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Ofi ţeri activi Gorjeni
Vasile Novac

Ofi ţerii activi născuţi în fostul judeţ Gorj, pe care-i vom prezenta mai jos, 
după grade, se clasifi că după cum urmează: un general de corp de armată, ajuns 
pe culmea carierei militare - şeful Marelui Stat Major, arestat de comunişti, trei 
generali de divizie, 12 generali de brigadă, 47 colonei, 71 locotenent-colonei, 75 
de maiori, 100 de căpitani, 38 de locotenenţi şi 19 sublocotenenţi.

După locul naşterii, repartiţia este următoarea: 122 din Târgu Jiu, 12 din Târgu 
Cărbuneşti, şapte din Stroeşti, şase din Schela, câte cinci din: Bălăneşti, Topeşti, 
Tismana, Băleşti, Brădiceni, Petreştii de Sus şi Leleşti, câte patru din: Albeni, 
Sâmbotin, Petreşti-Vărsături, Bumbeşti Jiu, Bălăneşti, Jupâneşti şi Rugi; câte 
trei din: Câlnic, Rovinari, Runcu, Broşteni, Maghereşti şi Celei; câte doi din: 
Ciuperceni, Ioneşti, Bârzeni, Bălteni, Peşteana de Sus, Romaneşti, Ciocadia, 
Bobu, Cartiu, Roşia de Jiu, Bârseşti, Turcineşti, Andreeşti, Orezeanul, Fărcăşeşti, 
Zorleşti, Hurezani, Stejărei, Pocruia, Bengeşti, Pârâu-Câlceşti şi câte unul din: 
Pojogeni, Colţeşti, Muşeteşti, Raci, Urecheşti, Turcenii de Sus, Ocolu, Vălari, 
Negreni, Gârbovu, Hurezani, Stolojani, Stejărei, Runcu, Peşteana Vulcan, 
Ştefăneşti, Roşia, Musculeşti, Bălteni, Alimpeşti, Frumuşeni, Pârâu, Petreştii 
de Jos, Bălceşti, Drăgoeni, Glodeni, Vierşani, Câineni, Vlăduleni, Popeşti, 
Turbureşti, Curtişoara- Câineni, Copăcioasa, Hurezanii de Sus, Băltişoara, Roşia 
Jiu - Peşteana, Polovragi, Cordeşti, Andreeşti, Urdarii de Sus, Novaci, Peştişani, 
Bălceşti, Răşina, Vladimiru, Godineşti, Costeşti-Daia, Crasna, Borasca, Borescu, 
Şomăneşti, Bălceşti, Dănelţi, Ţicleni, Negreni, Săuleşti, Ştefăneşti, Andreeşti, 
Surpaţi, Săcelu, Bărbăteşti, Urecheşti, Petreştii de Sus, Maghereşti, Urdarii de 
Sus, Dăneşti, Curtişoara, Turcenii de Sus, Arcani, Dăneşti, Curtişoara, Arcani, 
Bengeşti, Vlăduleni, Cârligei, Vierşcani, Căluşti, Stejărei, Dobriţa, Vulcana, 
Polpşoru şi Bolboşi.

Viaţa ofi ţerilor activi era destul de grea. Spre exemplu, 17 dintre ofi ţerii gorjeni 
au murit în timp de pace şi patru au fost trecuţi în retragere pentru boală.

Majoritatea erau harnici, cu multă putere de muncă, buni gospodari, cu frumoase 
calităţi fi zice, militare, intelectuale şi morale, cu simţul onoarei dezvoltat, dar au 
fost şi câteva excepţii. De pildă, şapte au fost judecaţi pentru diferite abateri şi 
doar doi au fost achitaţi, fi ind găsiţi nevinovaţi. 

Cei mai mulţi au urmat şcoli militare româneşti, dar am sesizat că unul a 
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absolvit Şcoala Superioară de Război din Paris.
Pentru bravura şi vitejia dovedite pe diferite câmpuri de luptă, au fost declaraţi 

maiori poste-mortem: Marinescu Marcel, Ionescu Constantin, Bistreanu Ion, 
Vlădoiu Gheorghe, Săvoiu Dumitru, Tivig Constantin, Chiriacescu Grigore, 
Coiculescu Dumitru, Văduva Gheorghe, Cornea Gheorghe şi Silişteanu Nicolae; 
căpitani post-mortem: Popescu Mihai, Popescu Ioan, Preda Ion, Romanescu 
Constantin, Pârâianu Constantin şi locotenentul post-mortem Roibu Nicolae.

Au căzut eroic pe câmpul de onoare şi următorii ofi ţeri: căpitanul Urechescu 
Pavel, mort la 6 decembrie 1917; sublocotenentul Popescu Toma, decedat la 1 
decembrie 1916, la Râmnicu Sărat, lovit de o bombă de la un aeroplan inamic; 
căpitanul Schintee Vasile, mort la Kerci în Crimeea; căpitanul aviator Goga 
Grigore, căzut la Boldeşti judeţul Prahova, în luptele cu aviaţia anglo-americană, 
la 5 mai 1944.

Căpitanul Patriciu Alexandru a fost declarat accidentat de război în proporţie de 
100%, fi ind trecut în retragere, iar administratorul locotenent Rovenţa Gheorghe 
a căpătat infi rmităţi incurabile, avansate în serviciul militar în timp de război. 

Mulţi aviatori şi-au pierdut viaţa chiar în timp de pace: căpitanul Popescu 
Romeo (9 decembrie 1931), sublocotenentul Stamatescu Grigore (27 octombrie 
1933), sublocotenentul Bârsan Mircea (9 septembrie 1933), locotenent Tomulescu 
Ion (7 septembrie 1939)

Pentru bravura, vitejia şi eroismul dovedite în timpul războiului, au fost distinşi 
cu cel mai valoros şi prestigios ordin militar român - ‘’Mihai Viteazul’’ clasa 
III-a: locotenent-colonelul Cornicescu Gheorghe şi maiorul Popescu Vasile, în 
anul 1942, precum şi maiorul aviator Scurtu Dan, în anul 1946. De fapt, numărul 
gorjenilor decoraţi cu ordinul ‘’Mihai Viteazul’’ sau a celor ce s-au evidenţiat în 
luptele de pe Valea Jiului este mult mai mare. Din alte surse, cităm pe: generalul 
de brigadă Dragalina A. Ioan, maiorul Stănescu Vasile, locotenentul Mihăilescu 
I. Grigore, sublocotenentul Pătrăşcoiu Nicolae, căpitanul Bădescu Haralambie, 
căpitanul Boerescu Pârvu, maiorul Cornea Nicolae, căpitanul Macici Nicolae, 
locotenent-colonelul Truşculescu Mihail, locotenentul aviator Craiu Vasile, 
locotenent-colonelul Rasoviceanu Gheorghe, locotenentul de rezervă Neferescu 
Ioan, locotenentul Cornea Radu, căpitanul Crăiniceanu Gheorghe, maiorul 
Pleşoianu Constantin, generalul de brigadă Obogeanu Mihail şi alţii.

 De această înaltă decoraţie, a benefi ciat şi Regimentul Gorj nr. 18, distins, la 
31 august 1917 de către regele Ferdinand I, la Poiana Ţigăncii,  lângă Mărăşti 
‘’Pentru vitejia şi avântul exemplar cu care au luptat ofi ţerii, subofi ţerii şi soldaţii 
regimentului, în luptele înverşunate ce s-au dezlănţuit între 11 - 14 iulie 1917, 
repetând astfel strălucitele fapte de arme ce au săvârşit pe Valea Jiului, în luptele 
din 1916. Atacând cu furie poziţiile întărite de pe Dealul Mărăşti, de pe Dealul 
Răchitaşul Mic, precum şi acelea de pe Muntele Tina Neagră şi Tina Golaşe, au 
aruncat, pe rând, trupele inamice afară din liniile lor de apărare şi le-au pus pe 
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fugă în dezordine, până dincolo de Lepşa. Au luat prizonieri: 8 ofi ţeri, 676 trupă 
şi au capturat: 4 obuziere mari, 4 mitraliere, 13 mortiere de tranşee, 1 tun de 
munte, 3 camioane, 900 lăzi de grenade şi bombe, precum şi un bogat material 
de război’’1.

 Generalul de brigadă Dragalina A. Ioan a fost decorat, în ziua de 14 octombrie 
1916, fi indcă s-a distins ‘’prin acte de bravură şi eroism, arătând multă pricepere 
în conducerea unităţilor. Datorită conduitei sale, a pus stăpânire pe Dealul 
‘’Meterzelor’’, pe care l-a menţinut, cu toate că a fost de trei ori contraatacat’’2. 

Maiorul Stănescu Vasile din Regimentul ‘’Alexandru cel Bun r. 37, a fost 
decorat în ziua de 27 octombrie 1916, pentru că ‘’în luptele de la Alfalău, a condus 
singur acţiunea în luptă, dând exemplul subalternilor săi. Urmărind, în fruntea 
trupei sale, pe inamic, nelăsându-l să mai ocupe vre-o poziţie de rezistenţă. În 
lupta de pe Dealul Gyartgiemos, după ce petrecuse noaptea în imediata apropiere 
a inamicului şi sub focurile obuzelor, a respins inamicul care venise să atace, iar 
în lupta de la Gzere Domb, a respins inamicul care venise să atace, ajungând cu 
trupa până la reţelele de sârmă ale acestuia’’3.

Locotenentul Mihăilescu I. Grigore din Regimentul 1 Artilerie ‘’Carol I’’, este 
răsplătit ‘’Pentru curajul şi de votamentul cu care a condus bateria în luptele 
din 1916 de la Petroşani şi Valea Jiului, distingându-se, în special, în zilele de 
14, 15 şi 16 octombrie, în luptele de la Arsuri şi Schela, unde luând comanda 
unei companii de infanterie, a reuşit cu o energie fără seamăn, să recucerească 
tunurile capturate de inamic ale regimentului 21 Artilerie, formând din proprie 
iniţiativă o patrulă de 12 oameni şi plecând cu ea în urmărirea inamicului, a ajuns 
cel dintâi cu patreula pe poziţia unde tunurile fuseseră capturate, reluându-le de 
la inamic’’4.

Sublocotenentul Pătrăşcoiu Nicolae din Regimentul Gorj nr. 18 a ‘’săvârşit, 
în ziua de 14 octombrie 1916, unul din cele mai strălucite acte de eroism. Fiind 
însărcinat să respingă pe inamic, a pornit la atac cu vitejie şi elan, încât deşi 
compania sa avea un efectiv foarte redus, a spart frontul inamic, aruncând în 
dezordine infanteria şi artileria vrăşmaşe de pe Dealul Mare şi din satul Arsurile, 
pe care le-a ocupat. A pus stăpânire pe două baterii complecte de obuziere de 
105 mm din Regimentul 21 Bavarez şi cu ajutorul a 2 tunari români a deschis 
cu câteva din ele focul asupra inamicului. După respingerea lui, a predat cele 8 
obuzuiere cu chesoanele lor de muniţie unui regiment de artilerie român’’5.

Căpitanul Bădescu Haralambie, din Regimentul 58 Infanterie (dublura 
Regimentului Gorj r. 18), a fost dcorat cu prestigiosul ordin ‘’Pentru vitejia cu 
care şi-a comandat batalionul în luptele din Transilvania şi Carpaţi. Între 15 -20 

1Anuarul Ordinului ‘’Mihai Viteazul’’ 1916-1920, vol. 1, Bucureşti, f. 174.
2 Ibidem, f. 8.
3 Ibidem, f. 15.
4 Ibidem, f. 18.
5 Ibidem, f. 23.
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septembrie 1916, a condus cu energie şi bravură batalionul, repurtând frumoase 
succese pentru cucerirea Muntelui Pietrele Leşului. S-a distins, şi în octombrie 
1916, când cu batalionul şi o baterie a rezistat în mod eroic pe Muntele Boului, 
producând pierderi grele inamicului, covârşitor în efective şi artilerie’’6.

Căpitanul Boerescu Pârvu, din Statul Major al Armatei I, este elogiat ‘’pentru 
vitejia, iniţiativa şi avântul cu care s-a condus, la 5 septembrie 1916, în lupta de 
lângă pichetul Polatişte şi la 14 octombrie 1916, în lupta de lângă Sâmbotinul, 
când a condus suscesiv treilinii de trăgători, prin focul de baraj al artileriei 
unamice’’7.

Maiorul Cornea Nicolae, din Regimentul VII Prahova r. 25, este decorat 
‘’Pentru repetatele fapte de arme, prin care a dat probe de vitejie, devotament şi 
destoinicie. S-a distins, în mod deosebit, înluptele aprige de pe dealurile Runcu, 
Căpuşa şi al Arşiţei,, precum şi în acelea din Valea Caşinului, din 1916’’8.

Căpitanul Macici Nicolae, din Regimentul 41 Infanterie, este recompensat 
pentru ‘’vitejia şi destoinicia ce a arătat pe câmpul de bătaie. În luptele de la Pasul 
Merişor, a rezistat cu Compania de Mitraliere, focului violent al artileriei inamice 
şi a înlesnit, prin aceasta, reocuparea unei poziţii pierdute. La 20 septembrie 1916, 
a dat probe de acelaşi devotament, în luptele de la pasul Vulcan’’9.

Locotenent-colonel Truşculescu Mihail, comandantul Regimentului Rovine 
r. 26, este decorat, la 12 mai 1917, pentru ‘’vitejia şi avântul cu care a luptat pe 
câmpul de onoare. S-a distins, în mod deosebit, prin destoinicia şi bravura cu 
care a condus Regimentul 18 Infanterie pe câmpul de luptă şi prin recunoaşterile 
ofensive ce a codus. De la 23 - 25 decembrie 1916, a susţinut energic, cu un 
batalion din Regimentul 26 Infanterie, o divizie de cavalerie rusă împotriva 
atacurilor unui inamic cu mult superior în număr’’10.

Locotenent-colonelul Cănciulescu Petre, comandantul Regimentului 1 
Vânători, este lăudat pentru ‘’vitejia şi detoinicia ce a arătat pe câmpul de onoare. 
În lupta de la Muntele Oborace (Valea Jiului), a condus detaşamentul chiar şi 
după ce a fost rănit de o0 chijă de obuz, dând probe de un înălţător dispreţ de 
moarte. În lupta de pe Muntele Cărbunaru (Valea Oltului), a condus acţiunile 
Regimentului 81 Infanterie, cu aceleaşi frumoase calităţi ostăşeşti’’11.

Colonelul Dejoianu Ioan, comandantul Regimentului 5 Obuziere, la 12 iunie 
1917, este recompensat pentru ‘’vitejia şi destoinicia cu care a condus operaţiile 
de la Jiu, între 28 -30 septembrie 1916, cu un avânt şi cu o îndârjire cu totul 
excepţionale, reuşind prin lupte aprige, să cucerească Muncelu, Şiptăul Mic şi 
Mare şi Zănoaga, arucând pe inamic dincolo de frontieră. Sţa distins, apoi, prin 

6 Ibidem, f. 32.
7 Ibidem, f. 33.
8 Ibidem, f. 41.
9 Ibidem, f. 41.
10 Ibidem, f. 44-45.
11Ibidem, f. 46. 
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energia cu care a condus Detaşamentul de la Cerna, între 12 - 17 octombrie 1916, 
ce a operat în Valea Jiului’’12.

Maiorul Sichitiu Nicolae, din Regimentul 2 Obuziere, este elogiat, la 22 iunie 
1917, pentru ‘’vitejia şi destoinicia de care a dat dovadă în conducerea focului 
bateriei sale. La 26 august 1916, a executat singur, sub focurile infanteriei inamice, 
pe Valea Oltului (Transilvania) mai multe recunoaşteri în teren deschis, iar la 31 
august 1916, a făcut recunoaşteri de artilerie, care au înlesnit ocuparea oraşului 
Făgpraş. S-a distins în luptele de la Cincul Mare, Dealul Crucii şi de la satul Vadul. 
Luând comanda Regimentului 83 Infanterie, a dat probe, în timpul retragerii, de o 
rară energie  şi a murit moarte de erou, în luptele de lângă Băicoi’’13.

Locotenent aviator Craiu Vasile este decorat la 13 martie 1917, pentru ‘’vitejia 
şi avântul cu care a angajat o luptă aeriană, la 15 iunie 1917. Pe când proteja un 
aparat român, ce regula tirul artileriei, a fost atacat de trei avioane inamice şi 
în timpul luptei a avut umărul perforat ded un glonţ. Deşi grav rănit, a condus 
aparatul cu iscusinţă şi a reuşit a-l  aduce în liniile noastre’’14.

Locotenent-colonel Rasoviceanu Gheorghe, comandantul Regimentului 
9 Vânători, la 18 august 1917, este recompensat pentru ‘’vitejia, detoinicia şi 
devotamentul de care a dat dovadă pe câmpul de luptă. La 29 iulie 1917, pe când 
inamicul încerca să învăluie aripa dreaptă a Diviziei a 9-a, acest distns comandant 
de regiment s-a pus în fruntea companiilor ce formau rezerva şi contraacacând cu 
energie pe germani, a restabilit situaţia şi a împiedecat astfel ca legătura Diviziei 
să fi e tăiată de trupele noastre din dreapta’’15.

Locotenent de rezervă Neferescu Ioan, din Refi mentul Gorj r. 18, s-a remarcat 
prin ‘’vitejia şi avântul cu care a comandat Compania 11-a în luptele  de pe 
Dealul Mărăştilor, din 11 iulie 1917. A atacat cu hotărâre Uvrajul r. 108 - apărat 
cu îndârjire de germani şi l-a cucerit,  împreună cu 55 de prizonieri, ajungând pe 
dealul Teiuşului, a capturat cu unitatea sa  o baterie de obuziere germane de 100 
mm’’16.

Locotenentul Kornea Radu, din Regimentul 4 Roşiori ‘’Regina Maria’’ a fost 
decorat pentru ‘’vitejia cu care a comandat o secţie de mitraliere, în lupta ce s-a 
dat la 31 iulie 1917, pentru cucerirea Cotei 703 de pe Dealul Tarapan (Oituz). Pe 
când înainta prin focul de baraj inamic a avut o piesă avariată şi ofi ţerul însuşi a 
fost îngropat de un obuz de 150 mm. Fiind ridicat de roşiori, a trecut cu a doua 
piesă mai departe, prin focul de baraj, şi punându-se sub ordinele unui comandant 
de batalion de infanterie, a concurat de aproape la cucerirea poziţiei. În ziua de 8 
august, a fost rănit, pe când se afl a în linia I-a’’17.

12 Ibidem, f. 49-50.
13 Ibidem, f. 145.
14 Ibidem, f. 54.
15 Ibidem, f. 69.
16 Ibidem, f. 73.
17 Ibidem, f. 89.



138

Maiorul Pleşoianu Constantin, din Regimentul Gorj nr. 18, a fost distins la 
25 ianuarie 1918 pentru ‘’vitejia şi avântul cu care a condus a Batalionul I şi 
II în aprigile lupte de la nord Muncelu, din 16 şi 17 august 1917. Opunând o 
rezistenţă eroică unui duşman covârşitor în număr şi artilerie, a reuşit să-i respingă 
repetatele atacuri, cauzându-i mari pierderi şi prindu-i înaintarea pe dealurile: 
Buduiul, Colciu şi Secului. În seara zilei de 16 august, a căzut rănit, contribuind 
cu sângele său la victoria detaşamentului ce a comandat’’18.

General de brigadă Obogeanu Mihail, comandantul provizoriu al Diviziei 1-a, 
a fost răsplătit pentru ‘’bravura şi priceperea cu care a condus trupele Diviziei a 
I-a, în luptele ci maghiarii la Szolnok, Fegyverenek şi Kenderes, în iulie 1919. 
Inamicul, atacând cu forţe mult superioare, aripa dreaptă a trupelor noastre, în 
ziua de 25 iulie, a intervenit personal în luptă cu rezervele disponibile, şi, trecând 
prin tirul de baraj al arileriei inamice, a restabilit situaţia, respingând pe inamic 
cu pierderi’’19.

General de brigadă Lascăr Mihail, comandantul Brigăzii I Mixte Munte, a fost 
distins pentru ‘’curajul, hotărârea şi energia de care a dat dovadă în operaţiunile 
de la frontieră, cucerirea Bucovinei şi Basarabiei de Nord. La trecerea Nistrului, 
de asemenea, a condus brigada cu fermitate şi energie, apărînd, apoi, capul de 
pod cu înverşunare, respingând, prin contraatacuri, toate atacurile duşmane’’20.

Sublocotenent Cepleanu O. Dan, din Regimentul 10 Roşiori, a fost răsplătit 
pentru ‘’eroismul şi abnegaţia de care a dat dovadă pe tot timpul acţiunii de 
forţare a zonei fortifi cate a Nistrului, unde reuşeşte să cucerească, cu plotonul 
său, mai multe cazemate.

În faţa rezistenţei de la Vilii, atacă pe inamic cu mai multă îndrăzneală, 
înlesnind astfel înaintarea escadronului ce fusese oprit’’21.

Colonelul Korne Radu, comandantul Regimentului 6 Roşiori Purtat, a fost 
decorat cu ordinul ‘’Mihai Viteazul’’ clasa II-a (clasa III-a o primise mai înainte), 
la 12 februarie 1942, pentru ‘’energia şi bravura excepţională cu care a condus 
regimentul său în cursul luptelor de la Achimovca, reuşind ca în ziua de 26 
septembrie 1941, să răstoarne atacul inamic, zvârlind forţele sovietice spre nord-
est, dincolo de vechea poziţie a Brigadei.

În zilele următoare, rezistă, cu bărbăţie, la toate atacurile inamice, rămânând 
neclintit pe poziţie’’22.

Generalul de brigadă Carlonţ I. Dumitru, comandantul Diviziei 8 Infanterie, 
este răsplătit cu cel mai înalt ordin militar romîn clasa III-a, pentru ‘’curajul 
personal, concepţia clară şi energia cu care a condus operaţiunile diviziei sale, pe 

18 Ibidem, f. 110.
19 Ibidem, f. 160.
20 Anuarul ordinului ‘’Mihai Vitaezul’’ 1941 - 1945, f. 65.
21 Ibidem, f. 120.
22 Ibidem, f. 248.
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timpul de la 9 - 25 septembrie 1941, în luptele pentru cucerirea Odesei’’23.
Căpitanul Mihuţ I. Gheorghe, din Brigada 1 Mixtă Munte, este distins pentru 

‘’curajul, priceperea şi iniţiativa cu care a acţionat în ziua de 17 iulie la plaja 
de trecere peste Nistru de către Batalionul II Vânători de Munte, reuşind să 
identifi ce rezistenţele inamice şi, prin măsurile luate, să le neutralizeze, uşurând 
astfel operaţiunea de trecere a Batalionului. 

După trecerea Niprului, în bătălia din faţa satului Timoşevca, a fost întrebuinţat 
pe teren, ajutând prin măsurile luate din proprie iniţiativă la menţinerea poziţiei 
ocupatede Brigadă.

În luptele de la Sevastopol (17 - 22 decembrie 1941), a însoţit pe teren acţiunea 
Grupului 3 Vânători Munte, pentru cucerirea Dealului Capela şi, când comandantul 
cade ucis de explozia unui obuz, asigură buna desfăşurare a operaţiunilor până la 
numirea altui comandant’’.24

Generalul de divizie Lascăr Mihail, comandantul Diviziei 6 Infanterie, este 
decorat cu clasa II-a a prestigiosului ordin pentru ‘’vitejia personală, exempul dat 
trupelor de sub comanda sa şi conducerea neşovăelnică de care a dat dovadă în 
cele mai grele împrejurări posibile de luptă, în război’’25.

Căpitanul Hâncu Constantin, din Divizia 18 Infanterie, a primit ordinul pentru 
‘’eroismul şi spiritul de sacrifi ciu de care a dat dovadă ca ofi ţer de stat major, atât 
pe timpul când Divizia a stat pe front în faţa Odesei, cât şi în ofensiva Diviziei 
din Crimeea, la Feodosia.

S-a distins, în deosebi, în zilele de 27 şi 28 februarie 1942, când inamicul, 
presând puternic, forţează stânga Divizieisă se replieze, iar căpitanul Hâncu trimis 
în această parte cu misiune de informare, se alătură comandantului de regiment 
şi luând măsuri de regrupare a forţelor, pronunţă câteva contraatacuri, limitând 
astfel pătrunderea inamicului.

Comandantul Regimentului şi comandantul Batalionului III căzând răniţi, 
continuă singur acţiunea, restabilind situaţia.

Rămas ca ofi ţer de legătură pentru Comandamentul German, între 1 - 23 
martie 1942, şi stând permanent sub cel mai puternic bombardament de artilerie, 
este grav rănit. Evacuat la spital, i se amputează braţul’’26.

Locotenentul de rezervă Hâncu Atanasie, din Batalionul XVIII Infanterie 
Uşoară, este răsplătit pentru ‘’curajul şi dispreţul de moarte de care a dat dovadă, 
în zilele de 24-26 iunie 1942, în luptele pentru cucerirea Bastionului II, Batalionul 
fi ind oprit de focurile cazematelor inamice, locotenentul de rezervă Hâncu, în 
fruntea companiei sale, execută o manevră îndrăzneaţă şi reuşind să ajungă 
în fl ancul inamic, distruge aceste cazemate, care barau drumul Batalionului. 
Asaltează, apoi, Bastionul II, unde pătrunde cel dintâi. Comandantul Batalionului 
23 Ibidem, f. 281.
24 Ibidem, f. 534.
25 Ibidem, f. 551.
26 Ibidem, f. 605.
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căzând rănit, ia comanda acestei unităţi şi asigură stăpânirea Bastionului II, cu 
toate contraatacurile date de inamic’’27.

Locotenent-colonelul Marinescu Matei, şeful Statului Major al Diviziei a 18-
a, este elogiat, la 9 martie 1944 pentru ‘’curajul deosebit şi iniţiativa de care a dat 
dovadă pe câmpul de luptă.

În ziua de 24 noiembrie 1942, a executat recunoaşteri îndrăzneţe pentru intrarea 
în dispozitiv a unităţilor. În ziua de 26 noiembrie 1942, afl ând că inamicul a pătruns 
la sud de V. Aksay, căutând să învăluie batalionul de la Kovaleka, organizează 
şi conduce un contraatac în fl ancul inamic, restabilind situaţia. În ziua de 29 
noiembrie 1942, ia parte la contraatacul executat de Batalionul de Pază, care are 
ca rezultat reocuparea satului Pimen Tscherni şi restabilirea apărării pe vechea 
poziţie’’28.

La 23 august 1944, se înfi inţează un nou ordin militar de război care se va 
numi ‘Ordinul Militar ‘’Mihai Viteazul’’ cu spade, înlocuind vechiul ordin 
‘’Mihai Viteazul’’ instituit de către regele Ferdinand I.29 Din cadrul Diviziei 
a 18-a Infanterie, au benefi ciat următorii ofi ţeri: general de brigadă Pascu N. 
Vasile, comandantul Diviziei a 18-a Infanterie, general de brigadă Corbuleanu 
M. Mihail, comandantul Diviziei 18 Infanterie, locotenent-colonel Nicolescu C. 
Constantin, şeful Statului Major al Diviziei a 18-a Infanterie, căpitan de rezervă 
Cristea V. Cristea, ofi ţer cu operaţiile în Regimentul 18 Infanterie, căpitan 
Vasiliu Răşcanu C.. I. Constantin, din Statul Major al Diviziei a 18-a Infanterie, 
căpitan Cristanău D., comandantul Grupului de Cercetare  al Diviziei a 18-a, 
sublocotenent Diaconescu Valeriu, comandantul Batalionului I din Regimentul 
18 Infanterie, locotenent Făgărăşeanu P. Petre, comandantul de companie din 
Regimentul 18 Infanterie şi sublocotenent de rezervă Barais M. Paul, comandant 
de pluton din Regimentul 18 Infanterie. 

Căpitanul aviator Scurtu Dan, comandantul Grupului 7 Vânătoare, a fost 
distins, la 7 ianuarie 1946, pentru ‘’patriotismul, curajul şi spiritul de sacrifi ciu 
de care a dat dovadă în luptele contra germanilor, pe timpul de la 23 la 28 august 
1944, pentru apărarea Capitalei şi a teritoriului naţional când, deşi grupul de sub 
comanda sa era lipsit complet de legătura cu comandamentele, ia parte din primul 
moment la toate acţiunile, reuşind să captureze complet Detaşamentul Aeropurtat 
German, ce venise să ocupe Aeroportul Boteni, să distrugă în luptele aeriene şi la 
sol 12 avioane inamice, să atace şi să îmrăştie  o coloană de 50 de autovehicole 
germane. Personal, doboară un avion Hb-323 gigant... care ducea la bord 80 de 
oameni trupă SS înarmată şi 12 oameni echipaj.

În activitatea ofi ţerului, desfăşurată personal şi cu unitatea sa, în acţiunile de la 
23 la 28 august 1944, se remarcă rezultatele următoare: 2 avioane germane Yu - 
27 Ibidem, f. 618.
28 Ibidem, f. 910.
29 Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară. Participanţi la Războiul 
Antihitlerist, distinşi cu ordinul ‘’Mihai Viteazul’’ cu spade, Editura Militară, 1952, p. 6.
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52 de transport distruse; 17 morţi şi răniţi dintre trupele doborâte pe Aerodromul 
Boteni, 23 prizonieri capturaţi cu întreg armamentul, o coloană de 150 vehicole 
- o parte distrusă, iar o parte împrăştiată - capturată de trupele terestre pe şoseaua 
Căldăruşani - Nuci, un avion gigant Hb - 323, cu şase motoare, având la bord 80 de 
oameni trupă SS înarmaţi, cu 12 oameni echipaj, doborât personal de locotenentul 
comandor Scurtu Dan. Doborârea acestui avion s-a soldat cu avionul ars complet, 
16 morţi, 30 răniţi şi 46 prizonieri capturaţi, plus întreg armamentul’’.30

Sublocotenentul de rezervă Barais M. Paul, comandant de pluton în Regimentul 
Gorj nr. 18, a fost răsplătit pentru ‘’curajul şi spiritul de sacrifi ciu de care a dat 
dovadă în luptele pentru cucerirea fermei Zelobandza (vest Oĉova), de la 25 
februarie la 5 martie 1945 şi, apoi, la cucerirea satului Pilin şi a fabricii Pilin, 
când atacă mereu în fruntea companiei şi fi ind un viu exemplu ostaşilor săi, 
sfarmă contraatacurile inamicului.

Se distinge, în mod cu totul deosebit, în luptele pentru cucerirea Cotei 754 
şi a satului Hrochat, între 9 şi 22 martie 1945, dând 12 atacuri şi respingând 6 
contraatacuri, fi ind mereu în fruntea companiei sale.

În dimineaţa de 25 martie 1945, este primul care trece râul Hron. Formează un 
cap depod şi, capturând 12 prizonieri, uşurează cucerirea satului Kóváćóva.

În noaptea de 23 spre 24 aprilie 1945, conduce cu, multă iscusinţă, o incursiune 
în sectorul castelului Kunérad, capturând un cuib de rezistenţă inamic.

În ziua de 6 mai 1945, în atacul dat pentru cucerirea pădurii rotunde de lângă 
satul Pikúpine, cade eroic, fi ind lovit în plin de un proiectil anticar’’31.

Generalul de brigadă Pascu N. Vasile, comandantul Diviziei 18 Vânători de 
Munte, este decorat pentru ‘’curajul şi dârzenia cu care a condus , din primele 
linii, acţiunea Diviziei sale, din Zona Aiud, reuşind să respingă puternicile atacuri 
inamice care ameninţau oraşul, precum şi în luptele defensive din Zona Chetani - 
Hădăreni unde, cu toiate atacurile de care de luptă inamice, divizia sa îşi păstrează 
poziţia. 

S-a distins între 27 septembrie şi 13 octombrie 1944, în luptele ofensive şi 
defensive din Zona Viişoara, Luna, Urea (nord Arieş), precum şi în cele din Zona 
Cluj, Someşeni, Dezmir, Apahida unde, manevrând inamicul pe la nord de Someş, 
uşurează cucerirea şi eliberarea Clujului.

După 13 octombrie 1944, ia parte, cu divizia sa, la urmărirea inamicului şi, prin 
înaintarea sa viguroasă, contribuie la înlăturarea rezistenţelor pe care inamicul 
încearcă să le opună, în scopul de a-şi retrage grosul.

Comandantul Corpului 104 Rus a transmis, prin căpitanul Novicov, ofi ţer de 
legătură, următoarele: ‘’Mulţumesc călduros trupelor Diviziei 18, ofi ţerilor şi 
Stat Majorului, pentru modul ireproşabil cum a acţionat Divizia în luptele pentru 
cucerirea Clujului, fi ind totdeauna prima, printre celelalte mari unităţi de sub 

30 Ibidem, f. 71.
31 Ibidem, f. 353,
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comanda mea’’32.
Generalul de brigadă Corbuleanu M. Mihail, tot în calitate de comandant al 

Diviziei a 18-a, a fost distins pentru ‘’bravura deosebită, avântul şi destoinicia 
de care a dat dovadă pe câmpul de luptă, distingând-se în special, în acţiunile 
ofensive de pe Valea Hernadului (15 -23 decembrie 1944), unde reuşind să rupă 
dipozitivul inamic, după o pătrundere de 15 km, cucereşte satul Foj, înlesnind 
astfel înaintarea diviziilor vecine, precum şi în acţiuznile grele pentru cucerirea 
masivului păduros de la sud de Varosszüret şi a oraşului Rozňava (11 -23 ianuarie 
1945), cu care ovazie se capturează mulţi prizonieri, armament şi material de 
război’’33. Alte detalii pentru activitatea sa în această perioadă afl ăm următoarele: 
‘’În zilele de 11, 12 şi 13 ianuarie 1945, rupe dispozitivul de pe poziţia de 
rezistenţă, cucereşte Cota 542 şi străbătând toată pădurea, ajunge primul cu 
Divizia 18 Infanterie la marginea de nord a pădurii, fără a ţine seamă de fl ancurile 
rămase descoperite, prin oprirea diviziilor vecine, de unde ţine cu foc îăntreaga 
Vale a Roznavei.

În zilele de 18 şi 19 ianuarie 1945,  cucereşte Cota 589 şi dispunând majoritatea 
forţelor în zona acestei cote, atacă cu valoarea a două regimente, de la Cota 
589 spre sud, căzând în fl ancul şi spatele inamic de pe creasta nord Sf. Ana. 
Această operaţiune, care arată o concepţie cu totul excepţională şi o îndrăzneală 
remarcabilă aduce un succes deosebit, capturându-se un număr de 180 prizonieri 
şi numeros armament şi material de război şi asigură înaintarea Diviziei 21 
Infanterie pe creasta de la nord Sf. Ana.

În zilele de 21 şi 22 ianuarie 1945, deşi Divizia 6 Infanterie era oprită de 
inamic, lăsând fl ancul stâng neasigurat, iar Divizzia 21 Infanterie era înapoi, 
generalul Corbuleanu Mihail debuşează cu grosul Diviziei 18 Infanterie în 
Câmpia Roznavei, cucereşte satul Vahosszűret şi pădurea Kapolna, capturând 
170 prizonieri, armament şi material de război.

Conducerea Diviziei 18 Infanterie, în toate aceste operaţiuni remarcabile, care 
au asigurat succesele Corpului 6 Armată şi ale Armatei a IV-a Române, ajutând tot 
timpul diviziile vecine, arată, cu prisosinţă, calităţile excepţionale ale generalului 
Corbuleanu Mihail: o concepţie deosebită, îndrăzneală remarcabilă, operând în 
toate ocaziile în formă de pană, fără să ţină seamă de fl ancurile descoperite şi cu 
un avânt rar în luarea hotărârilor şi şi execuţia operaţiilor’’34.

Locotenent-colonelul Nicolescu C. Constantin, şeful Statului Major al Diviziei 
a 18-a Infanterie, este răsplătit pentru ‘’curajul, priceperea şi spiritul de sacrifi ciu 
de care a dat dovadă, atât în luptele pentru forţarea Tisei şi formarea capului de 
pod de la Vencsellő (în zilele de 19-21 noiembrie 1944), când fi ind trimis la aripa 
stângă a frontului, prin măsurile luate, a salvat situaţia ce devenise critică, cât mai 
ales în acţiunile pentru cucerirea Cotei 203 şi a pădurii de la este de Cota 263, 
32 Ibidem, f. 335-336.
33 Ibidem, f. 337.
34 Ibidem, f. 338.
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unde a intervenit succesiv la unităţile din linia I-a, impulsinându-le la atac.
În luptele pentru cucerirea satului Buzica, a intervenit în sectorul Regimentului 

90 Infanterie, manevrând cu toată energia, la vest de Buzica, două companii din 
Batalionul II, fapt care a determinat căderea acestui sat’’35.

Căpitanul de rezervă Cristea R. Cristea, ofi ţer cu operaţiile în Regimentul 18 
Infanterie, este lăudat pentru ‘’curajul excepţional şi priceperea de care a dat 
dovadă în luptă. 

În noaptea de 23 decembrie 1944, în fruntea Companiei de Pionieri, din 
iniţiativă personală, cucereşte ferma de la est de Halmaj-Szentistvanbaksa, 
capturând 11 prizonieri, 3 mitraliere, 4 pistoale automate şi mai multe arme şi 
muniţiuni.

În ziua de 4 decembrie 1944, pune stăpânire pe Cota 263 Mayrosz.
În ziua de 19 ianuarie 1945, luând comanda Batalionului II, cucereşte Cota 

535, capturând 150 prizonieri, 6 mitraliere, 4 puşti mitraliere şi foarte multe arme 
şi muniţiuni.

La 20 ianuarie 1945, asaltează dârzele rezistenţe din zona Cotei 580, le sfarmă 
progresiv şi cucereşte înălţimea.

În ziua de 22 ianuarie 1945, atacă fulgerător rezistenţele ce apărau oraşul 
Roznava, în fruntea subunităţilor, reuşeşte să pătrundă primul în oraş’’36.

Căpitanul Vasiliu Răşcanu C.I. Constantin, din Statul Major al Diviziei a 18-a 
Infanterie, este elogiat pentru ‘’bravura, priceperea şi energia de care a dat dovadă 
pe câmpul de luptă.

În ziua de 19 aprilie 1945, trimis de comandantul Diviziei să dirijeze atacul 
Cotei 1062 din Fatra Mică, a pregătit personal acest atac şi a condus execuţia lui 
pe tot timpul zilei, prin manevre de înfi ltrări şi întoarceri. Inamicul fi ind surprins, 
cota a fost cucerită în seara zilei.

La 28 aprilie 1945, din ordinul Diviziei, ia conducerea atacului Cotei 233 
către Frivald şi, prin manevre pe direcţii diferite, reuşeşte să cucerească întraga 
regiune a acestei cote.

De aceeaşi bravură şi pricepere, a dat dovadă în acţiunea de urmărire peste 
râul Vàh, către Hor Lideč, mergând cu avangarda  şi ajutând la soluţionarea cu 
repeziciune a incidentelor ce se opuneau înaintării’’.37

Căpitanul Cristorian D. Dumitru, comandantul Grupului de Cercetare al 
Diviziei 18 Infanterie, este distins pentru ‘’bravura şi dârzenia cu care, în calitate 
de comandant al Detaşamentului ‘’Fulger’’,cucereşte cotele 589, 555 şi creasta de 
la nord de Sf. Ana, prin surprindere, cucerind ferma Zelobudza, puternic apărată 
de inamic. De asemenea, în noaptea de 1 spre 2 martie 1945, cucereşte satul Pilin, 
antrenând la înaintare Regimentul 18 Dorobanţi. În cursul acestei lupte, căpitanul 

35 Ibidem, f. 339.
36 Ibidem, f. 341.
37 Ibidem, f. 344.
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Cristorian Dumitru cade rănit în picior şi în piept’’38.
Sublocotenentul Diaconescu Valeriu, comandantul Batalionului II din 

Regimentul 18 Infanterie, este elogiat pentru ‘’curajul deosebit şi priceperea cu 
care şi-a condus batalionul pe câmpul de luptă. În ziua de 10 decembrie 1944, atacă 
de fl anc inamicul ce pronunţase un contraatac, silindu-l să se retragă, restabilind 
astfel situaţia. Deşi rănit în această acţiune, refuză evacuarea, rămânând mai 
departe în mijlocul ostaşilor săi.

S-a distins, de asemenea, în luptele de la Cota 863, reuşind prin contraatacul 
său să despresoare pe apărătorii acestei cote.

În ziua de 15 februarie 1945, cade răpus de un proiectil inamic, la atacul pentru 
recucerirea Cotei 426’’39.

Locotenentul Făgărăşanu P. Petre, comandant de companie în Regimentul 18 
Infanterie, esate decorat pentru ‘’curajul personal şi iniţiativa cu care a comandat 
compania în atacul pentru cucerirea înălţimii cu Cota 426, unde luptă cu arma în 
mână chiar după ce cei doi ofi ţeri subalterni căzuseră răniţi, capturând personal 5 
prizonieri, iar cu resturile companiei cucereşte cota, unde cade grav rănit’’40.

38 Ibidem, f. 347.
39 Ibidem, f. 349.
40 Ibidem, f. 352.


