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Lucrarea la care ne referim, al cărui manuscris l-am lecturat și noi pe 
îndelete pentru a o prezenta cititorilor, se află în procesul de tipărire la Editura 
Academiei Oamenilor de Știință din România. Ea se intitulează: „MONUMENTE 
ȘI ÎNSEMNE MEMORIALE DEDICATE ERILOR ROMÂNI DIN MARELE 
RĂZBOI DE REÎNTREGIRE NAȚIONALĂ”, este semnată de către trei autori 
militari – generalul de brigadă dr. FLORIAN TUCĂ, colonel dr. CRISTACHE 
GHEORGHE și colonel prof. univ. dr. EUGEN SITEANU – Volumul este 
conceput și realizat sub formă de dicționar.  

În cuprinsul său sunt prezentate, selectiv, un număr de peste 700 de 
monumente și însemne memoriale dedicate eroilor noștri din Primul Război 
Mondial sau din „Marele Război de Reîntregire Națională”, cum este el denumit 
prin titlu. Am zis „selectiv” pentru că, de fapt, pe teritoriul României se află un 
număr de aproape 2.000 de astfel de opere comemorative de război dedicate eroilor 
noștri din Marele Război de Reîntregire Națională. 

Îi informăm pe cititori „că cele peste 2.000 de monumente la care ne 
referim sunt astfel repartizate pe județe și, respectiv pe municipiul București: în 
municipiul București un număr de 18; în județul Alba – 29; în Arad – 42, în Argeș 
– 142; în Bacău – 121; în Bihor – 31; în Botoșani – 20; în Brașov – 40; în Brăila – 
11; Buzău – 80; în Caraș-Severin – 73; în Călărași – 44; în Cluj – 50; în Constanța 
– 31; în Covasna – 81; în Dolj – 96; în Galați – 37; Giurgiu – 46; Gorj – 51; în 
Harghita – 30; în Hunedoara – 22; în Ialomița – 34; în Iași – 38; în Ilfov – 30; în 
Maramureș – 13; în Mehedinți – 36; în Mureș – 75; în Neamț – 35; în Olt – 55; în 
Prahova – 188; în Sălaj – 19; în Sibiu – 34; în Suceava – 45; în Teleorman – 49; în 
Timiș – 126; în Tulcea – 30; în Vaslui – 28; în Vâlcea – 83; în Vrancea - 37. Din 
cele consemnate mai sus, rezultă faptul că județele cu cel mai mare număr de 
monumente și însemne memoriale dedicate eroilor noștri din Primul Război 
Mondial și din Marele Război de Reîntregire Națională sunt: Prahova cu 188; 
Argeș cu 142; Timiș cu 126 și Bacău cu 121, iar cu cel mai mic număr, județele 
Brăila, cu doar 11, Maramureș cu 13 și Hunedoara cu 22. 

Îi mai informăm pe cei interesați că între cele 700 de monumente și 
însemne memoriale despre care se scrie în carte, un număr de 21 sunt mausolee, 
acestea aflându-se în următoarele localități: București, Brașov, Buzău, Călărași, 
Giurgiu, Focșani, Galați, Iași, Mănăstirea Cașin, Mărăști, Mărășești, Odorheiul 
Secuiesc, Oituz, Predeal, Soveja, Târgu Jiu, Târgu Ocna, Târgu Neamț, Toplița, 
Tulcea și Valea Mare-Pravăț. 

În sfârșit, ca o noutate absolută, în cartea despre care discutăm, sunt 
prezentate toate monumentele și însemnele memoriale dedicate eroilor noștri din 
Primul Război Mondial care se află în alte țări. Este vorba de 23 de astfel de opere 
comemorative de război, dintre care un număr de nouă se află în Republica 
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frățească Moldova, șase în Bulgaria, tot șase în Ucraina, patru în Franța, trei în 
Germania, două în Italia, tot două în Ungaria și unul în Belgia. 

Referitor la conținutul articolelor în care sunt prezentate monumentele și 
însemnele memoriale, considerăm necesar să arătăm că în fiecare dintre acele 
paragrafe sunt consemnate astfel de informații: localitatea (municipiul, orașul, 
comuna sau satul) și locul anume în care se află dispusă fiecare operă 
comemorativă de război, felul monumentului sau a însemnului memorial 
(monument, statuie, grup statuar, obelisc, bust sau placă comemorativă); când și 
din inițiativa cui s-a construit și cu ce fonduri; inscripția sau inscripțiile de pe 
fiecare operă comemorativă de război și, de la caz la caz, numărul sau chiar numele 
eroilor înscriși pe fiecare monument sau însemn memorial. 

Cartea este bogat ilustrată cu imaginile color a unui număr de peste 50 de 
monumente sau însemne memoriale. În sfârșit, ea este foarte frumoasă prin coperta 
ei, pe care se află reprodusă cea mai măreață și mai reprezentativă operă 
monumentală din România dedicată eroilor noștri din Marele Război de Reîntregire 
Națională și anume prin „Arcul de Triumf”, din București. 

Cartea apare în format mare, adică A4, este structurată pe două părți și 
anume textul propriu-zis și ilustrația foto și însumează un total de peste 660 de 
pagini. 

 

General (r) prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI 

 
 

 


