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Gheorghe Negreanu (1912 - 2011)

Daniela Liliana Pătraşcu, Dumitru-Valentin Pătraşcu

Abstract
          The aim of this study is to provide to the youth, as those interest in the 
matter, the destiny of a young man, who was born in the spring of 1912 and had 
to stand the gaff of the campaigns of World War II, not only on the Eastern Front 
– there he participated to the battles concerning the liberation of Bessarabia, and 
he advanced with his unit in Crimea, where he was taken prisoner by the Soviet 
troops -, but also on the Western Front, where, after he had become a volunteer 
in “Horia, Cloşca and Crişan” Division and the Romanian-United Nations 
Armistice had come into force, he fought beginning with November 1944.
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 Studiul de faţă îşi propune să aducă în faţa tinerei generaţii, precum şi 
a tuturor celor interesaţi, destinul unui tânăr născut în primăvara anului 1912 
la Târgu-Jiu, care avea să cunoască rigorile campaniilor celui de-al doilea 
război mondial, atât pe frontul de Est, acolo unde avea să participe la luptele 
pentru eliberarea Basarabiei, avansând până în Crimeea cu unitatea sa, fi ind luat 
prizonier de trupele sovietice şi, în cele din urmă, după semnarea armistiţiului 
dintre România şi Naţiunile Unite, înrolându-se voluntar în Divizia „Horia, 
Cloşca şi Crişan“ şi participând, începând din noiembrie 1944, la campania de 
pe frontul de Vest.
 Gheorghe Negreanu s-a născut în oraşul Târgu-Jiu la data de 1 aprilie 
1912 în familia Gheorghe şi Maria Negreanu. A absolvit 4 clase primare şi 3 clase 
de şcoală profesională, devenind muncitor necalifi cat, fapt menţionat în livretul 
militar eliberat pe numele său în momentul recrutării, la data de 12 martie 1934.
 În perioada 1934-1936 a fost soldat în cadrul Centrului de Instrucţie 
Aeronautică de la Bucureşti. Din această perioadă datează 3 fotografi i, două 
dintre ele fi ind realizate pe aerodromul de la Pipera la 10 mai 1936, cu prilejul 
sărbătoririi zilei naţionale a României. Una dintre fotografi ile realizate cu acest 
prilej are pe verso următorul text: „Amintire din clipele milităriei, stând în repaos 
pe câmpul Cotrocenilor în ziua de          10 mai 1936, aşteptând a ne trece în revistă, 
iar de aici, defi lând prin faţa lui Vodă“. Cea de-a treia fotografi e menţionată a 
fost realizată la 23 august 1936 pe şoseaua Kiseleff din Bucureşti.
 În aprilie 1937 Gheorghe Negreanu începe cursurile Şcolii pentru 
Subofi ţeri Mecanici Auto de la Bucureşti, pe care le absolvă în noiembrie 1938, 
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după această dată fi ind şef de garaj şi conducător auto în cadrul Regimentului Nr. 
7 Artilerie.
 Începând din data de 22 iunie 1941 participă la bătăliile pentru eliberarea 
Basarabiei, din această perioadă datând o serie de fotografi i alb-negru alături de 
camarazi şi de tehnica de luptă din dotarea regimentului.
 Două dintre fotografi i sunt realizate în Chişinău la scurt timp de la 
eliberarea oraşului de sub ocupaţia sovietică. Una dintre ele înfăţişează imaginea 
unui cartier al oraşului incendiat în timpul retragerii trupelor sovietice, în timp 
ce, cea de-a doua fotografi e redă imaginea unor gropi comune descoperite de 
către soldaţii români în apropierea Chişinăului, acestea cuprinzând, conform 
însemnării lui Gheorghe Negreanu de pe verso, peste 200 de cadavre.
 Ulterior, Gheorghe Negreanu participă la luptele desfăşurate de trupele 
române pe teritoriul Ucrainei, ca urmare a continuării ofensivei şi trecerii Nistrului. 
A activat iniţial în cadrul Regimentului Nr. 7 Artilerie, la 20 august 1943 fi ind 
transferat în cadrul Regimentului Nr. 8 Artilerie, având gradul de plutonier.
 Un alt document fotografi c îl înfăţişează pe Gheorghe Negreanu alături 
de camarazii de arme în Crimeea. Fotografi a este inscripţionată pe verso cu data 
de              25 decembrie 1943 şi are următorul text: „Amintire neştearsă din 
viaţă reprezentând prima zi de Crăciun a anului 1943 petrecută pe meleagurile 
Crimeei“.
 Din nefericire, la 12 mai 1944, în condiţiile în care trupele române se afl au 
în retragere, Gheorghe Negreanu a fost luat prizonier de trupele sovietice. După 
6 luni de prizonierat s-a înrolat voluntar în Divizia „Horia, Cloşca şi Crişan“, 
unitate creată la iniţiativa Armatei Roşii pentru a sprijini acţiunile Armatei Roşii 
în cadrul ofensivei împotriva Germaniei hitleriste şi a aliaţilor acesteia, în timp 
ce, odată cu ocuparea României de trupele sovietice ca urmare a loviturii de stat 
de la 23 august 1944 şi a înlăturării de la conducerea statului român a mareşalului 
Ion Antonescu.

În aceste împrejurări, Gheorghe Negreanu a activat în cadrul Diviziei 
„Horia, Cloşca şi Crişan“ începând din data de 15 noiembrie 1944 până la 15 
august 1945.
 Începând din februarie 1946 a fost elev al Şcolii Militare Politice de la 
Breaza, în iulie 1946 fi ind numit locţiitor politic al Regimentului Nr. 36 Artilerie. 
Avea să activeze în această calitate până în ianuarie 1948, când a fost numit 
locţiitor politic al Regimentului Nr. 31 Infanterie din cadrul Diviziei a II – a a 
armatei române. A activat în această calitate până în cursul lunii ianuarie 1951, 
când este numit locţiitor politic al Diviziei a II – a Infanterie.
 Din mai 1951 până în octombrie 1953 a fost elev al Şcolii Militare de 
Ofi ţeri Tehnici Auto, după absolvirea acesteia fi ind numit şef Serviciu Auto la 
Şcoala Militară Politică de la Breaza.
 În aprilie 1954 a fost numit şef Serviciu Auto în cadrul Regimentului Nr. 
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176 din Divizia 46 Artilerie Antiaeriană, funcţie pe care a îndeplinit-o până în 
ianuarie 1957. Din ianuarie 1957 până în momentul pensionării, la 25 ianuarie 
1960, a fost ajutor şef Serviciu Auto în cadrul Regimentului Nr. 14 Artilerie.
 La 23 ianuarie 1960 căpitanul Gheorghe Negreanu a fost decorat cu 
„Meritul Militar“, clasa a 3 – a, prin decretul nr. 28 al Prezidiului Marii Adunări 
Naţionale a Republicii Populare Române.
 La 9 mai 1946 Gheorghe Negreanu fusese decorat cu medalia „Victoria“, 
brevetul de decorare fi ind semnat de către mareşalul sovietic Susaikov.
 Totodată, Gheorghe Negreanu a primit medalia „Bărbăţie şi credinţă“, 
clasa a       II – a, cu spade, şi cu „Crucea Serviciului Credincios“, clasa a II – a, 
cu spade.
 La 30 mai 1950 Gheorghe Negreanu s-a căsătorit la Târgu-Jiu cu Olga 
Maftei, născută la 13 mai 1923 în localitatea Huşi, judeţul Fălciu.   
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ANEXA 1

COPIE                            REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ
LIVRET MILITAR Seria R.M.I.  Nr. 126 840

MINISTERUL FORŢELOR ARMATE

Numele ofi ţerului          NEGREANU
Prenumele tatălui          Gheorghe
Prenumele ofi ţerului     Gheorghe

LIVRETUL MILITAR  a fost emis de Comisariatul Militar al Raionului Tg-Jiu. 
Locot. Colonel (ss) indescifrabil, la data de 04-03-1960.

DATE MILITARE

Arma tehnici auto.
Specialitatea
Gradul militar Căpitan Tehnic Auto 23-08-1959.
Trebuie să se găsească în evidenţă până la 31-12-1967.

DATE GENERALE

Data naşterii 01-04-1912 raionul Tg-Jiu regiunea Craiova.
Naţionalitatea român.

MUTAŢII ÎN TIMPUL SERVICIULUI MILITAR

12-03-1934 – 1936 soldat Centrul Instrucţie Aeronautică Bucureşti
04-1937 – 11-1938 elev Şcoala Subofi ţeri Mecanici Auto Bucureşti
11-1938 – 05-1944 şef garaj şi conducător auto Regimentele 7 şi 8 Artilerie
05-1944 – 04-1945 prizonier în URSS
04-1945 – 02-1946 înrolat voluntar în Divizia „Horia, Cloşca şi Crişan“  
02-1946 – 07-1946 elev Şcoala Militară Politică Breaza
07-1946 – 01-1948 locţiitor politic Regimentul 36 Artilerie
01-1948 – 01-1951 locţiitor politic Regimentul 31 Infanterie Divizia a II-a
01-1951 – 05-1951 locţiitor politic Divizia a II-a Infanterie
05-1951 – 10-1953 elev Şcoala Militară Ofi ţeri Tehnici Auto
10-1953 – 04-1954 şef Serviciu Auto Şcoala Militară Politică Breaza
04-1954 – 01-1957 Divizia 46 Artilerie Antiaeriană şef Serviciu Auto Regimentul 
176
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01-1957 – 25-01-1960 ajutor şef Serviciu Auto Regimentul 14 Artilerie 
01-1960 trecut în rezervă conform art. 52, litera b.
Însemnări speciale
Trebuie să se găsească în evidenţă până la 31-12-1967.

Extras din livretul militar eliberat pe numele lui Gheorghe Negreanu de Comisariatul Miliatar al 
Raionului Târgu-Jiu la data de 4 martie 1960. 

ANEXA 2

                        ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ Nr. 02405 Piteşti
                        Nr. 51 792
                    Din 16-07-1992

ADEVERINŢĂ

 Prin prezenta se adevereşte că Negreanu Gheorghe, născut în anul 1912               
luna 04 ziua 01 în comuna………fi ul lui Gheorghe şi al Maria, domiciliat în zona 
Gării, bl. D5, sc. 1, ap. 1, et. 1, Tg-Jiu, jud. Gorj, cod 1 400, a fost identifi cat cu 
următoarea situaţie militară:
 
 22-06-1941 – 22-10-1941; 20-08-1943 – 12-05-1944 – pe front cu 
Regimentul       8 Artilerie; Plutonier.
 12-05-1944 – 15-11-1944 – prizonier URSS.
 15-11-1944 – 15-08-1945 – voluntar în Divizia „Horia, Cloşca şi 
Crişan“ 
 Decorat cu:

Medalia - „Bărbăţie şi Credinţă“, clasa a 2-a, cu spade.
„Crucea Serviciului Credincios“- , clasa a 2-a, cu spade.
Medalia - „Victoria“.

Terminat.

Datele au fost extrase din Arhiva M.Ap.N.
Şeful Unităţii Militare Nr. 02405 Piteşti.
Colonel,  
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Adeverinţă eliberată pe numele domnului Gheorghe Negreanu de Unitatea Militară Nr. 02405 
Piteşti la      16 iulie 1992 referitoare la participarea acestuia la cel de-al doilea război mondial.

Fig. 1 Baza aeriană Pipera. Căluşarii.

Fig. 2 Personalul Bazei Aeriene Pipera. 10 mai 1936.

Fig. 3 Text autograf Gheorghe Negreanu.
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Fig. 4 Şoseaua Kiseleff – Bucureşti. 23 august 1936.
 

Fig. 5 Camion al armatei române avariat în urma unui bombardament aliat.

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8 Cartier din Chişinău incendiat în timpul retragerii trupelor sovietice.

Fig. 9 Groapă comună de lângă Chişinău.
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Fig. 10 Trupe române în Crimeea. 25 decembrie 1943.

Fig. 11Gheorghe Negreanu şi camarazii săi alături de tehnica din dotare.
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Fig. 13  Permis de conducere pe numele lui Gheorghe Negreanu.

               
                    Fig. 14 Medalia „Victoria“ acordată
                            lui Gheorghe Negreanu.                    Fig. 15 Gheorghe Negreanu (1912-2011)


