-1930); comandant al 
Regimentelor 89 şi 10 Infanterie (1930-1933) şi şef al 
Secţiei 2 Informaţii din Marele Stat Major (octombrie 
1933-decembrie 1934). 
 După un stagiu la comanda Brigăzilor 1 Vânători de 
Munte şi Vânători Gardă, generalul de brigadă (de la 16 
octombrie 1935) Gheorghe Mihail a devenit unul din 
personajele influente ale anturajului regelui Carol al II-lea. 
Şef al Casei Militare Regale (noiembrie 1937 – ianuarie 
1938), în agitatul an 1939 a fost inclus ca ministru 
subsecretar de stat al Ministerului Apărării Naţionale pe 
lista cabinetelor prezidate  de patriarhul Miron Cristea 
(februarie – martie), Armand Călinescu (martie – 
septembrie) şi Constantin Argetoianu (septembrie – 
octombrie). 
 În condiţiile dramatice create de răpirea Basarabiei, 
nordului Bucovinei şi teritoriului Herţa de către U.R.S.S., 
prin notele ultimative din iunie 1940, generalul de divizie 
(din 25 octombrie 1939) Gheorghe Mihail a fost învestit 
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri în cabinetul 
format de Ion Gigurtu (4 iunie – 4 septembrie 1940). Pe 
fondul eşecului acestui guvern de a găsi o soluţie pentru a 
preveni noi cedări teritoriale în faţa pretenţiilor ridicate de 
Ungaria şi Bulgaria, susţinute de Germania şi U.R.S.S., 
generalul Gheorghe Mihail a fost numit, la 23 august 1940, 
şef al Marelui Stat Major, cu misiunea de a pregăti 
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rezistenţa armată în faţa ingerinţelor străine. În această 
calitate, la 25 august 1940, la o zi după retragerea 
delegaţiei ungare de la tratativele purtate la Turnu Severin, 
generalul Mihail raporta preşedinţiei Consiliului de 
Miniştri că “în susţinerea tezei româneşti politica se poate 
bizui pe armată”, aceasta din urmă fiind “bine pregătită, cu 
moralul nezdruncinat şi dornică de acţiune, aşa încât ea este 
gata nu  numai să apere teritoriul naţional, dar chiar să 
atace”. 
 Cu toate acestea, peste numai câteva zile, la Consiliul 
de Coroană ţinut la 30 august 1940, atunci când s-a pus 
problema acceptării dictatului impus la Viena de Germania 
şi Italia, generalul Gheorghe Mihail avea să spună: “Sire, 
spiritul oştirii este pentru a se bate. Acest spirit însă trebuie 
stăpânit, faţă de situaţia materială a oştirii şi faţă de 
numărul celor cu care vom avea de luptat, ungurii şi ruşii. 
Pe unguri îi putem bate, pe ruşi îi putem stăpâni câtva timp, 
pe urmă suntem daţi înapoi. În concluzie sunt pentru a 
primi acest arbitraj şi a se stăpâni spiritul aşa de agresiv al 
oştirii noastre, în interesul păstrării fiinţei statului român”. 
 O astfel de poziţie faţă de dictatul de la Viena, faptul 
că fusese unul din sfetnicii credincioşi ai regelui Carol al 
II-lea, precum şi atitudinea adoptată în evenimentele din 4-
6 septembrie 1940 au fost motivele, explicite şi implicite, 
pentru care, imediat după venirea sa la putere, generalul 
Ion Antonescu a dispus trecerea în rezervă şi stabilirea 
domiciliului obligatoriu la Sinaia. Acest tratament l-a plasat 
în mod firesc între oponenţii regimului antonescian, pentru 
ca apoi să devină unul din “experţii militari” ai conspiraţiei 
vizând înlăturarea mareşalului de la putere şi scoaterea ţării 
din Axă. 
 La 23 august 1944 a fost chemat de la Sinaia şi numit 
şef al Marelui Stat Major, fiind delegat de regele Mihai I la 
comanda supremă a armatei. În situaţia extrem de dificilă, 
determinată de reacţia militară germană faţă de ieşirea din 
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Axă a României şi de lipsa unei convenţii de armistiţiu care 
să reglementeze raporturile cu armatele sovietice, generalul 
Gheorghe Mihail a fost unul din artizanii victoriilor 
repurtate de oştirea română în lichidarea rezistenţelor 
Wehrmachtului şi în operaţia de acoperire a frontierelor. În 
acest fel,  acţionând sub comandament naţional şi cu forţe 
proprii, armata română a constituit garanţia opţiunii politice 
de la 23 august 1944 şi a adus servicii imense cauzei 
Naţiunilor Unite. 
 Comportamentul abuziv al Armatei Roşii pe teritoriul 
românesc după 23 august 1944, concretizat prin 
dezarmarea şi internarea diviziilor din Moldova şi 
capturarea flotei de război, dar mai ales decizia unilaterală 
a comandamentului sovietic de a subordona cu începere din 
noaptea de 6/7 septembrie 1944 comandamentele şi trupele 
române l-au determinat pe generalul Gheorghe Mihail să-şi 
prezinte demisia la 7 septembrie 1944. 
 Cererea nu i-a fost acceptată şi astfel a rămas în 
fruntea marelui Stat Major în pofida deposedării sale de 
atributul  conducerii trupelor. Situaţia  nu avea să se 
îmbunătăţească nici după semnarea Convenţiei de 
Armistiţiu (12 septembrie 1944), ingerinţa Moscovei în 
treburile statului şi ale armatei intensificându-se continuu. 
“Negocierile” cu Comisia Aliată de control (sovietică) 
pentru încheierea Protocolului militar nu au făcut decât să 
confirme previziunile şefului Marelui Stat Major cu privire 
la soarta hotărâtă acestui organism al oştirii române. În 
aceste condiţii, generalul de corp de armată (avansat la 9 
septembrie 1944, cu vechimea de la 24 ianuarie 1942) 
Gheorghe Mihail şi-a înaintat din nou demisia la 12 
octombrie 1944, la o zi după ce trupele române eliberaseră 
Clujul (11 octombrie 1944). 
 Gestul său a rămas în istorie ca un avertisment pentru 
vremurile de restrişte ce aveau să vină şi ca un act de 
conştiinţă şi demnitate. 
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 Generalul de armată (cu vechimea de la 11 octombrie 
1944) a deţinut pentru scurt timp funcţiile de inspector 
general al infanteriei (12 octombrie 1944 – 1 iunie 1945) şi 
inspector general de armată (1 iunie 1945 – 9 august 1946). 
 Dar decapitarea armatei române continua, aşa că la 9 
august 1946 a fost trecut din oficiu în “cadrul disponibil”, 
iar la 9 august 1947, în rezervă. 
 La scurt timp după transformarea României în 
republică, mai exact la 20 ianuarie 1948, generalul 
Gheorghe Mihail, cunoscut pentru sentimentele sale 
monarhice, a fost arestat pentru acte de sabotaj săvârşite 
“împreună cu un grup de moşieri sabotori din judeţul Ilfov” 
şi întemniţat în penitenciarul de tristă faimă din Piteşti. 
Fără a fi judecat, prin decizii ale Ministerului de Interne a 
fost trimis pentru 24 de luni în coloniile de muncă în 1951, 
pedeapsă suplimentată cu alte 60 de luni în 1953. 
 Un an mai târziu, în 1954, a fost trimis în judecată în 
procesul intentat lui Ion Gigurtu şi Radu Budişteanu 
(preşedintele Consiliului de Miniştri şi, respectiv 
ministrului Cultelor şi Artelor în cabinetul în care generalul 
Mihail a fost vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri), 
fiind acuzat de “activitate intensă contra clasei 
muncitoare”. Prin sentinţa nr.23/23 ianuarie 1957 
Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militare l-a condamnat 
la 12 ani detenţie riguroasă, găsindu-l “vinovat” pentru 
faptul că pe timpul cât a condus Secţia 2 Informaţii din 
Marele Stat Major (octombrie 1933 – decembrie 1934) a 
transmis unităţilor instrucţiuni “referitoare la activitatea 
informativă şi contrainformativă” în vederea “combaterii şi 
înăbuşirii manifestărilor revoluţionare şi progresiste”; de 
asemenea, că pe timpul cât a fost vicepreşedinte al 
Consiliului de Miniştri (4 iulie – 23 august 1940) a semnat 
Jurnalul nr.2079/21 august 1940 prin care s-a stabilit 
domiciliul obligatoriu unui număr de 484 de persoane, 
printre care “tovarăşii: Arhip Năstase, Apostol Gheorghe, 
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Niţulescu Stelian şi mulţi alţii”. În mai 1957 recursul său a 
fost respins, sentinţa rămânând definitivă. Pentru 
executarea pedepsei (care decurge de la 20 ianuarie 1948) a 
fost “depus” la penitenciarul Jilava. 
 S-a stins din viaţă în anul 1982, la Sinaia, în vârstă de 
95 de ani. Personalitatea sa militară s-a înscris la loc de 
cinste în analele Oştirii Române. 
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Generalul de divizie (post-mortem) 

 ALEXANDRU IOANIŢIU 
Şef al Statului Major General în anii: 1940-1941 

 
 Provenit din nordul Moldovei 
(Botoşani), zonă care a dat 
României atâţi mari comandanţi de 
oşti, Alexandru Ioaniţiu s-a născut 
la 2 februarie 1890. A terminat pe 
rând Liceul Militar din Iaşi, Şcoala 
Militară de Artilerie şi Geniu 
(1908–1910) – ca şef de promoţie, 
Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi 
Geniu (1912–1914) şi Şcoala 
Superioară de Război (1919–1921). 

 Specializat în artilerie, a deţinut funcţii de comandă în 
Războiul de întregire naţională: comandant de secţie 
(pluton) şi de baterie la Regimentele 10 şi 3 Artilerie, 
luptând în Dobrogea (15 august–1 noiembrie 1916), la 
Neajlov (16–20 noiembrie 1916) şi ulterior în zona 
Mărăşeşti (1–6 august 1917). Documentele de epocă 
probează că în permanenţă a dovedit “curaj, pricepere şi 
spirit de sacrificiu în conducerea tactică şi tehnică” a 
Bateriei 6 din Regimentul 3 Artilerie. Avansat în mod 
excepţional la gradul de căpitan (1 octombrie 1916) şi 
maior (1 septembrie 1917) a primit mai multe ordine şi 
medalii de război, inclusiv Ordinul “Steaua României”, cu 
Spade şi Panglica de Virtute Militară. 
 După încheierea studiilor la Şcoala Superioară de 
Război (8 decembrie 1921) a fost repartizat la Marele Stat 
Major (Secţia 8 Istorie), în calitate de şef al Biroului 1 
Studii, Cercetări, Arhivă. Transferat din nou la comandă 
(noiembrie 1927), a condus Divizionul 2 Tunuri Munte. La 
numai un an de la numirea în această funcţie, comandantul 
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Diviziei 1 Vânători Munte, generalul Paul Teodorescu, 
nota în foaia calificativă a locotenent-colonelului 
Alexandru Ioaniţiu (avansat în acest grad la 1 iulie 1927): 
“Este un ofiţer cu o cultură militară şi generală întinsă, cu 
multă voinţă, conştiinciozitate şi putere de muncă”. 
 Calităţile sus amintite l-au propulsat pe Alexandru 
Ioaniţiu la Marele Stat Major, în cadrul Serviciului Istoric 
(1 octombrie 1929) şi concomitent în poziţia de profesor de 
istorie militară la Şcoala Superioară de Război din 
Bucureşti. În octombrie 1934, generalul Ion Antonescu, ce 
îndeplinea funcţia de şef al Marelui Stat Major, îl aprecia 
astfel pe colonelul Alexandru Ioaniţiu (din aprilie 1933): 
“Este un ofiţer de elită. Are o cultură superioară. Toate 
lucrările sale sunt clare şi foarte precise. Va face o 
splendidă carieră”. 
 În continuare, a îndeplinit funcţia de comandant al 
Regimentului 1 Artilerie Grăniceri (1934–1937), pentru a 
se încadra din 1938 în Marele Stat Major, la Secţia 
Coordonare a Apărării Ţării. Au urmat: un stagiu de 
comandă la Brigada 3 Artilerie (1939), avansarea la gradul 
de general de brigadă şi obţinerea conducerii Şcolii 
Superioare de Război (27 februarie 1939–6 septembrie 
1940). 
 În paralel cu cariera militară în permanentă 
ascendenţă, Alexandru Ioaniţiu s-a ilustrat şi ca un prolific 
şi original gânditor militar, publicând: Războiul României 
(1916–1918), două volume, Bucureşti, 1929; Elemente de 
strategie (scrisă împreună cu generalul de divizie I. 
Sichitiu), Bucureşti, 1936; Pentru generaţiile de azi şi de 
mâine. Virtuţile neamului în lumina războiului nostru 
naţional (elaborată împreună cu maiorul Vasilescu I. 
Petre), Timişoara, 1930; Călăuza ofiţerului. Strategie şi 
tactică aplicată (scrisă împreună cu generalul de divizie I. 
Sichitiu şi locotenent-colonelul I. Cernăianu), Bucureşti, 
1936. Paginile revistei România Militară i-au găzduit 
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numeroase articole dintre care cităm: Bătalia de la 
Mărăşeşti (nr. 10/1930); Pregătirea politică a războiului 
din 1916-1918 (nr. 6/1932); Direcţiunea războiului şi 
comandamentului superior al armatei (nr. 4/1936). Ca 
teme predilecte a vizat îndeosebi necesitatea elaborării unei 
doctrine naţionale, fizionomia viitorului război, precum şi 
pregătirea de luptă, organizarea şi conducerea operaţiunilor 
pe câmpul de luptă, factorul moral etc. Studiile şi lucrările 
sale “au creat epocă în cultura şi pregătirea noastră 
militară”, se aprecia în prestigioasa revistă “România 
Militară”. 
 În cursul crizei interne şi internaţionale din vara şi 
toamna anului 1940 – atunci când ţara a pierdut “provincii 
cheie” şi a intrat silit în sfera de dominaţie germană – , 
generalul Ion Antonescu a apelat la un grup de experţi 
militari, magistraţi şi tehnocraţi “nepătaţi politic”. Într-un 
efort supraomenesc, susţinut tacit de întreaga noastră clasă 
politică, de a salva statul şi naţiunea de la dezastru, Ion 
Antonescu a încredinţat funcţia de şef al Marelui Stat 
Major generalului Alexandru Ioaniţiu (6 septembrie 1940). 
Cu acest prilej, Conducătorul statului a ţinut să-i atragă 
atenţia: “Ioaniţiule, după cum vezi din istoria tuturor 
popoarelor, şeful Marelui Stat Major este răspunzător 
absolut de pregătirea de război a unei armate, faţă de ţara 
lui şi faţă de istorie; guvernele sunt răspunzătoare din punct 
de vedere politic, dar şeful de Stat Major, faţă de naţiune, 
prin însăşi onoarea lui”. 
 În lunile din toamna anului 1940, sub coordonarea sa, 
a demarat acţiunea de restructurare şi dotare a armatei în 
funcţie de noile condiţii interne şi externe. 
 Echipa de specialişti din jurul generalului Alexandru 
Ioaniţiu – executând directivele şi ordinele generalului Ion 
Antonescu – a procedat în primul rând la reorganizarea 
armatei, structurile sale fiind puternic zdruncinate în vara 
anului 1940. Importante mari unităţi au fost demobilizate 
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(după mobilizarea din 1939 armata română număra peste 1 
milion de oameni). De asemenea, s-a redus numărul de 
comandamente, direcţii, secţii şi birouri administrative. În 
paralel, s-a iniţiat un program de modernizare a pregătirii 
de luptă şi a dotării, cu sprijinul Misiunii Militare Germane 
instalată în ţară în octombrie–noiembrie 1940. După 
aderarea României la Axă (noiembrie 1940) ca replică la 
accentuarea pericolului reprezentat de U.R.S.S., generalul 
Alexandru Ioaniţiu a răspuns de refacerea Planului general 
de apărare (cu accent pe frontul de Est) şi din decembrie 
1940, când Ion Antonescu a fost informat în mare asupra 
Proiectului de război german împotriva Rusiei Sovietice, a 
concurat la corelarea cooperării între Wehrmacht şi armata 
română, în eventualitatea declanşării premature a unui 
conflict militar cu marele şi agresivul vecin de la Răsărit. 
În interior, Marele Stat Major şi armata în general, ca şi 
jandarmeria, au oferit sprijin esenţial Conducătorului 
pentru reprimarea rebeliunii legionare din ianuarie 1941 şi 
restabilirea definitivă a ordinii interne. 
 Şi în primăvara anului 1941, Alexandru Ioaniţiu a 
refăcut şi elaborat, împreună cu colaboratorii săi apropiaţi, 
instrucţiuni şi directive operative pentru apărarea ţării, cu 
precădere la graniţa de est, unde se considera că 
ameninţarea era persistentă. Instrucţiunea operativă nr. 32 
din 23 aprilie 1941 preciza că obiectivul principal consta în 
“a apăra Moldova şi de a asigura concentrarea în această 
provincie a grosului forţelor în vederea trecerii lor în 
contraofensivă în condiţii ce se vor stabili ulterior”. 
 Concomitent, a cooperat cu O.K.W., O.K.H., 
Misiunea Militară Germană şi statul major al Armatei 11 
germane (instalat în Moldova în mai–iunie 1941) la 
pregătirea Planului de operaţii al Grupului de Armate 
“General Ion Antonescu” (armatele a 3-a şi a 4-a române şi 
a 11-a germană) de la flancul drept al Grupului de armate 
german “Sud”. Într-o primă etapă, până la începutul lunii 
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iulie 1941, pe frontul de la linia Prutului trebuiau să se 
execute acţiuni de fixare a adversarului, urmate de ofensivă 
energică de eliberare a Basarabiei şi Bucovinei de Nord. 
 Începând cu 22 iunie 1941, Alexandru Ioaniţiu a 
îndeplinit funcţia de şef al Marelui Cartier General, lucrând 
îndeaproape cu generalul (de la 22 august 1941 mareşal) 
Ion Antonescu, Comandantul de Căpetenie, şi cu generalul 
von Schobert (comandantul Armatei a 11-a germane) în 
conducerea acţiunilor militare pentru eliberarea teritoriului 
dintre Prut şi Nistru şi, în continuare, pe frontul Odessei. 
 Armata a 4-a Română, aflată sub competenţele 
operative ale Marelui Cartier General român – singura 
aflată în fapt sub comanda efectivă naţională – a izbutit să 
străpungă liniile fortificate sovietice din lungul Prutului şi 
Nistrului (iunie–iulie 1941), să asigure flancul drept al 
Grupului de armate “General Ion Antonescu” şi al frontului 
de Est, să încercuiască parţial forţele sovietice în “citadela 
Odessa” şi să le blocheze pe uscat. 
 Pe parcursul acţiunilor militare pentru cucerirea 
Odessei (imposibil de realizat din “mişcare”), au apărut 
evidente deosebiri de vederi între generalul Alexandru 
Ioaniţiu şi comandantul Armatei a 4-a, generalul Nicolae 
Ciupercă, în privinţa concepţiei operative, fără ca ele să 
îmbrace forma unei “crize” de comandament. 
 După eşuarea atacului general din august–septembrie 
1941, deplasându-se pe front, generalul Alexandru Ioaniţiu 
a căzut victima unui accident pe aerodromul din Baden (17 
septembrie 1941). 
 Generalul Alexandru Ioaniţiu se detaşează în calitate 
de teoretician şi cadru didactic militar, precum şi ca un 
competent stat-majorist. Dispariţia lui de la conducerea 
Armatei de Operaţii a lipsit Înalta conducere de război a 
României de un profesionist de marcă, precum şi de un 
ofiţer cu o puternică personalitate, capabil să-şi susţină 
punctele de vedere realiste în faţa Conducătorului, şi nu 
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odată, în disputele de opinii cu importante oficialităţi 
germane (şefi ai trupelor de uscat şi aeriene, şefi de stat 
major de categorii de forţe armate, grupuri de armate, 
armate etc.). 
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General de corp de armată adjutant  

IOSIF IACOBICI 
Şef al Statului Major General în anii: 1941-1942 

 
 Originar din Alba Iulia, Iosif 
Iacobici a văzut lumina zilei la 8 
decembrie 1884. Ca şi alţi membri 
ai clasei române de mijloc din 
fostul Imperiu Austro–Ungar, a 
ales cariera armelor, una din 
puţinele şanse pe care le puteau 
avea autohtonii de a promova în 
societate. A urmat astfel cursurile 
Liceului Militar din Kosovia 

(Austria) şi ale Liceului Militar Superior din Mohrisc–
Weisskeschen, la terminarea cărora obţine gradul de 
sublocotenent (1 noiembrie 1903), fiind repartizat la 
Regimentul 2 Infanterie din armata austro–ungară. 
 Din 1 octombrie 1908 frecventează timp de 3 ani 
Şcoala Superioară de Război din Viena, avansând în 1909 
la gradul de locotenent; în 1911 ajunge adjutant la Brigada 
11 Infanterie. La 1 noiembrie 1913 primeşte gradul de 
căpitan şi este încadrat la Marele Stat Major, Biroul 
Operaţii (până la 1 august 1914). Ulterior (până la 15 
august 1916) şi-a continuat activitatea la Marele Cartier 
General al armatei austro–ungare. 
 Şef al Biroului Informaţii al grupului de Armate 
“Arhiducele Carol” (15 august–10 decembrie 1916), a 
devenit la 16 decembrie 1916 şef de stat major al Brigăzii 
96 Munte, iar apoi al Brigăzii 56 Munte. La 1 mai 1918 a 
fost înaintat la gradul de maior şi mutat în Statul Major 
Imperial austro–ungar. 
 În decembrie 1918 este încadrat în armata română, ca 
subşef al Secţiei Organizare din Marele Stat Major. La 8 
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aprilie 1919, cu gradul de locotenent-colonel, preia funcţia 
de şef de stat-major al Diviziei 18 Infanterie şi participă, în 
perioada aprilie–august 1919, la Campania din Ungaria. 
Comandantul Diviziei 18 Infanterie îl propune să fie 
avansat în mod excepţional la gradul de colonel şi să fie 
promovat la comanda unui regiment sau în postul de şef de 
stat major de corp de armată. 
 În ziua de 12 septembrie 1921 ajunge la comanda 
Grupului 3 Vânători Munte; avea gradul de colonel de la 1 
aprilie 1920. În cei aproape trei ani şi jumătate cât s-a aflat 
în fruntea acestei unităţi, şefii ierarhici – comandanţii 
Brigăzii 1 Vânători Munte şi Corpului Vânătorilor de 
Munte – l-au elogiat pentru bogatul “capital” de cunoştinţe 
generale şi militare, profesionalismul şi pasiunea 
manifestate în pregătirea efectivelor din subordine. 
“Colonelul Iacobici este un ofiţer de mare valoare, pregătit 
în mod perfect în toate direcţiile. Rezultatele ce le-a obţinut 
la comanda grupului sunt vrednice de cea mai mare laudă. 
Îmi este în toate împrejurările ajutorul cel mai desăvârşit 
pentru toate chestiunile de munte, pe care le posedă la 
perfecţie”, înregistra comandantul Corpului Vânătorilor de 
Munte în 1924. 
 Adjutant regal (1925–1929), a urmat un stagiu la 
comanda Brigăzii 1 Vânători Munte, fiind avansat la gradul 
de general de brigadă (10 mai 1931) şi numit şef de stat 
major la Inspectoratul Armatei de Uscat. 
 Între 1 iulie 1933 şi 1 ianuarie 1936, când este mutat 
la Marele Stat Major ca al doilea subşef de stat-major, 
îndeplineşte funcţia de comandant al Diviziei 2 Munte. La 
22 octombrie 1937 devine director al Învăţământului 
Militar Superior. După avansarea la gradul de general de 
divizie (24 decembrie 1937) i se încredinţează comanda 
Corpului 2 Armată (1 aprilie 1938). În intervalul octombrie 
1938–ianuarie 1939 este membru în guvernul patriarhului 
Miron Cristea, ca ministru al Înzestrării Armatei. 
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 A susţinut, deci, în 1938–1939 instaurarea “dictaturii 
regale”, fiind recompensat cu gradul de general de corp de 
armată (6 iunie 1940) şi funcţia de comandant al Armatei a 
3-a (decembrie 1939–ianuarie 1941). Imediat după 
lichidarea “rebeliunii legionare”, mareşalul Ion Antonescu 
îl numeşte ministru al Apărării Naţionale. 
 În calitate de comandant al Armatei a 3-a, a 
coordonat, cu rezultate concludente, retragerea trupelor 
acestei mari unităţi din Basarabia şi nordul Bucovinei, 
începută la 28 iunie 1940. “În operaţiunea evacuării, 
comandantul Armatei a 3-a a dat dovadă de multă tărie şi 
energie, stăpânind cu personalitatea sa cursul 
evenimentelor”, consemna generalul de armată adjutant 
Constantin Ilasievici, comandant  al Grupului  de  armate 
nr. 1. 
 Demn de reţinut este şi faptul că mareşalul Ion 
Antonescu – cu toate că-l ştia apropiat al cercurilor 
naţional-ţărăniste din jurul lui Iuliu Maniu – l-a promovat 
în funcţii de conducere în Marele Cartier General şi apoi la 
comanda Armatei a 4-a. Ajuns pe câmpul de bătălie, a 
aplicat, iniţial, proiectul mai vechi al generalului N. 
Ciupercă de blocare a “citadelei Odessa” şi a cooperării 
dintre forţele de uscat, navale şi aeriene (germane şi 
române) pentru cucerirea obiectivului respectiv (16 
octombrie 1941). 
 Şef al Marelui Cartier General român (22 septembrie 
1941) a redevenit, după încheierea Campaniei anului 1941, 
şef al Marelui Stat Major. A elaborat proiectul de trecere a 
Oştirii la cadrul de pace şi de refacere a ei după drasticele 
pierderi înregistrate în primul an de război (zeci de mii de 
morţi, răniţi şi prizonieri, pierderi importante în material de 
război). Planul Marelui Stat Major – pregătit cu aprobarea 
Conducătorului statului – includea: întărirea capacităţii de 
luptă a armatei; elaborarea de studii privind organizarea 
defensivă a ţării; limitarea trimiterii de trupe pe front şi 
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conservarea potenţialului militar naţional. Pe de altă parte, 
pe frontiera de vest s-a luat în considerare posibilitatea 
producerii unei agresiuni din partea Ungariei horthyste. 
Poziţia sa oficială a fost astfel exprimată în faţa 
mareşalului: “În cursul anului 1942 să nu mai angajăm 
nimic în est ci, dimpotrivă, dacă este posibil să continuăm a 
ne retrage forţele aflate la est de Nistru, pentru a remedia în 
parte din starea de inferioritate în care ne găsim în urma 
sacrificiilor făcute”. Majoritatea propunerilor lui Iosif 
Iacobici se bazau pe un studiu al Marelui Stat Major, 
întocmit în luna octombrie 1941, studiu asupra “organizării 
defensive a României”, în care, pornindu-se de la “situaţia 
politică şi militară actuală”, se avansa ideea potrivit căreia 
“va trebui să se dea prioritate absolută frontului de vest, 
apoi sudului şi în ultimă urgenţă estului”. “Frontul de vest 
trebuie să reprezinte prima etapă, în cadrul căreia ordinea 
de urgenţă a lucrărilor să fie următoarea: a) Poarta 
Mureşului şi Banatului între Timişoara–Reşiţa; b) frontul 
Turda–Braşov; c) principalele treceri peste Carpaţii 
Moldovei şi Bucovinei”. Totodată, în decembrie 1941 s-a 
organizat un joc de război pe frontiera de vest, subliniindu-
se că România va urmări “eliberarea Transilvaniei şi 
repunerea românilor transilvăneni în drepturile lor fireşti, 
care sunt şi rămân absolute şi imprescriptibile”. De altfel se 
cerea Comandamentului de Căpetenie să se “studieze toate 
problemele în legătură cu un eventual conflict armat 
româno–ungar”, în situaţia “pretenţiilor bine cunoscute ale 
Ungariei de a stăpâni întregul teritoriu transilvan, 
propagandei intense, crescânde şi provocărilor repetate ale 
Ungariei, dar mai ales dislocării tot mai accentuate de forţe 
ungare numeroase spre Transilvania. O acţiune bruscată din 
partea Ungariei, în scopul de a ocupa întreaga Transilvanie 
şi a pune astfel pe toţi în faţa unui fapt împlinit, nu este 
cândva exclusă”. 



 233

 Tensiunile latente dintre mareşal şi primul său 
colaborator militar s-au transformat în conflict deschis, 
atunci când generalul Iacobici, ca şi liderii opoziţiei 
democratice, considerând că după intrarea S.U.A. în luptă 
şi pierderea de către Wehrmacht a bătăliei pentru Moscova 
(decembrie 1941) Germania nu mai poate câştiga războiul, 
avertiza că implicarea României în război pe frontul de Est 
trebuie diminuată. De aceea, Iosif Iacobici a pledat pentru a 
nu se onora integral sau pentru a se tergiversa trimiterea a 
două noi armate pe frontul de Est, aşa cum îi solicitase A. 
Hitler lui Ion Antonescu la sfârşitul lunii decembrie 1941. 
Mareşalul, încrezându-se în promisiunile Führer-ului şi în 
acordurile de instruire modernă şi dotare  la standardele 
epocii a acestor armate, a respins sugestiile şefului Marelui 
Stat Major, Iosif Iacobici dându-şi, în consecinţă, demisia 
din funcţie la 20 ianuarie 1942. Cu toate acestea, el a fost 
păstrat în cadrul Marelui Stat Major cu sarcina expresă de a 
se preocupa de studiul ipotezei în eventualitatea unui 
conflict la frontiera de nord-vest. Relaţiile dintre cei doi 
lideri militari păreau a se fi restabilit, dovadă fiind şi faptul 
că în martie 1942 a fost anunţat că i se va încredinţa 
comanda trupelor române ce aveau să se deplaseze pe 
frontul de Est (Eşalonul 2 pentru a cărui angajare 
“protestase” în ianuarie 1942). La finele lunii iunie, 
mareşalul Ion Antonescu renunţă la această ipoteză şi în 
august 1942 îl trece direct în rezervă. 
 Declarat “criminal de război” după 23 august 1944, 
este arestat în august 1948, judecat şi condamnat la 8 ani 
temniţă grea (19 ianuarie 1949). S-a stins din viaţă în 
Spitalul Penitenciarului Aiud, la 11 martie 1952. 
 Generalul Iosif Iacobici s-a remarcat drept un 
comandant şi stat-majorist cu experienţa de excepţie a două 
războaie. Prin funcţiile îndeplinite a adus o contribuţie 
notabilă la îmbunătăţirea structurii armatei. Proiectele sale 
de operaţii pentru frontiera de vest ca şi anumite luări de 
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poziţie în relaţiile româno–germane, în problema 
dimensiunii implicării României în războiul din Est şi 
apărarea autonomiei Marelui Stat Major faţă de Conducător 
şi ministrul de Război îl recomandă ca un lider militar 
modern, cu personalitate şi clarviziune. 
 Iosif Iacobici este autorul lucrărilor: Apărarea contra 
carelor de luptă şi autoblindatelor (1934), Conducerea 
tactică a artileriei în războiul de mişcare românesc. 
Notiţele unui infanterist, Bucureşti, Tipografia “Revista 
Geniului”, 1936 şi a tradus cartea lui Hierl Constantin, 
Teme strategice şi tactice pentru studiul operaţiunilor de la 
Marna 1914. Studii asupra conducerii Armatei a 3-a 
germană în zilele de 27–29 august 1914, Bucureşti, 1928. 
 De asemenea a publicat numeroase articole pe teme 
militare în reviste de specialitate şi în special în România 
Militară dintre care cităm: Câteva consideraţii asupra 
operaţiunilor şi luptei în munţii noştri (nr. 6/1931); 
Apărarea contra carelor de luptă şi auto-blindatelor (nr. 7-
8, 10 şi 11/1934); Manevra pe linii interioare văzută ca 
problemă de transport într-un război modern (nr. 
12/1934); Câteva probleme de detaliu ale doctrinei noastre 
de luptă (nr. 2 şi 3/1936); Buletinul de informaţie şi ordinul 
de operaţie (nr. 3/1932); Eficacitatea ofensivei în munţi (nr. 
6/1933) şi Din nou discuţiuni asupra funcţionării 
comandamentului şi statului major în operaţiuni (nr. 
4/1936). 
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General de corp de armată 

 ILIE ŞTEFLEA 
Şef al Statului Major General în anii: 1942-1944 

 
 Fiu al soţilor Dumitru şi Ana, 
Ilie Şteflea s-a născut la 29 martie 
1887 în localitatea Sălişte, judeţul 
Sibiu. A absolvit cu succese 
notabile Şcoala Militară de Ofiţeri 
de Infanterie, obţinând gradul de 
sublocotenent (1 iulie 1909) şi fiind 
repartizat la Regimentul 34 
Infanterie Constanţa. “Prin 
inteligenţă şi celelalte calităţi ce 
posedă va deveni un ofiţer instruit 

şi de mult viitor”, aprecia generalul C. I. Boerescu, 
comandantul Brigăzii 17 Infanterie, în notarea de serviciu a 
sublocotenentului Ilie Şteflea pe anul 1910. 
 La încheierea cursurilor Şcolii Speciale de Infanterie 
(1 august 1912) promovează în funcţia de adjutant şi ofiţer 
cu mobilizarea la acelaşi regiment. Locotenent (3 
octombrie 1912) participă la Campania din 1913, 
remarcându-se ca “un ofiţer de viitor pe care se poate conta 
în situaţiuni grele”. 
 În august 1916, în momentul declanşării Războiului 
de întregire naţională, comanda o companie de mitraliere 
din Regimentul 34 Infanterie, acţionând în sectorul 
Turtucaia. În cursul contraatacului de la Daidâr este rănit şi 
evacuat la spital (23 august 1916). Ulterior lucrează în 
funcţiile de comandant de companie şi batalion – elevi în 
cadrul Şcolii Militare de Infanterie – Dorohoi şi Şcolii de 
Infanterie şi Administraţie – Botoşani. Ca recompensă 
pentru meritele sale pe front şi munca depusă pe linia 
instruirii şi educării subunităţilor de elevi este avansat în 
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mod excepţional căpitan (1 noiembrie 1916) şi maior (1 
septembrie 1917). La 10 octombrie 1918 a fost promovat 
şef Birou organizare în cadrul Inspectoratului Tehnic al 
Infanteriei. 
 Între anii 1919–1920 a frecventat cursurile Şcolii 
Superioare de Război, cu aceleaşi rezultate meritorii. 
“Foarte cult, judecată repede şi justă; acest ofiţer poate face 
faţă cu succes oricărei situaţii. Dovedind frumoase 
aptitudini pentru serviciul de stat-major, a fost trimis la 
stagiu în acest serviciu. Va deveni un foarte bun ofiţer de 
stat-major”, consemna comandantul Şcolii Superioare de 
Război, colonelul C. Constantinescu, în notarea de serviciu 
a maiorului Ilie Şteflea, pe anul 1920. 
 În timpul stagiului la Marele Stat Major a participat la 
elaborarea ipotezelor de război de apărare a frontierelor de 
est şi de vest ale ţării şi a condus Cursul de informaţii al 
căpitanilor pentru avansarea la gradul de maior (a predat 
tactica infanteriei). 
 La 1 octombrie 1922 este mutat la Şcoala de Infanterie 
nr. 1 în calitate de director de studii; concomitent, a predat, 
cursurile de tactica infanteriei şi tactică regulamentară. Într-
una din notările sale de serviciu, comandantul şcolii, 
colonelul Constantin Miltiade, consemna: “Ca profesor a 
stârnit admiraţia tuturor camarazilor prin inteligenţa vie şi 
pătrunzătoare, prin simţul pedagogic atât de dezvoltat, prin 
uşurinţa şi claritatea în expunere. Dumnezeu a dăruit 
acestui ofiţer trup şi suflet de elită”. Din anul de învăţământ 
1923/1924 devine profesor de tactica infanteriei şi la 
Şcoala Superioară de Război, iar la 17 februarie 1925 este 
avansat la gradul de locotenent-colonel. 
 La încheierea unui curs de specializare în Franţa, 
locotenent-colonelul Ilie Şteflea este mutat la Centrul de 
Instrucţie al Infanteriei din Sfântu Gheorghe, ca director de 
studii. 
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 Activitatea depusă l-a recomandat pentru funcţia de 
şef al Biroului Instrucţie şi Şcolii din cadrul Inspectoratului 
II General de Armată (1 decembrie 1926), înfiinţat cu 
scopul de a “orienta şi unifica ideile în şcolile pregătitoare 
şi centrele de instrucţie”. Lui i se datorează o serie de 
directive de instrucţie, lucrări şi cursuri de o reală valoare, 
precum “Instrucţia de luptă a companiei din cadrul 
batalionului”. În paralel predă şi cursul de tactica 
infanteriei la Şcoala Militară de Infanterie nr. 1 şi în 
Centrele de Instrucţie ale Infanteriei şi Artileriei. Şeful de 
stat-major al Inspectoratului II General al Armatei, 
generalul Ion Jujescu, scria în notarea de serviciu pe anul 
1929: “Îl asemăn pe locotenent-colonelul Şteflea unei cărţi 
de valoare, dar nu ediţie populară, ci un exemplar de o 
restrânsă ediţie de lux. (…) Aptitudinile militare şi 
însuşirile îl evidenţiază ca un ofiţer de mare valoare; cu 
mare plăcere spun: merită a înainta la alegere (la 
excepţional – n.n.) la gradul de colonel şi a i se încredinţa 
comandă de regiment sau şcoală militară de infanterie ori 
şef de stat-major la un mare comandament”. 
 Colonel la 1 noiembrie 1930, în 1931–1933 îl găsim 
în Marele Stat Major, la Secretariatul Consiliului Superior 
al Apărării Ţării, apoi la comanda Regimentelor 1 şi 2 
Vânători de Gardă. Începând cu 1 octombrie 1933 i se 
încredinţează funcţia de şef de stat-major la Inspectoratul 
General de Armată nr. 1; conduce în acelaşi timp cursul de 
tactică generală şi stat-major la Şcoala Superioară de 
Război, în calitate de director al cursului, obţinând cele mai 
elogioase aprecieri. 
 După absolvirea “în condiţiuni remarcabile” a 
Cursului de comandament (1937), colonelul Ilie Şteflea 
este numit director de studii la Şcoala Superioară de 
Război. Solida cultură militară, experienţa sa ca profesor şi 
certele aptitudini ostăşeşti, dublate de o muncă fără preget 
au îngăduit colonelului (de la 31 martie 1938, general de 
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brigadă) Ilie Şteflea să conducă cu desăvârşită competenţă 
procesul de învăţământ. Acum publică grupajul de 
Conferinţe de tactica infanteriei, Sibiu, 1938, ţinute la 
Cursul pregătitor pentru ofiţeri. Cu demnitate, tact şi multă 
pricepere comandă Şcoala Superioară de Război în anii 
1938–1939. În intervalul noiembrie 1938–martie 1939 este 
şi profesor la Cursul de comandament, remarcându-se prin 
temeinice cunoştinţe tehnice şi tactice, prin judecata aleasă 
şi printr-o “concepţie care iese mult din normal şi-l 
plasează – după cum aprecia generalul Ioan Ilcuşu – printre 
cei mai talentaţi ofiţeri – generali”. 
 De la 10 mai 1939 până la 23 august 1940, când este 
numit şef de stat-major al Armatei 1, îndeplineşte funcţia 
de subşef a Marelui Stat Major, conducând lucrările la noul 
plan de mobilizare al armatei pe 1940/1941. 
 Secretar general al Ministerului Apărării Naţionale, în 
perioada noiembrie 1940 – februarie 1941, se remarcă în 
activitatea de elaborare şi materializare a proiectelor şi 
planurilor de reorganizare a armatei “în vederea unui război 
imediat” de apărare în faţa agresiunii sovietice şi prin 
conduita sa energică din timpul rebeliunii legionare, 
numărând-se printre susţinătorii regimului de instaurare a 
ordinii interne promovat de Ion Antonescu. 
 La 20 februarie 1941 i se încredinţează comanda 
Diviziei 3 Infanterie, din compunerea Corpului 5 Armată, 
în fruntea căreia va participa la Campania anului 1941, în 
acţiunile pentru eliberarea sudului Basarabiei. La comanda 
aceleiaşi mari unităţi, trecută între timp în subordinea 
Corpului 3 Armată, se distinge, începând cu 7 august 1941, 
în operaţiile din Transnistria şi de la Odessa. Pretutindeni 
şi-a condus eroic divizia, stând “tot timpul la primele 
unităţi din linia întâi cu nepăsare de moarte”. Comandantul 
Corpului 5 Armată, generalul de divizie Aurelian Son, 
adăuga: “Totdeauna în mişcare, când la un batalion, când la 
altul din linia întâi, vedea totul, impulsiona pretutindeni, 
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aducea îndreptările cuvenite unde situaţia cerea şi toate 
acestea cu cea mai mare bunăvoinţă şi cu convingătorul 
accent de părinte grijuliu”. Pentru modul strălucit cum şi-a 
condus marea unitate tactică în luptă, pentru bravura şi 
eroismul său, generalul Ilie Şteflea a fost decorat, prin I. D. 
nr. 3063 din 7 noiembrie 1941, cu Ordinul “Mihai 
Viteazul”, clasa a III-a. 
 La 20 ianuarie 1942, generalul de brigadă Ilie Şteflea 
este numit de către mareşalul Antonescu şef al Marelui Stat 
Major, înlocuindu-l pe generalul de corp de armată Iosif 
Iacobici. Peste patru zile (la 24 ianuarie) avea să fie avansat 
general de divizie, iar apoi, la 24 ianuarie 1944, general de 
corp de armată. 
 Generalul Ilie Şteflea a preluat şefia Marelui Stat 
Major având ca principală misiune să pregătească armata 
română pentru participarea la campania de primăvară–vară 
a Wehrmacht-ului, decizie care aparţinuse conducătorului 
statului şi fusese motivată nu numai de raţiuni militare, ci şi 
politice. Este demn de remarcat faptul că partea germană se 
obligase să înarmeze modern şi să instruiască trupele 
noastre. Chiar dacă nu împărtăşea în totalitate punctul de 
vedere al predecesorului său, generalul Ilie Şteflea a 
acţionat pentru diminuarea pericolelor pe care o asemenea 
angajare masivă pe frontul de est le genera pentru 
potenţialul militar naţional. În acest context, eforturile sale 
şi ale Marelui Stat Major au vizat atât asigurarea unor 
condiţii cât mai favorabile pentru marile unităţi destinate 
frontului (reunirea lor într-un sector de front unic şi sub 
comandament naţional, dotarea şi aprovizionarea la nivelul 
angajamentelor luate de partea germană), cât şi păstrarea în 
ţară a unor efective şi materiale ce puteau fi sustrase 
trimiterii pe front. 
 Referindu-se la acest ultim aspect, în memoriul 
întocmit la 15 martie 1945 generalul Şteflea menţiona: 
“Ajutat de Mardare Socrate, fost subşef al Marelui Stat 
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Major la compartimentul organizare, mobilizare şi dotare, 
generalul Borcescu, fost şef al Secţiei I (Organizare şi 
Mobilizare) şi de colonelul Nestorescu, şeful Secţiei IV, am 
procedat în felul următor: numai în formă, întocmind 
situaţii false, am transformat diviziile de infanterie în 
divizii uşoare, reducându-se efectiv la 6 batalioane. În 
realitate le-am păstrat vechea organizare pe 9 batalioane 
luptătoare şi 3 de marş. Pe front am trimis diviziile numai 
cu 6 batalioane, iar pe celelalte le-am păstrat în ţară”. 
 Organizarea diviziilor “uşoare” fusese unul din 
dezideratele reorganizării din toamna anului 1940, fusese 
aprobată, în 1942, de mareşalul Antonescu şi cunoscută la 
Berlin. Acţiunea generalului Ilie Şteflea şi a colaboratorilor 
săi a vizat, aşadar, efectivele rămase în ţară în urma acestei 
reorganizări. Acest surplus de unităţi a facilitat de altfel 
reorganizarea rapidă a armatei române în anul 1943, după 
pierderile grele suferite în Cotul Donului şi Stepa Calmucă. 
 După aprecierea generalului Ilie Şteflea, prin 
restructurările operate în organica marilor unităţi – sub 
pretextul adoptării unor măsuri de modernizare a 
structurilor organizatorice în vederea sporirii mobilităţii 
acestora – şi prin menţinerea în ţară a marilor unităţi 
destinate campaniei din 1942 s-a reuşit diminuarea 
efectivelor trimise pe front cu aproximativ 220.000 de 
oameni. 
 Pe linie de subordonare internă a protestat vehement 
în 1942 pentru trecerea Marelui Stat Major din “legătura 
directă” cu Mareşalul sub “supravegherea” Ministerului de 
Război. 
 Strădanii deosebite a depus generalul Ilie Şteflea şi 
pentru reunirea marilor unităţi de pe front sub un 
comandament unic şi introducerea lor în luptă într-o zonă 
mai favorabilă (Caucazul de Vest sau litoralul Mării 
Negre). În conjunctura în care Armatele a 3-a şi a 4-a 
române au fost dislocate în Cotul Donului şi, respectiv, 
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Stepa Calmucă, deci în zone de risc sporit, şi, în plus, au 
rămas în subordinea comandamentului german, generalul 
Ilie Şteflea, aflat pe front în fruntea Marelui Cartier 
General, dar lipsit de competenţe operative, a intervenit la 
toate eşaloanele de comandă germane pentru a preveni un 
dezastru, eforturile sale fiind conjugate cu cele ale 
mareşalului Ion Antonescu. 
 După ce obstinaţia germană de a primi bătălia de 
poziţii la Stalingrad a fost sancţionată de declanşarea 
contraofensivei sovietice, acţiunea şefului Marelui Cartier 
General a vizat reducerea pe cât posibil a pierderilor 
trupelor române. În tentativa sa, deşi susţinut de mareşalul 
Ion Antonescu, el s-a confruntat cu atitudinea negativă a 
eşaloanelor de comandă ale Wehrmacht-ului care s-au 
grăbit să identifice armata română drept principalul vinovat 
pentru dezastrul de la Stalingrad. Cu toate că bătălia s-a 
soldat cu pierderi grele pentru trupele române (peste 
100.000 de militari morţi, răniţi şi dispăruţi), eforturile 
generalului Şteflea n-au rămas fără rezultat: după propria sa 
apreciere, aproximativ 300.000 de militari români au fost 
salvaţi din îngrozitorul carnagiu de pe Don şi Volga. 
 Prezenţa sa dinamică pe frontul din Cotul Donului şi 
Stepa Calmucă, curajul şi demnitatea probate în faţa 
tendinţelor autoritare ale comandamentelor germane nu au 
rămas fără ecou în rândul combatanţilor români. O dovadă 
elocventă o constituie scrisoarea pe care generalul 
Constantin Constantinescu-Claps, comandantul Armatei a 
4-a române, i-a adresat-o atunci când ultimele ecouri ale 
bătăliei nu se stinseseră: “Fără sprijinul dumneavoastră 
puternic şi energic, Armata nu ar fi putut face stăvilirea 
năvalei inamicului, oprirea lui şi trecerea la atac, acte de 
bătălie pe care numai prin virtuţile ostaşului le-am putut 
săvârşi /…/. 
 Nu pot uita vizitele Dumneavoastră la cartierul 
armatei, când, înfruntând pericolele vremii aspre, 
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sacrificând sănătatea , cu ochii înlăcrimaţi, aţi ascultat 
adesea expunerile mele în care parcurgeam suferinţele 
luptătorului român, devotamentul şi eroismul lui unic în 
lume, căci am avut sub comandă transilvăneni, bănăţeni, 
olteni şi moldoveni şi cum fiinţa D-voastră vibra de 
durerosul omenesc şi de mândrie la auzul expunerilor mele. 
Astăzi /26 ianuarie 1943-n.n./ citind întâmpinarea ce aţi 
făcut la O.K.H. asupra situaţiei nenorocite ce marele nostru 
aliat vrea să ne hotărască, am înţeles că marele nostru scut, 
generalul Şteflea, veghează şi este mai dârz ca niciodată în 
a-şi face datoria”. 
 În cursul anului 1943, Marele Stat Major – cu avizul şi 
sprijinul Conducătorului – a reuşit, printr-o activitate 
asiduă, să reorganizeze armata română retrasă de pe 
câmpurile de bătălie din Est. Concomitent, o atenţie sporită 
a fost acordată elaborării planurilor de operaţiuni şi 
măsurilor pregătitoare pentru apărarea teritoriului naţional 
în eventualitatea unei agresiuni ungare. 
 Din toamna anului 1943, generalul Ilie Şteflea s-a 
implicat cu toate capacităţile sale profesionale şi morale în 
tentativa de a salva cele şapte divizii române blocate în 
peninsula Crimeea, cărora încăpăţânarea lui Hitler le 
hărăzea un nou Stalingrad. Singurul beneficiu al 
intervenţiilor repetate la comandamentele germane, al 
numeroaselor proteste şi avertismente a fost diminuarea 
cuantumului total al pierderilor româneşti.  
 Între timp, evoluţia operaţiilor militare adusese frontul 
la hotarele de est ale ţării. Într-un context dominat de 
tendinţa conducerii de la Bucureşti de a găsi o soluţie 
politico-militară viabilă pentru a asigura viitorul României, 
Marele Stat Major a elaborat şi a pus în aplicare un 
complex de măsuri vizând apărarea teritoriului naţional şi 
pregătirea armatei în eventualitatea unei decizii majore 
privind poziţia ţării în conflictul mondial, inclusiv pentru 
ieşirea din Axă şi alăturarea la coaliţia Naţiunilor Unite. 
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 Aşa cum o dovedesc şi documentele de epocă, datorită 
poziţiei sale intransigente şi tenacităţii cu care şi-a 
îndeplinit atribuţiile de şef al Marelui Stat Major, generalul 
Ilie Şteflea a ajuns de câteva ori în conflict deschis cu 
mareşalul Ion Antonescu. Cererile sale de demisie 
dovedesc că nu a fost doar un simplu executant al ordinelor 
Comandantului de Căpetenie, strădaniile sale având drept 
unic suport moral datoria faţă de ţară şi oştire. 
 După declanşarea ofensivei sovietice din 20 august 
1944, generalului Ilie Şteflea, aflat ca întotdeauna pe front, 
i s-a încredinţat în ziua de 23 august 1944 comanda 
Armatei a 4-a române, pe care a deţinut-o până la 29 
august. După înlăturarea de la putere a mareşalului Ion 
Antonescu, a rămas fidel ţării, refuzând propunerea de 
“colaborare” ce îi fusese adresată de către generalul Hans 
Friessner, comandantul grupului de Armate “Ucraina de 
Sud”. 
 După ce a predat comanda Armatei a 4-a, generalul 
Ilie Şteflea a fost arestat la 11 octombrie 1944, din 
dispoziţia generalului Mihail Racoviţă, ministrul de război. 
Era scadenţa unor vremuri în care Comisia Aliată de 
Control (sovietică) dicta la Bucureşti asupra “vinovăţiei” 
generalilor şi ofiţerilor români, dar şi a ignominiei unora 
din cei pe care-i avusese sub comandă. Detenţia sa la 
închisoarea Comandamentului Militar al Capitalei nu avea 
la acea dată nici o bază legală, ci numai acuzaţia, foarte 
vagă de altfel, că ar fi fost “omul devotat al mareşalului 
Antonescu” şi că ar fi refuzat “întâlnirile secrete solicitate 
de domnul Iuliu Maniu”. 
 În timp ce generalul Şteflea cerea să afle motivul 
întemniţării sale (ulterior, domiciliul forţat), o comisie 
condusă de generalul Grigore Cornicioiu a întreprins o aşa-
zisă anchetă asupra perioadei cât a deţinut şefia Marelui 
Stat Major, fără a reuşi să dovedească vreo vină anume. 
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 La 10 februarie 1945 însă, avea să fie trecut în 
retragere din oficiu, prin aplicarea art. 48 din “Legea 
înaintărilor în Armata de Uscat”, fiind învinuit că a 
“sprijinit conducerea politico-militară a mareşalului 
Antonescu, contribuind astfel la dezastrul armatei”. O 
acuzaţie gravă care însă nu constituia din punct de vedere 
juridic un temei pentru arestarea şi deţinerea sa. 
 Lucrurile s-au “clarificat” abia când, drept consecinţă 
a promulgării Legii 312/1945 privind pe “criminalii de 
război” şi cei vinovaţi de dezastrul ţării, numele generalului 
Şteflea a fost inclus pe unul din Jurnalele Consiliului de 
Miniştri (nr. 427 din 19 martie 1945) care îi desemna pe cei 
deferiţi aşa-zisului “Tribunal al Poporului”. Într-un 
memoriu adresat acuzatorului public Ion Raiciu la 8 
octombrie 1945, generalul Ilie Şteflea arăta: “Se împlineşte 
un an de când sunt arestat, un an de când nu-mi pot câştiga 
existenţa familiei şi trăiesc numai din împrumuturi şi din 
mila rudelor”. 
 Deşi de la sfârşitul lunii octombrie 1945 i s-a ridicat 
garda de la domiciliu, în aprilie 1946, pe frontul 
pregătirilor febrile pentru ceea ce avea să se cheme 
“procesul marii trădări naţionale”, “Tribunalul Poporului” a 
dispus reluarea instrucţiei “cazului Şteflea”. 
 Suferind de o boală incurabilă de inimă – constatată 
de o comisie medicală încă din decembrie 1944, pe timpul 
prevenţiei – generalul Ilie Şteflea s-a stins din viaţă la 21 
mai 1946. 
 “Moartea stinge incriminarea”, constată în referatul de 
încheiere a dosarului Şteflea instanţa de judecată la 21 
iunie 1946. Generalul Ilie Şteflea rămâne în istoria Oştirii 
drept un excelent profesionist, stat-majorist, cadru didactic 
etc. El a avut un rol de seamă în perfecţionarea pregătirii de 
luptă a trupelor şi în formarea unor serii strălucite de ofiţeri 
superiori. 
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 Pe front, în anii 1941–1944, a îndeplinit sarcini 
esenţiale, atât cât îi permiteau limitele de autonomie de 
comandament specifice relaţiilor româno–germane ale 
timpului. În interior, în anii 1943–1944, a coordonat în fapt 
atât reorganizarea Oştirii şi planul militar al Armatei de 
“răsturnare a alianţelor”, aplicat începând din noaptea de 
23 august 1944, cât şi proiectul de eliberare prin forţe 
proprii a Transilvaniei de Nord–Vest, ruptă din timpul ţării 
prin Dictatul – condamnat de istorie – de la Viena, din 
august 1940. 
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General de corp de armată adjutant 

 RĂDESCU R.NICOLAE 
Şef al Statului Major General în anul 1944 

 
 Nicolae Rădescu s-a născut la 
30 martie 1874 în localitatea 
Călimăneşti, plasa Cozia, judeţul 
Vâlcea, ca fiu al lui Radu Rădescu 
şi al Zamfirei Rădescu. 
 În anii 1896 – 1897 a urmat 
cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri, 
la 1 iulie 1898 devenind 
sublocotenent. Comandantul şcolii, 
locotenent-colonel Aslan, l-a 
apreciat ca pe un elev “inteligent”, 

“disciplinat”, cu  o “educaţie îngrijită”, având aptitudini de 
bun militar. 
 Ca sublocotenent, a fost repartizat, la Regimentul 1 
Roşiori, unde a stat până la 29 octombrie 1904. Avansat, la 
10 mai 1903, locotenent, va urma, începând cu 29 
octombrie 1904, Şcoala de Război, fiind repartizat, de la 1 
aprilie 1905, la Regimentul 2 Călăraşi. La 1 octombrie 
1906 va trece la Regimentul 4 Roşiori ca adjutant, iar în 
anul următor (1 iulie) la Brigada a V-a Roşiori, ca adjutant 
ataşat şi adjutant în cadre (1 februarie 1908). Avansat 
căpitan la 3 octombrie 1909, după ce cu două zile mai 
înainte (1 octombrie) devenise comandant de escadron la 
Regimentul 12 Călăraşi. A urmat, la 10 octombrie 1910, 
Regimentul 8 Călăraşi, iar de la 1 aprilie 1911 Regimentul 
4 Roşiori, în calitate de contabil şi comandant al Secţiei 
mitraliere; la 15 octombrie 1911 va fi avansat comandant 
de escadron. 
 În anul următor (1 aprilie 1912) va trece la Statul 
Major al Corpului 2 Armată, care îl va ataşa, de la 22 iunie 
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1912, la Regimentul 4 Roşiori, în calitate de comandant de 
escadron. 
 Mobilizat la 23 iunie 1913 la Comandamentul Diviziei 
1 Cavalerie, ca ofiţer adjutant, şi demobilizat la 31 august 
acelaşi an, va ajunge la 7 octombrie 1913 la 
Subinspectoratul 1 Cavalerie. 
 În preajma primului război mondial (la 1 aprilie 1914, 
va deveni ofiţer de stat major al Diviziei 1 Cavalerie. După 
doi ani, promovat maior, va trece la Regimentul 5 Călăraşi. 
Avansat locotenent-colonel la 1 aprilie 1917, Nicolae 
Rădescu s-a remarcat, la intrarea României în Războiul de 
reîntregire, ca un ofiţer viteaz, capabil. Comandant al 
Detaşamentului din Valea Topologului, pe când inamicul 
ocupa Poiana Spinului şi Muntele Sule, prin priceperea şi 
vitejia cu care a condus detaşamentul, a contribuit în mare 
măsură, la îndeplinirea misiunilor Diviziei a 23-a, acţiunea 
sa constituind “una din cele mai strălucite fapte de arme”. 
Calităţile demonstrate în sectorul Valea Topologului de 
maiorul Nicolae Rădescu l-au propulsat la gradul de 
locotenent-colonel –propunerea s-a făcut la 11 decembrie 
1916 – şi i-au adus şi Ordinul “Mihai Viteazul”, clasa a III-
a “pentru că a înlesnit operaţiile Diviziei din care făcea 
parte cu minimum de forţe, la Sălătruc, Valea Topologului, 
îndeplinind o strălucită faptă de arme” (I.D.nr.16, 10 
ianuarie 1917). 
 Din ianuarie 1917, Nicolae Rădescu a deţinut funcţia 
de şef de stat major la Divizia 2 Cavalerie, fiind “un ofiţer 
eminent sub toate raporturile”. Comandantul Diviziei a 2-a, 
generalul Grecianu, scria, în foaia calificativă pentru 
perioada ianuarie 1917 – 1 aprilie 1918 - , că Nicolae 
Rădescu a demonstrat “caracter leal, energic, blând şi, în 
acelaşi timp, sever, a ştiut să se facă iubit de şefii şi 
camarazii săi” şi îşi exprima mâhnirea şi nedumerirea că 
acesta a fost oprit, la un moment dat, în cariera sa. 
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 Comandant de divizion şi de batalion în Regimentul 5 
Călăraşi, Nicolae Rădescu a demonstrat eminente însuşiri  
militare, fiind apreciat de generalii Alexiu, Grecianu şi 
Constantinide. Îndeosebi ca şef de stat major la Divizia 2 
Cavalerie, el a manifestat “mult discernământ, tact şi 
pricepere”, având un rol important în “reorganizarea şi 
pregătirea de război a ofiţerilor şi unităţilor ce intră în 
compunerea Diviziei de Cavalerie”. 
 Tocmai aceste calităţi de excepţie au determinat pe 
superiori să-l detaşeze, la 1 aprilie 1919, la Corpul 
Jandarmeriei – care primise, în iunie 1919, o nouă 
organizare – ca şef de stat major, zelul, priceperea şi 
corectitudinea punându-şi amprenta asupra evoluţiei acestei 
instituţii. 
 La 1 iunie 1920 a fost trecut la Statul Major Regal de 
unde, la 14 iulie 1926, va fi trimis ca ataşat militar pe lângă 
legaţia României de la Londra, succedându-i colonelului 
Ion Antonescu. Regele Ferdinand I i-a acordat distincţia de 
adjutant regal onorific, cu dreptul de a purta însemnele 
Regale şi eghileţi de Adjutant Regal. Atât şeful Casei 
Militare a M.Sale Regelui, generalul de Divizie adjutant 
Paul Angelescu, în 1926 şi Generalul Nicolae Samsonovici, 
în 1927, au propus avansarea lui Nicolae Rădescu la gradul 
de general de brigadă. 
 Ca ataşat militar la Londra (14 iulie 1926 – 1 aprilie 
1928), colonelul Nicolae Rădescu a demonstrat “mult tact, 
pricepere şi devotament”; în septembrie 1927 a fost chemat 
în ţară pentru a trece proba călătoriei de comandament, 
fiind declarat reuşit. 
 La începutul anului 1928 a trimis de la Londra mai 
multe rapoarte şi telegrame privind învăţământul militar în 
Anglia, împrospătarea muniţiilor de infanterie, bugetul 
armatei, aviaţiei şi marinei, gazele de război, studiu asupra 
armatei engleze, situaţia grea a armatei belgiene – 
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materialele au fost apreciate de superiori ca având o 
“valoare deosebită”. 
 Avansat general de brigadă la 25 martie 1928, va 
merge, la revenirea în ţară, la 1 aprilie, la Brigada 4 
Roşiori, iar de la 1 octombrie 1929 la Inspectoratul General 
al Cavaleriei apoi va urma, de la 1 iulie 1931, Divizia 1 
Cavalerie. 
 La 5 februarie 1933 va demisiona din cadrele active, 
fiind repartizat, ca ofiţer de rezervă, la Corpul 4 Armată. 
 Va fi şters din controale la 25 ianuarie 1940, fiind pus 
în poziţia de retragere pentru limită de vârstă. 
 Pentru scurtă vreme, în anii ’30, generalul Nicolae 
Rădescu s-a implicat în politica internă. A fost membru în 
conducerea Asociaţiei “Cultul Patriei”, a “Partidului 
Poporului” şi apropiat “Cruciadei Românismului”, condusă 
de Mihai Stelescu. 
 În octombrie 1941, în timpul dictaturii  antonesciene, 
contestând unele afirmaţii ale ambasadorului Germaniei la 
Bucureşti, Manfred von Killinger, va fi internat o perioadă 
în lagărul de la Târgu Jiu. Oponent la trecerea armatelor 
române dincolo de Nistru, generalul Nicolae Rădescu va 
avea discuţii cu unii lideri ai partidelor istorice, care vizau 
înlăturarea regimului antonescian. 
 După lovitura de stat de la 23 august 1944, va fi 
avansat la gradul de general de divizie, apoi la cel de 
general de corp de armată (în rezervă). Rechemat în cadrele 
active ale armatei, generalul Nicolae Rădescu este numit 
şef al Marelui Stat Major la 15 octombrie 1944, funcţie în 
care s-a menţinut până la 6 decembrie acelaşi an. 
 Ca şef al Marelui Stat Major, generalul Nicolae 
Rădescu s-a confruntat cu abuzurile săvârşite de Comisia 
Aliată de Control (sovietică). A fost obligat să semneze, la 
26 octombrie 1944 faimosul Protocol româno-sovietic, prin 
care Comisia Aliată de Control (sovietică) a impus 
desfiinţarea a 14 divizii şi a unor mari comandamente ale 
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armatei române. Generalul Nicolae Rădescu a adăugat la 
Protocol o notă scrisă prin care avertiza că desfiinţarea 
unităţilor armatei române constituie o încălcare flagrantă a 
clauzelor Convenţiei de Armistiţiu. El a protestat, la 28 
noiembrie 1944, împotriva cererii Comisiei Aliate de 
Control (sovietice) de reducere a efectivelor de jandarmi şi 
grăniceri, care asigurau paza şi poliţia teritoriului naţional. 
S-a împotrivit, de asemenea, încartiruirii în România a unor 
divizii sovietice cu efective de război complete, 
considerând, pe bună dreptate că acest fapt reprezenta “o 
ocupaţie militară sovietică”, ceea ce  contravenea cu litera 
şi spiritul Convenţiei de Armistiţiu, semnată la Moscova la 
12/13 septembrie 1944. 
 A primit, la 3 decembrie 1944, mandatul de a forma 
un nou cabinet, ultimul în care partidele istorice au 
participat la guvernarea României înainte de instaurarea 
regimului comunist. Generalul de corp de armată Nicolae 
Rădescu a fost prim-ministru al României între 6 
decembrie 1944 şi 28 februarie 1945, perioadă în care s-a 
confruntat cu intervenţia repetată şi brutală a autorităţilor 
de ocupaţie sprijinită de o campanie de dezordine şi de 
încălcare a legilor, orchestrată de comunişti. Acestea au dus 
la demisia sa produsă la 24 februarie 1945. 
 În seara zilei de 5 martie 1945 a cerut şi a obţinut azil 
la Misiunea britanică şi la 17 iunie acelaşi an a părăsit 
România, cu destinaţia Cipru, unde a stat nouă luni. A 
plecat apoi, în S.U.A., unde din 1948 a condus Comitetul 
Naţional Român, organism menit să prezinte 
“democraţiilor occidentale” şi forurilor internaţionale 
situaţia politică internă gravă din România, supusă 
injoncţiunilor şi fărădelegilor regimului comunist. 
Comitetul Naţional Român a întreprins numeroase 
demersuri pentru restabilirea drepturilor şi libertăţilor în 
România şi ale cetăţenilor ei – vezi, în acest scop, 
memorandumul din 29 mai 1949, adresat, miniştrilor de 
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externe din S.U.A., Anglia şi Franţa şi scrisoarea expediată 
în decembrie 1949, Adunării Generale a O.N.U. 
 Ca preşedinte al Comitetului Naţional Român, Nicolae 
Rădescu s-a confruntat cu disensiunile celor care 
considerau acest organism drept un instrument de 
propagandă personală şi de partid, manifestări pe care le-a 
respins constant. 
 Vorbind curent franceza, engleza şi germana, având o 
cultură deosebită, generalul Nicolae Rădescu s-a 
caracterizat printr-un patriotism ardent, modestie, 
verticalitate şi anticomunism. 
 Activitatea din armată i-a adus preţuirea 
contemporanilor şi oficialităţilor care i-au acordat mai 
multe ordine şi medalii: Medalia “Bărbăţie şi Credinţă” 
(1904), Medalia Jubiliară “Carol I” (1906), “Coroana 
României”, clasa a V-a (1913) şi “Avântul Ţării” (1913). 
Contribuţia sa deosebită la războiul de reîntregire a 
neamului i-a adus cel mai înalt ordin militar de război 
“Mihai Viteazul”, clasa a III-a (1917). 
 Dincolo de aceste aprecieri elogioase rămân de 
referinţă ataşamentul lui constant la valorile democraţiei 
autentice şi anticomunismul robust demonstrate ca premier 
în anii 1944 –1945 şi preşedinte al Comitetului Naţional 
Român, care i-au adus şi preţuirea românilor de dincolo de 
Cortina de Fier şi a numeroase personalităţi din lumea 
liberă. 
 A murit la 16 mai 1953 şi a fost înmormântat la New 
York. 
 Memoriei generalului Nicolae Rădescu a început să i 
se facă dreptate. La 23 noiembrie 2000 a avut loc 
repatrierea rămăşiţelor pământeşti ale acestuia. La 
ceremonia organizată au luat parte reprezentanţi ai 
Preşedinţiei, Guvernului şi Armatei în frunte cu 
preşedintele de atunci al României, Emil Constantinescu. 
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Înmormîntarea osemintelor generalului s-a făcut la 
Cimitirul Bellu din Bucureşti. 
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General de armată adjutant 

 SĂNĂTESCU CONSTANTIN 
Şef al Statului Major General în anii: 1944-1945 

 
 Fiul mai mare al generalului 
de divizie Gheorghe Sănătescu, 
Constantin, şi el viitor general, s-a 
născut la Craiova la 14 ianuarie 
1885. 
 Studiile liceale le-a făcut la 
Craiova, Turnu Severin şi Iaşi, la 
30 august 1904 fiind elev în clasa a 
VII-a la Şcoala Fiilor de Militari 
din capitala Moldovei. 

 În perioada 1 septembrie 1905 – 1 iulie 1906 a fost 
elev în clasele I şi II la Şcoala Militară de Infanterie şi 
Cavalerie de la Bucureşti, iar la 1 iulie 1906 a devenit 
sergent major. Un an mai târziu – 1 iulie 1907 – promovat 
sublocotenent, era repartizat la Regimentul 5 Roşiori, unde 
va sta până la 1 iulie 1910. Superiorii săi din perioada şcolii 
militare remarcau “energia şi tactul” lui Constantin 
Sănătescu şi apreciau că va deveni un “excelent ofiţer” de 
stat major. Viitorii generali I.Mircescu şi I.Herescu 
subliniau calităţile lui C.Sănătescu de viitor excelent ofiţer 
de cavalerie – timp de doi ani a fost primul din Şcoala 
Militară – inteligenţa, corectitudinea şi iniţiativa fiind 
principalele trăsături, unanim apreciate de superiori. 
 Ca sublocotenent a urmat, în anii 1908-1909, cursurile 
Şcolii Speciale de Cavalerie, promoţia 26, fiind clasificat la 
terminarea cursurilor, al doilea din 34 de ofiţeri elevi, cu 
media de 17,47. Directorul de studii şi comandantul şcolii 
remarcau inteligenţa, energia, aplecarea spre studiu, 
ambiţia şi curajul tânărului absolvent. 
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 După terminarea Şcolii Speciale, la 1 iulie 1910, va fi 
promovat locotenent şi repartizat la Regimentul 5 Călăraşi, 
de unde, la 16 octombrie, acelaşi an, va fi mutat la Şcoala 
de Cavalerie din Târgovişte, ca instructor la elevi-
plutonieri. S-a căsătorit în anul 1911 cu Gabriela Stematiu, 
iar peste doi ani se va naşte fiica sa, Simona. Comandantul 
Şcolii de Cavalerie, lt.colonel N.Portocală, nu numai o 
dată, i-a apreciat calităţile demonstrate în cadrul 
escadronului de elevi, C.Sănătescu demonstrând însuşiri 
“de prea bun instructor”; prinţul moştenitor al Coroanei, 
care era şi Inspector General al Cavaleriei, Ferdinand, nota, 
în foaia calificativă pe anul 1911, că locotenentul 
C.Sănătescu era un “ofiţer inteligent cu prea bună judecată. 
Ordonat în serviciu, ca şi în viaţa privată. Foarte disciplinat 
şi cu simţul datoriei dezvoltat…” Excelent călăreţ, 
C.Sănătescu a participat la numeroase concursuri hipice 
militare – la 22 mai 1911 el câştiga “Premiul Armatei”. 
 După ce câteva zile a fost pus la dispoziţia Serviciului 
Remontei, a participat la al doilea război balcanic. 
“Locotenentul C.Sănătescu – nota în foaia calificativă 
colonelul Alexandru Lupescu – s-a achitat de însărcinările 
sale în mod conştiincios şi cu deosebită competenţă, dând 
întotdeauna rezultate prea bune”. 
 Avansat căpitan la 1 aprilie 1915, Constantin 
Sănătescu va fi trimis la Regimentul 10 Călăraşi din 
Tulcea, în noua unitate el demonstrând calităţi care-l 
făcuseră remarcat până atunci. “Se vede – scria în 1915 
comandantul Regimentului 10 Călăraşi, locotenent-
colonelul Marini – că a moştenit din părinţi adevărata 
educaţie ostăşească”. Numit, la 14 august 1916, 
comandant al Escadronului 4 din cadrul Regimentului 10 
Călăraşi, va participa la operaţiunile militare din Dobrogea, 
distingându-se în luptele pentru acoperirea frontului spre 
vama Cuiundjuk. La 28 august 1916 a fost trimis în 
misiune de Divizie a 19-a Caragaci, obţinând ştiri de mare 
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importanţă care au fost comunicate la Medgidia Stavkăi 
ruse. În zilele de 9-11 septembrie 1916 a luat parte la 
luptele din faţa Amzacei şi Harakioi, ceea ce i-a adus, la 6 
decembrie 1916, citarea pe ordinea de zi a Armatei I 
obţinând şi “Coroana României, clasa a V-a cu Spade”. 
 După o scurtă perioadă, cât a fost ofiţer de legătură 
între Armata I şi Marele Cartier general (26 octombrie – 25 
decembrie 1916), căpitanul Constantin Sănătescu va primi, 
la 25 decembrie 1916, conducerea unui escadron din cadrul 
Regimentului 10 Călăraşi, pe care l-a condus “în mod 
elogios”. În această nouă postură, a luat parte, cu 
Divizionul 3, la luptele de la Muncelu (Valea Alunei), 
Soveja, Câmpuri, Răchitaşul Mare, distingându-se  pentru 
modul cum “a executat paza sectorului”. Tot atunci a fost 
propus pentru avansare. De la 1 august 1917 a fost mutat 
comandant de escadron la Regimentul 7 Roşiori “Cuza 
Vodă”; la 1 septembrie, după ce a fost avansat maior, a 
trecut la Divizia a 16-a Infanterie, Biroul operaţiilor (15 
februarie – 3 martie 1918). O scurtă perioadă, 3 martie – 1 
iunie 1918, va activa la Biroul rechiziţii din cadrul Marelui 
Stat Major, de unde, la 1 iunie 1918, va fi mutat la Şcoala 
Militară de Cavalerie, în funcţia de comandant de escadron. 
Aici va folosi, din plin, “întinsele cunoştinţe militare şi 
generale”  şi va preda Cursul de fortificaţie. Directorul 
şcolii, lt.colonel E.Şendrea şi comandantul, colonelul 
Iovanovici, i-au încredinţat misiunea de comandant al 
Grupului de ofiţeri şi elevi şi de inspector de studii la elevii 
de rezervă; totodată, ei l-au recomandat pentru a urma 
cursurile Şcolii Superioare de Război şi au cerut avansarea 
lui C.Sănătescu la gradul de locotenent-colonel. Inspectorul 
tehnic al Şcolii militare, generalul Alexandru Lupescu a 
considerat propunerea justă şi a solicitat materializarea ei. 
În perioada 1 aprilie 1919 – 1 noiembrie 1920, el a urmat 
cursurile Şcolii Superioare de Război. După terminarea 
primului an a fost repartizat, pentru practică, trei luni la 
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Comandamentul Diviziei 16 Infanterie, primind aprecieri 
elogioase de la şeful unităţii, generalul Hanzu, şi de la şeful 
de Stat Major, locotenent-colonel Arthur Phleps. Cei doi 
ofiţeri superiori remarcau distincţia, chibzuinţa şi 
cunoştinţele militare de excepţie ale lui Sănătescu, 
subliniind că acesta era “un ofiţer de stat major foarte bun”. 
Constantin Sănătescu a absolvit Şcoala Superioară de 
Război cu media 7,27 şi cu aprecierea “bine”. Atât 
comandantul şcolii, colonelul Constantinescu, cât şi şeful 
Marelui Stat Major, generalul C.Christescu, l-au apreciat ca 
pe un ofiţer cu “aptitudini deosebite” pentru acest 
compartiment decisiv al armatei române. 
 După absolvirea Şcolii Superioare de Război, maiorul 
Constantin Sănătescu a fost repartizat la Secţia Operaţii a 
Marelui Stat Major şi însărcinat cu misiunea de a urmări 
Frontul de Est, în special cu studiul armatei bolşevice şi a 
ceea ce reprezenta ea pentru siguranţa statului român. 
Conducător al Biroului I (Frontul de Est), Constantin 
Sănătescu, de la 1 mai 1921 avansat locotenent-colonel, a 
fost ales director al Cursului de informaţii pentru căpitanii 
aspiranţi la gradul de maiori. Numit responsabil de curs, la 
15 august 1922, Constantin Sănătescu a demonstrat “mult 
discernământ, o desăvârşită pricepere şi un simţ tactic cu 
totul deosebit”, ceea ce i-a atras aprecierea cu totul 
deosebită a colonelului Radu Rosetti, director de curs, a 
şefului Secţiei Operaţii, colonelul Petre Dumitrescu, şi a 
subşefului Marelui Stat Major, generalul Alexandru 
Gorski. De reţinut că activitatea lui Constantin Sănătescu 
de şef al Biroului I (Frontul de Est) s-a derulat într-un 
moment mai puţin fast pentru relaţiile româno-sovietice, 
Moscova refuzând categoric să accepte frontiera comună, 
aşa cum fusese ea recunoscută la forumul păcii de la Paris 
în octombrie 1920. Constantin Sănătescu a întocmit Ipoteza 
Frontului de Est (“Ştefan”), superiorii săi, colonelul Petre 
Dumitrescu, colonelul adjutant I.Florescu şi generalul 
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Alexandru Gorski, apreciind-o mult şi sugerând avansarea, 
la excepţional, a acestui valoros ofiţer superior. 
Organizator al Biroului I (Frontul de Est), C.Sănătescu a 
colaborat şi la întocmirea planurilor de acţiune ale 
Inspectoratului I Armată şi ale corpurilor 3 şi 4 armată, în 
Ipoteza “Dragoş”. Studiile întocmite de Constantin 
Sănătescu, cu acel prilej, s-au dovedit a fi “foarte 
interesante, complete, judicioase” şi ele au ajutat 
considerabil la stabilirea şi îmbunătăţirea tehnicii 
concentrării pe frontul de est. Paralel cu aceste activităţi, 
locotenent-colonelul Constantin Sănătescu a predat cursuri 
la Şcoala  Căpitanilor (Tactica Cavaleriei) şi la Şcoala 
Superioară de Război şi a publicat articole cu caracter 
educativ în revista “România Militară”. Consiliul Superior 
al Armatei l-a apreciat ca atare şi în 1925-1926 a stabilit că 
“Merită a înainta la alegere”, iar în anul următor a fost 
“Admis la alegere”. Pe lângă refacerea Ipotezei “Ştefan”, 
Constantin Sănătescu a colaborat fructuos la pregătirea şi 
executarea Studiului nr.5, încheiat împreună cu delegaţiile 
Statului Major polonez, conform clauzelor militare ale 
Tratatului româno-polon din 1921. 
 La 2 noiembrie 1926 a trecut la Secretariatul General 
al Ministerului de Război, unde, la 1 iulie 1927, a fost 
avansat la gradul de colonel. A îndeplinit, în excelente 
condiţiuni, funcţia de şef al Serviciului Secretariatului 
General, ceea ce i-a atras preţuirea şi aprecierile elogioase 
ale generalului Toma Dumitrescu, secretarul general al 
Ministerului de Război, şi ale titularului acestui 
departament, generalul de divizie adjutant Paul Angelescu. 
 Numit, la 1 iulie 1928, ataşat militar la Londra, 
colonelul Constantin Sănătescu a confirmat bunele 
aprecieri făcute anterior de superiorii săi. Constantin 
Sănătescu a comunicat Ministerului de Război materiale 
interesante referitoare la armata engleză (carele de luptă 
“Ammstrong” şi mecanizarea trupelor britanice), studii 
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care s-au dovedit de un “real folos” Marelui Stat Major de 
la Bucureşti. La Londra, Constantin Sănătescu a stat până 
la 1 septembrie 1930, când a fost trecut la comanda 
Regimentului de Escortă Regală, unde a rămas până la 1 
octombrie 1933. 
 În noua ipostază, Constantin Sănătescu a demonstrat 
“mult tact, energie şi pricepere”, regimentul 
caracterizându-se printr-o “strălucită instrucţie de paradă” 
şi o “solidă pregătire de război”. Comandantul a imprimat 
regimentului “un ritm de muncă solid” ceea ce i-a adus 
admiterea “la cursul de comandament” şi aprecierea 
factorilor de decizie militară. 
 La 1 octombrie 1933 a fost numit şeful Statului Major 
al Inspectoratului General al Cavaleriei. “Colonelul 
Sănătescu – scria generalul George Moruzi, Inspector 
General al Cavaleriei – este dintre cei mai distinşi ofiţeri 
din întreaga oştire. Pe lângă cunoştinţe, din cele mai 
serioase, are o mare calitate: de a fi un om de caracter, 
însuşire inapreciabilă în zilele de azi”. Iar şeful Marelui 
Stat Major (prin delegaţie), generalul de brigadă Ion 
Antonescu, îl caracteriza în stilu-i caracteristic şi 
inconfundabil: “Foarte bun ofiţer din toate punctele de 
vedere. Caracter de elită. Un eminent camarad, merită a 
înainta la gradul de general”. 
 Constantin Sănătescu a fost înaintat la gradul de 
general de brigadă la 16 octombrie 1935, după ce cu câteva 
luni mai înainte primise comanda Brigăzii 3 Cavalerie de la 
Cernăuţi. 
 La 1 noiembrie 1937, Constantin Sănătescu a fost 
numit prim subşef al Marelui Stat Major, având în 
supraveghere şi conducere directă secţiile 2, 3, 5 şi 
Adjutantura, şi a fost, totodată, ordonator primar, prin 
delegaţie, pentru fondurile bugetare administrate de acesta, 
precum şi şef direct cu ierarhie de comandant de divizie 
pentru Divizionul Trupei acestei instituţii. 
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 Cultura militară deosebită, puterea de muncă şi 
caracterul ferm l-au ajutat pe Constantin Sănătescu să 
rezolve, în bune condiţiuni, numeroasele probleme ale 
Marelui Stat Major. A contribuit la redactarea 
Regulamentului pentru întrebuinţare tactică a marilor 
unităţi şi l-a însoţit pe şeful Marelui Stat Major, generalul 
Ştefan Ionescu, la conferinţele de la Praga (decembrie 
1938) şi Varşovia (iunie 1938), care au avut în obiectiv 
semnarea protocoalelor militare între statele Micii Antante, 
respectiv a convenţiei româno-polone. 
 La 2 februarie 1939 va reveni la Cernăuţi, la comanda 
Diviziei a 3-a Cavalerie, iar la 8 septembrie a devenit şef al 
Corpului 8 Armată, format din diviziile 5 şi 6, cu sediul la 
Dorohoi. În ultima funcţie s-a remarcat prin trasarea şi 
executarea lucrărilor de fortificaţii pe Prut, în sectorul 
afectat Corpului 8 Armată. De la 25 octombrie 1939 a fost 
înaintat la gradul de general de divizie. 
 Constantin Sănătescu a stat la comanda Corpului 8 
Armată până la 5 august 1940. Acestui corp i-a revenit 
misiunea organizării poziţiei defensive între Codrii 
Cosminului şi pe Prut până la Mitoc. De asemenea, Corpul 
8 Armată s-a preocupat de organizarea unei poziţii 
defensive în pădurile de la sud-vest de Dorohoi şi de pe 
Silma, precum şi a unei bretele legând de-a lungul masivul 
Herţa cele două poziţii. În timpul evacuării Basarabiei, 
nordului Bucovinei şi a Ţinutului Herţa, Corpul 8 Armată, 
condus de generalul de divizie Constantin Sănătescu, a fost 
ferit de evenimente. În faţa încercărilor sovietice de a 
pătrunde cât mai adânc în Moldova, Constantin Sănătescu a 
probat “mult sânge rece, tact şi fermitate”. 
 La 5 august 1940, Constantin Sănătescu a fost trecut 
la comanda Corpului de Cavalerie, compus la 25 august din 
diviziile 2 şi 4 din cadrul Armatei a 3-a, condusă de 
generalul Iosif Iacobici. 
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 Numit, la 1 septembrie 1940, şef al Comisiunii pentru 
delimitarea frontierei cu U.R.S.S., va ajunge la 7 
septembrie 1940 la Moscova, dar acolo se va lovi de “reaua 
credinţă” a ruşilor în delimitarea noii frontiere în baza 
“acordului” din iunie 1940. La mijlocul lui decembrie 
1940, după ce a revenit în ţară, generalul Ion Antonescu l-a 
chemat şi i-a făcut cunoscut că, faţă de evenimentele 
interne care se întrezăreau, socotea “inoportună” 
întoarcerea acestuia în capitala sovietică. 
 Revenit din U.R.S.S., Constantin Sănătescu a aflat că 
va primi comanda Corpului Vânătorilor de Munte, cu 
reşedinţa la Piatra Neamţ, dar, în ianuarie 1941, în timpul 
rebeliunii legionare a fost comandant militar în capitală. 
 Pe data de 1 februarie 1941 a primit comanda 
Corpului 4 Armată, în urma demisiei generalului Coroamă, 
cu care va participa după 22 iunie la război, el operând 
între corpurile 30 şi 54 germane pe direcţia Bălţi-
Cotiugeni-Rîbniţa, reuşind ca până la 1 august 1941 să 
ajungă la Nistru. La 21 august 1941, Corpul 4 Armată a 
reintrat în subordinea Comandamentului Armatei a IV-a 
condusă de generalul de corp de armată, N.Ciupercă. Iniţial 
cu 3 divizii, apoi cu două, plus Detaşamentul Hagibei, 
Corpul 4 Armată a intrat în linie, în stânga Corpului 3 
Armată şi a atacat la vest de limanuri, realizând la început 
progrese apreciabile şi câştigând suficient teren în adâncul 
centurii exterioare fortificate a câmpului întărit Odessa, 
teren pe care apoi îl va pierde numai în parte, în urma 
violentelor atacuri inamice. Cu acest prilej, Constantin 
Sănătescu a demonstrat “alese însuşiri de comandă”. 
Decorat cu “Crucea de Fier”, clasa a III-a, germană, trupele 
conduse de Constantin Sănătescu vor intra primele, la 16 
octombrie 1941, în Odessa, după această operaţiune Corpul 
4 Armată primind ordin să se reîntoarcă în ţară, operaţiunea 
terminându-se la 1 noiembrie. 
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 Cât s-a aflat în ţară a asigurat trupelor Corpului 4 
Armată o pregătire temeinică de război. Cu acest corp va 
ajunge, în octombrie 1942, în a doua campanie din Rusia, 
până la Cotul Donului. A intrat, la 18 septembrie 1942, sub 
ordinele Armatei a 3-a. Personal, s-a aflat în fruntea 
trupelor care, prin contraatac, au recucerit satul Kletzkaja. 
Între timp, la 24 ianuarie 1942, fusese avansat la gradul de 
general de corp de armată. După ofensiva rusă, produsă în 
iarna anului 1942, va supraveghea retragerea trupelor 
române din Crimeea. 
 La 20 martie 1943 a fost rechemat de pe front, pentru 
a fi numit şef al Casei Militare Regale, iar în primăvara 
anului următor devenea mareşal al Palatului. În această 
nouă calitate, a avut un rol important în pregătirea şi 
declanşarea loviturii de stat de la 23 august 1944, care s-a 
soldat cu arestarea Antoneştilor, ieşirea României din 
alianţa cu Axa şi intrarea în războiul Naţiunilor Unite. 
 După arestarea mareşalului Ion Antonescu, generalul 
de corp de armată C.Sănătescu a fost numit, la 23 august 
1944, preşedinte al Consiliului de Miniştri; în timpul 
guvernării sale România a încheiat armistiţiul cu Naţiunile 
Unite (12/13 septembrie 1944) şi a participat cu numeroase 
divizii la victoriile de pe frontul de vest. Cabinetul 
C.Sănătescu s-a confruntat cu numeroase probleme, cele 
mai grave fiind create de prezenţa trupelor sovietice pe 
teritoriul naţional şi de începerea aplicării clauzelor 
Convenţiei de armistiţiu, îndeosebi a acelora de natură 
militară şi economico-financiară. 
 La 4 noiembrie 1944 va primi din nou conducerea 
unui guvern, de astă dată politic, care se va confrunta cu 
metodele brutale ale sovieticilor în impunerea unui regim 
politic comunist, ataşat Moscovei, pe fondul unei politici 
de dezinteres şi lipsă de forţă manifestate de guvernele 
anglo-saxone. Nemulţumit de începutul sovietizării 
României, generalul C.Sănătescu îşi va prezenta, la 2 
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decembrie 1944, demisia, care va fi acceptată patru zile 
mai târziu, când premier va deveni generalul N.Rădescu; la 
6 decembrie C.Sănătescu era avansat la gradul de general 
de armată adjutant. 
 Între 11 decembrie 1944 şi 20 iunie 1945, C.Sănătescu 
a fost, deşi nu a dorit, şef al Marelui Stat Major de la 
Bucureşti. 
 După un scurt concediu, la 2 ianuarie 1945 
C.Sănătescu şi-a luat în primire noul post, încă de la 
început confruntându-se cu numeroase greutăţi: politica 
Comisiei Aliate de Control (sovietice) de reducere a 
efectivelor din interior şi de desfiinţare a părţilor sedentare. 
În acest context dificil a respins acuzele fără temei ale 
aceloraşi autorităţi de ocupaţie, opunându-se intenţiei 
acestora de a minimaliza marile eforturi ale armatei române 
pe Frontul de Vest şi încercând să anuleze măsurile 
vexatorii şi umilitoare ale trupelor sovietice, precum şi 
efectele negative ale Protocolului militar din septembrie 
1944, neagreat nici de el, nici de generalul N.Rădescu. În 
perioada de timp în care s-a aflat la conducerea Marelui 
Stat Major, armatele române au contribuit decisiv la 
eliberarea teritoriilor Ungariei Cehoslovaciei şi a unei părţi 
din Austria, România situându-se, din punct de vedere al 
efectivelor angajate pe front, pe locul al patrulea între marii 
învingători ai celui de-al doilea război mondial. 
 La 9 iunie 1945 a cerut să fie schimbat din postul de 
şef al Marelui Stat Major, ceea ce s-a şi întâmplat la 19 
iunie, când a fost numit inspector general de armată, 
calitate în care s-a opus epurărilor nejustificate din armată 
executate pe baza criteriului politic comunist de 
selecţionare a viitorilor ofiţeri. 
 Generalul Constantin Sănătescu a murit, la Bucureşti, 
la 8 decembrie 1947. 
 Ofiţer capabil, excelent tactician şi fin psiholog, bun 
camarad, cunoscător al limbilor engleză şi germană şi bun 
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stat-majorist, Constantin Sănătescu a fost unul din cei mai 
cunoscuţi şi apreciaţi generali ai armatei române din acest 
secol. 
 Capacităţile militare i-au fost recunoscute prin 
numeroase recompense şi decoraţii naţionale şi străine: 
Medalia Jubiliară “Carol I”, “Avântul Ţării”, Ordinul 
“Coroana României” clasele a IV-a şi a V-a cu panglică, 
Ordinul “Steaua României”, clasa a V-a, Ordinul “Sf.Ana”, 
clasa a II-a, Crucea Comemorativă 1916-1918, Medalia 
“Victoria”, “Polonia restituită”, Ordinul “Mihai Viteazul”, 
clasa a III-a. 
 Generalul de armată adjutant Constantin Sănătescu ne-
a lăsat un Jurnal, tipărit în anul 1993, dar unele informaţii 
şi aprecieri prezentate în acesta trebuie privite cu 
circumspecţie. 
 A fost, fără îndoială, un bun ofiţer, care a ajuns de 
două ori şef de guvern într-una din perioadele cele mai 
dificile şi dramatice din istoria românilor ce a coincis cu 
începutul sovietizării ţării şi distrugerea instituţiilor ei 
democratice, precum şi cu eliminarea fizică a numeroase 
vârfuri ale ierarhiei militare. 
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General de corp de armată 

 IONAŞCU COSTIN 
Şef al Statului Major General în anii: 1945-1947 

 
 Fiu al soţilor Vasile şi 
Domnica, Costin Ionaşcu s-a născut 
la 7 noiembrie 1890 în Focşani, 
fostul judeţ Putna. 
 După terminarea Liceului 
“Unirea” din oraşul natal, a 
îmbrăţişat cariera armelor, urmând 
Şcoala de Artilerie, Geniu şi 
Marină (1910-1912), la absolvirea 
căreia obţine gradul de 

sublocotenent (1 iulie 1912), fiind repartizat la Regimentul 
11 Artilerie, în funcţia de comandant de secţie (pluton). 
Încă din primul an s-a remarcat ca ofiţer prin frumoase 
calităţi militare, simţul datoriei şi interes pentru însuşirea 
practicii serviciului, bucurându-se de aprecieri elogioase 
din partea şefilor şi superiorilor. În foaia calificativă pe 
anul 1912, comandantul Regimentului 11 Artilerie, 
colonelul Palladi, scria : “Însuşiri intelectuale şi capacitate 
alese, dovedite prin felul cum a terminat la 1 iulie a.c. 
Şcoala Militară de Artilerie, Geniu şi Marină. A obţinut 
clasificaţia 5/49 pe armă (artilerie). În corp (regiment) pe 
timpul tragerilor şi manevrelor a dovedit prea bune 
cunoştinţe de regulamente şi dorinţa de a se instrui cât mai 
mult. Are încredere în faţa frontului. Şi-a comandat, în 
toate împrejurările, prea bine secţia. A îndeplinit cu foarte 
bune rezultate şi funcţia de ofiţer de orientare, de cercetare 
şi de legătură. Prin toate acestea a probat prea bune 
aptitudini militare”. Aceste aptitudini aveau să fie 
confirmate în timpul Campaniei din iunie-august 1913, în 
funcţia de comandant de baterie. Comandantul de regiment 
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aprecia, în foaia calificativă pe anul 1913, că “s-a achitat 
foarte bine de funcţiunea sa şi de însărcinările ce a mai 
primit de la regiment, dovedind completa posesiune 
(cunoaştere – n.ns.) a regulamentelor. Pe timpul staţionării 
de la Glava a luat parte la călătoria de învăţământ ce s-a 
făcut la Plevna, sporindu-şi cunoştinţele militare. Cu ocazia 
marşurilor şi aplicaţiilor din timpul staţionărilor şi-a 
dovedit prea bunele sale aptitudini militare şi că este foarte 
destoinic şi pentru serviciu în campanie”. La rândul său, 
comandantul Brigăzii 6 Artilerie menţiona: “Pe timpul 
mobilizării şi campaniei a fost ca ofiţer în Bateria 
2/Regimentul 11 Artilerie. A comandat bateria de tragere, 
dovedind energie şi capacitate în executarea ordinelor 
primite. Prea bun ofiţer”. 
 Din octombrie 1913 şi până în iulie 1914 a urmat, cu 
rezultate foarte bune, anul întâi al Şcolii de Aplicaţie de 
Artilerie şi Geniu. Întrucât şcoala şi-a întrerupt temporar 
cursurile, s-a reîntors la Regimentul 11 Artilerie, 
îndeplinind, cu pricepere şi pasiune, funcţiile de ajutor 
comandant de baterie, comandat de baterie şi adjutant la 
Brigada 6 Artilerie (1914-1916). Între timp, la 1 august 
1915, a fost avansat la gradul de locotenent. 
 În cariera sa de tânăr ofiţer, remarcabilă a fost 
activitatea desfăşurată în timpul Războiului de întregire 
(1916-1919), în calitate de comandant de baterie la 
Regimentul 11 Artilerie. Referindu-se la prestaţia 
locotenentului Ionaşcu Costin în Campania anului 1916, 
comandantul unităţii preciza: “În luptele de la Flămânda, 
cu ocazia trecerii Dunării, se distinge prin preciziunea 
tragerii bateriei sale pe malul bulgăresc. În luptele de la 
Bran şi mai ales Dragoslavele, bateria sa destinată să 
bareze drumul de la Dragoslavele la Câmpulung, în poziţia 
ce ocupă e încadrată zi şi noapte de calibru mare vrăjmaş şi 
atacată în timpul nopţii. Graţie numai bravurii şi marelui 
său curaj s-a putut retrage bateria. În tot timpul acestei 
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perioade am admirat virtuţile ostăşeşti ale acestui ofiţer. E 
modest, muncitor, curajos şi cunoaşte la perfecţie tragerea 
artileriei de câmp”. Drept recompensă pentru actele de 
bravură săvârşite, la 1 aprilie 1917 a fost avansat la gradul 
de căpitan. 
 În Campania anului 1917 a reconfirmat calităţile sale 
militare deosebite, conducând remarcabil bateria din 
subordine în toate luptele. Comandantul Regimentului 11 
Artilerie menţiona în foaia calificativă pe anul 1917: “În 
sectorul Pralea a studiat, organizat şi pregătit poziţiile 
bateriei sale atât din linia întâi cât şi din linia a doua. A 
contribuit cu tirul bateriei sale la respingerea tuturor 
atacurilor de zi şi noapte ale inamicului. În luptele ofensive 
din 10 – 12 iulie 1917 din sectorul Pralea – Mărăşti a luat 
parte cu bateria sa în sectorul ofensiv, distrugând toate 
obstacolele şi reţelele de sârmă afectate bateriei sale prin 
planul de acţiune, ajutând astfel infanteria să ocupe 
punctele ordonate. În luptele de urmărire din Valea Suşiţei 
a condus în mod eficace tirul bateriei sale, ajutând astfel 
infanteria să urmărească inamicul ce se retrăgea spre Valea 
Lupşei. Pentru aceste fapte de arme a fost propus la 
distincţiune şi i s-a conferit Ordinul “Steaua României” cu 
spade, în gradul de Cavaler (I.D.nr.1439/ 3 octombrie 
1917). A luat parte cu bateria sa în luptele de la Oituz, 
sectorul Grozeşti, de la 25 iulie – 22 noiembrie 1917. A 
studiat, organizat şi pregătit poziţiile bateriei sale din 
sectorul Grozeşti. Conducând în mod elogios tirul bateriei 
sale contra tuturor atacurilor inamicului de zi şi de noapte, 
a ajutat infanteria în a-şi menţine poziţiile. S-a distins în 
mod deosebit în luptele de la 5 septembrie 1917 de la 
Runcu, unde prin tirul bateriei sale a distrus toate 
obstacolele şi reţelele de sârmă din sectorul bateriei sale, 
producând breşele ordonate prin planul de acţiune. Pentru 
acest fapt a fost citat prin ordin de zi nr.164 al Diviziei 6 
Infanterie din 10.09.1917”. 
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 În anii 1918-1919 a urmat Şcoala de Tragere a 
Artileriei şi Şcoala Carelor de Asalt. În acest răstimp a fost 
întrebuinţat şi ca instructor la Centrul de Instrucţie al 
Artileriei Ardelene, la Regimentul 41 Artilerie, unde s-a 
achitat “conştiincios şi cu multă muncă de îndatoririle ce a 
avut”. 
 Începând cu 1 decembrie 1919, a urmat, cu deosebit 
succes, cursurile Şcolii Superioare de Război din Bucureşti. 
La absolvirea ei (1921), a fost trimis la stagiu, în serviciul 
de stat-major al Comandamentului Militar al Basarabiei; a 
condus Biroul organizare-mobilizare (21 noiembrie 1921 – 
13 mai 1922), dovedind multă putere de muncă, judecată, 
conştiinţă şi spirit organizatoric. Pe lângă lucrările biroului 
a mai conlucrat la întocmirea primelor ordine de operaţii 
date de Comandamentul Militar al Basarabiei la înfiinţarea 
sa. Între 14 mai şi 31 octombrie 1923 a condus Biroul 
operaţiilor, transporturilor şi al instrucţiei, unde, în afară de 
lucrările curente de birou, a luat parte la elaborarea planului 
de acţiune al Comandamentului Militar al Basarabiei şi a 
întocmit, cu multă pricepere, o serie de lucrări importante 
în legătură cu apărarea şi acoperirea frontierei de est a 
României mari. Concomitent, a întreprins un studiu cu 
privire la observatoarele de comandament de pe teritoriul 
Basarabiei şi analiza întrebuinţării artileriei, cu observaţii 
personale deduse din planurile de acţiune ale artileriei 
diviziilor de pe Nistru, dovedind că este un ofiţer studios şi 
un cercetător minuţios, care caută să pună în lumină 
cunoştinţele sale apreciabile. La călătoria de comandament 
a îndeplinit funcţia de şef de stat major al unei divizii, când 
s-a afirmat, după cum apreciază şeful de stat major al 
Comandamentului Militar al Basarabiei, ca “un bun 
cunoscător al întrebuinţării celor trei arme şi un prea bun 
ofiţer de stat major”. “Toate celelalte calităţi indispensabile 
unui desăvârşit ostaş le posedă din plin”, adaugă şeful de 
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stat major al Comandamentului Militar al Basarabiei. De la 
1 aprilie 1920 avea gradul de maior. 
 În anii 1923-1927 a îndeplinit funcţia de şef al 
Biroului operaţii, instrucţie şi transporturi la Corpul 3 
Armată, lucrând cu multă pricepere şi putere de muncă la 
planurile de apărare ale marii unităţi, la corespondenţa 
referitoare la bunul mers al instrucţiei în unităţile şi marile 
unităţi din subordinea Corpului, precum şi la lucrări privind 
transportul trupelor. În timpul  evenimentelor de la Tatar 
Bunar din sudul Basarabiei a dovedit, după cum menţiona 
şeful de stat major al Corpului 3 Armată, colonelul Rotaru, 
în foaia calificativă a maiorului Ionaşcu Costin pe anul 
1924 că “în calitate de şef al Biroului Operaţii are frumoase 
aptitudini de ofiţer de stat major pentru conducerea unui 
atare birou de cea mai mare importanţă”. 
 Din februarie 1927 şi până la 31 martie 1930, a 
îndeplinit în mod ireproşabil funcţia de comandant de 
divizion la Regimentul 25 Artilerie. “Divizionul său este 
bine pregătit de război, atât din punct de vedere al 
instrucţiei, cât şi al disciplinei şi al educaţiei”, afirma 
comandantul Regimentului 25 Artilerie în foaia  
calificativă a maiorului Ionaşcu Costin, pe anul 1928. 
 Între 1 aprilie 1930 – 15 aprilie 1934 a funcţionat la 
Centrul de Instrucţie al Artileriei ca ajutor al Secţiei 
cursuri, şef al Biroului tactic, director de cursuri şi 
profesor, desfăşurând o “activitate stăruitoare şi de mare 
profit” pentru perfecţionarea pregătirii tehnice şi tactice a 
ofiţerilor de artilerie. A întocmit programe, conferinţe, 
lucrări şi aplicaţii pentru cursurile executate în cadrul 
Centrului de instrucţie pentru ofiţerii de diferite grade, 
dovedind profunde cunoştinţe tactice şi tehnice. Între 
lucrările şi conferinţele elaborate în anul 1932 se numără: 
Siguranţa artileriei; Norme pentru întrebuinţarea artileriei 
în diferite faze ale luptei; Serviciul de informaţii al 
artileriei; Ordine şi planuri de întrebuinţare a artileriei; 
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Teme şi aplicaţii pentru ilustrarea acţiunii  artileriei în 
defensivă pentru toate eşaloanele şi divizionul în 
ariergardă şi flancgardă. Concomitent, a ţinut conferinţe şi 
a condus aplicaţii în teren, inclusiv cu trageri reale, la toate 
cursurile centrului în toţi cei patru ani, cât a funcţionat aici. 
Ca director, a condus Cursul căpitanilor pentru gradul de 
maior, Cursul comandanţilor de grupări, Cursul de 
pregătire pentru ofiţerii superiori de artilerie şi Cursul 
serviciului de informaţii al artileriei. Pe de altă parte, 
începând cu 1933, timp de mai mulţi ani, a predat cu 
deosebită pasiune şi competenţă Cursul de tactica artileriei 
la Şcoala de Aplicaţie a Geniului, fiind apreciat ca un 
“foarte bun profesor”. Între timp, la 10 mai 1930, a fost 
avansat la gradul de locotenent-colonel. 
 La 16 aprilie 1934 a fost mutat în Inspectoratul 
General de Armată “C.St.Amza”, unde i s-au încredinţat 
funcţiile de subşef de stat-major şi şef al Biroului instrucţie, 
funcţii pe care le-a îndeplinit în mod remarcabil (până în 
iunie 1936). În foaia sa calificativă pe anul 1935 întocmită 
de şeful de stat major al Inspectoratului General de Armată 
Nr.3, generalul C.Petrovicescu, se poate citi: “Foarte 
inteligent, memorie foarte bună, judecată logică, spirit de 
observare foarte dezvoltat, foarte metodic în lucrări. 
Cultura sa profesională şi generală îi dă dreptul să aspire la 
cele mai înalte trepte ale ierarhiei militare. Autor militar de 
marcă, a produs noi lucrări foarte preţioase pentru ofiţerii 
de toate armele şi gradele. Lucrarea “Aplicaţiuni asupra 
luptei pe front larg şi în cazuri speciale” este singura de 
acest gen şi de cel mai mare folos. Lucrarea “Întrebuinţarea 
artileriei”, conferinţe ţinute la cursul pregătitor pentru 
ofiţerii superiori, este o sinteză aplicativă a tacticii şi 
tehnicii artileriei foarte folositoare tuturor ofiţerilor… Şi în 
anul acesta a luat parte la manevrele ce s-au făcut pe 
Inspectorat, la vest de Bucureşti, îndeplinind funcţia de şef 
al Secţiei Operaţiilor Inspectoratului. Atât pe timpul 
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pregătirii, cât şi pe timpul desfăşurării manevrelor, a 
dovedit că este un eminent ofiţer de stat major, pe deplin 
stăpân în conducerea acţiunilor marilor unităţi, adaptându-
se la teren şi situaţie repede şi desăvârşit. A fost neobosit zi 
şi noapte, urmărind operaţiunile pentru a prezenta situaţii 
clare şi de a face propuneri care s-au impus. A fost un 
nepreţuit colaborator pentru buna reuşită a manevrelor. În 
cursul anului a fost şi profesor de tactica artileriei la Şcoala 
Specială a Geniului unde a obţinut următoarea apreciere: 
Foarte exact la curs. Predă cu multă conştiinciozitate. A 
obţinut foarte bune rezultate. Foarte bun profesor”. 
 Odată cu înaintarea sa la gradul de colonel (8 iunie 
1936) i s-a încredinţat comanda Regimentului 2 Artilerie 
Grea din subordinea Corpului 2 Armată, funcţie pe care o 
deţine până la 1 noiembrie 1938, când este mutat în Marele 
Stat Major ca şef al Secţiei Transporturi. A îndeplinit 
această funcţie până la 8 martie 1940, într-un interval de 
timp complex şi dificil, când “ problemele ce se puneau 
secţiei trebuiau rezolvate atât în spiritul de a satisface 
necesităţile operative cât şi cele de economie naţională”. Şi 
în astfel de condiţii, colonelul Ionaşcu Costin a dat dovadă 
nu numai de “o desăvârşită pricepere a chestiunilor de 
ordin tehnic, dar şi de o excelentă pregătire tactică fapt care 
a înlesnit o excepţional de bună colaborare între Secţia 6 şi 
Secţia 3 (Operaţii). Neobosit la lucru, zi şi noapte, 
executând lucrări de ipoteză pe armată cu o foarte mare 
repeziciune şi mai ales preciziune, el a fost unul dintre cei 
mai preţioşi colaboratori ai Marelui Stat Major. Activitatea 
depusă şi rezultatele obţinute ca şef al Secţiei Transporturi 
într-o perioadă excepţional de grea îl clasează cu adevărat 
printre cei mai distinşi ofiţeri de stat-major ai armatei”, 
consemna subşeful Marelui Stat Major în foaia calificativă 
a colonelului Ionaşcu Costin pe anul 1939. 
 La 1 martie 1940 colonelul Ionaşcu Costin a fost 
numit în funcţia de comandant al Brigăzii 10 Artilerie din 
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subordinea Diviziei 10 Infanterie, aflată în dispozitiv de 
apărare pe Dunăre. Preluând comanda acestei mari unităţi, 
a desfăşurat, după cum menţionează comandantul Diviziei 
10 Infanterie în foaia calificativă pe anul 1941, “o activitate 
mai presus de orice laudă în perfecţionarea poziţiilor de 
artilerie, în conducerea tragerilor cu tot materialul organic 
şi cel de întărire pus la dispoziţia diviziei. A dovedit cu 
această activitate cunoştinţe tactice şi tehnice desăvârşite. 
Ofiţerii de artilerie au fost perfect instruiţi după noile 
metode practice de tragere. În calitate de comandant al 
garnizoanei Tulcea a pus ordine şi disciplină între unităţi, 
activând cu mână forte. În timpul mişcărilor legionare a 
condus acţiunea de reprimare cu tact şi energie, care a avut 
ca rezultat instalarea ordinei în scurt timp şi fără jertfe 
omeneşti”. Între 30 ianuarie 1941 şi 20 ianuarie 1942 a 
deţinut, prin delegaţie, funcţia de prefect al judeţului 
Tulcea, dovedindu-se un foarte bun organizator şi 
conducător. Judeţul Tulcea a putut fi dat model de 
conducere energică autoritară şi foarte rodnică. 
 La 20 ianuarie 1942 ia comanda artileriei Diviziei 5 
Infanterie, funcţie pe care o deţine până la 15 martie acelaşi 
an, când i se încredinţează comanda artileriei Corpului 5 
Armată. La 24 ianuarie 1942 fusese avansat la gradul de 
general de brigadă. 
 În calitate de comandant al artileriei Corpului 5 
Armată participă la Campania din Est, la acţiunile de la 
Cotul Donului, contribuind, prin măsurile judicioase de 
organizare şi conducere a artileriei din subordinea sa, la 
stăvilirea atacurilor inamicului. Referindu-se la activitatea 
sa în zona de operaţii (în sectorul Donului) în perioada 17 
iulie – 31 octombrie 1942, comandantul Corpului 5 
Armată, generalul Son, arăta: “Prin instrucţiunile date  a 
pus bazele întrebuinţării unităţilor de artilerie în raport cu 
situaţia frontului. A urmărit cu asiduitate adaptarea 
artileriei la dispozitivul infanteriei şi la ideea de apărare a 
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diferiţilor comandanţi. A urmărit zi şi noapte activitatea 
artileriei în strânsă legătură cu lupta infanteriei. A controlat 
din observatoarele cele mai înaintate tirul artileriei, 
închegând strâns focul întregii artilerii cu focul infanteriei. 
A condus de multe ori personal tirul unităţilor de artilerie. 
A organizat pe întreg frontul apărarea apropiată şi anticar a 
unităţilor de artilerie. A organizat observarea şi serviciul de 
informaţii al artileriei. A întocmit propuneri judicioase 
pentru întrebuinţarea artileriei. A făcut bune prevederi 
pentru manevra de foc şi material. A urmărit ca artilerie să-
şi facă bune lucrări de adăpostire. A fost mereu pe front, în 
mijlocul unităţilor de artilerie, pentru a le îndruma, 
coordona şi a le întreţine spiritul de sacrificiu. A sfătuit şi 
întreţinut cele mai bune raporturi cu infanteria. A urmărit şi 
ţinut din scurt consumul de muniţii şi efectul tragerilor. A 
organizat contrabateria cu aviaţia obţinându-se efecte din 
cele mai bune asupra inamicului. Socotesc că dacă toate 
atacurile inamicului, până în ultimul moment, în sectorul 
Corpului 5 Armată au fost respinse şi nu au izbutit, aceasta 
se datoreşte strânsei cooperări între infanterie şi artilerie şi 
planului de foc de artilerie, care prin grija şi străduinţa sa s-
a întreţăsut atât de bine cu cel de infanterie încât forţele 
bolşevice nu au putut pătrunde serios pe nicăieri. În 
concluzie, un general eminent din toate punctele de vedere. 
Foarte bine pregătit, suflet cinstit şi deschis. Om de faptă. 
Cu cele mai frumoase sentimente patriotice”. 
 La mijlocul lunii decembrie 1942, generalul Ionaşcu 
Costin a fost numit la comanda Diviziei 9 Infanterie, 
retrasă din front pentru refacere în zona Serviciilor 
Corpului 1 Armată (Kaschary). Imediat după aceasta 
inamicul atacând puternic cu care de luptă prin sectorul 
Corpului 29 german a reuşit să pătrundă în zona Kaschary 
unde se găsea Divizia 9 Infanterie. În această situaţie 
generalul Ionaşcu Costin a luat “măsuri energice pentru 
adunarea tuturor elementelor diviziei şi retragerea lor la sud 
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de Doneţ, operaţiune executată în ordine şi siguranţă, 
sustrăgându-se astfel atacului cu care (de luptă n.n.) 
inamic”. Retras la vest de Doneţ, a luat comanda tuturor 
elementelor din Corpul 1 Armată aflate în zonele de iernare 
şi retrase la sud de Doneţ, punându-le în ordine şi luând 
măsuri de siguranţă logice. Potrivit ordinelor primite, a  
deplasat  apoi aceste elemente până în zona Krasnodar, 
unde a sosit dinspre front şi comandamentul Corpului 1 
Armată. Ulterior a condus Divizia 9 Infanterie până în zona 
Krasny Lutsch, unde a început reorganizarea unităţilor. “Cu 
toate condiţiile extrem de grele (zăpadă, ger, oboseala 
trupelor, lipsă furaje) generalul Ionaşcu, prin măsuri de 
prevedere, a uşurat, după cum subliniază comandantul 
Corpului 1 Armată, generalul de corp de armată N.Ionescu, 
cât mai mult condiţiile grele de marş, probând multă grijă 
faţă de oameni şi animale”. 
 La 28 decembrie 1942, după luptele crâncene de pe 
Tschir, Divizia 9 Infanterie, cu pierderi foarte mari, intră în 
subordinea grupării de divizii comandate de generalul de 
divizie Stavrescu, în regiunea Debaleevo (vest 
Woroşilows), pentru refacere. Până la 25 ianuarie 1943, 
activitatea sa este astfel caracterizată de comandantul 
grupării: “A căutat din primul moment a reface moralul 
ofiţerilor şi trupei diviziei, obosiţi de lupte şi încercări grele 
prin care trecuseră. A constituit unităţi luptătoare, pe care 
le-a vărsat Diviziei 11 Infanterie, iar din rest şi-a 
reorganizat unităţile diviziei, reîntronând spiritul de ordine 
şi disciplină cerute de situaţie. A învins toate greutăţile, 
asigurând hrana şi adăpostirea efectivelor de oameni şi 
animale. Primindu-se ordine pentru dislocarea în zona 
Wolnowacha şi evacuarea impedimentelor, a organizat şi 
condus marşul diviziei în condiţii excepţional de grele, a 
îmbarcat şi evacuat materialele cu trenul în zona interioară, 
îngrijind tot timpul pentru siguranţa coloanelor şi 
cantonamentelor, precum şi de starea sanitară a oamenilor 
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şi animalelor expuse frigului şi contagiunilor. Prin aceasta 
a reuşit să salveze o bună parte din materiale şi armament 
precum şi totalitatea oamenilor retraşi din luptă şi cea mai 
mare parte din cai. În concluzie, generalul Ionaşcu pe tot 
acest timp a dominat situaţia şi sufletul greu încercat al 
trupelor sale”. 
 Între 26 ianuarie şi 1 martie, generalul Ionaşcu C. a 
fost însărcinat cu evacuarea impedimentelor şi materialelor 
Armatei a 3-a, după ce unităţile plecaseră. “Evacuarea s-a 
făcut, după cum menţionează comandantul Corpului 4 
Armată, generalul C.Sănătescu, sub presiunea inamicului în 
zona cuprinsă între Stalino, Wolnowacha, Mariupol. 
Această operaţiune a fost executată cu multă pricepere şi 
ordine. Generalul Ionaşcu s-a achitat foarte bine de 
însărcinarea primită, reuşind a trimite în ţară materialele 
absolut necesare precum şi aproximativ 9000 de cai. Având 
în vedere timpul defavorabil precum şi mijloacele puţine ce 
i s-au pus la dispoziţie, meritul generalului Ionaşcu creşte şi 
mai mult. După trecerea Niprului şi-a reluat comanda 
Diviziei 9 Infanterie”. 
 În intervalul de timp 18 septembrie – 1 octombrie 
1943, generalul Ionaşcu Costin s-a ocupat cu transportul 
Diviziei 9 Infanterie reorganizată şi pregătită de război 
(aprilie – septembrie 1943) din Transnistria în Dobrogea. 
De la 1 octombrie 1943, primind misiunea de apărare a 
ţărmului dobrogean al Mării Negre, generalul Ionaşcu 
întocmeşte un plan judicios de apărare pe baza 
instrucţiunilor Corpului 2 Armată. Continuă a se îngriji de 
aducerea la îndeplinire a planului de apărare, a planului de 
organizare permanentă a terenului, precum şi cu lucrări de 
campanie. Asigură coordonarea tuturor forţelor şi siguranţa 
Dobrogei. Depune o deosebită grijă în instrucţia ofiţerilor 
şi trupei şi în cazarea, echiparea şi hrănirea ei. 
Comandantul Corpului 2 Armată, generalul N.Dăscălescu, 
nota: “Faţă de întreaga activitate a generalului Ionaşcu C. 
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conchid: Foarte bun general comandant de mare unitate; 
merită a înainta la alegere la gradul de general de divizie 
când va avea vechimea”. S-a aflat în misiune operativă (de 
apărare) pe litoralul maritim, între Gura Portiţei şi frontiera 
Bulgariei, până la 28 august 1944. “A asigurat această 
misiune în perfecte condiţiuni”, consemna comandantul 
Corpului 2 Armată, generalul Dăscălescu, în foaia 
calificativă a generalului C.Ionaşcu pe anul 1944. “A 
executat iniţial – continua comandantul Corpului 2 Armată 
– pentru asigurarea apărării numai lucrări de campanie, iar 
în urmă a studiat şi condus organizarea acestor lucrări în 
beton. A avut misiunea de a asigura capul de pod de la 
Cernavodă, misiune de care s-a achitat în mod exemplar. S-
a ocupat foarte mult de instrucţia, educaţia şi administraţia 
diviziei. A asigurat în perfecte condiţii apărarea contra 
paraşutiştilor şi aerotransportaţilor în Dobrogea. A asigurat 
în foarte bune condiţiuni ordinea internă. A luat parte 
activă la dezarmarea germanilor din Dobrogea; operaţia  s-
a desfăşurat fulgerător de repede, încât cu trei zile înainte 
de venirea ruşilor la Tulcea, în Dobrogea nu mai exista nici 
un german nedezarmat. Meritul revine generalului Ionaşcu 
Costin care a afirmat ca totdeauna hotărâre, energie, 
personalitate, iniţiativă, simţ de răspundere şi ascendent 
moral asupra subalternilor”. 
 Începând cu 29 august 1944, punându-şi marea unitate 
tactică în sprijinul forţelor din Bucureşti şi Ploieşti, a 
concurat la înfrângerea şi alungarea trupelor germane din 
aceste localităţi (până la 30 august 1944). Ulterior, în 
campania pentru eliberarea Transilvaniei de Nord 
(septembrie – octombrie 1944)  smulsă României prin 
dictatul de la Viena (30 august 1940) şi-a condus divizia în 
grelele bătălii de pe dealul Sângiorgiului, de pe Mureş şi de 
la Carei (octombrie 1944). A continuat apoi operaţiunile 
spre Tisa, pe teritoriul Ungariei. 
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 Conform ordinului Ministerului de Război nr.337.975 
din 16 noiembrie 1944, generalul Ionaşcu Costin a fost 
numit director al artileriei în cadrul Inspectoratului General 
al Artileriei; la 7 ianuarie 1945, potrivit ordinului de zi 
nr.71/1945, devine inspector general al artileriei. 17 zile 
mai târziu (24 martie 1945) preia comanda Corpului 2 
Armată, luând parte la luptele grele din Cehoslovacia, de 
pe râurile Vah şi Morava. “A fost mereu în linia întâi, 
mereu la avangardă sau detaşamente înaintate, pe care le-a 
depăşit uneori; a luat măsuri pe teren, a încurajat trupele, a 
controlat şi a dat exemplu personal”, evidenţia 
comandantul Armatei 4 române. La 1 aprilie 1945 a fost 
înălţat la gradul de general de divizie. Sfârşitul războiului 
mondial a găsit Corpul 2 Armată angajat în lupte la 
Vysoke, Vipirijova (8-12 mai 1945). 
 Prin I.D. nr.1967 din 20 iunie 1945 generalului 
C.Ionaşcu i s-a încredinţat demnitatea de şef al Marelui Stat 
Major, funcţie pe care a deţinut-o până la 27 decembrie 
1947, când a fost trecut în rezervă şi înscris în controalele 
Comandamentului Teritorial Bucureşti. Între timp, la 23 
august 1946 a fost avansat la gradul de general de corp de 
armată. 
 În cei doi ani şi jumătate cât a deţinut funcţia de şef al 
Marelui Stat Major, generalul C.Ionaşcu s-a confruntat cu 
probleme complexe şi dificile, specifice perioadei imediat 
următoare războiului: trecerea armatei la cadrul de pace, 
reorganizarea şi pregătirea ei în noile condiţii; realizarea lor 
în practică a fost îngreunată de măsurile impuse de Comisia 
Aliată de Control (sovietică). Aceasta a urmărit, între 
altele, reducerea efectivelor armatei române la un nivel la 
care ea să nu-şi poată îndeplini misiunea de apărare a ţării. 
În acest context – când ingerinţele sovietice nu erau încă 
suficient de puternice -, Marele Stat Major, în frunte cu 
generalul C.Ionaşcu, a dispus ca acţiunile şi măsurile de 
reorganizare a organismului militar să fie temeinic studiate, 
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căutându-se soluţii care să răspundă cât mai avantajos 
funcţiilor care reveneau armatei: apărarea graniţelor ţării, a 
independenţei şi integrităţii teritoriale. S-a urmărit ca, în 
structura sa generală, armata să închidă toate categoriile de 
arme necesare unui război de apărare în condiţiile specifice 
ţării noastre, ca organizarea de pace, prin repartizarea 
efectivelor, dispunerea teritorială a comandamentelor, 
marilor unităţi şi unităţilor, menţinerea de nuclee pentru 
mobilizarea de mari unităţi în caz de război, să asigure 
cadrul adecvat situaţiei. 
 Ca şef al Marelui Stat Major a acordat, totodată, o 
atenţie deosebită organizării şi desfăşurării pregătirii de 
luptă a armatei. Cu aportul său nemijlocit, în 1945 au fost 
întocmite şi difuzate “Norme generale pentru instrucţie” în 
scopul “revederii şi completării continue a instrucţiei şi 
educaţiei ostaşilor în raport cu măsurile şi însărcinările ce 
revin diferitelor comandamente, unităţi şi formaţiuni”. 
Concomitent, au fost scoase din uz regulamentele traduse 
sau adaptate după regulamentele germane, recomandându-
se ca până la editarea noilor regulamente să se folosească 
“experienţa de luptă a comandanţilor unităţilor, 
învăţămintele de război.” 
 Notabil este şi faptul că în perioada mandatului său de 
şef al Marelui Stat Major s-a trecut în condiţiile dificile în 
care Comisia Aliată de Control (sovietică) încerca să obţină 
renunţarea la specificul naţional, la elaborarea unei doctrine 
şi strategii militare naţionale.  Aceste  preocupări s-au 
materializat în numeroase documente de uz intern, în 
materiale publicate în paginile revistei “România Militară” 
şi în alte publicaţii de specialitate. Deşi nefinalizate, date 
fiind condiţiile interne şi externe, astfel de preocupări 
relevă dorinţa conducerii organismului militar de a întări 
armata şi de a o pregăti şi instrui în spiritul tradiţiei 
naţionale. 
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 În cei peste 35 de ani de carieră militară, generalul 
Ionaşcu Costin a fost decorat cu numeroase ordine şi 
medalii, între care: Medalia “Avântul Ţării” (1913), 
Ordinul “Steaua României”, cu spade în gradul de Cavaler 
şi panglică de “Virtute Militară” (1918), Medalia “Crucea 
Comemorativă de Război 1916-1918” cu baretele Ardeal, 
Carpaţi, Mărăşeşti (1918), Medalia “Victoria” (1921), 
Ordinul “Coroana României” clasa a IV-a (1922), Ordinul 
“Steaua României”, clasa a IV-a (1940) şi Ordinul “Mihai 
Viteazul” clasa a III-a. 
 A trecut în nefiinţă la 26 noiembrie 1969, la Bucureşti. 
 Competenţa de comandament, dublată de cea de stat-
majorist îl situează pe generalul Costin Ionaşcu între 
autenticii lideri militari români, calităţile sale redutabile de 
conducător şi organizator trecând cu brio proba de foc a 
două războaie mondiale, războaie în care oştirea, pusă în 
subordinea unor personalităţi exemplare, a servit cauza 
naţională. 
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General colonel 

POPESCU CONSTANTIN 
Şef al Statului Major General în anii: 1948-1950 

 
 S-a născut la 8 septembrie 
1893. Părinţii săi - tatăl, Gheorghe 
Popescu, era învăţător, iar mama,  
Maria, casnică - erau creştini 
ortodocşi cu domiciliul în Corneşti, 
plasa Bilciureşti din judeţul 
Dâmboviţa. 

 După absolvirea şcolii primare 
în comuna natală şi a opt clase de 
liceu la Ploieşti, la 9 septembrie 

1912 se înscria pentru a urma cursurile şcolii Militare de 
Artilerie şi Geniu din Bucureşti. Opţiunea lui a fost 
determinată şi de faptul că provenea dintr-o familie 
numeroasă, formată din 10 copii, dintre care şase erau 
băieţi şi patru fete, a căror întreţinere depăşea posibilităţile 
materiale ale părinţilor săi. 
 Elev fiind, este avansat succesiv în gradele de 
brigadier, la 1 februarie 1913 şi sergent, la 23 iunie 1913. 
La 1 iulie 1914 primeşte gradul de sublocotenent odată cu 
absolvirea şcolii de ofiţeri şi este repartizat la Divizionul 3 
Obuziere din cadrul Regimentului 3 Obuziere. Încă din 
primele momente ale carierei militare este remarcat din 
cauza temperamentului său foarte energic şi apreciat ca un 
“adevărat ofiţer pentru război: rezistent, curajos şi 
priceput”. 
 În prima parte a campaniei din toamna anului 1916 
îndeplineşte funcţia de ofiţer orientator al Divizionului 2, 
iar de la 3 octombrie 1916 este numit comandant de 
baterie. Se remarcă prin curajul dovedit în ziua de 28 
august, când, primind ordinul comandantului Corpului 3 
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Armată să pătrundă în liniile inamice pentru a aduce ştiri 
asupra situaţiei acestuia şi a mersului luptei, el trece prin 
sistemul defensiv inamic ajunge la punctul indicat şi aduce 
informaţii foarte precise, care au permis autorităţilor 
superioare să ia hotărâri în cunoştinţă de cauză şi să obţină 
victoria în bătălia angajată în Defileul Racoci. 
 Curajul şi priceperea sa sunt remarcate şi în momentul 
când este numit la comanda bateriei a 4-a, după ce 
comandantul acesteia a fost ucis de un proiectil inamic. 
 Cu bateria sa stăvileşte înaintarea duşmanului, prin 
tragerile precise executate de pe dealul Piţigoiului şi apoi 
pe valea Giurcăi, pe timpul luptelor desfăşurate în munţi, 
iar ulterior, pe timpul retragerii, se remarcă prin spiritul său 
ofensiv care de multe ori a fost nevoie să fie temperat de 
superiori. În timpul luptelor din vara anului 1917, la 
Nămoloasa şi Mărăşeşti demonstrează din nou calităţi de 
foarte bun şi brav luptător, cu toate că bateria sa era cea 
mai aproape de vrăjmaş. În ziua de 6 august 1917 se afla cu 
bateria chiar în satul Mărăşeşti de unde nu a dat un pas 
înapoi, cu toate că la un moment dat infanteria amică se 
retrăgea chiar prin dispozitivul bateriei sale. 
 Pentru faptele sale vitejeşti a fost decorat cu ordinele 
“Coroana României” şi “Steaua României” cu Spade, în 
grad de Cavaler şi ordinul “Sfânta Ana” clasa a 3-a, cu 
Funde. 
 Violenţele de limbaj şi lipsa de condescendenţă în 
relaţiile cu superiorii îi cauzează însă şi unele neplăceri. În 
anul 1915 este pedepsit cu patru zile de arest de către 
comandantul regimentului pentru lipsă de condescendenţă 
faţă de superiori, iar la 5 noiembrie 1917 este observat de 
către comandantul brigăzii pentru că înaintase două 
rapoarte prin care refuza primirea decoraţiei “Coroana 
României” şi prin care aducea ofense comandantului său de 
divizion. 
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 În martie 1918, nemulţumit de poziţia conducătorilor 
armatei care acceptaseră armistiţiul cu Puterile Centrale şi 
pregăteau încheierea păcii, aduce, printr-un raport înaintat 
ierarhic, ofense acestora şi solicită aprobarea de a lupta pe 
frontul francez. Îşi dă demisia din armată, dar nu aşteaptă 
hotărârea forurilor superioare şi părăseşte bateria, plecând 
în Franţa. Pentru a ajunge aici traversează Rusia aflată în 
plină revoluţie. Participă la operaţiuni pe frontul francez 
până la încheierea războiului, în cadrul Regimentului 101 
Artilerie Grea, apoi urmează cursurile unei şcoli de artilerie 
grea, specializându-se în această armă. La 29 iulie 1919 se 
reîntoarce în ţară fiind reintegrat în armata română, 
anulându-i-se acuzaţia de dezertare, iar dosarul de cercetare 
aflat la Curtea Marţială a Corpului 3 Armată, în care era 
acuzat de “ofensa superiorului şi nejustificarea 
(nedeclararea) a nişte cai din bateria sa” a fost clasat. Cât a 
servit în armata franceză s-a bucurat de aprecieri elogioase 
din partea celor ce l-au avut în subordine. 
 Astfel, şeful de escadron Delloitte, comandantul 
Grupului II din Regimentul 101 Artilerie Grea nota despre 
el: “De la sosirea sa la Corp (2) 101 R.A.L., locotenentul 
Popescu Constantin şi-a îndeplinit serviciul într-un mod 
ireproşabil. Cu toate că străin, graţie stării sale de caracter a 
ştiut să se impună tunarilor şi gradaţilor, care, recunoscând 
superioritatea sa, cu multă bunăvoinţă îl ascultau orbeşte. 
Mult tact, multă energie şi mult curaj. 
 A fost puternic dezamăgit la încheierea armistiţiului şi 
la demobilizarea grupului, neîncetând totuşi câtuşi de puţin 
de a întrebuinţa tot timpul şi toate sforţările sale pentru 
îndeplinirea serviciului şi pentru bunul trai al soldatului, 
ocupându-se mult şi de caii grupului. 
 A adus cu siguranţă mult serviciu unităţii din care 
făcea parte”. 
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 Ca recunoştinţă pentru meritele sale în campanie, este 
decorat cu Crucea de Război franceză şi Crucea de Război 
italiană. 
 Şederea în Franţa i-a fost benefică nu numai din 
punctul de vedere al perfecţionării cunoştinţelor militare, ci 
a avut efecte pozitive şi asupra evoluţiei personalităţii sale. 
“Din ceea ce-l ştiam mai înainte şi cum l-am văzut acuma, 
am constatat o foarte mare schimbare în bine – nota 
comandantul Regimentului 3 Obuziere Uşoare - : mult mai 
calm, disciplinat, serios şi cu mare dragoste de muncă, 
doritor fiind de a împărtăşi şi camarazilor săi cunoştinţele 
noi dobândite pe frontul francez”. Ca urmare, primeşte 
misiunea de a prezenta în faţa ofiţerilor regimentului o 
serie de conferinţe despre concepţia franceză privind 
întrebuinţarea artileriei grele, însărcinare de care se achită 
în condiţii foarte bune. Prestaţia sa în regiment îl determină 
pe comandant să-l propună pentru avansarea la gradul de 
maior în mod excepţional. Aceeaşi părere a fost împărtăşită 
şi de către comandanţii Regimentului 37 Artilerie, în care 
fusese mutat, şi al Diviziei 19, în compunerea căreia se afla 
regimentul. 
 Înaintat la gradul de locotenent încă din 1 noiembrie 
1916, iar la cel de căpitan la 1 septembrie 1917, Constantin 
Popescu va rămâne cu acest grad şi în timpul cât a urmat 
cursurile Şcolii Superioare de Război în anii 1920-1922. 
 În calitate de elev al prestigioasei instituţii de 
învăţământ superior militar, se dovedeşte foarte 
sârguincios, dar se clasează în a doua jumătate a promoţiei 
sale. Firea sa impulsivă, manifestările critice la adresa 
unora dintre superiori îl aduc din nou în faţa organelor de 
cercetare ale justiţiei militare pentru “aprecieri 
defavorabile, făcute în faţa unui camarad, despre un domn 
general, fost şef al său”. Beneficiază iarăşi de clemenţă şi 
este admis pentru a susţine examenul de capacitate pentru a 
putea deveni ofiţer superior, examen pe care îl promovează 
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la 18 ianuarie 1923. Deşi se declara de acord cu înaintarea 
în grad în mod excepţional, în cazul promovării 
examenului, directorul Şcolii Superioare de Război, 
generalul Nicolae Samsonovici, îşi exprima îndoiala faţă de 
întrebuinţarea căpitanului Constantin Popescu în serviciul 
de stat major, datorită lipsei de tact manifestată în diferite 
situaţii. Absolvirea Şcolii Superioare de Război determină 
trimiterea sa la Corpul 5 Armată, pentru stagiu în serviciu 
de stat major. Începând cu 1 iulie 1924 este mutat la 
Regimentul 38 Obuziere, Timişoara, unde îl va găsi şi 
momentul înaintării în gradul de maior, la 10 mai 1925. 
 Ca urmare a atitudinii sale deschise, a exprimării fără 
reţinere a unor opinii defavorabile asupra unor 
personalităţi, a spiritului său de frondă, în foaia calificativă 
întocmită pentru anul 1925 apare o consemnare ce 
contrastează cu părerile elogioase ale şefilor ce îl apreciau. 
Conform acestei consemnări, în virtutea ordinului Marelui 
Stat Major nr.431 din 9 iulie 1924, căpitanului Popescu Gh. 
Constantin i s-a ridicat dreptul de a mai figura pe tabela A, 
ca ofiţer de stat major. În consecinţă, nu mai putea fi 
chemat în serviciul de stat major şi nu mai avea dreptul de 
a purta insigna ofiţerilor de stat major. 
 Timp de şapte ani, de la 16 iunie 1925 până la 1 iulie 
1932, va servi în cadrele Şcolii Militare de Artilerie din 
Timişoara. Aici se va remarca, în calitate de profesor de 
tactică generală şi director de studii, prin cunoştinţele sale 
deosebite, generale şi de specialitate, prin energie şi spirit 
organizatoric. 
 Părăseşte şcoala, fiind numit subşef de stat major al 
Inspectoratului General al Jandarmeriei. La 1 ianuarie 1934 
i se conferă, prin Înaltul Decret nr.3329, gradul de 
locotenent-colonel. Pentru o scurtă perioadă de timp, între 
15 februarie şi 1 aprilie 1934, îndeplineşte serviciul în 
Regimentul 1 Apărare contra Aeronavelor, de unde este 
mutat la Arsenalul Armatei. Aici îndeplineşte funcţia de şef 
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al Serviciului control fabricaţie şi apoi pe cea de şef al 
Serviciului fabricaţie. Atât în Arsenal cât şi la manevrele 
regale organizate în anul 1935 se bucură de aprecieri 
deosebite. 
 În toamna anului 1935, la 1 octombrie, este  numit 
comandant al Divizionului 2 şi şef al Biroului instrucţiei 
din cadrul Regimentului 39 Artilerie. 
 Semnificativă pentru modul cum a înţeles să-şi 
îndeplinească misiunile încredinţate şi cum a fost apreciat 
de către superiorii săi, atât în Regimentul 39 Artilerie cât şi 
ulterior, în calitate de comandant de regiment, este  
caracterizarea pe care i-a făcut-o comandantul Brigăzii 20 
Artilerie:  

“De acord întru totul cu elogioasele aprecieri ale 
comandantului regimentului, apreciez pe locotenent-
colonelul Popescu ca pe un ofiţer de elită care se remarcă 
în mod cu totul deosebit faţă de camarazii săi. 

 Deşi mic de statură, are înfăţişarea impunătoare a 
unui încercat om de război şi un prestigiu desăvârşit în faţa 
trupei şi a ofiţerilor, marea majoritate a ofiţerilor tineri 
având un cult pentru el de când le-a fost desăvârşit 
îndrumător în calitate de profesor la Şcoala de Ofiţeri. 

 Are foarte frumoase aptitudini de conducător de 
trupe, pe care le-a probat la toate aplicaţiunile ce a condus 
sau organizat şi la care a arătat că concepe just, ia hotărâri 
sigure şi foarte repezi şi posedă tenacitatea de a-şi duce la 
succes desăvârşit măsurile chibzuite ce a luat. 
 De o capacitate excepţională, atât tehnică - evidenţiată 
la Şcoala Ofiţerilor şi mai ales la tragerile ce a condus în 
mod magistral şi cu mult profit pentru toţi asistenţii, cât şi 
tactică - probată ca comandant de partid la aplicaţiuni, cum 
şi ca director de exerciţiu. 
 Posedă calităţi intelectuale remarcabile şi toată 
capacitatea sa o pune în mod cu totul dezinteresat numai şi 
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numai în interesul oştirii. Are o vastă cultură, nu numai 
profesională, dar şi în domenii străine armatei. 
 Model viu de imitat de camarazii şi subalternii săi – 
faţă de care are o salutară înrâurire – din punct de vedere al 
perfectei educaţii sub toate aspectele. 
 Îndeplinirea serviciului a fost mai presus de orice 
laudă, dând regimentului un aport remarcabil atât la biroul 
instrucţiei cât şi în conducerea, instruirea şi desăvârşita 
educare a divizionului său. 
 Îndeplineşte condiţiunile de stagiu, vechime şi 
capacitate şi, deşi din cauza nevoilor serviciului nu a putut 
să facă şi o lungă practică administrativă, graţie calităţilor 
excepţionale ce posedă, îl cred în stare ca repede să se 
desăvârşească şi în administraţie şi deci că va fi un foarte 
bun comandant de regiment din toate punctele de vedere, 
capabil prin excelenţă să desăvârşească formarea – în 
special – a unui corp ofiţeresc. 
 Îl propun cu toată convingerea a fi înaintat la alegere 
şi a i se încredinţa comanda definitivă de regiment.” 
 Asemenea aprecieri elogioase se regăsesc în toate 
foile calificative de până la începutul celui de-al doilea 
război mondial. Ele îi aduc în mod firesc numirea la 
comandă de regiment şi înaintarea la gradul de colonel. 
Astfel, la 1 noiembrie 1937 devine comandant al 
Regimentului 32 Artilerie din Satu Mare, iar ulterior la data 
de 27 februarie 1939 este avansat la gradul de colonel. 
 Situaţia dificilă prin care trecea ţara în primăvara lui 
1939 îi dă posibilitatea să probeze încă o dată calităţile sale 
deosebite de luptător, faptul că realitatea câmpului de luptă 
era pentru el o adevărată pasiune. Deşi se găsea într-o 
situaţie dificilă cu unitatea sa, din cauza lipsurilor materiale 
şi a deficitului mare de ofiţeri, el reuşeşte să ia toate 
măsurile pentru a pune regimentul pe picior de război, în 
vederea plecării pe zonă. Datorită acţiunii sale energice, un 
divizion din regimentul său a putut pleca în primele ore în 
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acoperire la Teceu (Maramureş), perfect echipat şi pregătit 
pentru a-şi îndeplini misiunea. Pe zona de concentrare 
regimentul s-a prezentat în cele mai bune condiţii de 
pregătire pentru război, atât ca întreţinere cât şi ca dotare şi 
echipare. 
 Rapturile teritoriale din 1940, care au sfârtecat trupul 
ţării, determină redislocări şi desfiinţări de unităţi. 
 Şi Regimentul 32 Artilerie are o asemenea soartă, 
fiind desfiinţat. După încheierea acestei operaţiuni, 
colonelul Popescu Constantin este numit comandant al 
Regimentului 24 Artilerie din Roman, la 16 decembrie 
1940. 
 Decretul 1798 din 22 iunie 1941, prin care se  
mobiliza Armata Română în vederea intrării în campanie, îl 
găseşte la comanda Regimentului 24 Artilerie. 
 Personalitatea colonelului Popescu Constantin îşi 
pune, amprenta şi asupra acestei unităţi. Măsurile luate de 
el în vederea pregătirii de război o transformă într-o 
structură de elită a armatei române. Pe bună dreptate, 
comandantul Diviziei 14, generalul Stavrescu, considera 
Regimentul 24 Artilerie ca pe “cel mai bine pregătit 
regiment din întreaga artilerie română, fiind citat pentru 
fapte de arme neîntrecute, pe întreaga armată”. 
 Participând la campania din anul 1941, din iunie şi 
până în octombrie, colonelul Popescu Constantin, în 
aproape toate luptele, de la forţarea Prutului din Basarabia 
şi până la Odessa, a avut comanda artileriei divizionare, 
dând dovadă de pregătire artileristică puţin obişnuită. A 
fost astfel un sprijin permanent şi preţios al infanteriei, 
dându-i acesteia posibilitatea de a-şi îndeplini misiunile cu 
minimum de pierderi. 
 În luptele de la Odessa a condus şi întreţinut un tir de 
artilerie ucigător, producând imense pierderi inamicului, iar 
regimentul său a săvârşit acte de bravură legendare, oprind 
un atac inamic asupra poziţiilor artileriei, cu focul 
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tunurilor, mitralierelor şi chiar prin lupta corp la corp. 
Pentru meritele sale deosebite a fost decorat cu ordinul 
“Coroana României” clasa a III-a cu Spade şi Panglică de 
“Virtute Militară”, precum şi cu “Crucea de Fier” germană, 
clasa a II-a. 
 Odată cu retragerea Diviziei 14 de pe front şi cu 
demobilizarea unităţilor sale, colonelul Popescu Constantin 
este numit, la 15 martie 1942, la comanda artileriei Diviziei 
1 Gardă. La 1 septembrie 1942 se înfiinţează 
Comandamentul operativ al Diviziei 1 Gardă la Constanţa, 
iar el este numit comandant secund la acest comandament, 
îndeplinind în acelaşi timp şi funcţia de comandant al 
Brigăzii de Gardă. 
 În calitatea sa de comandant secund operativ, 
colonelul Popescu a pus încă o dată în valoare cunoştinţele 
sale profesionale superioare, cu ocazia întocmirii unui nou 
plan de apărare a Litoralului şi în supravegherea şi 
aplicarea lui de către unităţi. 
 Ca artilerist, a detaliat planul întrebuinţării artileriei în 
cele mai mici amănunte şi, graţie tactului său, a reuşit să 
pună de acord misiunile de tragere ale unităţilor artileriei 
germane şi române din zona Constanţa, realizând astfel un 
plan unic perfect, adaptat nevoilor operative. Prestaţia sa 
deosebită de la începutul campaniei şi până în 1943, 
determină pe superiori să-l propună pentru înaintarea la 
gradul de general de brigadă. 
 Acesta îi va fi acordat la 23 martie 1944, după ce, la 5 
februarie, fusese mutat comandant al artileriei Corpului 5 
Armată. Peste numai câteva zile de la primirea gradului de 
general, el pleacă pe front, unde rămâne până la 12 iulie 
1944, când este chemat la Marele Stat Major,  dându-i-se 
misiunea specială de a organiza apărarea contra 
paraşutiştilor. 
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 Documentarea în vederea îndeplinirii misiunii 
încredinţate şi finalizarea ei sunt întrerupte de evenimentele 
de la 23 august 1944. 
 Momentul a constituit o cotitură şi în destinul 
generalului de brigadă Constantin Popescu. 
 Într-o notă autobiografică, el încearcă să-şi definească 
opţiunile şi să justifice poziţia pe care s-a situat după 23 
august 1944. 
 În acest sens, la câţiva ani după eveniment el 
consemna: ”Am dorit întotdeauna ca România să fie o 
republică democratică şi nu monarhie. Am urât dinastia 
regilor nemţi degeneraţi şi clicile lor afaceriste şi 
cosmopolite. 
 Am urât pe huligani şi toate organizaţiile de tip fascist. 
 Am avut o profundă antipatie pentru legionari. 
Venirea lor la putere şi toate ororile comise de ei, mi-au 
produs o mare repulsiune. 
 Am urât pe Antonescu şi regimul lui şi aşteptam cu 
nerăbdare prăbuşirea acestui regim odios. Pe plan 
internaţional, am urât pe imperialişti şi metodele lor de 
exploatare şi cucerire. 
 Am urât dictatorii fascişti Hitler, Mussolini şi Franco, 
iar căderea lor mi-a produs satisfacţie. 
 Am dorit înţelegerea cu Uniunea Sovietică încă de la 
instaurarea statului socialist în această ţară mare şi vecină 
şi o colaborare sinceră cu ea, pe plan politic şi economic. 
 La 23 august 1944 când au fost create  condiţiunile 
pentru afirmare a năzuinţelor politico-ideologice, m-am 
alăturat cu toată căldura şi convingerea forţelor progresiste, 
solicitând cinstea de a lupta în rândurile Partidului 
Comunist Român…” 
 Convingere sau oportunism? Numai el cunoştea 
realitatea. Cert este că imediat după 23 august este chemat 
să îndeplinească o serie de funcţii care nu aveau tangenţă 
cu ceea ce reprezentase el până atunci. La 1 noiembrie 
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1944 este numit Comandant al Comenduirii Pieţii 
Bucureşti. În acelaşi an devine membru al partidului 
comunist în rândurile căruia rămâne până în 1950, când a 
fost exclus, din motive secrete, după cum consemnează el 
într-o notă autobiografică. 
 În februarie 1945, împreună cu un grup de generali şi 
ofiţeri, redactează şi publică un protest îndreptat împotriva 
generalului Rădescu, şeful guvernului. 
 Atitudinea sa contribuie la sporirea încrederii în el a 
noilor autorităţi instituite după căderea guvernului 
Rădescu, iar drept răsplată este numit, de la 6 martie 1945 
în fruntea Direcţiei Generale a Poliţiei, contribuind la 
crearea “unei poliţii democrate”, bucurându-se de 
aprecierile deosebite ale lui Teohari Georgescu, ministrul 
de interne, aprecieri care îi aduc avansarea la gradul de 
general de divizie la 23 august 1946. 
 Ulterior se remarcă în două momente deosebite ale 
anilor 1946-1947: unul politic – cel al alegerilor din 1946, 
iar celălalt – seceta cu consecinţele ei dezastruoase în plan 
economic şi social. 
 Despre poziţia lui pe parcursul derulării alegerilor din 
1946, acelaşi ministru, Teohari Georgescu, nota: “Marele 
eveniment al alegerilor din noiembrie 1946 au (sic) 
verificat în mare măsură spiritul de organizare, priceperea, 
tactul şi energia generalului Popescu. Prin munca depusă în 
cadrul Comandamentului Unic Central, prin măsurile juste 
şi promte (sic) ce au fost luate de către Direcţia Generală a 
Poliţiilor s-au putut dejuca planurile  duşmanilor şi crea 
condiţiuni favorabile victoriei poporului român şi clasei 
muncitoare”. 
 “Meritele” evidenţiate fără reţinere de ministru în 
asigurarea victoriei în alegerile “democratice” din 
noiembrie 1946 îl propulsează pe generalul de divizie 
Constantin Popescu tot mai sus pe scara ierarhică în 
Ministerul de Interne. El este desemnat să îndeplinească 
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funcţia de secretar general în cadrul Secretariatului General 
pentru Trupe din Ministerul de Interne. Acelaşi ministru de 
interne, Teohari Georgescu, referindu-se la prestaţia lui 
Constantin Popescu în noua funcţie, nota: “Atacând cu 
curaj toate problemele legate de necesitatea întăririi forţelor 
armate ale M.A.I., a reuşit să dea trupelor organizarea, 
dotarea şi îndeosebi instrucţia necesară pentru a putea 
deveni pavăza Republicii Populare Române.” 
 La 1 februarie 1948 el este adus la conducerea 
Marelui Stat Major al armatei, unde va rămâne până la 18 
martie 1950, când a fost trecut în rezervă. 
 Cât s-a aflat la conducerea Marelui Stat Major, 
generalul Constantin Popescu s-a străduit să aplice cu 
scrupulozitate liniile directoare trasate de partid şi, mai 
ales, a manifestat obedienţă faţă de noile organe care 
materializau imixtiunea directă a politicului în conducerea 
armatei. Structura organelor de partid a fost reorganizată. 
Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie, Cultură 
şi Propagandă a fost înlocuit în toamna anului 1948 cu 
Direcţia Superioară Politică a Armatei, aflată sub 
conducerea nemijlocită a C.C. al P.C.R.. La rândul lor 
serviciile pentru educaţie, cultură şi propagandă au fost şi 
ele transformate în direcţii politice, la comandamentele de 
regiuni militare şi de armă, şi în secţii politice la celelalte 
comandamente. Tot în acest domeniu se remarcă şi 
constituirea, în primăvara anului 1949, a primelor 
organizaţii ale Uniunii Tineretului Muncitor în armată. 
Concomitent cu modificările structural-organizatorice s-a 
desfăşurat cu intensitate sporită campania de epurare şi de 
numire în funcţiile principale a unor activişti comunişti şi a 
unor “ataşaţi cauzei socialismului”. 

Selecţionarea candidaţilor pentru şcolile militare s-a 
efectuat aproape în exclusivitate din rândurile muncitorilor, 
ţăranilor şi ale unor intelectuali consideraţi devotaţi 
poporului. 
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S-au aplicat noi principii de pregătire a ofiţerilor şi 
subofiţerilor menite să asigure “primenirea” rapidă a 
corpului de cadre: au fost scoase rapid promoţii de ofiţeri şi 
subofiţeri recrutaţi după principiul de clasă, au fost aduşi în 
armată numeroşi activişti care nu aveau pregătirea 
necesară, completându-şi studiile ulterior, au fost 
promovaţi în rândul ofiţerilor numeroşi subofiţeri şi soldaţi, 
mulţi veniţi în armată pe bază de voluntariat, principala lor 
calitate fiind devotamentul faţă de regimul democrat-
popular. 

Principiul unităţii de comandă a fost nesocotit, 
ordinele comandanţilor nefiind valabile fără semnătura 
locţiitorilor politici. 

Şi-au încetat existenţa structuri tradiţionale valoroase 
ale armatei, cum erau inspectoratele generale de armată, 
secretariatul ministrului, Consiliul Superior al Oştirii etc. 

S-a încercat şi introducerea unor noi structuri şi forme 
organizatorice menite să asigure întărirea tuturor 
categoriilor de forţe armate, dar ele nu au fost asigurate cu 
mijloacele necesare unor acţiuni eficiente. 

Schimbarea cerinţelor câmpului de luptă, dezvoltarea 
tehnicii militare, dezvoltarea trupelor mecanizate, de 
tancuri şi autotunuri au condus în mod firesc la desfiinţarea 
cavaleriei. În domeniul transmisiunilor, la 1 februarie 1949 
se produce transformarea Brigăzii de Transmisiuni în 
Comandamentul Transmisiunilor Armatei. Tot acum se 
creează cadrul organizatoric pentru trupele chimice, prin 
înfiinţarea la comandamente a câte unui birou de apărare 
antichimică şi a câte unui pluton de apărare antichimică la 
fiecare divizie sau brigadă independentă. 

Ca urmare a desfiinţării industriei aeronautice 
româneşti după încheierea conflagraţiei mondiale, aviaţia 
devine dependentă de importuri realizate în exclusivitate 
din Uniunea Sovietică. Începând cu 1949, de aici sunt 
importate avioane de vânătoare clasice, de cercetare şi de 
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vânătoare reactivă, ceea ce va conduce, în 1951, la 
înfiinţarea primei divizii de aviaţie de vânătoare reactivă 
din armata română. 

Marina nu dispunea de mijloacele necesare apărării 
litoralului maritim şi fluvial, navele erau insuficiente, 
depăşite tehnic, uzate fizic şi moral. Remediul a fost 
considerat a fi repararea navelor existente şi intrarea în 
compunerea marinei române a două distrugătoare, cinci 
monitoare, un submarin, o şalupă de dragaj şi cinci şalupe 
de serviciu. Comandamentul Forţelor Fluviale a fost 
reorganizat la 1 august 1951, primind denumirea de Flotila 
de Dunăre. 

Directiva pentru instrucţie, adoptată în 1948, păcătuia 
prin punerea la baza procesului de pregătire a unor “idei 
doctrinare, procedee şi metode de luptă indicate prin 
regulamentele de luptă sovietice” care nu erau adecvate 
totdeauna condiţiilor specifice armatei române. 

Misiunea general-colonelului Constantin Popescu de 
conducere a Marelui Stat Major, este întreruptă brusc la 18 
martie 1950, când este trecut în rezervă. Se pare că în 
luarea acestei hotărâri a atârnat greu faptul că el căzuse în 
dizgraţia conducerii Partidului Muncitoresc Român. Ca 
urmare, în 1950, este exclus din partid printr-o hotărâre a 
C.C. al P.M.R. 

După trecerea în rezervă el este numit totuşi într-o 
funcţie înaltă în viaţa civilă devenind ministru adjunct în 
Ministerul Construcţiilor până în 18 ianuarie 1952. De 
asemenea în perioada 1948 – 1953 a fost ales deputat în 
Marea Adunare Naţională din partea Regiunii Argeş. 

De-a lungul controversatei dar prodigioasei sale 
cariere militare, generalul Constantin Popescu a fost 
decorat cu numeroase ordine şi medalii româneşti şi străine 
dintre care menţionăm pe cele mai semnificative: “Coroana 
României”, “Steaua României”, Crucea de Război 
(italiană), “Sfânta Ana” (rusă), “Crucea de Fier” clasa a II-
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a (germană), medalia “Victoria” (sovietică), “Steaua 
Republicii Populare Române” clasa a II-a, Ordinul 
“Apărarea Patriei” clasa a II-a, medalia “Victoria” (R.P.R.) 
etc. 
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General de armată 

 LEONTIN SĂLĂJAN 
Şef al Statului Major General în anii: 1950-1954 

 
 S-a născut la 19 iunie 1913 în 
comuna Santău, plasa Tăşnad, 
judeţul Sălaj, ca fiu al lui Gheorghe 
şi Maria Silaghi, familie de români 
greco-catolici. 
 Prin Decizia 5160 din 1947 a 
Ministerului Justiţiei, Direcţia 
Juridică, şi-a schimbat numele din 
Silaghi în acela de Sălăjan. 
 La vârsta de 14 ani s-a angajat 
ucenic la căile ferate, ulterior 

devenind muncitor lăcătuş. În această perioadă participă la 
acţiuni greviste, înrolându-se în mişcarea muncitorească şi 
în cea sindicală. Este promovat în conducerea sindicatului 
ceferiştilor din Timişoara. Devine membru al partidului 
comunist în toamna anului 1939. Ulterior, în timpul 
războiului este ales membru al comitetului judeţean de 
partid din judeţul Timiş-Torontal şi apoi secretar al 
comitetului regional Banat. Se numără printre organizatorii 
unor acţiuni îndreptate împotriva regimului antonescian, la 
Reşiţa, Arad, Bocşa, Timişoara. Odată cu accederea la 
putere a comuniştilor primeşte misiuni de conducere în 
comitetele regionale din Timişoara şi Oradea, apoi devine 
membru al Comitetului Central al partidului până în 1955, 
când este ales membru al biroului politic, iar din 1965 
membru al Comitetului Executiv. 
 Pe linie de stat a deţinut în perioada 1948-1949 funcţia 
de adjunct al ministrului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, 
pentru ca în anii 1949-1950 să fie numit ministru al 
Construcţiilor. 
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 Primul contact cu armata îl stabilea la 13 martie 1934 
când este recrutat şi repartizat la arma geniu, în 
conformitate cu articolul 72 din Legea recrutării, ca 
absolvent al Şcolii de meseriaşi de pe lângă Atelierele 
C.F.R. Timişoara. La data de 9 noiembrie 1934 este 
încorporat pentru stagiul militar şi repartizat la Regimentul 
3 Transmisiuni. Pe timpul efectuării stagiului militar este 
înaintat succesiv la gradele de fruntaş la 1 martie 1935, 
caporal la 1 iunie acelaşi an şi sergent în 16 octombrie 
1935, dată la care este trecut în rezervă. În timpul 
războiului a fost mobilizat pentru lucru, în prima parte ca 
lucrător la C.F.R. Începând cu aprilie 1945 mobilizarea 
pentru lucru este stabilită pentru faptul că era “lucrător la 
ziarul «Luptătorul Bucureştean», Timişoara”, conform 
ordinului 1201 al  Comandamentului Teritorial Bucureşti. 
 Deşi legăturile sale cu instituţia militară au fost 
sporadice, neavând nici un fel de pregătire în domeniu, în 
anul 1950 devine şef al Marelui Stat Major, funcţie în care 
se remarcă prin zelul de executant al liniilor trasate de 
partid. Zelul şi fidelitatea dovedite îl propulsează, începând 
cu anul 1955 în funcţia de ministru al Forţelor Armate, 
funcţie în care rămâne până în anul 1966, când moare, la 
data de 28 august. Pregătirea sa în domeniul militar a 
constat în frecventarea unui curs special superior în cadrul 
Academiei Generale pe care l-a absolvit în anul 1953. 
 Din anul 1946 a fost ales deputat în Marea Adunare 
Naţională în toate legislaturile, până la încetarea din viaţă. 
 A primit titlul de “Erou al Muncii Socialiste”, alte 
ordine şi medalii româneşti. 
  
 
 
 
 
 



 296

 
General de armată 

 TUTOVEANU ION 
Şef al Statului Major General în anii: 1954-1965 

 
 S-a născut la 26 decembrie 
1914 în comuna Lieşti, judeţul 
Tutova.   
 Copilăria şi-a petrecut-o în 
Focşani unde a urmat şi cursurile 
şcolii generale şi ale Liceului 
“Unirea” pe care l-a absolvit cu 
diplomă de bacalaureat în anul 
1932. 
 În perioada 1933-1935 a 
frecventat, la Iaşi, cursurile 

Facultăţii de Drept. 
 Noţiunile de bază necesare carierei de ofiţer şi le-a 
însuşit la Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Infanterie din 
Sibiu, între anii 1935-1938. La absolvire a fost repartizat la 
Regimentul 10 Vânători din Tighina, în calitate de 
comandant de pluton, având gradul de sublocotenent. 
 Este singurul general învestit cu răspunderea de şef al 
Marelui Stat Major după 1945 care a fost combatant în al 
doilea război mondial, atât în campania din Est, cât şi în 
cea din Vest. 
 Pe timpul războiului a fost comandant de pluton, 
adjutant la comandantul de regiment şi comandant de 
companie la Regimentul 50 Infanterie din Divizia 35 
Infanterie şi la Regimentul 10 Dorobanţi din Divizia 6 
Infanterie. Cu această unitate a participat la eliberarea 
Chişinăului, a Odessei şi la bătălia de la Cotul Donului. 
Tânărul ofiţer a cunoscut calvarul prizonieratului împreună 
cu ostaşii din Divizia 6 Infanterie, care a căzut în 
captivitate în noiembrie 1942 la Cotul Donului. Peste 
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aproape un an, la 2 octombrie 1943 s-a înrolat în Divizia 
“Tudor Vladimirescu”, formată din prizonieri români, la 
Riazan (200 km sud de Moscova). 
 În campania din Vest a participat cu această divizie, 
îndeplinind funcţia de şef de stat major de regiment şi 
operator în statul major al diviziei. Cele mai puternice 
impresii le-a păstrat de la luptele pentru forţarea Mureşului, 
apoi pentru eliberarea Oradiei unde a pierdut pe unul dintre 
cei mai buni camarazi şi prieteni, comandantul 
Regimentului 2 Infanterie, colonelul Buzoianu, mort eroic 
pe câmpul de luptă. 
 Întors în ţară, a urmat cursurile Şcolii Superioare de 
Război (1946-1948), iar în 1949 a fost trimis în Uniunea 
Sovietică la Academia Militară Superioară a Statului Major 
General, pe care a absolvit-o în 1951. 
 La revenirea în ţară a fost numit locţiitorul şefului 
Direcţiei Operaţii, apoi şef al acestei direcţii din Marele 
Stat Major, funcţie pe care a îndeplinit-o până în anul 1954. 
Din acest an până în 1965 a condus Marele Stat Major, 
fiind generalul care s-a menţinut cea mai lungă perioadă în 
această funcţie. Experienţa la conducerea celui mai 
important eşalon al Armatei Române i-a fost marcată de 
măsurile în desfăşurare pentru “democratizarea” armatei, 
reorganizarea armatei după război conform opţiunii 
factorului politic, participarea la activităţile specifice ale 
Tratatului de la Varşovia (fiind unul din semnatarii 
documentelor de constituire ale acestei alianţe politico-
militare), retragerea trupelor sovietice din România în vara 
anului 1958 ale cărei semnificaţii le-a înţeles în sensul lor 
profund. Din poziţia pe care o avea a influenţat atitudinea 
politică a statului român faţă de crizele specifice 
“războiului rece”, îndeosebi “criza Berlinului” şi “criza 
rachetelor”. A consiliat factorii de putere pentru revenirea 
Armatei Române la tradiţiile ei antebelice şi, deşi a făcut 
parte din Divizia “Tudor Vladimirescu”, a insistat pentru 
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schimbarea şi consacrarea zilei armatei la 25 octombrie şi 
nu la 2 octombrie (ziua constituirii “Diviziei Tudor 
Vladimirescu”). În acest fel s-a spulberat mitul formării 
“Armatei Populare” în România cu “nucleul” său: Divizia 
“Tudor Vladimirescu”. Dimpotrivă, s-a confirmat o 
realitate evidentă în care Armata Română n-a putut fi 
dislocată din elementele ei de continuitate cu toate 
schimbările impuse sau asumate ca necesare, între care şi 
regretabila decizie a desfiinţării corpului vânătorilor de 
munte. 
 În aprilie 1964, generalul Tutoveanu s-a exprimat 
public împotriva prezenţei şi abuzurilor consilierilor 
sovietici la diferite eşaloane ale armatei, de pe poziţia de 
şef al Marelui Stat Major. 
 Din 1965 până în 1981 a îndeplinit funcţia de 
comandant al Academiei Militare. 
 În cariera sa a fost avansat, succesiv, în toate gradele 
militare: sublocotenent (1938), locotenent (1942), căpitan 
(1944), maior (1945), locotenent-colonel (1947), colonel 
(1951), general-maior (1952), general-locotenent (1954), 
general-colonel (1959), general de armată (1964). 
 A fost decorat cu numeroase ordine şi medalii 
româneşti şi străine, între care: Ordinul “Steaua Republicii 
Populare Române”, clasele IV, III, II; Ordinul “Apărarea 
Patriei”, clasa a III-a; Ordinul “Meritul Militar”, clasele III, 
II, I; Ordinul “23 August”, clasele III, II; Titlul de “Erou al 
Muncii Socialiste”; Ordinul “Steaua Roşie” (sovietic); 
Medalia “Victoria” (sovietică); Medalia “Crucea de 
Război” (cehoslovacă); Medalia “Insurecţia Naţională din 
Slovacia”; Ordinul “Drapelul Republicii Populare Ungare”, 
gradul I. 
 
 
 
 



 299

 
General de armată 
 ION GHEORGHE 

Şef al Statului Major General în anii: 1965-1974 
 

 S-a născut la 1 noiembrie 
1923, în comuna Cosminele, 
judeţul Prahova. După absolvirea 
şcolii primare în comuna natală, a 
urmat, din anul 1937, cursurile 
Liceului Industrial nr. 1 “Regele 
Carol al II-lea”, dorind să devină 
inginer electro-mecanic, profesie 
mult apreciată în acea vreme. Din 
cauza decesului prematur al tatălui 

său, a fost nevoit să întrerupă liceul, după 4 ani (în 1941), 
nemaiavând mijloacele materiale ca să continue studiile. 
Pentru a-şi asigura existenţa personală şi a da ajutor 
familiei, fiind cel mai mare dintre cei patru fraţi, s-a angajat 
ca muncitor calificat (ajutor-mecanic) la Arsenalul 
Aeronautic din Bucureşti, unde a fost mobilizat pe loc. 
 După 23 august 1944, a activat în organizaţii de tineret 
ale partidului comunist fiind promovat până la funcţia de 
lider al organizaţiei de tineret Bucureşti (1951-1952). 
 Conform practicii timpului, a fost recrutat şi trimis să 
îndeplinească funcţii în armată, primind direct gradul de 
locotenent-colonel la 20 iunie 1952, ca activist în Direcţia 
Superioară Politică a Armatei. 
 Noţiunile strict necesare carierei de ofiţer şi le-a 
însuşit printr-un curs academic la Academia Militară în anii 
1953-1954. 
 A urmat Şcoala Superioară de Partid pe care a 
absolvit-o în 1949 şi Institutul de Ştiinţe Sociale pe care l-a 
absolvit în 1955. 
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 În aprilie 1955 a fost numit în funcţia de şef al 
Direcţiei Superioare Politice a Armatei. 
 În perioada 1958-1960 a urmat Academia Militară 
“K.E.Voroşilov” din U.R.S.S., în specialitatea comandă şi 
stat major de arme întrunite operative. 
 La revenirea în ţară, a cerut insistent să fie trecut în 
funcţii de comandă, fiind numit, succesiv, comandant al 
Diviziei 11 Mecanizate din Oradea (iulie 1960), comandant 
al Diviziei 10 Mecanizate din Iaşi (februarie 1963) şi 
comandant al Armatei a 2-a din Bucureşti (iunie 1963). 
 La 15 iunie 1965, a fost numit şef al Marelui Stat 
Major. Ulterior, din august 1966, şeful Marelui Stat Major 
a fost şi prim-adjunct al ministrului Apărării Naţionale. 
După mai bine de nouă ani, la 29 noiembrie 1974 a fost 
desemnat vicepreşedinte al Consiliului Popular al Capitalei. 
Până la pensionare (2 mai 1978), a îndeplinit diferite funcţii 
importante în administraţia de stat. 
 În împrejurările Revoluţiei din decembrie 1989, a fost 
rechemat în cadrele active şi numit comandant al 
Academiei Militare, funcţie îndeplinită între 1 ianuarie – 22 
februarie 1990, când a fost trecut în rezervă la cererea sa. 
 A obţinut succesiv gradele militare începând cu 
locotenent-colonel (1952), colonel (1953), general-maior 
(1955), general-locotenent (1964), general-colonel (1967). 
După trecerea în rezervă, a obţinut gradul de general de 
armată (30 noiembrie 2000). 
 Pe timpul îndelungatului său mandat de şef al Marelui 
Stat Major a accentuat pregătirea de luptă pe baza unei 
doctrine proprii şi a regulamentelor noi, care au înlocuit 
vechile regulamente, în parte traduceri după cele sovietice. 
 O experienţă unică ce l-a impresionat pe generalul Ion 
Gheorghe a fost criza din Cehoslovacia, din august 1968, 
când armatele statelor din Tratatul de la Varşovia (mai 
puţin armata României) au invadat statul cehoslovac. 
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 În urma acestui eveniment, şeful Marelui Stat Major a 
fost chemat să organizeze şi să conducă o serie de acţiuni şi 
activităţi pentru întărirea capacităţii de apărare a ţării. 
Generalul Ion Gheorghe s-a implicat personal în elaborarea 
Legii 14/1972 privind organizarea apărării naţionale, în 
conceperea doctrinei militare româneşti şi a condus 
procesul de creare şi dezvoltare a industriei proprii de 
apărare ca şef al Consiliului de Înzestrare a Armatei, 
înfiinţat în 1968. 
 Întrucât România era semnatară a Tratatului de la 
Varşovia, generalul Ion Gheorghe a fost în situaţia de a 
colabora cu organismele supreme ale Tratatului, insistând 
pe respectarea documentelor adoptate şi pe identitatea şi 
libertatea de acţiune şi decizie a autorităţilor române în 
privinţa conducerii armatei. 
 Concomitent, a elaborat şi publicat o serie de articole 
şi studii cu tematică militară, în ziare şi reviste de 
specialitate. De asemenea, şi-a adus contribuţia la 
elaborarea unor lucrări de istorie şi teorie militară, între 
care amintim: “Marea conflagraţie a secolului XX. Al doile 
război mondial” (1971); “Ştiinţa conducerii şi comanda 
militară” (1975); “Doctrina militară românească 1968-
1989” (1999). 
 Ca o apreciere a rezultatelor muncii sale, a fost 
decorat cu ordine şi medalii româneşti şi străine, între care: 
Ordinul “Steaua României”, clasele a IV-a (1953) şi a III-a 
(1974); Ordinul “Muncii”, clasa a III-a (1966); Ordinele 
“Meritul Militar”, clasele III-I; Ordinul “Marea Cruce de 
Merit cu Stea” a R.F. Germană (1971); Ordinul “Meritul 
Marele Cordon” (R.A. Egipt, 1976); Ordinul “Coroana 
Regală în grad de Mare Ofiţer” (Belgia, 1977) ş.a. 
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General colonel 
 ION COMAN 

Şef al Statului Major General în anii: 1974-1976 
 

 S-a născut la 25 martie 1926 în 
comuna Asan-Aga, judeţul 
Teleorman. A urmat şcoala generală 
în comuna Glodeni, judeţul 
Dâmboviţa şi Şcoala Industrială din 
Bucureşti, în perioada 1948-1949. 
 Primele noţiuni specifice 
carierei militare şi le-a însuşit la 
Şcoala Divizionară în garnizoana 
Arad, în perioada 1948-1949. 

 Conform practicilor specifice epocii, în perioada 
1954-1957 şi-a însuşit şi cunoştinţe în domeniul filozofiei, 
la universităţile de marxism-leninism din Bucureşti şi Cluj. 
 În 1959 a fost admis în Academia Militară în cadrul 
Facultăţii de Comandă şi Stat Major, pe care a absolvit-o în 
1962 ca şef de promoţie. 
 Specificul carierei sale militare are ca reper faptul că, 
deşi tânăr ofiţer, a fost numit în funcţii importante în 
eşaloanele superioare ale organismului militar, alternând 
răspunderile în organe de partid (structuri care au existat în 
armata română numai în perioada 1949-1989) cu cele din 
statele majore. În 17 iunie 1962 a fost numit prim-locţiitor 
al şefului Marelui Stat Major, apoi comandant al Armatei a 
3-a (Cluj Napoca), iar din 23 aprilie 1974, prim-adjunct al 
ministrului Apărării Naţionale şi şef al Marelui Stat Major. 
 Ulterior, a fost numit ministru al Apărării Naţionale 
(16 iunie 1976) apoi, din 1980 până în 1989 secretar cu 
probleme militare în aparatul central al fostului partid 
comunist şi deputat în organul legislativ al ţării, în toate 
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legislaturile, începând cu anul 1965, fiind considerat unul 
din liderii vieţii politice şi publice din timpul respectiv. 
 Deşi regimul politic din România până în 1989 
impunea reguli rigide, mai ales pentru ofiţeri, iar liderii 
militari erau adesea consideraţi exponenţi ai acestui regim, 
generalul Ion Coman se bucura de respectul şi încrederea 
colaboratorilor şi încerca să promoveze metode sau reguli 
care au diminuat excesele, arbitrariul sau teama în 
exercitarea actului de conducere şi de comandă din armată. 
 Deschiderea în planul relaţiilor interumane s-a 
concretizat şi în plan teoretic prin lucrări precum “Forţa 
disciplinei militare conştiente”, “Coordonate umane ale 
apărării naţionale”, “Cunoaşterea de sine – fascinaţie şi 
repulsie” etc. 
 Poziţia, într-o anumită privinţă, distinctă a generalului 
Ion Coman în raport cu realitatea politică generală din 
timpul cât a fost învestit cu demnităţi publice, a fost 
remarcată şi în străinătate. Generalului Ion Coman i s-au 
acordat peste 30 de decoraţii de către şefi de stat din ţări 
socialiste sau nesocialiste iar, fapt aproape singular, a fost 
primit de preşedintele Statelor Unite ale Americii cu cele 
mai înalte onoruri militare, în martie 1976, fiind primul şef 
de Stat Major dintr-o ţară est-europeană care s-a bucurat de 
această atenţie (a fost primit cu gardă de onoare şi cu 
proceduri specifice primirii şefilor de stat, ceea ce a generat 
nedumeriri în mediile politice din capitala americană). 
 Pe timpul mandatului de şef al Marelui Stat Major, 
organul suprem de concepţie militară şi de conducere a 
armatei şi-a consolidat structurile care şi-au extins 
atribuţiile inclusiv în domeniul înzestrării armatei cu 
tehnică din producţia internă, iar în planul instruirii trupelor 
s-a renunţat la scheme rigide şi practici ineficiente. 
 Între modelul teoretic abordat în lucrările sale şi 
realitatea dură specifică României timpului respectiv şi mai 
ales proprie vieţii plină de privaţiuni şi rigori din mediul 
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militar era o discrepanţă evidentă. Totuşi, generalul Ion 
Coman a intervenit, atât cât era posibil, pentru promovarea 
valorilor tradiţionale ale vieţii ostăşeşti şi pentru cultivarea 
respectului faţă de eroismul ostaşului român pentru 
apărarea ţării. 
 A fost avansat succesiv în grade militare astfel: 
sergent-major (1949); locotenent (1950); locotenent-major 
(1951); căpitan (1952); maior (1952); locotenent-colonel 
(1954); colonel (1957); general-maior (1962); general-
locotenent (1966) şi general-colonel (1971). 
 Din 1976 până în 1980 a îndeplinit funcţia de ministru 
al Apărării Naţionale. Ulterior, generalului Ion Coman i s-
au încredinţat răspunderi în organismele supreme ale 
fostului partid comunist şi ale statului până în 22 decembrie 
1989. 
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General colonel 

 ION HORTOPAN 
Şef al Statului Major General în anii: 1976-1980 

 
 S-a născut la 12 martie 1925 
în comuna Turcineşti, judeţul Gorj, 
într-o familie de ţărani gospodari. 
După absolvirea a şapte clase 
primare (1939), a lucrat timp de 
mai mulţi ani, ca băiat de prăvălie 
(1939-1943), vânzător la magazin 
alimentar (1943-1946) şi ca activist 
UTC (1946-1948). Anul 1948 i-a 
marcat adolescenţa şi apoi întreaga 
viaţă. A fost anul în care şi-a ales 

cariera militară. La 15 februarie 1949 i s-a acordat gradul 
de locotenent în arma infanterie, fiind numit instructor de 
tineret la Regiunea a 3-a Militară. Noţiunile de bază şi le-a 
însuşit la cursuri de formare şi specializare pe timpul 
stagiului militar. În perioada iunie – decembrie 1949 a 
urmat Cursul de comandanţi de batalioane infanterie din 
Sibiu. La finele aceluiaşi an, a fost avansat locotenet-major 
(28 decembrie 1949) şi căpitan (30 decembrie 1949) şi 
numit şeful Biroului 3 din Secţia a 2-a a Direcţiei Cadre a 
Forţelor Armate. A deţinut această funcţie până în ianuarie 
1952, când a fost promovat ca şef al Secţiei Cadre la 
Regiunea a 3-a Militară. La 9 mai 1952, a fost avansat la 
gradul de maior. Timp de zece luni (ianuarie – noiembrie 
1954), a fost ofiţer cursant la Cursul de comandanţi de 
regimente infanterie din Făgăraş. Ulterior, a îndeplinit, 
succesiv, funcţiile de locţiitor al comandantului la 
Regimentul 156 Mecanizat (decembrie 1954 – decembrie 
1955) şi comandant al Regimentului 106 Mecanizat 
(decembrie 1955 – august 1956), fiind apreciat, an de an, 
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ca un ofiţer cu perspective de dezvoltare, muncitor, 
conştiincios, disciplinat şi bun executant al ordinelor. Între 
timp, la 15 mai 1956, a fost înaintat la gradul de 
locotenent-colonel. În perioada 1956-1959, a urmat 
cursurile Academiei Militare Generale, Facultatea Arme 
Întrunite, obţinând rezultate foarte bune şi bune. După 
absolvirea acesteia, a comandat, timp de aproape trei ani 
(octombrie 1959 – august 1962), Regimentul 4 Mecanizat. 
În iulie 1962, a absolvit Liceul “Ady Endre” din Zalău. A 
îndeplinit apoi funcţiile de ofiţer 1 în Direcţia Pregătirii de 
Luptă (1963-1965), locţiitor la Divizia 1 Mecanizată şi 
comandant al Diviziei 11 Mecanizată (1965-1973). Între 
timp, a fost avansat colonel (30 decembrie 1962) şi 
general-maior (20 august 1969). În intervalul 1 octombrie 
1973 – 31 martie 1974, a urmat Cursul postacademic arme 
întrunite şi tancuri, la Academia Militară Generală. 
 Ca urmare a rezultatelor obţinute şi a experienţei 
profesionale i s-au încredinţat funcţii de mare răspundere: 
comandant al Armatei a 3-a (7 iunie 1973 – 1 iulie 1976), 
prim-adjunct al ministrului Apărării Naţionale şi şef al 
Marelui Stat Major (1 iulie 1976 – 31 martie 1980) şi 
comandant al Comandamentului Infanteriei şi al Tancurilor 
(31 martie 1980 – 24 februarie 1992). A fost avansat 
general-locotenent (19 august 1974) şi general-colonel (23 
august 1984). 
 A fost decorat cu Ordinul “Steaua României”, Medalia 
şi Ordinul “Meritul Militar”, Ordinul “Tudor 
Vladimirescu”, clasa a III-a, Ordinul “Apărarea Patriei”, 
clasa a III-a şi cu o serie de ordine străine (Egipt şi R.D. 
Germană). 
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General de armată (post-mortem) 

 MILEA VASILE 
Şef al Statului Major General în anii: 1980-1985 

 
 Fiu al soţilor Gheorghe şi 
Elisabeta Milea, Vasile Milea s-a 
născut la 1 ianuarie 1927, în 
localitatea Lereşti, judeţul Argeş. 
După terminarea şcolii primare din 
comuna natală, a urmat cursurile 
Liceului Comercial “Mihai I” din 
Bucureşti, pe care l-a absolvit în 
iunie 1946. Din ianuarie până în 
iunie 1947, ca învăţător suplinitor, 

a fost un element cu dragoste de învăţătură, liniştit, modest 
şi cu o bună comportare morală. În octombrie 1947, a fost 
selecţionat şi trimis să urmeze Şcoala Militară de Ofiţeri de 
Infanterie pe care a absolvit-o în mai 1949, obţinând gradul 
de sublocotenent. Ulterior, ca tânăr ofiţer, a îndeplinit 
succesiv funcţiile de comandant de pluton, comandant de 
companie şi batalion de tancuri la Brigada 9 Tancuri (până 
în octombrie 1950). Între timp, la 30 decembrie 1949, a 
fost avansat la gradul de locotenent. 
 Obţinând rezultate bune în muncă şi fiind un ofiţer cu 
reale calităţi şi perspective de dezvoltare, a fost trimis la 
Academia Militară Generală, Facultatea de Tancuri, pe care 
a absolvit-o în septembrie 1952 cu calificativul “foarte 
bine” şi diplomă de merit. La 13 iunie 1952, a fost avansat 
la gradul de locotenent-major. 
 După absolvirea Academiei Militare Generale, în 
perioada septembrie 1952 – februarie 1958, a îndeplinit 
succesiv funcţiile de locţiitor pentru blindate, tancuri şi 
mecanizate la Corpul 38 Armată, şef al Secţiei Pregătire de 
Luptă la Regiunea I-a Militară, comandant al Regimentului 
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196 Tancuri şi Autotunuri, şef de stat major şi comandant 
la Divizia 49 Mecanizată şi locţiitor al şefului Secţiei 
Pregătire de Luptă la Regiunea a II-a Militară. În acest 
interval de timp, a fost înaintat în grad astfel: căpitan – 5 
septembrie 1952, maior – 14 august 1954 şi locotenent-
colonel – 13 noiembrie 1956. 
 În octombrie 1959, locotenent-colonelul Milea Vasile 
a fost numit locţiitorul pentru învăţământ al şefului Şcolii 
Militare de Ofiţeri de Tancuri şi Auto din Piteşti. În urma 
rezultatelor obţinute în muncă, în noiembrie 1960, a fost 
promovat în funcţia de comandant al şcolii. Şi în perioada 
cât s-a aflat la comanda şcolii a fost apreciat ca “un ofiţer 
bine pregătit şi cu deosebite calităţi organizatorice”. La 30 
decembrie 1962, a fost avansat la gradul de colonel. 
 În intervalul octombrie 1963 – septembrie 1964, a 
urmat Cursul Academic Superior în Academia Militară, pe 
care l-a absolvit cu calificativul “bine”. Numit comandant 
al Diviziei 6 Tancuri (7 septembrie 1964), funcţie pe care a 
deţinut-o timp de 9 luni (până la 15 iunie 1965), a fost 
apreciat ca un bun organizator, cu temeinice cunoştinţe 
tactic-operative, expeditiv, exigent şi operativ în rezolvarea 
sarcinilor, la 25 octombrie 1964 fiind avansat la gradul de 
general maior. În urma rezultatelor obţinute la comanda 
diviziei de tancuri, în iunie 1965, a fost promovat în funcţia 
de şef de stat major al Armatei a 3-a române, remarcându-
se chiar de la început ca un bun organizator al activităţii, cu 
multă iniţiativă, putere şi voinţă de muncă, exigent şi 
ordonat în lucrările şi documentele de stat major. După 
patru ani în această funcţie, la 8 iulie 1969, i s-a încredinţat 
comanda Armatei a 3-a. În cei patru ani cât s-a aflat în 
fruntea acestui important eşalon al armatei române, a 
dovedit reale calităţi de comandant. A condus cu 
competenţă marile unităţi, unităţile şi formaţiunile 
subordonate, motiv pentru care, la 7 iunie 1973, având 
gradul de general-locotenent (de la 28 august 1969), a fost 
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numit în funcţia de şef de stat major al Gărzilor Patriotice 
din România. După cinci ani, la 5 iunie 1978, generalul 
colonel Milea Vasile (avansat la 7 iunie 1977) a fost numit 
din nou la comanda unei armate, de această dată la Armata 
a 2-a. 
 Referindu-se la activitatea depusă în această calitate, 
ministrul apărării naţionale scria în toamna anului 1979: 
“În funcţia de comandant al armatei cunoaşte bine marile 
unităţi şi unităţile subordonate, particularităţile lor, 
intervenind prin măsuri organizatorice şi angajarea 
comandamentului armatei, la perfecţionarea procesului de 
instruire şi educare, la ridicarea capacităţii de luptă şi de 
mobilizare a acestora. A condus aplicaţii şi controale, 
urmărind în permanenţă aplicarea principiilor doctrinei 
noastre militare. A imprimat un stil de muncă responsabil 
comandanţilor de mari unităţi în rezolvarea atribuţiilor ce 
revin, pe baza legilor ţării. S-a ocupat de îmbogăţirea şi 
perfecţionarea bazei materiale a instrucţiei. O activitate 
susţinută a depus pentru pregătirea paradei de la 23 august 
1979. Acţionează cu perseverenţă pentru cunoaşterea şi 
respectarea legalităţii, a ordinelor şi regulamentelor 
militare. A luat măsuri pentru îmbunătăţirea ordinii şi 
disciplinei în unităţile militare şi marile unităţi 
subordonate, precum şi în garnizoana Bucureşti. A urmărit 
în unităţile armatei să execute întocmai măsurile stabilite 
de Consiliul Militar, pentru a determina creşterea stării şi 
practicii disciplinare la nivelul cerinţelor”. Munca depusă 
în funcţiile avute în cele peste trei decenii de carieră 
militară, precum şi experienţa dobândită, au fost factorii 
care, la 31 martie 1980, au determinat conducerea oştirii 
române să-l numească pe generalul-colonel Milea Vasile în 
funcţia de prim-adjunct al ministrului apărării naţionale şi 
şef al Marelui Stat Major. A îndeplinit  şi această funcţie 
timp de cinci ani, mai precis până la 16 decembrie 1985, 
când a fost promovat în suprema funcţie, de ministru al 
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apărării naţionale. Pe toată scara ierarhică a gradelor şi 
funcţiilor, generalul-colonel Milea Vasile s-a dovedit a fi 
un ofiţer cu o mare putere de înţelegere a fenomenului 
militar, deosebit de drept, cinstit şi cu un dezvoltat simţ al 
datoriei faţă de patrie şi armata sa. Din primul an când a 
îmbrăcat haina de ostaş şi-a consacrat toată puterea de 
muncă, energia şi priceperea unui scop nobil, acela al 
întăririi capacităţii de luptă a unităţilor şi comandamentelor 
din care a făcut parte sau pe care le-a comandat în calitate 
de comandant de regiment de tancuri, comandant al Şcolii 
de Ofiţeri de Tancuri şi Auto, comandant de divizie tancuri, 
comandant de armată, şef al Statului Major al Gărzilor 
Patriotice, şef al Marelui Stat Major şi ministru al apărării 
naţionale. Preocuparea de bază a fost întărirea şi 
modernizarea armatei române, perfecţionarea metodelor de 
instruire pentru luptă a unităţilor şi marilor unităţi tactice şi 
operative, în scopul apărării independenţei şi integrităţii 
teritoriale a României. În toată cariera sa, generalul-colonel 
Milea Vasile a îmbinat competenţa, pregătirea sa teoretică 
şi de specialitate ca tanchist şi stat-majorist, cu 
perseverenţă, iniţiativă şi hotărâre logică. Experienţa sa de 
comandant de unitate şi mare unitate şi practica în funcţia 
de comandant al Şcolii Militare de Ofiţeri de Tancuri şi 
Auto l-au ajutat să experimenteze şi să generalizeze forme 
şi metode moderne de pregătire a cadrelor şi statelor 
majore. Multe generaţii de ostaşi şi cadre militare au 
învăţat de la generalul-colonel Milea Vasile că un 
comandant, indiferent pe ce treaptă a ierarhiei militare este, 
trebuie să fie foarte bine pregătit, să fie un psiholog şi 
pedagog exigent cu sine şi cu cei din jur, integru şi 
principial, cinstit, corect, harnic şi tenace, un viu model în 
cunoaşterea şi aplicarea regulamentelor militare. În 
garnizoanele în care a lucrat: Piteşti, Bucureşti, Constanţa, 
Tg.Mureş, Cluj şi altele, au dăinuit mult timp urmele 
trainice ale personalităţii generalului-colonel Milea Vasile. 
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 Patriotismul şi simţul datoriei de care a dat dovadă în 
întreaga sa carieră l-au determinat ca, în zilele tulburi din 
decembrie 1989, să-l înfrunte cu demnitate pe Nicolae 
Ceauşescu. Şi-a sacrificat viaţa, pentru ca armata, în 
întregul ei, de la general la soldat, să fie împreună cu 
poporul ridicat la luptă. Moare la 22 decembrie 1989, în 
împrejurări controversate. 
 Ca o recunoaştere dreaptă a rolului şi jertfei 
generalului Milea Vasile, a armatei şi jertfelor date de 
aceasta în decembrie 1989, manifestanţii de la Timişoara, 
Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Arad, Braşov şi multe alte 
localităţi au strigat: “Armata e cu noi!”. Vineri, 29 
decembrie 1989, întreaga armată şi-a coborât drapelele de 
luptă în bernă, în semn de cinstire şi recunoştinţă faţă de cel 
ce a fost şi va rămâne în memoria generalilor, ofiţerilor, 
maiştrilor militari, subofiţerilor, militarilor în termen, 
generalul de armată “post-mortem” Milea Vasile (27 
decembrie 1989). Corpul neînsufleţit al eroului, înfăşurat 
cu tricolorul României a fost depus în holul de marmură al 
Academiei de Înalte Studii Militare din Bucureşti. La 
catafalc au făcut de gardă generali, ofiţeri ai armatei 
române şi veterani de război. Dându-i-se onorurile militare 
cuvenite, generalul de armată “post-mortem” Milea Vasile 
a fost înmormântat în cimitirul din comuna natală, Lereşti, 
judeţul Argeş. În memoria generalului erou, astăzi o stradă 
din Bucureşti şi alte străzi din diferite localităţi ale ţării îi 
poartă numele. Societatea numismatică română are marele 
merit că, imediat după evenimentele din decembrie 1989, i-
a dedicat eroului o frumoasă medalie de tombac, cu 
dimensiunea de 60 mm, realizată la Monetăria Statului. 
Aceasta înfăţişează efigia eroului şi textul: “Generalul de 
armată erou Vasile Milea, 1927-1989, ministrul apărării 
naţionale”. Pe verso, în partea superioară este realizată o 
cruce între două ramuri cu frunze de stejar, iar în partea 
inferioară, deasupra panglicii care reuneşte cele două 
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ramuri, este gravată o cască militară. În centru se află scris 
textul omagial: “Jertfa supremă pentru patrie şi onoare 
militară – 22 decembrie 1989”. 
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General locotenent 
 GUŞĂ ŞTEFAN 

Şef al Statului Major General în anii: 1986-1989 
 

La 17 aprilie 1940, în familia 
lui Gheorghe şi a Mariei Guşă din 
satul Spătaru, comuna Costeşti, 
judeţul Buzău, vedea lumina zilei 
cel care avea să fie botezat cu 
numele Sfântului Ştefan. Familia de 
ţărani români aspri şi drepţi avea să 
se mândrească peste ani de această 
alegere făcută, care a predestinat, 
parcă, pe cel ce primise acest nume, 
să parcurgă o carieră militară de 

excepţie şi să-şi lege pentru veşnicie numele de un moment 
crucial din istoria ţării sale pe care a iubit-o aşa cum puţini 
au ştiut să o facă. A fost totodată “cel mai demn dintre toţi 
care s-au aflat, în cei 45 de ani de comunism, în fruntea 
Marelui Stat Major”. 
 Întâlnirea cu viaţa de ostaş este precedată de 
parcurgerea cursurilor şcolii elementare şi ale liceului, pe 
care Ştefan Guşă le-a urmat la Buzău, la una dintre cele 
mai prestigioase şcoli ale oraşului, Liceul “Bogdan 
Petriceicu Haşdeu”. Copilăria şi adolescenţa au fost, ca ale 
oricărui copil de ţăran, marcate de efortul de a-şi depăşi 
condiţia prin râvna deosebită la învăţătură şi prin dragostea 
şi respectul profund faţă de părinţii săi. Rezultatele foarte 
bune obţinute la şcoală, precum şi dorinţa de a face o 
carieră de care se simţea atras în mod irezistibil şi care 
degreva, în mare măsură, părinţii de cheltuielile materiale 
necesare întreţinerii, îi îndreaptă paşii către şcoala de 
ofiţeri. Opţiunea sa îl aduce în toamna anului 1957 în 
oraşul Piteşti, unde este admis la Şcoala Militară de Ofiţeri 
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Activi de Tancuri şi Auto. Matematica învăţată cu 
profesorul buzoian Păunel, de care viitorul general îşi 
aducea întotdeauna aminte cu recunoştinţă, a făcut din 
examenul de admitere un obstacol foarte uşor de depăşit. 
Urmează trei ani (1957-1960) de eforturi deosebite, marcaţi 
de succese, dar şi de zburdălnicii, care îi aduc recompense 
din partea superiorilor, dar şi admonestări uneori. 
 În iarna anului 1960 elevul sergent Ştefan Guşă, aflat 
în ultimul an de şcoală militară, execută stagiul obligatoriu 
de o lună într-o unitate din garnizoana Oradea. La înapoiere 
întocmeşte o lucrare cu tema “Plutonul de tancuri întărit în 
lupta ofensivă împotriva unui inamic trecut în grabă la 
apărare”. Pentru desăvârşirea cunoştinţelor, viitorul ofiţer 
participă la o aplicaţie, în luna mai 1960, în garnizoana 
Cincu, după care, în vară, susţine examenul pentru 
obţinerea brevetului de mecanic conductor clasa a III-a, pe 
care îl promovează cu calificativul de “foarte bine”. 
Notările comandanţilor şi profesorilor care i-au îndrumat 
paşii pe parcursul celor trei ani de şcoală militară, păstrate 
în arhive, conţin un portret veridic al elevului dornic de a se 
depăşi pe sine în permanenţă, de a deveni un ofiţer cu o 
pregătire deosebită care să-i asigure îndeplinirea în condiţii 
de excepţie a misiunilor ce aveau să-i revină. “În anul întâi 
de studii a obţinut rezultate bune şi foarte bune” – se 
consemna în caracterizarea sa. În consecinţă, după 
examenul de promovare în anul doi, a fost declarat elev de 
frunte şi avansat la gradul de caporal. Aprecierile elogioase 
sunt prezente permanent în foile de notare ale lui Ştefan 
Guşă, care la sfârşitul anului al doilea este înaintat la gradul 
de plutonier şi numit încheietor pe şcoală. Rezultatele celor 
trei ani de studii îi conduc superiorii la concluzia că el este 
foarte bine pregătit din punct de vedere militar, fapt 
demonstrat cu prisosinţă “atât cu ocazia practicii la unitate, 
precum şi în aplicaţiile ce s-au executat… Are mari 
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posibilităţi de dezvoltare şi poate comanda în condiţii 
foarte bune plutonul de tancuri”. 
 Trei ani de muncă asiduă, dublată de pasiune şi 
dragoste faţă de arma aleasă îl propulsează pe un loc de 
frunte în rândul tinerilor absolvenţi. 
 La 22 august 1960, prin ordinul de zi nr. 191, în 
conformitate cu prevederile Statului corpului ofiţerilor, lui 
Ştefan Guşă i se acordă gradul de locotenent în “cadrele 
active ale Forţelor Armate”. 
 Aşa cum declara ulterior într-un interviu, sufletul 
tânărului ofiţer se legase de cel al tancului prin fire 
nevăzute, dar trainice: “Tancul are suflet. Se leagă – spunea 
el – de cei care îl exploatează, îl conduc, îl mânuiesc în 
luptă. Pe undeva, orice echipaj se leagă trupeşte şi 
sufleteşte de maşina de luptă. Sufletul lor se transmite şi 
tancului. Poate şi invers, tancul îi însufleţeşte pe cei care îl 
conduc. Oricum, cine îşi iubeşte arma are dreptul să spună 
că arma lui are suflet. Însă primează sufletul soldatului, 
care a fost, este şi trebuie să fie respectat. El este sufletul 
armatei, în ultimă instanţă. Ce mult contează sufletul 
soldatului şi ce mult contează să poţi umbla la sufletul 
soldatului… să poţi fi înţeles de el! Comandanţii care au 
câştigat bătălii, au ştiut să umble la sufletul subordonaţilor. 
E o mare artă să reuşeşti acest lucru, mai ales că armata nu 
se concepe fără exigenţe, fără disciplină”. 
 Erau gândurile care, cu siguranţă, l-au însoţit pe 
Ştefan Guşă de-a lungul întregii sale cariere militare şi care 
i-au adus respectul şi preţuirea de care s-a bucurat 
indubitabil. 
 Tânărul locotenent este numit la 23 august 1960 în 
funcţia de comandant al plutonului 2 tancuri din compania 
a 4-a a Regimentului 68 Tancuri şi Autotunuri. Rezultatele 
obţinute cu plutonul pe care l-a comandat, care s-a situat pe 
primele locuri la verificările de sfârşit de etapă de pregătire, 
îi determină pe şefii ierarhici să-i întocmească o notare de 
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serviciu elogioasă şi să-i acorde calificativul de “foarte 
bine” din primul an de activitate, calificativ ce va fi 
aproape mereu prezent în aprecieri de-a lungul întregii sale 
cariere militare. 
 Această primă evaluare a lui Ştefan Guşă în calitate de 
ofiţer surprindea câteva trăsături definitorii ale 
personalităţii sale: foarte buna pregătire militară şi de 
specialitate, atribute indispensabile unui comandant 
“exigent cu militarii din subordine şi totodată cald şi 
omenos în relaţiile cu aceştia”, cultura sa generală 
deosebită şi disponibilitatea de a împărtăşi cu generozitate 
cunoştinţele sale subordonaţilor în procesul de instruire şi 
educare. Calităţile militare şi pedagogice demonstrate în 
acest prim an de activitate determină mutarea sa într-o 
funcţie menită să le pună în valoare în procesul de formare 
a noilor generaţii de ofiţeri de tancuri. Astfel, între 15 iunie 
1961 şi 6 septembrie 1966 ocupă pe rând funcţiile de 
comandant de pluton, apoi de companie la Şcoala Militară 
Superioară de Ofiţeri de Tancuri şi Auto din Piteşti. 
 Este o etapă deosebită din viaţa ofiţerului Ştefan Guşă, 
caracterizată prin rezultate remarcabile care se 
materializează în succesele obţinute de plutonul şi apoi de 
compania de elevi pe care le-a comandat. Acestea 
determină, în mod firesc, avansarea sa, la 30 decembrie 
1963 la gradul de locotenent-major, iar numai peste doi ani, 
la 30 decembrie 1965, la gradul de căpitan, în mod 
excepţional. 
 Seriozitatea în muncă îi este răsplătită şi prin 
trimiterea sa la cursurile Academiei Militare Generale, 
Secţia Tancuri şi Auto din cadrul Facultăţii Militare 
Tehnice. Timp de 6 ani (1966-1972) viitorul general 
depune un interes deosebit şi un imens volum de muncă 
pentru a se perfecţiona şi a acumula cunoştinţele ce îl vor 
propulsa printre fruntaşii promoţiei sale. Consemnările din 
foile de notare îl caracterizează ca fiind “… un element 
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capabil şi muncitor, dotat cu multă inteligenţă… având o 
comportare exemplară. Este un ofiţer corect şi modest, nu a 
avut abateri disciplinare”, a avut “o activitate deosebită în 
ceea ce priveşte învăţământul, studiind perseverent, 
aprofundând materia şi, în acest fel, reuşind să obţină 
numai rezultate bune şi foarte bune… Munceşte cu 
conştiinciozitate, este perseverent în studiu şi pe această 
bază a fost întotdeauna cu lucrările gata la termen, 
pretinzând şi celor din jur aceasta. Are perspective către 
obţinerea notelor maxime tocmai datorită voinţei cu care 
învaţă şi modului ordonat de muncă… Manifestă multă 
exigenţă faţă de sine însuşi”. 
 Pentru această prestaţie deosebită a fost desemnat să 
îndeplinească funcţia de şef al grupei de studii şi propus să 
fie avansat la gradul de maior, fapt ce se materializează la 
30 decembrie 1971. Tema lucrării sale de diplomă, care 
urma să finalizeze eforturile din cei şase ani de facultate şi 
să-i aducă titlul de inginer, a fost aceea de a se proiecta un 
transportor blindat amfibiu pentru lucrul de stat major, cu 
caracteristici tehnice deosebite şi care să poată fi produs de 
industria românească. 
 Comisia în faţa căreia şi-a susţinut examenul de 
diplomă Ştefan Guşă, a apreciat în mod deosebit soluţiile 
adoptate de proiectant, acordându-i nota maximă – zece. Ca 
o recunoaştere a valorii sale, după absolvire el rămâne în 
cadrul facultăţii în care studiase, îndeplinind în perioada 30 
martie – 7 octombrie 1972 funcţia de lector sau şef de 
lucrări la catedra tehnică de tancuri şi auto. Ca şi în ultimii 
patru ani de facultate, este apreciat cu acelaşi calificativ 
maxim. 
 Aptitudinile deosebite dovedite în perioada cât a 
îndeplinit funcţia de comandă determină factorii de decizie 
din armată să-l numească în funcţia de comandant al 
Regimentului 6 Tancuri “Ion Buteanu”. Data de 7 
octombrie 1972, când preia comanda regimentului, 
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deschide, după cum mărturisea generalul, “o pagină 
frumoasă” din viaţa sa de militar, revenirea la “dragostea 
dintâi – la trupe”, de care se simţea atât de legat. 
Exercitarea comenzii îi dă posibilitatea să pună în operă 
toate cunoştinţele acumulate cu atâtea eforturi până în acel 
moment. Este o etapă de succese deosebite care confirmau 
pregătirea temeinică pe care o poseda. Pregătirea de luptă a 
regimentului, asigurarea tehnică şi materială, pregătirea şi 
desfăşurarea aplicaţiilor cu unitatea sa – toate urmărite cu 
perseverenţă şi cu dorinţa de a fi cât mai aproape de nivelul 
optim, determină aprecieri elogioase la adresa lui Ştefan 
Guşă, din partea comandantului de divizie şi al Armatei a 
3-a cărora li se subordona. 
 În urma primei aplicaţii conduse de Ştefan Guşă, 
comandantul Diviziei 6 Tancuri “Horia, Cloşca şi Crişan” 
nota: “A organizat şi a condus lupta regimentului în 
condiţii bune. Situaţiile create în câmpul tactic le-a rezolvat 
repede şi just. Se orientează bine în teren şi sesizează rapid 
problemele de rezolvat”. La rândul său comandantul 
Armatei a 3-a aprecia că proaspătul comandant de regiment 
“caracterizându-l exigenţa, în primul rând faţă de propria sa 
persoană, dârzenia, perseverenţa, puterea de analiză şi 
percepere, dorinţa de a obţine rezultate foarte bune, are 
perspectiva de a deveni în scurt timp un foarte bun 
comandant de regiment”. 
 Comanda regimentului a deţinut-o până la 13 august 
1976, cu o mică întrerupere, între 1 decembrie 1975 şi 31 
mai 1976, când a urmat Cursul postacademic de 
perfecţionare, Secţia arme întrunite, pe care l-a absolvit cu 
acelaşi calificativ “foarte bine”. 
 Prestaţia sa la comanda Regimentului 6 Tancuri îi 
aduce o nouă avansare în mod excepţional la gradul de 
locotenent-colonel la 23 august 1974, iar după absolvirea 
cursului postacademic este propus să îndeplinească funcţia 
de şef de stat major de divizie. Promovarea are loc la data 
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de 13 august 1976 când este numit în fruntea statului major 
al Diviziei 6 Tancuri “Horia, Cloşca şi Crişan”. 
 Timp de aproape cinci ani eforturile sale se îndreaptă 
spre asigurarea unei capacităţi de luptă superioare a marii 
unităţi unde îşi desfăşoară activitatea. “Este foarte bine 
pregătit – concluziona comandantul său – şi dispune de 
mari posibilităţi intelectuale. Organizează şi conduce cu 
competenţă activitatea statului major. Pe timpul aplicaţiilor 
tactice analizează matur situaţiile create; desprinde 
concluzii majore, manifestă dinamism şi supleţe în 
gândirea tactică şi adaptând decisiv, sau făcând propuneri 
viabile, menite să ducă la îndeplinirea misiunilor în timp 
scurt, cu forţe şi mijloace minime”. 
 La 23 august 1979, obţine gradul de colonel inginer, 
din nou înainte de expirarea duratei de stagiu în grad. 
 Deşi funcţia de şef de stat major de divizie era 
deosebit de solicitantă, Ştefan Guşă nu neglijează 
pregătirea profesională, urmând între 1 august şi 30 
noiembrie 1978 un curs de perfecţionare a pregătirii pe 
linie de organizare - mobilizare, pe care îl absolvă cu media 
9,40, fiind primul dintre cei 56 de absolvenţi . 
 Cursul ascendent al carierei sale militare, determinat 
în exclusivitate de aptitudinile şi rezultatele deosebite 
obţinute în funcţiile pe care le-a îndeplinit, este continuat 
prin numirea sa, la 10 noiembrie 1981 la comanda Diviziei 
6 Tancuri “Horia, Cloşca şi Crişan” al cărei şef de stat 
major fusese timp de şase ani. 
 Prin această numire anvergura preocupărilor sale ia 
amploare, orizontul profesional se extinde, cunoaşterea 
problemelor strict militare româneşti devine tot mai 
profundă, de aici şi începutul frământărilor sale de a găsi 
soluţii, de a perfecţiona doctrina de instrucţie şi a 
îmbunătăţi dotarea tehnică, preocupări ce se vor materializa 
odată cu numirea sa în înalta funcţie de şef al Marelui Stat 
Major al armatei române. 



 320

 Nici în această etapă a devenirii sale nu au lipsit 
aprecierile elogioase. “Aplicaţiile tactice la care a participat 
comandantul diviziei şi unităţile subordonate au fost 
temeinic pregătite, iar organizarea şi ducerea luptei au pus 
accent pe cooperarea cu celelalte elemente ale sistemului 
apărării naţionale... În exercitarea actului de comandă se 
remarcă prin iniţiativă, dinamism, hotărâre şi fermitate” 
 În perioada 15 septembrie 1982–14 iulie 1983 a urmat 
Cursul postacademic superior pe care l-a absolvit cu media 
9,40, perfecţionându-şi cunoştinţele de artă operativă şi 
strategie militară. 
 Recunoaşterea meritelor sale se concretizează prin 
înaintarea la gradul de general-maior (general de brigadă) 
la 23 august 1984, iar ulterior, la 25 septembrie 1986, este 
promovat în funcţia de prim - adjunct al ministrului 
Apărării Naţionale şi şef al Marelui Stat Major. 
 Desigur, de-a lungul carierei sale militare de până la 
numirea la conducerea Marelui Stat Major, lui Ştefan Guşă 
i s-au adus şi unele reproşuri legate mai ales de faptul că în 
unele unităţi din subordine se înregistrau uneori 
“evenimente deosebite”, pagube materiale, sau actele de 
indisciplină nu erau reduse la un procent mulţumitor pentru 
cei care îl notau. 
 Preocupările generalului Ştefan Guşă, la numirea sa în 
fruntea Marelui Stat Major, au fost condiţionate de o serie 
de dificultăţi generate de criza traversată de România, de 
caracterul tot mai autarhic al  industriei de armament 
româneşti, de lipsa acută a fondurilor băneşti pentru armată 
cauzată de o politică draconică de economii, la care s-a 
adăugat izolarea tot mai accentuată a României în plan 
internaţional. 
 Calitatea şi pregătirea corpului ofiţerilor şi 
subofiţerilor erau marcate din ce în ce mai mult de irosirea 
unor importante etape de instrucţie din cauza lipsei 
carburanţilor, a folosirii masive a armatei din ordinul 
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“comandantului suprem” în campaniile agricole, la irigaţii, 
în exploatările miniere, în construcţii de canale şi “centre 
civice”. La acestea se adăugau şi carenţele sistemului de 
selecţionare a viitoarelor cadre, bazat preponderent pe 
calitatea “dosarului” şi nu pe calitatea şi competenţa 
candidatului. 
 Manevrând printre aceste aisberguri ale politicii 
ceauşiste el lansează idei şi programe în diferite domenii de 
competenţă ale Marelui Stat Major care, chiar dacă nu s-au 
finalizat integral, definesc direcţiile şi concepţia pe care 
dorea să le pună la baza  activităţii sale. 
 Pentru ridicarea capacităţii de luptă şi de conducere a 
comandamentelor, pentru realizarea cooperării dintre 
marile unităţi şi unităţile armatei au fost organizate - cu 
toate dificultăţile perioadei – aplicaţii,  exerciţii de 
alarmare şi antrenamente. 
 Marele Stat Major a urmărit cu perseverenţă 
perfecţionarea planurilor de mobilizare pentru ridicarea în 
trepte a capacităţii de luptă. S-a urmărit aprofundarea 
teoretică a abordării problematicii războiului de apărare, 
apărarea spaţiului terestru şi aerian, cucerirea iniţiativei în 
raioanele de frontieră, apărarea teritorială, lupta  în condiţii 
de izolare, executarea misiunilor de luptă concomitent cu 
executarea mobilizării, perfecţionarea cooperării aviaţiei cu 
celelalte elemente de apărare, apărarea litoralului şi deltei, 
influenţa bătăliei aeroterestre şi a loviturii în adâncime 
asupra operaţiei şi luptei. În limitele fondurilor puse la 
dispoziţie s-a urmărit realizarea dotării unităţilor şi marilor 
unităţi cu armament şi mijloace de luptă performante (dar 
realizate în principal în ţară) dezvoltarea şi diversificarea 
industriei producătoare de tancuri, avioane, elicoptere, nave 
de luptă, material de artilerie, rachete, maşini de luptă ale 
infanteriei şi vânătorilor de munte, transportoare blindate, 
autovehicule, materiale de geniu, armament de infanterie şi 
muniţii de toate categoriile. 
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 S-a încercat, dar tot sub imperiul resurselor limitate să 
se modernizeze şi să se diversifice baza materială de 
instrucţie. 

Au fost elaborate regulamente noi privind 
desfăşurarea acţiunilor de luptă la diferite eşaloane, 
instrucţiuni şi dispoziţii specifice  epocii şi situaţiei 
geopolitice a României în acel moment; instrucţiuni şi 
dispoziţii, documente operative, strategice şi tactice etc. De 
asemenea, au fost elaborate reglementări privind 
organizarea activităţii şi verificarea capacităţii de luptă a 
comandamentelor şi unităţilor, pentru eficientizarea 
organismului militar în vederea îndeplinirii misiunilor sale. 
Odată cu apariţia noilor regulamente, şeful Marelui Stat 
Major a elaborat studii care au fost publicate în revista 
“Probleme de artă militară” şi în care a analizat, explicat şi 
comentat conţinutul acestora. Primul studiu a apărut în 
numărul 6 din 1986 a revistei şi se referea la reglementările 
privind desfăşurarea operaţiilor trupelor de uscat, definind 
noţiunile, categoriile de activităţi executate pe parcursul 
acţiunilor de luptă în diferite etape. Aceleiaşi analize 
pertinente este supus regulamentul referitor la acţiunile 
marilor unităţi şi unităţilor de arme întrunite, ediţia 1989. 
Studiile sale abordează şi alte probleme majore din 
domeniul ştiinţei şi artei militare, coordonatele pregătirii şi 
ducerii luptei, ale trecerii de la starea de pace la starea de 
război, etc. 
 Principiile în baza cărora s-a încercat perfecţionarea 
structurilor organizatorice au urmărit, în special, realizarea 
raportului optim între unităţile luptătoare şi efectivele de 
asigurare. 
 Învăţământul militar s-a bucurat de atenţia permanentă 
a Marelui Stat Major, a şefului său. Direcţiile principale 
urmărite în acest domeniu vizau abordarea elementelor de 
noutate, dezvoltarea bazei teoretice, a capacităţii de 
sintetizare şi analiză, a cunoştinţelor interdisciplinare, 
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amplificarea învăţământului tactic, dezvoltarea  
învăţământului de specialitate şi tehnic, a cercetării 
ştiinţifice mai ales în învăţământul superior. 
 A existat o contradicţie permanentă între concepţia 
şefului Marelui Stat Major care preconiza selecţionarea 
candidaţilor pe baza aptitudinilor şi înclinaţiilor şi 
instrucţiunile şi sistemul aplicat, care impuneau în prim 
plan altfel de criterii. 
 Tot în această perioadă au fost abordate în cadrul 
cercetării ştiinţifice militare teme importante în diferite 
domenii. De asemenea au fost elaborate concepţii şi 
reglementări în domeniul folosirii informaticii şi 
automatizării  conducerii trupelor, folosirii optime a 
comunicaţiilor pentru executarea transporturilor şi 
perfecţionării legăturilor şi transmisiunilor. 
 Activitatea topografică s-a remarcat prin abordarea 
unor lucrări de geodezie şi cartografie, dar eforturile în 
domeniu s-au  disipat, la ordinele “superioare” ale 
cabinetelor 1 şi 2, pentru realizarea planurilor topografice 
pentru sistemul de irigaţii, “Centrul civic”, canalul Poarta 
Albă-Midia-Năvodari, canalul Dunăre-Bucureşti etc. 
 Revoluţia din decembrie 1989 îl găseşte pe generalul 
Ştefan Guşă în fruntea Marelui Stat Major. Activitatea lui 
este marcată acum de trei momente care l-au definit ca pe 
un mare patriot. La Timişoara, văzând amploarea 
manifestărilor şi caracterul acestora – altele decât ceea ce 
se afirmase în comunicatele oficiale – a ordonat să nu se 
tragă în manifestanţi, iar în urma vizitei la o mare 
întreprindere timişoreană, muncitorii care l-au ascultat au 
lansat lozinca “Armata e cu noi!”, scandată apoi în întreaga 
ţară. Întors la Bucureşti, unde devenise prin dispariţia lui 
Vasile Milea şi ministru al Apărării Naţionale, a ordonat 
efectivelor militare să se întoarcă în cazărmi şi apoi să 
apere instituţiile statului care trecuseră de partea revoluţiei. 
În acelaşi timp s-a pronunţat cu hotărâre împotriva intrării 
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oricăror trupe străine în ţară, pentru apărarea independenţei 
şi suveranităţii naţionale. 
 La 28 decembrie 1989 a fost eliberat din funcţia de şef 
al Marelui Stat Major şi numit şef de stat major (şi prim-
locţiitor al comandantului) la Armata a 4-a. La scurt timp, 
în 26 februarie 1990 a fost numit comandant al Armatei a 
2-a, al cărei comandament era dislocat la Buzău. 
 În această ultimă funcţie se afla la 28 martie 1994, 
când moare în urma unei boli necruţătoare, care a curmat o 
carieră militară de excepţie şi a lipsit armata română de 
unul dintre străluciţii ei reprezentanţi. La 11 ianuarie 1990 
fusese avansat la gradul de general-locotenent. 
 Duritatea vieţii de militar a fost compensată la 
generalul Ştefan Guşă de o sensibilitate interioară 
deosebită. Ea se dezvăluie în viaţa de familie, în atitudinea 
faţă de situaţii critice din viaţa celor cu care a lucrat şi pe 
care i-a ajutat să le depăşească, în poeziile scrise şi ţinute 
ascunse de privirile altora. Toate conduc la conturarea unei 
personalităţi complexe, lucide, morale, specifice marilor 
comandanţi care l-au precedat, în perioada interbelică, în 
funcţia de şef al Marelui Stat Major. Chiar dacă nu a făcut 
campanii, nu a comandat armate în război, prin patriotismul 
demonstrat în clipe de cumpănă pentru ţară a dovedit că 
merită cu prisosinţă respectul de care s-a bucurat în rândul 
celor pe care i-a comandat. Ştefan Guşă a înfruntat toate 
sfidările vieţii, a luptat cu curaj pentru a le învinge. “A 
plecat, dar nu s-a plecat” – după cum spunea un 
contemporan. Cu trecerea anilor istoria şi istoricii îl vor 
judeca fără ură şi părtinire, iar cunoaşterea personalităţii 
sale va fi amplificată prin noi mărturii scoase la lumină din 
colbul arhivelor.   
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General de armată 
 VASILE IONEL 

Şef al Statului Major General în anii: 1989-1991 
 

 S-a născut la 22 martie 1927, 
în oraşul Botoşani. 
 A urmat şcoala primară în 
oraşul natal, iar în anul 1933, a fost 
trimis la Liceul “Laurian” – 
Botoşani, pe care l-a absolvit în 
1945. În timpul războiului, 
împreună cu spitalul (tatăl său a 
fost subofiţer la Spitalul Militar 
Botoşani) şi familia s-a refugiat la 

Oraviţa, în Banat. 
 Primele noţiuni necesare formării sale ca ofiţer şi le-a 
însuşit la Şcoala de Ofiţeri de Artilerie din oraşul Piteşti, în 
perioada septembrie 1945 – iunie 1947. La 1 iulie 1947, 
este avansat, prin decret regal, la gradul de sublocotenent 
de artilerie. 
 În anul 1949 a fost selecţionat pentru a urma cursurile 
Academiei de Artilerie, în URSS, pe care le-a început la 1 
septembrie 1949, la Moscova şi le-a terminat, ca şef de 
promoţie, în mai 1954. Diploma de absolvire a Academiei 
Militare de Artilerie – URSS i-a fost echivalată, în anul 
1963, cu diploma de absolvire a Academiei Generale – 
Facultatea Arme şi Servicii – Secţia Artilerie din cadrul 
Ministerului Forţelor Armate ale României. 
 În perioada 1965 – 1969 a urmat cursurile Şcolii 
Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”, secţia fără 
frecvenţă, pe care le-a absolvit cu “diploma de merit”, la 11 
iulie 1969. 
 Ca ofiţer activ, a fost avansat succesiv în grad, la 
vechime sau la excepţional, de la sublocotenent – în 1947, 
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la locotenent (locotenent-major) – în 1950, căpitan – în 
1952, maior – în 1953, locotenent – colonel – în 1966, 
general colonel – în 1971 şi general de armată – în anul 
1994. 
 După absolvirea Academiei Militare a îndeplinit 
funcţii în arma artilerie faţă de care s-a simţit foarte ataşat 
în întreaga sa carieră: locţiitor de comandant de brigadă de 
artilerie – Galaţi; comandant al Brigăzii de Artilerie, 
Roman (septembrie 1954); şef al statului major al artileriei 
Regiunii a 3-a Militare (decembrie 1955); comandant al 
artileriei, la aceeaşi regiune militară (1958); comandant al 
artileriei Regiunii a 2-a Militare, devenită Armata a 2-a, din 
Bucureşti (1959). 
 Datorită pregătirii sale, rezultatelor obţinute în 
misiunile încredinţate şi experienţei acumulate, 
remarcându-se şi în aplicaţiile desfăşurate în cadrul 
Tratatului de la Varşovia, în septembrie 1960 a fost numit 
în Marele Stat Major, în funcţia de şef al Direcţiei de         
Planificare - Înzestrare de Mobilizare. În această perioadă 
se pun bazele trecerii armatei române la mecanizare, prin 
introducerea în înzestrare de tehnică nouă, în principal 
importată. Un moment semnificativ îl constituie şedinţa din 
martie 1961 a Consiliului Politic Consultativ al Ţărilor 
participante la Tratatul de la Varşovia, desfăşurată la 
Moscova, în cadrul căreia s-a hotărât şi înzestrarea cu 
rachete a armatelor ţărilor respective. Din delegaţia română 
condusă de şeful statului a făcut parte, în calitate de expert, 
şi generalul maior (avansat în aceeaşi lună – martie) Vasile 
Ionel. 
 La 16 ianuarie 1963 se înfiinţează Direcţia Generală a 
Înzestrării pe care generalul Vasile Ionel a condus-o în 
calitate de adjunct al ministrului forţelor armate. Sub 
conducerea sa, Direcţia Generală a Înzestrării reuşeşte să se 
afirme în cadrul Ministerului Forţelor Armate (ulterior 
Ministerul Apărării Naţionale) ca un organism valoros şi 
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necesar, remarcându-se prin contribuţia ce şi-a adus-o la 
înzestrarea armatei române, la înfiinţarea unei industrii 
proprii de apărare – concomitent cu dezvoltarea cercetării 
ştiinţifice tehnice proprii - la colaborarea  tehnică cu armate 
ale statelor participante la Tratatul de la Varşovia, dar şi ale 
altor state precum: China, Coreea, Iugoslavia, Franţa, 
Anglia etc. Tot acum se pun bazele schimburilor 
comerciale cu tehnică şi produse cu destinaţie militară. 
Această structură specializată relua tradiţiile interbelice în 
domeniu, fiind unică în sistemul Tratatului de la Varşovia 
(cu excepţia URSS). Ulterior experienţa a fost extinsă şi 
preluată de celelalte state participante la Tratatul de la 
Varşovia. 
 În calitate de adjunct al Ministrului Apărării 
Naţionale, generalul Vasile Ionel a îndeplinit până în anul 
1980 funcţiile de preşedinte al Consiliului de Coordonare a 
Producţiei de Tehnică Militară, de reprezentant al armatei 
în Consiliul Tehnico-Ştiinţific Militar al Tratatului de la 
Varşovia, vicepreşedinte al delegaţiei române în Comisia 
CAER (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc) pentru 
industria de apărare, precum şi de preşedinte al delegaţiei 
militare române în comisiile de colaborare tehnico-
ştiinţifică cu armate ale altor ţări. 
 Din luna iunie 1980 până în decembrie 1989 a 
îndeplinit funcţii importante în ministere civile (adjunct al 
ministrului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, director 
general al Centralei Canal Dunăre - Marea Neagră, adjunct 
al ministrului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi 
Gospodăririi Fondurilor Fixe. 
 În decembrie 1989 este rechemat la Ministerul 
Apărării Naţionale şi numit (la 27 decembrie 1989) prim 
adjunct al ministrului Apărării Naţionale şi şef al Marelui 
Stat Major, funcţie pe care a îndeplinit-o până la data de 30 
aprilie 1991. În această perioadă contribuie la demararea 
procesului de depolitizare a armatei şi de reorganizare a 
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acesteia. Iniţiază primele contacte şi colaborări ale armatei 
române cu alte armate decât cele ale ţărilor membre ale 
Tratatului de la Varşovia, alianţă desfiinţată în 1991. 
 Participă, în ianuarie 1990, şi expune la reuniunea de 
la Viena a şefilor marilor state majore din 37 de ţări din 
Europa, SUA şi Canada, principiile doctrinei militare a 
României, iar, în decembrie 1990, conduce o delegaţie 
militară, în cadrul unei vizite la Bruxelles, fiind prima 
delegaţie militară română care este primită la sediul 
N.A.T.O.. Din împuternicirea preşedintelui României şi a 
primului ministru, prezintă, la întâlnirile cu Manfred 
Wöerner, secretarul general N.A.T.O., cu şeful Comitetului 
Militar şi cu reprezentanţii armatelor alianţei N.A.T.O., 
situaţia României, a armatei sale şi propuneri de colaborare 
cu această organizaţie. 
 A condus delegaţiile noastre participante la o suită de 
întâlniri a reprezentanţilor armatelor din ţările membre ale 
celor două alianţe militare – N.A.T.O. şi Tratatul de la 
Varşovia – încheiate cu elaborarea proiectului de tratat 
privind reducerea armatelor convenţionale şi stabilirea 
calităţilor ce vor rămâne în înzestrarea fiecărei armate. 
 Începând cu 1 mai 1991, prin decret semnat de 
preşedintele României, Ion Iliescu, este numit şef al 
Departamentului de analiză politică, iar ulterior, consilier 
prezidenţial pentru apărare şi siguranţă naţională, în cadrul 
administraţiei prezidenţiale, fiind membru al Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării. Pregătirea şi experienţa 
dobândite în exercitarea funcţiilor anterioare i-au permis 
să-şi îndeplinească atribuţiile încredinţate de preşedintele 
României şi să-şi desfăşoare activitatea în corectă 
colaborare cu ceilalţi membri ai aparatului prezidenţial, 
până la 29 noiembrie 1996. 
 În perioada cât a îndeplinit funcţii în cadrul armatei, a 
fost decorat cu numeroase ordine şi medalii ale României 
sau străine, ca: Ordinul Muncii clasa I; Ordinul Steaua 
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Republicii clasele II, III, IV; Ordinul 23 August clasele II, 
III, V; Ordinul Apărarea Patriei clasa III; Ordinul Meritul 
Militar clasele I, II, III; Ordinul “Steaua Roşie” 
(cehoslovac); Ordinul “Drapelul Roşu” (coreean); medalii 
româneşti, bulgare, ungare, poloneze, est-germane, 
sovietice şi cehoslovace. 
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General de armată 

 DUMITRU CIOFLINĂ 
Şef al Statului Major General în anii: 1991-1997 

 
 S-a născut la  16 iunie 1942 în 
oraşul Strehaia, judeţul Mehedinţi. 
 A absolvit cursurile Şcolii 
Generale în oraşul Strehaia, în anul 
1956 şi a urmat Liceul Militar 
“Dimitrie Cantemir”, în perioada 
1956-1960, de la care a păstrat cele 
mai puternice amintiri. 
 Cunoştinţele militare iniţiale 
necesare în calitate de ofiţer şi le-a 
însuşit, în perioada 1960-1964, la 

Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri Activi “Nicolae 
Bălcescu”, iar debutul în cariera de ofiţer şi l-a făcut pe 
funcţia de comandant de pluton de infanterie, apoi de 
mitraliere antiaeriene în garnizoana Oradea. 
 Cele două subunităţi de specialităţi diferite pe care le-
a comandat iniţial au fost urmate de altele din rândul 
trupelor de vânători de munte, faţă de care s-a simţit 
întotdeauna apropiat, impresionat de solidaritatea dintre 
corpul de cadre şi trupă, disciplina înţeleasă ca necesitate 
pentru eliminarea oricărui risc, de voinţa extraordinară a 
celor care, împreună cu el, repuneau în drepturi o categorie 
de trupe desfiinţate din raţiuni politice şi care a dat măsura 
valorii în campaniile celui de-al doilea război mondial. 
 După o experienţă de doi ani (1965-1967) ca ofiţer de 
vânători de munte în garnizoana Sfântu-Gheorghe, este 
numit în Secretariatul Comandamentului Armatei a 3-a din 
Cluj-Napoca, unde a activat până în 1973 când a fost admis 
în Academia Militară. 
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 Experienţa de comandament i-a folosit ulterior, mai 
ales că s-a suprapus peste evenimente de o gravitate 
extremă, între care invazia trupelor Tratatului de la 
Varşovia (mai puţin ale României) în Cehoslovacia (august 
1968) l-a impresionat cel mai mult. 
 După absolvirea Academiei Militare (1975) a 
îndeplinit funcţia de şef de stat major la Batalionul de 
Vânători de Munte de la Sfântu-Gheorghe apoi, în 1977, a 
înfiinţat şi a comandat Batalionul de Vânători de Munte de 
la Borşa (1977-1980), ceea ce a consolidat şi mai mult 
ataşamentul ofiţerului faţă de corpul vânătorilor de munte. 
 Activitatea specifică în unităţile de vânători munte a 
fost laboratorul care i-a permis să acceadă în funcţii şi la 
eşaloane superioare: şef de stat major şi comandant de 
unitate, şef de stat major de brigadă de vânători de munte, 
şef al secţiei pregătire de luptă şi şef al secţiei operaţii la un 
comandament de armată, comandant de divizie mecanizată 
şi comandant de armată. 
 Experienţa în aceste funcţii (acoperind o perioadă 
importantă din cariera sa militară: 1975-1990), între care se 
remarcă – prin intensitate şi inedit – momentele din timpul 
Revoluţiei din decembrie 1989, i-a permis să-şi asume 
răspunderi la nivelul conducerii Ministerului Apărării 
Naţionale în anii cei mai dificili ai acestei instituţii 
fundamentale a statului român. A îndeplinit funcţia de 
secretar de stat şi şef al Departamentului pentru 
Învăţământ, Ştiinţă şi Cultură (ianuarie-mai 1991) apoi, 
timp de aproape şase ani (mai 1991-februarie 1997) a fost 
şeful Statului Major General al Armatei. Din februarie 
1997 este comandant şi rector al Academiei de Înalte Studii 
Militare. 
 Principalul proces pe care l-a iniţiat şi condus în 
calitate de şef al Statului Major General a fost 
restructurarea armatei conform noilor opţiuni politice ale 
statului român. În perioada mandatului său s-a realizat cea 
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mai semnificativă apropiere între Armata Română şi 
organismele N.A.T.O., concretizată, în special, în 
includerea României în Parteneriatul pentru Pace, ţara 
noastră fiind primul stat care a semnat documentele de 
aderare la acest important sistem politico-militar. 
 În timpul mandatului său Statul Major General a 
revenit la denumirea sa istorică (prin schimbarea titulaturii 
Marele Stat Major) şi s-a instalat în actualul sediu. 
 Concomitent cu activitatea practică, de conducere a 
eşaloanelor superioare ale armatei, s-a distins şi în 
domeniul strategiei, artei operative, istoriei militare, al 
managementului resurselor umane şi materiale. 
Contribuţiile sale ştiinţifice s-au concretizat în coordonarea 
lucrărilor “Arta Operativă încotro?” şi “Destine la răscruce. 
Şefii M.St.M. în 1941-1945”, şi în studii introductive la 
lucrări precum “Istoria Statului Major General. Documente 
(1859-1947)”, “Misiune dificilă”, sau studii şi interviuri în 
publicaţiile de specialitate româneşti şi străine în domeniul 
conducerii militare pe timp de pace şi în situaţii de criză. 
 Satisfacţia pentru îndeplinirea celei mai înalte 
răspunderi în organismul militar românesc a fost dublată de 
înaintarea în grade militare succesive, până la gradul de 
general de armată (octombrie 2000). 
 Ca o recunoaştere a rolului său în modernizarea 
structurilor Armatei Române şi în optimizarea raporturilor 
acesteia cu armatele statelor N.A.T.O. a fost decorat cu: 
 - Legiunea de merit, în grad de Comandor, acordată de 
preşedintele Statelor Unite ale Americii; 
 - Ordinul naţional “Serviciul Credincios”, în grad de 
Mare Cruce, acordat de preşedintele României. 
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General de armată 

 CONSTANTIN DEGERATU 
Şef al Statului Major General în anii:1997- 2000 

 
 S-a născut la 2 noiembrie 
1948, în comuna Ceptura, judeţul 
Prahova. 
 A urmat şcoala generală în 
comuna natală şi Liceul Militar 
“Dimitrie Cantemir” la Breaza, 
(Prahova), pe care l-a absolvit în 
anul 1966. 
 Noţiunile de bază necesare 
carierei de ofiţer şi le-a însuşit la 
Şcoala Militară Superioară de 

Ofiţeri Activi “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, arma 
infanterie, pe care a absolvit-o în anul 1969. 
 Ca urmare a abilităţilor deosebite ca instructor, a fost 
imediat încadrat în instituţia militară de învăţământ 
superior în calitate de comandant de pluton elevi. 
 Ulterior a fost numit şi şi-a desfăşurat activitatea în 
special în structuri şi compartimente de cercetare şi operaţii 
la diferitele eşaloane ale armatei: şeful cercetării în Statul 
Major al Batalionului de Vânători de Munte din oraşul 
Brad (1973-1975), ofiţer în compartimentul cercetare din 
Statul Major al Armatei a 3-a (ulterior Armata a 4-a, prin 
renumerotare) din Cluj Napoca (1975 - 1982), ofiţer în 
compartimentul cercetare al Statului Major al Armatei a 4-
a, Cluj Napoca (1982 – 1990), locţiitor al şefului Statului 
Major al Armatei a 4-a şi şef al Secţiei Operaţii (1990 – 
1994). Din 1995 primeşte răspunderi în Statul Major 
General ca locţiitor al şefului Direcţiei Operaţii. 
 În ianuarie 1997 este numit şef al Statului Major 
General, funcţie pe care a deţinut-o până în februarie 2000. 
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Din ianuarie 1997 până în septembrie 1999 a deţinut 
concomitent şi demnitatea de secretar de stat. 
 La solicitarea Preşedintelui României a îndeplinit 
funcţia de consilier prezidenţial pentru probleme de 
securitate şi apărare naţională, iar din decembrie 2000 a 
revenit în Ministerul Apărării Naţionale ca secretar general. 
 A obţinut, succesiv, toate gradele militare: locotenent 
(decembrie 1969), locotenent major (decembrie 1973), 
căpitan (august 1976), maior (august 1982), locotenent 
colonel (august 1987), colonel (ianuarie 1990), general 
maior (octombrie 1993), general de divizie (februarie 
1997), general de corp de armată (decembrie 1998), general 
de armată (decembrie 2000). 
 A acordat o atenţie specială pregătirii sale 
profesionale şi respectului faţă de condiţia de ofiţer al 
armatei române. A urmat cursurile Academiei Militare 
(1971 – 1973), Colegiului Naţional de Apărare (1994), 
Colegiul de Apărare al N.A.T.O. (curs scurt, 1994), 
Colegiul Regal pentru Studii de Apărare (Londra – 1995). 
Vorbeşte fluent limba engleză şi dispune de abilităţi în 
exploatarea sistemelor informatice. A obţinut titlul de 
doctor în ştiinţe militare (1996) cu lucrarea Prevenirea 
surprinderii strategice şi este membru al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă. 
 A publicat o serie de lucrări, articole şi studii în 
reviste de specialitate din ţară şi străinătate, cu subiecte de 
maxim interes pentru securitatea, apărarea statului român şi 
pentru definirea conceptelor de stabilitate regională, 
managementul crizelor, dezvoltarea sistemului politico-
militar integrat de apărare şi securitate prin admiterea 
României în N.A.T.O., privilegiul şi exigenţele participării 
armatei române la acţiunile Parteneriatului pentru Pace. 
 În timpul cât a îndeplinit răspunderea de şef al Statului 
Major General a continuat restructurarea acestui organism 
suprem de conducere a armatei, optând pentru sistemul 
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modular american (aprilie 1997), a pregătit şi a declanşat 
programele speciale de cooperare cu Statul Major Întrunit 
al Apărării S.U.A. şi cu Statul Major al Apărării al Marii 
Britanii. Concomitent, a condus activităţile pentru 
implementarea unui nou plan de restructurare şi 
modernizare a armate române în cooperare cu specialiştii 
militari americani (generalul Kievenar, generalul Garret 
III), britanici (generalul Martin Speller şi generalul Richard 
Smith), şi cu responsabili ai Corpului Rand (S.U.A.). 
Acţiunile declanşate au permis dinamizarea procesului de 
apropiere de armatele N.A.T.O. prin creşterea 
interoperabilităţii şi cooperării în cadrul exerciţiilor 
Parteneriatului pentru Pace. Statul Major General a condus 
nemijlocit activităţile de ordin militar în timpul “crizei 
bosniace”, “crizei iugoslave”, “crizei albaneze” şi instituirii 
forţelor de menţinere a păcii în Kosovo. Ca o formă de 
cooperare strânsă şi de creştere a încrederii în relaţiile cu 
partenerii din N.A.T.O. vecini cu România, a înfiinţat 
Batalionul mixt româno-ungar. 
 Este primul şef al Statului Major General, numit după 
revoluţia din Decembrie 1989, care a trăit experienţa 
observării unui conflict militar deschis, de durată, în 
proximitatea teritoriului naţional, conflict ce a angajat 
tehnologie de vârf în domeniul armelor de distrugere la 
distanţă şi un impresionant arsenal în tehnica manipulării. 
 A fost extrem de preocupat de şansele României de 
admitere în N.A.T.O. pe timpul summit-urilor de la Madrid 
(1997) şi Washington (1999) şi a căutat să demonstreze că 
performanţele armatei române sunt comparabile cu cele ale 
statelor admise în “primul val”. 
 Pentru rezultatele obţinute în cariera sa militară, 
generalul de armată Constantin Degeratu a fost decorat cu 
Ordinul Naţional “Steaua României” în rang de “Mare 
Cruce” (decembrie 2000), cu medalia şi Ordinul Meritul 
Militar (toate clasele), cu înalte ordine şi medalii ale 
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Spaniei, Danemarcei, Portugaliei, Braziliei şi a primit 
distincţii din partea Academiei de Înalte Studii Militare, 
Colegiului Naţional de Apărare şi Colegiului Regal de 
Studii de Apărare (Marea Britanie). 
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General de corp de armată 

 MIRCEA CHELARU  
Şef al Statului Major General în anul 2000 

 
 S-a născut la 3 iulie 1949, în 
localitatea Rediu, jud. Iaşi. 
Copilăria i-a fost marcată de 
impresiile pe care i le-a transmis 
bunicul său din partea tatălui, 
Chelaru Gheorghe, erou în bătălia 
de la Mărăşeşti, şi bunicul din 
partea mamei, Corcaciu Gheorghe, 
căpitan pilot, prezent pe front în 
ambele războaie mondiale şi apoi în 
detaşamentele de rezistenţă în 

munţi, ucis în 1953. 
 A urmat cursurile şcolii generale şi ale Liceului 
“Vasile Alecsandri” din Iaşi, unde a avut coleg de bancă pe 
Ionel Petre Culianu faţă de care a păstrat o puternică 
prietenie. 
 A absolvit Liceul Militar “Ştefan cel Mare” din 
Câmpulung Moldovenesc, în anul 1967, ca şef de promoţie. 
 Noţiunile de bază pentru cariera de ofiţer şi le-a 
însuşit la Şcoala Superioară de Ofiţeri Activi “Nicolae 
Bălcescu”, terminând între primii în anul 1970, când a fost 
înălţat la gradul de locotenent. După 4 ani a fost admis în 
Academia Militară, Facultatea de Arme Întrunite, pe care a 
absolvit-o în anul 1976. 
 S-a preocupat în mod special de pregătirea sa ca ofiţer, 
urmând cursuri de specialitate diverse şi de mare 
complexitate: Cursul postuniversitar profil analiză de 
sisteme şi programare-proiectare la Institutul Central de 
Conducere şi Informatică (1979); Cursul de pregătire 
informativ operativă (1990); Colegiul de Studii Strategice 
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şi Economii de Apărare din cadrul Centrului European 
pentru Studii de Securitate “George C. Marshall”, 
Germania 1994; Cursul de drept al conflictelor armate din 
cadrul Institutului Internaţional de Drept Umanitar, San 
Remo, 1995; Cursul de pregătire ofiţer de stat-major pentru 
operaţiuni multinaţionale - Şcoala N.A.T.O. (SHAPE), 
Germania, 1996; Cursul “Noul Parteneriat pentru Pace în 
Acţiune” la Centrul Laster Person, Canada, 1996; Colegiul 
Naţional de Apărare, 2000. A obţinut titlul de doctor în 
ştiinţe militare, specialitatea - “teoria generală a ştiinţei 
militare”. 
 A îndeplinit funcţii de comandă şi de stat major în 
unităţi şi mari unităţi ale armatei (pluton, companie, 
batalion, regiment, şef operaţii la o divizie mecanizată, 
ofiţer cu operaţiile în Marele Stat Major). 
 În 1974 a fost numit comandant de batalion la 
Regimentul 30 Gardă, fiind avansat la gradul de căpitan 
(1977). 
 În perioada 1978-1981 a îndeplinit funcţia de ofiţer de 
stat major în Direcţia Operaţii a Marelui Stat Major. 
 În perioada 1981-1985 a fost şef de stat major la 
Regimentul 2 Mecanizat; în 1983 a fost avansat la gradul 
de maior. 
 În 1985 a fost numit şeful Biroului Operaţii şi 
Pregătire de Luptă la Divizia 1 Mecanizată. Din 1989 până 
în 1990 a fost şeful Cercetării la Divizia 57 Blindate. În 
această perioadă a fost avansat la gradele de locotenent-
colonel şi colonel. 
 În 1990 a fost detaşat la Serviciul Român de 
Informaţii şi de la sfârşitul anului 1990 până în 1993 a 
lucrat ca ataşat militar al României în Iordania. 
 În perioada 1993-1997 a fost şeful Colegiului Superior 
de Stat Major din cadrul Academiei de Înalte Studii 
Militare. În această perioadă a urmat Colegiul de Studii 
Strategice şi Economice de Apărare “George Marshall” 
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(1994); Cursul Militar Internaţional la Institutul 
Internaţional de Drept Umanitar de la San Remo, Italia 
(1995); Cursul de Apărare Interarme - “Noul Parteneriat 
pentru Menţinerea Păcii - SHAPE (1996). 

În 1997 a fost avansat la gradul de general de brigadă 
şi numit comandantul Corpului 10 Armată. 

La 1 decembrie 1999 a fost avansat la gradul de 
general de divizie, pentru ca apoi, la 15 februarie 2000, să 
fie numit şeful Statului Major General al Armatei Române. 

În prezent este directorul Institutului de Studii 
Strategice. 
 Se remarcă printr-un profund respect faţă de valorile 
creştine, împărtăşind din experienţa de viaţă a unor iluştri 
ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. 
 În perioada 15 februarie - 31 octombrie 2000 a fost 
învestit în funcţia de şef al Statului Major General. Deşi 
perioada în care a avut această răspundere supremă în 
fruntea Armatei Române a fost scurtă, a declanşat o serie 
de acţiuni cu scopul de a accelera procesele de reformă din 
armată, optând pentru organizarea Statului Major General 
pe structuri dinamice şi eficiente şi pe lucrul în echipă. A 
fost primul şef al Stalului Major General, de după război, 
care şi-a prezentat demisia. 
 Concomitent cu activitatea practică, de comandă şi 
conducere, a elaborat o serie de lucrări în domeniul teoriei 
şi cercetării ştiinţifice între care s-au impus: O posibilă 
soluţie(1993); Corelaţia politică-strategie (în colaborare, 
1997); peste 60 de comunicări ştiinţifice, studii şi articole 
publicate în presa de specialitate din ţară şi străinătate. În 
1996 a fondat Revista “Strategii XXI” al cărei redactor şef 
este în prezent. 

Este membru fondator al Fundaţiei Colegiului 
Naţional de Apărare, al Fundaţiei “Manfred Wörner”, al 
Fundaţiei “Pro Patria” şi preşedinte fondator al Asociaţiei 
“George Marshall”. 
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General de armată  

MIHAIL EUGENIU POPESCU 
Şef al Statului Major General în anii: 2000 - 

 
 S-a născut la 1 aprilie 1948 
în comuna Cârlogani, judeţul Olt. 
 A urmat şcoala generală în 
comuna natală şi a absolvit Liceul 
Militar “Dimitrie Cantemir” din 
Breaza, judeţul Prahova, în anul 
1966. 
 Noţiunile de bază necesare 
carierei de ofiţer şi le-a însuşit la 
Şcoala Militară Superioară de 
Ofiţeri Activi de Artilerie şi 

Rachete Sibiu, pe care a absolvit-o în anul 1969. 
 Şi-a desăvârşit pregătirea militară în cadrul Academiei 
Militare (absolvită în 1973). 
 A urmat cursuri de pregătire postuniversitară. 
 A acordat o atenţie specială pregătirii sale ca ofiţer de 
comandă şi stat major, urmând cursuri de perfecţionare şi 
de pregătire postuniversitară, astfel: Cursul Postacademic 
Superior de Stat Major (1984), Colegiul Naţional de 
Apărare (1993), Cursul  intensiv de cunoaştere a limbii 
engleze (1997), Cursul N.A.T.O. pe probleme de apărare 
pentru generali de la Roma (1997). 
 În perioada iniţială a carierei sale de ofiţer a îndeplinit 
funcţii de comandă în special în arma artilerie, faţă de care 
s-a simţit foarte ataşat: comandant de pluton la Brigada 17 
Artilerie şi la Centrul de Instrucţie al Artileriei (1969 – 
1971), comandat de divizion obuziere-tunuri şi locţiitor al 
comandantului Brigăzii 8 Artilerie (1973 – 1981), 
comandant al Regimentului 315 Artilerie (1981 – 1982), 
locţiitor al comandantului şi şef al artileriei Diviziei 81 
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Mecanizate (1982 – 1984), locţiitor al comandantului 
Armatei a 4-a şi şef al artileriei (1984 – 1992), inspector 
general al artileriei la Inspectoratul General al Artileriei 
(1992 – 1993),  inspector pentru artilerie la Inspectoratul 
Statului Major General (1993 – 1997). 
 Din 1997 îndeplineşte funcţia de şef al Direcţiei 
Doctrină şi Instrucţie din Statul Major General, în acelaşi 
an i se încredinţează funcţia de şef al Statului Major al 
Trupelor de Uscat. 
 La 31 octombrie 2000 este numit în înalta funcţie de 
şef al Statului Major General, funcţie pe care o deţine şi în 
prezent. 
 Experienţa acumulată în conducerea diferitelor 
eşaloane superioare ale armatei fost valorificată în plan 
teoretic, prin publicarea a peste 70 de articole şi lucrări în 
reviste din ţară şi din străinătate şi prin susţinerea a 
numeroase comunicări la sesiuni şi conferinţe ştiinţifice. 
 Este coautor la lucrările Acţiunile militare împotriva 
blindatelor şi Sistemul de mobilizare al  armatei şi 
economiei naţionale. 
 A obţinut titlul de doctor în ştiinţe militare şi este 
membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă. 
 Capacitatea recunoscută a generalului de armată 
Mihail Popescu, probată printr-o evoluţie ascendentă în 
funcţii de execuţie şi de conducere la toate eşaloanele 
importante ale armatei, reprezintă garanţia unui succes 
sigur în acţiunea de reconstrucţie a organismului militar 
românesc, ce urmează să susţină proba maturităţii sale cu 
ocazia admiterii României în structurile euroatlantice. 
 Pentru rezultatele pe care le-a obţinut în funcţiile  
încredinţate, i s-au acordat, succesiv, toate gradele militare, 
de la locotenent până la general de armată, precum şi 
numeroase ordine şi medalii româneşti şi străine. 
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[23 august 1913] 

 
[MARELE STAT MAJOR] 

Raport general asupra operaţiunilor armatei de la  
decretarea mobilizării şi până la retrecerea Dunării 

 
A. MOBILIZAREA ŞI CONCENTRAREA ARMATEI 

 
Mobilizarea a început în baza Înaltului Decret 

nr.4.751 şi potrivit cu prescripţiunile Regulamentului de 
mobilizare în noaptea de la 22 la 23 iunie /1913/. 

Operaţiunile de mobilizare propriu-zise a corpurilor de 
trupă, atât active, cât şi de rezervă, s-au executat în ordine 
şi în limita de timp stabilită prin lucrările pregătitoare de 
mobilizare. 

Se poate deduce, prin urmare, că pregătirea 
mobilizării este  aşezată pe bune temelii şi că modificări în 
această privinţă vor fi necesare numai cu privire la unele 
detalii. 

Nu acelaşi lucru se poate spune în ceea ce priveşte 
mobilizarea serviciilor. Mari neajunsuri au ieşit la iveală în 
mobilizarea tuturor serviciilor auxiliare, în special a 
coloanelor de muniţii şi parcuri de artilerie, a coloanelor de 
subzistenţă şi a diferitelor formaţiuni sanitare, din cauză de 
excesivă centralizare. 

Vor trebui modificări adânci, atât din punctul de 
vedere al organizaţiunii, cât şi al procedeului de mobilizare 
a serviciilor. Vor trebui din timpul de pace formaţiuni 
corespunzătoare celor din timpul de război, cu o deosebire 
de efective nu atât de disproporţionată ca în prezent. 

Executarea rechiziţiunilor a lăsat, de asemenea, de 
dorit, şi ca timp, dar mai cu seamă ca ordine. 

Concursul autorităţilor administrative a fost puţin 
eficace în unele părţi, din care cauză, pentru a nu rămâne în 
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urmă cu mobilizarea, s-a recurs la procedeuri, care, desigur, 
au dat loc la acte arbitrare. 

Va trebui pe de o parte a se revedea Legea 
rechiziţiunilor, iar pe de altă parte a se impune tuturor 
ramurilor de administraţie publică a-şi pregăti şi ele 
trecerea de la starea din timpul de pace la cea din timpul de 
război, atât ca personal, cât şi ca funcţionare. 

Concentrarea s-a făcut prin transporturi pe calea ferată 
şi prin marşuri pe jos, după lucrările pregătitoare întocmite 
din anul trecut în vederea unui eventual război cu Bulgaria 
şi modificate foarte uşor prin proiectul de operaţiuni 
aprobat de Majestatea Sa, cu puţin înainte de mobilizare. 

Chiar din ziua a 2-a de mobilizare au început a fi 
trimise la Dunăre, atât prin marşuri pe jos, cât şi cu calea 
ferată, trupele de acoperământ. 

În ziua a 4-a de mobilizare, adică cu 2 zile înainte de a 
se începe transporturile, măsurile de acoperire erau complet 
luate. 

Transporturile pe calea ferată s-au executat cu iuţeală 
şi ordine, utilizându-se întreaga productivitate a cea mai 
mare parte din linii. 

Iuţeala cu care s-a concentrat armata, deşi a fost o 
adevărată surprindere pentru lumea militară competinte, 
totuşi ea ar putea fi încă mărită, dacă s-ar completa reţeaua 
noastră aşa cum este proiectat şi dacă se vor îmbunătăţi 
unele din liniile noastre secundare. 
 

PUNCTELE DE TRECERE PESTE DUNĂRE 
 
Armata a fost concentrată în regiunea Corabia-Turnu 

Măgurele, cu aripa stângă întinzându-se până la 
Siştov/Divizia 1 Cavalerie/ şi cea dreaptă până la 
Calafat/Divizia 1 rezervă/. 

Luându-se în consideraţiune situaţia în care se găsea 
armata bulgară şi care se cunoştea îndeajuns, au fost alese 
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pentru executarea trecerii punctele: Bechet, în faţa 
Rahovei, şi Corabia, în faţa gurii Iskerului. 

Din cauză că nu dispuneam de material decât pentru 
întinderea unui singur pod militar, s-a hotărât a se întinde 
acest pod la Corabia, iar la Bechet - Rahova trecerea să se 
facă prin transporturi cu vasele Marinei şi ale navigaţiunii 
militare. 

S-a dispus, însă, în acelaşi timp, a se aduna la Turnu 
Măgurele materialul necesar pentru întinderea unui al 2-lea 
pod, mai solid, pe şlepuri, care să fie destinat a sluji mai cu 
seamă la transportul proviziunilor necesare armatei şi la 
evacuări. 

Primele trupe ajunse la Dunăre au fost acele ale 
Corpului 1 Armată şi ale Diviziei 1 Cavalerie. Aceasta din 
urmă, cu destinaţia de la început la Zimnicea, a primit din 
vreme ordinul să treacă de la flancul stâng la cel drept al 
armatei, iar Divizia 1 rezervă, care era îndreptată asupra 
Calafatului, nemafiind necesară o demonstraţie în acea 
parte, a fost, de asemenea, îndreptată din vreme spre 
Bechet. 

În seara zilei a 9-a de mobilizare, adică în seara de 1 
iulie, se găseau în împrejurimile Bechetului: 

Corpul 1 Armată; 
Divizia 1 Cavalerie; 
Divizia 1 rezervă. 
În împrejurimile Corabiei se găseau: 
Brigada 13 Infanterie din Corpul 1 Armată; 
Brigada 7 Infanterie din Corpul 2 Armată. 
Avându-se informaţiuni sigure că grosul trupelor  

bulgare din această parte a teatrului de operaţiuni sunt 
departe de Dunăre, s-a hotărât, pe de o parte, trecerea în 
zorii zilei următoare, de 2 iulie, la Rahova, a tuturor 
trupelor de la Bechet, precum şi construirea podului de la 
Corabia. 
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TRECEREA DUNĂRII 
 
Trecerea s-a început la Bechet la orele 4 a.m. şi, până 

seara, cea mai mare parte a trupelor a fost pe malul drept. 
Construcţia podului militar la Corabia s-a început la 

ora 8 a.m. şi a durat 7 ore, 30 minute. Până seara au putut 
să fie trecute pe dreapta Dunării cele două brigade 
menţionate, ce se găseau la Corabia. 

În seara de 2 iulie (a 10-a zi de mobilizare) cele două 
puncte de la trecere erau solid ocupate, iar la Bechet forţele 
disponibile erau în măsură să facă faţă unei eventuale 
ameninţări şi să acopere în condiţiuni bune trecerea 
grosului armatei la Corabia. 

În ziua de 3 iulie s-a continuat cu transbordarea 
trupelor Corpului 1 Armată şi ale Diviziei 1 Cavalerie. 

În această zi Majestatea Sa Regele, venit de la 
Bucureşti, a inspectat de la Măgura Ghigheni trupele 
trecute pe dreapta Dunării, iar apoi a mers pe monitor la 
Bechet pentru a vedea cum se execută trecerea prin 
transportul cu vasele în acel punct. 

În ziua de 4 iulie urma să se înceapă la Corabia, în 
acord cu tabelele de mişcare, trecerea grosului armatei şi 
anume aveau să treacă primele: Divizia 4 /Infanterie/ şi 
Divizia 2 Cavalerie. 
 
PRIMA ÎNAINTARE SPRE INTERIORUL BULGARIEI 

 
În scopul de a câştiga cât mai repede mai mult spaţiu 

spre sud, mai ales că situaţia politică începuse a deveni 
întrucâtva nesigură, s-a hotărât, prin ordinul de operaţiuni 
din seara de 3 iulie, ca trupele trecute să înainteze către 
linia Ferdinandovo - Vraţa - Roman. 

În baza acestui ordin, cele două divizii de cavalerie au 
înaintat pe flancurile armatei, întâia pe valea Ogostului spre 
Ferdinandovo, pentru ca să acopere dreapta armatei şi să 
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caute contactul cu adversarul, iar a 2-a întâi spre Plevna şi 
apoi spre Orhanie, pentru ca să înlesnească înaintarea 
Corpului 1 Armată spre acest important punct, prin Vraţa. 

Corpul 1 Armată, urmat de Divizia 1 rezervă s-a pus 
în mişcare în direcţiunea Vraţa, iar de la Corabia au înaintat 
Divizia 4, pe stânga, şi Divizia 7, pe dreapta Iskerului. 

În seara zilei de 4 /iulie/, adică în ziua a 12-a de 
mobilizare, pericolul de criză era terminat; stăpânirea 
Dunării, înaintea punctelor de trecere /era/ complet 
asigurată şi se dispunea pe malul adversar deja de 5 divizii 
de infanterie şi 2 divizii de cavalerie, pentru a opune celor 
3 divizii bulgare ce se găseau în această parte a teatrului de 
operaţiuni. 

Zilnic, forţele disponibile aveau să fie sporite cu câte o 
divizie trecută de pe stânga pe dreapta Dunării, pe la 
Corabia, conform tabelelor de mişcare. 

În această situaţiune, indicată de crochiul nr.11, s-ar fi 
putut aştepta, cu capetele de coloane pe frontul de atins, 
până se termina atât cu trecerea tuturor trupelor, cât şi cu 
organizarea diferitelor servicii auxiliare, ceea ce ar fi cerut 
cel puţin vreo 6 zile. 

Situaţiunea era însă astfel încât se impunea a trece 
peste orice altă consideraţiune şi a înainta cât mai repede, 
în scopul de a pune stăpânire pe intrarea în defileuri, 
înainte ca adversarul să aibă timp a se dispune pentru 
apărarea lor. 

Nu mai puţin pentru ziua de 5 iulie, grosul forţelor a 
fost oprit pe loc, prescriindu-se că numai capetele de 
coloane să înainteze spre linia hotărâtă prin ordinul primitiv 
/iniţial – n.n./ de operaţiuni, iar în ordinul de operaţiuni 
pentru ziua de 6 iulie s-a prescris că, odată atinsă linia 
Ferdinandovo – Vraţa – Roman, corpurile de armată să 

                                                           
1 Anexele nu se publică. 
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oprească pe ea capetele de coloane, să adune trupele din 
urmă şi să organizeze serviciile de a 2-a linie. 

 
ACŢIUNEA CAVALERIEI 

 
În seara zilei de 6 iulie, adică în a 12-a zi de 

mobilizare, trupele noastre erau dispuse în modul următor 
(a se vedea crochiul nr.2): trei corpuri de armată cu 
capetele de coloane la poalele munţilor, şi anume: a 
Corpului 1 la Vraţa, a Corpului 2 la Ciumacoviţa, pe stânga 
Iskerului, a Corpului 4 la Devent, pe dreapta Iskerului. 

Divizia 1 Cavalerie pe dreapta, la Ferdinandovo, la 
intrarea în defileul Bercoviţa; Divizia 2 Cavalerie la 
Iablaniţa, la intrarea în defileul Orhanie. 

În linia a 2-a se aflau: Divizia 1 rezervă în spatele 
Corpului 1/Armată; Corpul 3 şi Divizia 2 rezervă, încă pe 
stânga Dunării. 

Despre adversar se ştia că începuse mişcarea de 
retragere spre Sofia. 

Pentru ca să acopere această mişcare, a fost detaşată o 
brigadă spre flancul stâng, în direcţiunea Ferdinandovo. 
Brigada, apropiindu-se de această localitate, s-a întâlnit cu 
Divizia 1 Cavalerie. Oamenii, la apariţia trupelor noastre, 
au făcut defecţiune şi brigada s-a predat în întregime. 

În ziua de 7 /iulie/, un eveniment şi mai important are 
loc: Divizia 2 Cavalerie, în urma unei neînsemnate lupte cu 
un detaşament local bulgar, a intrat în Orhanie. 

Pătrunderea în munţi era asigurată prin stăpânirea 
Orhaniei, de aceea s-a ordonat numaidecât Corpului 1 
Armată să trimită pentru sprijinul diviziei de cavalerie o 
brigadă mixtă. 

Tot de asemenea s-a ordonat şi Corpului 4 să trimită 
detaşamente înaintate pe urmele diviziei de cavalerie, 
pentru ca să asigure stăpânirea defileului pe şoseaua mare 
Plevna-Orhanie. 



 348

În aceeaşi zi, 7 iulie, a trecut Brigada 33 rezervă la 
Nicopole, cu destinaţia pentru Plevna. Această brigadă 
trebuia să acopere podul ce urma să se construiască la 
Turnu Măgurele cu începere din ziua de 8 /iulie/, când s-a 
putut avea tot materialul necesar. 
 

PĂTRUNDEREA ÎN MUNŢI 
 
Prin ocuparea Orhaniei situaţiunea se modifica 

simţitor. Intrarea în defileu era asigurată pe tot frontul 
armatei; erau deci de prisos orice dispoziţiuni în vederea 
unei lupte la poalele munţilor; pregătirile deveneau 
necesare pentru străbaterea lor şi asigurarea ieşirii din 
defileuri. 

Trei căi de comunicaţiuni puteau fi utilizate pentru a 
pătrunde în şesul Sofiei, după ieşirea din munţi: şoseaua 
Ferdinandovo-Bercoviţa-Sofia; şoseaua Orhanie-Sofia; 
şoseaua Zlatiţa-Sofia. 

Pe cea dintâi se găsea Divizia 1 Cavalerie şi era 
probabil că pe dânsa avea să înainteze armata sârbească de 
la Pirot, precum şi o parte din trupele de la Knejevac, cari 
se luase pe urmele armatei lui Kutincef. 

Pe a 2-a şosea era deja îndreptat Corpul 1 Armată. 
Pe cea de-a 3-a, care la Saranţi se uneşte cu 

precedenta, nu putea fi îndreptat decât Corpul 4, în total sau 
în parte, printr-un mare ocol (prin Etropol) şi pe 
comunicaţiuni extrem de grele. 

Pregătirile în vederea pătrunderii în munţi au început 
numai în ziua de 9 iulie. 

Pe ziua de 8 /iulie/ s-a dispus ca armata să rămână în 
situaţiunea în care se găsea cu trupele din prima linie. 
Singur Corpul 3, care era încă mult înapoi, trebuia să 
continue mişcarea înainte, spre a se apropia de prima linie. 
Pentru ziua de 9 /iulie/ s-a ordonat, însă, Corpului 4 să 
înainteze în direcţiunea axei lui de mişcare, până la 
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Blesnicevo-Lukoviţ, Corpul 1 Armată să ducă şi restul 
Diviziei 1 la Orhanie (unde se găsea numai o brigadă), iar 
Divizia 1 Cavalerie trebuia să înainteze asupra Bercoviţei şi 
să o ocupe, dacă nu întâmpină rezistenţă serioasă. 

În ziua de 10 iulie, judecându-se necesar a se începe 
dispunerea armatei pentru pătrunderea în câmpia Sofiei, în 
scopul de a uşura situaţiunea armatelor sârbe şi greceşti, 
devenită din ce în ce mai îngrijorătoare, s-a dat ordinul 
general de înaintare spre linia Bercoviţa – Orhanie – 
Zlatiţa. 

Situaţiunea în seara zilei de 10 /iulie/ şi direcţiunile de 
înaintare pentru zilele de 11, 12 şi 13, sunt indicate în 
alăturatul crochiu nr.3. 
 Ieşirea din defileu în şesul Sofiei urma să aibă loc în 
ziua de 14 iulie, adică în a 22-a zi de mobilizare. 
 

ACŢIUNEA DIVIZIEI 1 
 
 Comandantul Diviziei 1, care a însoţit brigada mixtă 
trimisă ca sprijin Diviziei 2 la Orhanie hotărăşte din proprie 
iniţiativă să înainteze pe 5 coloane până la ieşirea din munţi 
spre şesul Sofiei. Hotărârea aceasta nu a fost comunicată în 
timp util Comandamentului de Căpetenie. 
 Divizia 2 Cavalerie a urmat mişcarea Diviziei 1. 
 D-abia în dimineaţa zilei de 11/iulie/ , 
Comandamentul de Căpetenie este informat de către 
comandantul corpului de armată de această înaintare. Ea 
neintrând în vederile Comandamentului de Căpetenie, 
pentru că era în dezacord cu situaţia generală, s-a dat 
imediat ordin a fi oprită, a se retrage detaşamentele şi a se 
da relaţiuni. 
 Nu târziu s-a primit de la Majestatea Sa Regele un 
ordin în acelaşi sens. 
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 Divizia 1 s-a retras în cursul zilei de 11 iulie la 
Orhanie, iar Divizia 2 a pornit spre destinaţiunea sa fixată 
prin tabela de mişcare, adică spre Zlatiţa. 
 

OPRIREA ÎNAINTĂRII ARMATEI 
 
 Încă din seara zilei de 8 iulie s-a primit de la Cartierul 
General o telegramă a Majestăţii Sale Regelui /pentru/ a 
opri cavaleria, care înaintase prin defileuri, de a pătrunde în 
câmpie. 

Pe de o parte, s-a prescris în ordinul de operaţiuni, în 
vederea înaintării întregii armate, ca recunoaşterile de 
cavalerie să nu iasă din defileuri sub nici un cuvânt, iar 
Corpului 1 Armată, care se găsea cel mai înaintat în 
direcţiunea mişcării şi de a cărui pătrundere cu Divizia 1 în 
defileuri nu se ştia încă la Marele Cartier, se prescria, în 
special, să nu forţeze defileurile decât în preziua înaintării 
grosului, adică în ziua de 13 iulie. 
 Din spiritul telegramei menţionate a Majestăţii Sale 
Regelui, s-a dedus la Marele Cartier că situaţiunea politică 
începe să intre în o nouă fază şi că era posibil ca armata să 
fie oprită pe timpul înaintării. 
 Pe de altă parte, odată dispusă armata pentru înaintare, 
condiţiunile de trai ar fi devenit atât de grele, încât 
înaintarea sau retragerea neîntârziat deveneau o necesitate 
absolută. Din această cauză, în seara zilei de 10 /iulie/, 
adică în ajunul începerii mişcării, s-a înştiinţat Ministerul 
de Război de hotărârea luată, iar pe de altă parte s-a supus 
chestiunea şi Majestăţii Sale, arătându-se că, odată 
mişcarea începută, condiţiunile de trai ar fi impus o 
neîntârziată soluţiune. 
 Răspunsul a fost primit în dimineaţa zilei de 11 /iulie/, 
pe la ora 9.30 a.m. Majestatea Sa ordona, ca până la noi 
ordine înaintarea să fie oprită. Ordine au fost date imediat, 
însă unele corpuri şi anume, al 2-lea, al 3-lea şi al 4-lea se 
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mişcau deja, astfel că pentru a nu face contramarşuri a 
trbuit a se menţine situaţiunea rezultată din mişcările deja 
începute, permiţând corpurilor de armată să dispună trupele 
în vederea unei staţionări mai îndelungate. 
 Situaţiunea armatei la întreruperea mişcării de 
înaintare a fost cea indicată în crochiul nr.4. 
 În scopul de a se asigura pentru orice eventualitate 
putinţa de a ieşi din munţi şi pe la Zlatiţa, s-a hotărât ca pe 
lângă Divizia 2 Cavalerie, care se găsea deja acolo, să se 
trimită în susţinerea ei o brigadă mixtă, care, la rândul ei, să 
fie susţinută de alte trupe. 
 S-a destinat pentru aceasta Divizia 7, care a înaintat la 
Etropol, detaşând la Zlatiţa Brigada 13 /infanterie/ cu un 
divizion de artilerie. 
 Pe de altă parte, pentru a se înlesni aprovizionarea 
trupelor, trăgând foloase din calea ferată Samovit-Mezdra, 
s-a dispus împingerea Corpului 3 Armată înainte la 
Ciumacoviţa, mai aproape de linia 1. 
 Situaţiunea ce a rezultat din aceste dispoziţiuni şi în 
care s-a găsit armata cînd s-a încheiat armistiţiul (17 iulie) 
este indicată în crochiul nr. 5. Ea fost menţinută până la 
începerea mişcării înapoi. 
 Izbucnirea holerei a impus a se lărgi zonele de 
staţionare. Poziţiunea corpurilor de armată, din punct de 
vedere strategic, a rămas, însă, neschimbată până în ziua de 
17 iulie, când s-a încheiat armistiţiul. 
 

EVACUAREA 
 
 Cu toate că mişcarea de pătrundere în munţi a fost 
oprită la începutul ei pentru grosul armatei şi s-a continuat 
numai cu puţine trupe la extrema stângă, totuşi condiţiunile 
de trai deveniseră din ce în ce mai grele pentru o parte a 
Corpului 4 şi pentru Divizia 2 Cavalerie. 



 352

 Din această cauză, Marele Cartier, cu un memoriu 
supus Majestăţii Sale, a solicitat să se aprobe retragerea 
Corpului 4 Armată şi a Diviziei 2 Cavalerie în regiunea 
Nicopole-Trestenic. Propunerea a fost aprobată cu 
restricţiunea de a nu se părăsi cu totul pasurile din munţi. 
 Mişcarea Diviziei 2 Cavalerie a început în ziua de 25 
iulie şi s-a terminat în ziua de 1 august. Divizia s-a instalat 
pentru staţionare pe Osma, în împrejurimile satelor 
Mecika-Asenovo. 
 Corpul 4, lăsând la Zlatiţa detaşamentul ce se găsea 
acolo, compus din Brigada 13 şi un divizion artilerie, şi 
căruia s-a mai adăugat Regimentul 10 Călăraşi şi Divizia 2 
Cavalerie, a început mişcarea de retragere în ziua de 27 
iulie. Marşul s-a executat cu intermitenţă din cauză că 
trupele au trebuit să fie oprite pentru vaccinare. 
 Corpul 4 Armată nu a putut să ajungă la destinaţiunea 
sa, în regiunea Trestenic-Nicopole, pentru că, pe de o parte, 
prin încheierea păcii trebuiau luate dispoziţiuni în vederea 
evacuării, iar pe de alta, din cauza inundaţiilor de la 
Corabia, urmând a se muta podul din acest punct la Siştov, 
Corpul 4 nu mai avea să treacă peste Dunăre pe la 
Nicopole, cum era hotărât de la început, ci pe la Siştov. 
 În ziua de 31 iulie s-a dat ordin Inspectoratului 
Geniului a se muta podul militar de la Corabia la Siştov şi 
s-a hotărât pentru trecerea trupelor pe stânga Dunării prin 3 
puncte: Bechet, Turnu Măgurele, Zimnicea. 
 Pe la primul punct aveau să treacă pe vase, de la 7 la 
11 august inclusiv: Divizia 1 Cavalerie şi Divizia 1 rezervă. 
 Pe la Turnu Măgurele s-a hotărât să treacă: Divizia 2 
rezervă în ziua de 8 august, Corpul 3 Armată în zilele de 9-
10 august, Corpul 1 Armată în zilele de 12-13 august. 
 Pe la Zimnicea: Divizia 2 Cavalerie în ziua de 7 
august, Corpul 2 Armată în zilele de 11-12 august, Corpul 
4 Armată şi Brigada 33 rezervă în zilele de 14-15 august. 
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 Itinerariile au fost astfel fixate ca fiecare coloană să 
urmeze un  drum deosebit, spre a se evita contactul între 
corpuri deosebite. 
 De asemenea, în fiecare corp de armată s-au stabilit 
puncte de staţionare deosebite pentru divizii. 
 Marşurile au fost astfel regulate ca, pe cât condiţiunile 
de staţionare permiteau, trupele să nu facă zilnic mai mult 
de 20 la 25 km. 
 Trecerea trupelor s-a făcut întocmai după ordinele 
date şu cu destulă regulă, cu deosebire de Divizia 2 rezervă, 
care a trecut cu o zi înainte, forţând întrucâtva etapele. 
  Ultima zi la Zimnicea (15 august), din cauza timpului 
extrem de rău, trecerea s-a făcut în condiţiuni cât se poate 
de grele şi de aceea o parte din Brigada 33 rezervă a fost 
nevoită să amâne trecerea pe a 2-a zi./…/ 
 

OPERAŢIUNILE ÎN EŞICHIERUL EST 
AL TEATRULUI DE OPERAŢIUNI 

 
MOBILIZAREA ŞI CONCENTRAREA 

 
 Trupele destinate a opera în “Cadrilaterul bulgar” au 
fost Corpul 5 Armată şi Divizia 3 rezervă iar Brigada 31 
rezervă a format garnizoana portului Constanţa. 
 Mobilizarea şi concentrarea acestor trupe au decurs în 
aceleaşi condiţiuni ca şi pentru trupele Armatei de 
operaţiuni. 
 În a 3-a zi de mobilizare trupele de acoperământ se 
aflau pe frontiera de sud a Dobrogei, iar în a 6-a zi de 
mobilizare au început să sosească de-a lungul şi la sudul 
liniei ferate Cernavodă – Constanţa diviziile Corpului 5 
Armată şi Divizia 3 rezervă, în zonele următoare: Divizia 9 
în jur de Cernavodă, Divizia 10 la Medgidia şi împrejurimi, 
Divizia 3 rezervă la Murfatlar. 
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TRECEREA FRONTIEREI ŞI ÎNAINTAREA PE 
TERITORIUL BULGAR 

 
 Misiunea Corpului 5 Armată a fost de a ocupa 
teritoriul din “Dobrogea bulgară”, până la sud de linia 
Turtucaia – Balcic. 
 Situaţiunea politică a impus ca pătrunderea pe 
teritoriul bulgar să aibă loc fără cea mai mică întârziere, 
după notificarea la Sofia că guvernul român este nevoit să 
intervină în conflictul statelor balcanice. S-a hotărât, de 
aceea, a se înainta numaidecât. 
 Chiar în aceeaşi zi, 27 iunie, s-a dispus transportarea 
Regimentului “Călugăreni” nr.40 /Infanterie/, de la 
Bucureşti la Călăraşi, iar în acelaşi timp s-au luat măsuri, 
de asemenea, de a se transporta în cursul nopţii la Ostrov 
regimentele 40 şi 23 Infanterie, precum şi Regimentul 20 
Artilerie. 
 Comandamentul corpului de armată a primit ordin să 
ocupe Silistra în zorii zilei de 28 iunie cu trupele de mai 
sus, împreună cu cele ce se găseau deja la Ostrov şi, în 
acelaşi timp, să facă să înainteze, pe teritoriul bulgar şi 
restul trupelor de acoperământ ce se găseau în lungul 
frontierei. 
 Ocuparea Silistrei s-a făcut fără nici o rezistenţă în 
dimineaţa zilei de 28 iunie, deşi trecerea de la Călăraşi la 
Ostrov a întâmpinat mari greutăţi. 
 După ocuparea Silistrei, trupele Corpului 5 Armată au 
primit ordin să înainteze în marş forţat spre sud şi să se 
îndrepte, Divizia 9 spre Turtucaia, iar Divizia 10 spre 
Dobrici /Bazargic/; prima divizie trebuia să împingă 
detaşamentele înaintate până la linia Breslen – Balbunar, 
iar a 2-a să ocupe Balcic şi înălţimile Ekrene, pe malul 
Mării Negre, la sud de Balcic. 
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 Divizia 3 rezervă a fost pusă sub ordinele 
comandamentului Corpului 5 Armată, urmând să fie 
întrebuinţată după necesităţi. 
 În seara zilei de 30 iunie, trupele înaintate ale 
Corpului 5 ocupau: Turtucaia, Dobrici şi Balcic. 
Situaţiunea generală a Corpului 5 Armată în seara acestei 
zile se arată în crochiul nr.7. 
 Operaţiunile s-au continuat fără întreruperi, după cum 
fuseseră îndrumate, astfel că în seara zilei de 8 iulie tot 
teritoriul “Dobrogei bulgare”, până la sud de linia 
Turtucaia – Balcic, era ocupat de Corpul 5 Armată, ale 
cărui trupe se găseau dispuse astfel cum se arată în crochiul 
nr.8. 
 Misiunea Corpului 5 Armată era astfel îndeplinită; de 
la 8 iulie înainte trupele acestui corp nu au mai înaintat, ci 
au rămas în zonele lor de staţionare, făcând exerciţii. 
Recunoaşteri de cavalerie, împinse spre linia ferată Rusciuk 
– Şumla – Varna, au semnalat prezenţa câtorva trupe de a 
2-a linie la Şumla şi trupe de marină la Varna. 
 

DESCONCENTRAREA ŞI DEMOBILIZAREA 
CORPULUI 5 ARMATĂ 

 
 Desconcentrarea Corpului 5 Armată a început în ziua 
de 31 iulie 1913. Pe teritoriul ocupat au rămas următoarele 
trupe: 
 - Regimentul “Matei Basarab” nr.35 /Infanterie/, cu 2 
batalioane la Dobrici şi 1 batalion la Balcic; 
 - Regimentul “Petru Rareş” nr.39 /Infanterie/, cu 2 
batalioane la Silistra; 
 - Regimentul “Călugăreni” nr.40 /Infanterie/, cu 2 
batalioane la Turtucaia; 
 - Batalionul 9 Vânători la Kurtbunar; 
 - Regimentul 5 Roşiori, cu 2 escadroane la Dobrici şi 
2 escadroane la Kurtbunar. 
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 Regimentul 6 Călăraşi a fost menţinut provizoriu în 
Dobrogea, până la sosirea regimentelor 9 şi 10 Călăraşi în 
garnizoanele lor. 
 Trupele de infanterie mai sus arătate au menţinut peste 
efectivul de pace şi întâiul contingent de completare. 
 Pentru serviciul de jandarmerie, până la organizarea 
unui corp special, Regimentul 1 Grăniceri a reţinut 600 
oameni formaţi în două companii, iar pentru paza noii 
frontiere, Corpul Grănicerilor a format în mod provizoriu 
două companii, cu un efectiv total de 400 oameni. 
 Restul trupelor şi serviciilor Corpului 5 Armată şi 
Diviziei 3 rezervă a plecat în ziua de 1 august spre punctele 
de unde urmau să fie îmbarcate pentru transportul lor în 
garnizoanele respective. 
 
 Şeful de Stat Major al Armatei de Operaţiuni, 
 General /ALEXANDRU/ AVERESCU 
 
Arhiva M.Ap.N., fond Marele Cartier General, dosar nr.61, f. 2-24. 
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