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Colonel (r) Remus MACOVEI

CIMITIRUL INTERNAŢIONAL DE ONOARE 
„MIRCEA CEL BĂTRÂN” DIN COMUNA 

MIRCEA VODĂ

La terminarea Primului Război Mondial pe teritoriul 
României erau presărate peste 400.000 de morminte ale 
ostaşilor aparţinând tuturor ţărilor care au desfăşurat acţiuni 
militare în perioada 1916-1919 pe teritoriul nostru naţional. 
Acestea erau dispuse în 30.000 de locuri, fiind marea lor 
majoritate nesistematizate şi fără semne de căpătâi. La iniţia-
tiva următoarelor personalităţi – Iuliu Maniu, Octavian Goga, 
Nicolae Iorga, 
Mihail Sadoveanu, 
Virgil Madgearu – 
s-a înfiinţat, la 12 
septembrie 1919, 
Societatea Mormin-
telor Eroilor Căzuţi 
în Război, care avea 
ca scop: a) de a 
descoperi locul unde 
există mormintele 
celor căzuţi pentru 
patrie; b) de a aduce 
acestor morminte 
î m b u n ă t ă ţ i r i l e 
necesare ca: ziduri 
î m p r e j m u i t o a r e , 
cruci, pietre fune-
rare, monumente, 
mausolee, împodo-
biri cu plantaţii de 
arbori vii ca: garduri, cruci, troiţe, capele etc.; c) de a îngriji ca 
ziua comemorării eroilor să fie serbată cu mare fast religios, 
şcolar, naţional şi militar. 

Societatea era condusă de Comitetul central compus din: 
M.S. Regina Maria, preşedinta de onoare; cinci doamne, soţii de 
generali morţi în război sau în viaţă, alese de adunarea gene-
rală; I.P.S.S. Mitropolitul Primat; ministrul de Război; ministrul 
de Interne; ministrul Domeniilor; ministrul Cultelor; ministrul 
Lucrărilor Publice; secretarul general al Ministerului de Război; 
directorul Geniului din Ministerul de Război; un profesor univer-
sitar ales de colegii săi.

Până în anul 1941 s-au înălţat 6.200 de lucrări comemora-
tive: mausolee, statui, monumente, troiţe, capele şi cimitire. 

În anii 1919-1920 s-a trecut la identificarea locurilor 
unde erau înhumate osemintele celor 19.000 de militari 
morţi în timpul luptelor din Dobrogea. Activitatea s-a desfă-
şurat sub conducerea Comitetelor judeţene ale Societăţii 
Mormintelor Eroilor Căzuţi în Război şi Prefecturilor din 
judeţele Constanţa, Tulcea, Durostor şi Caliacra. În perioada 

1920-1938 s-au centralizat aceste oseminte, s-au deshumat 
osemintele unor eroi dobrogeni înhumaţi în diverse loca-
lităţi din ţară şi s-au reînhumat în 5 mari cimitire: Turtucaia 
(1926), Bazargic (1920), Constanţa (1921), Tulcea (1938) şi 
Mircea Vodă.

În anul 1925 a fost ales terenul, în suprafaţă de 8.000 
mp, situat în apropierea gării din Mircea Vodă, necesar reali-

zării unui cimitir 
al eroilor şi s-au 
întocmit documen-
tele de punere în 
posesie cu acest 
teren a Societăţii 
Mormintelor Eroilor 
Căzuţi în Război. 
Lucrările la amena-
jarea acestui cimitir 
vor începe la 10 
ianuarie 1926, după 
oficierea de către 
P.S. lt. Gherontie, 
E p i s c o p u l 
Constanţei, a 
slujbei de sfinţire a 
locului şi punerea 
pietrei de temelie a 
monumentului. De 
strângerea fondu-

rilor necesare realizării construcţiilor s-a ocupat un comitet 
local al cărui preşedinte a fost C. Ştefanovici.

Conform planificării iniţiale cimitirul trebuia realizat până 
în anul 1928. Din cauza complexităţii lucrărilor termenul nu 
a putut fi respectat, marea majoritate a acestora fiind finali-
zate la sfârşitul anului 1932. Întreaga activitate a fost coor-
donată de către reprezentanţii Societăţii Mormintelor Eroilor 
Căzuţi în Război, plutonierii Panait Nicolae şi Mihai Vasile, 
ajutaţi de un număr mic de soldaţi detaşaţi, ale căror nume 
s-au pierdut în timp.

Monumentul central a fost inaugurat în anul 1928, 
reprezintă un vultur, realizat din bronz, aşezat pe un posta-
ment de marmură, susţinut de patru coloane de marmură 
neagră, având următoarele dimensiuni –  2,10x1,33x1,35m. 
La rândul său, soclul monumentului, cu dimensiunile  – 
1,16x4,26x4,26mp, are formă de trunchi de piramidă, fiind 
realizat din marmură albă. La baza monumentului a fost 
amenajat un osuar în care se găsesc osemintele a 4.852 de 
militari.

Capela cimitirului



M I S I U N E A  1 / 2 0 1 4

105 EROICA

La intrarea în cimitir a fost amplasată o capela militară 
care a fost inaugurată în 1928. Este o construcţie în stil 
bizantin, cu trei cupole, una mai mare şi joasă în centru şi 
două mici, laterale. Capela avea pe faţadă două basoreliefuri 
din bronz cu efigiile lui Traian şi Decebal în stânga şi Carol 
şi Ferdinand în dreapta. Pictura interioară va fi realizată în 
1932.

În perioada 1928-1932 au fost centralizate osemintele 
a 5.160 militari: 1.317 români (99 cunoscuţi, 1.218 necu-
noscuţi); 1.066 ruşi (78 cunoscuţi, 988 necunoscuţi); 504 
germani (76 cunoscuţi, 428 necunoscuţi); 2.028  bulgari (134 
cunoscuţi, 1.894 necunoscuţi); 225 sârbi (1 cunoscut, 244 
necunoscuţi).

Ca urmare a hotărârii Societăţii „Cultul Eroilor” din 11 
iunie 1938 în localitatea Mircea Vodă se constituie la data 
de 22 iunie 1938 următorul comitet al Societăţii „Cultului 
Eroilor” (vezi anexa nr. 1): preşedinte – Ene Manea – preot; 
vicepreşedinte – Vasiel Cantacuz – primar; secretar – Mihai 
Pârvan – notar; membri – Istrati Petru, şeful de post; Oprea 
Dinu, agent fiscal; Ioan Filip, directorul şcolii.

Acest comitet avea menirea să asigure paza şi întreţi-
nerea elementelor existente şi să asigure reorganizarea 
cimitirului în funcţie de numărul militarilor deshumaţi de pe 
raza judeţului şi care urmau să fie reînhumaţi la Mircea Vodă. 
Comitetul urma să adune fondurile necesare realizării lucră-
rilor, iar Societatea „Cultul Eroilor“ urma să asigure până la 
600.000 de lei. Aceste măsuri s-au luat ca urmarea hotărârii 
Societăţii „Cultul Eroilor” ca pe raza comunelor sau pe propri-
etăţile private să nu mai rămână decât cimitirele sau grupu-
rile de morminte a căror organizare şi întreţinere se obligă 
să o suporte autorităţile sau proprietarii respectiv. La finali-
zarea cimitirului, în anul 1941, la Mircea Vodă erau înhumate 
osemintele a 5.302 militari (423 identificaţi şi 4.879 neidenti-
ficaţi) – români, germani, austrieci, ruşi, bulgari, sârbi, polo-
nezi – căzuţi pe timpul luptelor din Primul Război Mondial 
pe teritoriul judeţelor Constanţa, Tulcea, Caliacra şi Durostor.

Prin purtarea de grijă a P.S. lt. Episcop Gherontie al 
Constanţei, slujirea în capelă, cât şi pomenirea celor căzuţi, 
a fost rânduită la trei călugări, care se îngrijeau şi de paza 
şi întreţinerea cimitirului. După canoanele vieţii monahale 
se slujea Sfânta Liturghie în fiecare zi, iar la Sfântul Jertfelnic 
erau pomeniţi eroii cei mutaţi la Domnul. Pentru aceştia a 
fost amenajat un schit, pe latura opusă Capelei Militare.

După începerea celui de-Al Doilea Război Mondial pentru 
Cimitirul de Onoare din Mircea Vodă a început o perioadă 
grea, toate autorităţile lăsându-l în părăsire.

În anul 1948 odată cu desfiinţarea Aşezământului Naţi-
onal „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor, cimitirul trece în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, iar începând 
cu anul 1975 în administrarea Primăriei comunei Mircea 
Vodă. 

În perioada 1977-1978 a fost refăcută pictura Capelei 
Militare, de către P.C. Părinte pictor Lembrau.

Începând cu 1 ianuarie 1987 Primăria Mircea Vodă, în 
baza unui contract de închiriere, pune la dispoziţia fami-
liei Bălan, pentru o perioadă de 5 ani, contra unei chirii 
anuale, spaţiul pe care este amplasat Cimitirul Eroilor. Cu 
această ocazie, Capela Militară este transformată în depozit 
de cereale, schitul călugărilor în cârciumă, iar în apropierea 
mormintelor au fost organizate ţarcuri pentru animale. 

La 24 aprilie 1991, Protoeria Medgidia obţine avizul favo-

rabil al Primăriei Mircea Vodă pentru „repunerea în drepturi” 
a capelei ortodoxe din incinta cimitirului, dar familia Bălan 
nu este de acord cu evacuarea spaţiului. Urmare a campa-
niei de presă declanşată de preotul Vârlan Vasile, sprijinit 
de Asociaţia Cultul Eroilor Constanţa şi a sentinţei publice a 
Judecătoriei Medgidia în dosarul nr. 3404/1991 familia Bălan 
va fi evacuată din cimitir.

În perioada imediat următoare cimitirul este salubrizat, 
fiind îndepărtate grajdurile şi ţarcurile pentru animale.

Prin strădania PC Vârlan Vasile şi a enoriaşilor săi s-au 
executat lucrări de întreţinere şi a fost amenajat sfântul altar, 
unde s-a turnat o masă din beton.

La 7 noiembrie 1993 capela a fost sfinţită şi transformată 
în biserică de către IPS Arhiepiscopul Florea Lucian al Tomi-
sului (vezi anexa nr. 2). La această activitate au participat 
reprezentanţii Prefecturii, Ministerului Apărării Naţionale, 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor, Uniunii Naţionale a Vete-
ranilor de Război şi elevi de la Şcoala Generală din Mircea 
Vodă.

În spaţiul vechiului schit a fost cazată familia cântăreţului 
bisericesc Lupu Gigi, cu sarcina de a păzi şi îngriji cimitirul.

Prin grija comandantului Marinei Militare, amiralul 
Gheorghe Anghelescu, în anul 1992, Regimentul 40 Meca-
nizat „Călugăreni” din Medgidia a primit în responsabilitate 
Cimitirul de Onoare Mircea Vodă, fiind obligat să participe la 
întreţinerea acestuia şi să organizeze ceremonialele militare 
şi religioase cu ocazia Zilei Eroilor. Militarii acestei unităţi au 
plantat în anul 1993 câteva zeci de arbori tuia, achiziţionaţi 
de Consiliul Judeţean şi Comandamentul Marinei Militare. În 
acelaşi an s-a reuşit de către Consiliul Judeţean Constanţa 
asfaltarea drumului de acces la cimitir şi amenajarea parcării.

În anul 1999, din iniţiativa preşedintelui Asociaţiei Naţi-
onale Cultul Eroilor – filiala Constanţa, contraamiralul (r.) 
Marcel Dragu, pe părţile laterale ale monumentului au fost 
montate 4 plăci de marmură cu inscripţii în română, bulgară, 
rusă şi germană cu următorul conţinut: Ca un simbol al vite-
jiei şi onoarei militare, în acest cimitir îşi duc somnul de veci, 
împreună români, ruşi, germani şi bulgari, căzuţi în Primul 
Război Mondial.

În anul 2001, cu binecuvântarea şi prin purtarea de grijă 
a I.P.S. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, s-a hotărât ca în 
cadrul Aşezământului comemorativ de la Mircea Vodă să se 
întemeieze o mănăstire, în biserica mănăstirii urmând să se 
rânduiască o permanentă pomenire şi cinstire a eroilor la 
Sfânta Liturghie.

În anul 2005, având în vedere gradul ridicat de degra-
dare al cimitirului, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, 
aflat în subordinea Secretariatului General al Guvernului, 
demarează acţiunea de restaurare a acestuia. Demersul va 
fi susţinut şi de Primăria Mircea Vodă, Prefectura şi Consiliul 
Judeţean Constanţa, Arhiepiscopia Tomisului.

Reabilitarea cimitirului se va realiza în perioada 2005-
2007 după Proiectul Tehnico-Economic realizat de Oficiul 
Naţional pentru Cultul Eroilor şi a vizat repararea tuturor 
componentelor cimitirului, începând cu capela, până la 
amenajarea aleilor exterioare şi a parcărilor. A fost deja 
degajat spaţiului perimetral exterior al ansamblului, s-a 
înlăturat asfaltul aleilor interioare şi s-au făcut excavări între 
parcelele de onoare în scopul de a le scoate în evidenţă. Cea 
mai mare parte a crucilor a fost curăţată manual, astfel încât 
numele soldaţilor a devenit vizibil. Au fost turnate din nou 6 
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cruci, care nu au mai putut fi restaurate. 
S-au finalizat inclusiv iluminatul de către Enel Constanţa 

şi alimentarea cu apă, rigolele şi canalizarea de către Raja 
Constanţa. Fondurile necesare au fost asigurate de către 
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Consiliul Judeţean 
Constanţa (150.000 lei – vezi anexa nr. 3) şi din sponsoriză-
rile unor oameni de 
afaceri. Remarca-
bilă este implicarea 
s u b p r e f e c t u l u i 
Claudiu Iorga Palaz 
care s-a ocupat 
personal de reali-
zarea în termen a 
lucrărilor.

La 3 noiembrie 
2007 a avut loc 
o impresionantă 
ceremonie prile-
juită de finalizarea 
lucrărilor de reabi-
litare a Cimitirului 
Internaţional de 
Onoare „Mircea cel 
Bătrân”. La eveniment au participat reprezentanţi ai Preşe-
dinţiei României, Parlamentului, Guvernului, diplomaţi acre-
ditaţi în România, veterani de război, cadre în rezervă şi în 
retragere, oficialităţi din administraţia publică, elevi, studenţi 
şi mulţi localnici. De remarcat prezenţa unor delegaţii străine, 
din Bulgaria şi Germania.  Slujba religioasă ecumenică a fost 
săvârşită de un sobor de preoţi în frunte cu I.P.S. Teodosie, 
Arhiepiscopul Tomisului. Au fost intonate imnurile de stat şi 
arborate  drapele de stat ale Bulgariei, Germaniei, Federaţiei 
Ruse şi României, ţări ai căror eroi odihnesc în Cimitirul Inter-
naţional de Onoare „Mircea cel Bătrân”. 

În urma restaurării, Cimitirul Internaţional „Mircea cel 
Bătrân” din Mircea Vodă se compune din: Biserica cu Hramul 

Înălţarea Domnului; 6 parcele cu 440 de cruci (4 cu 95 de 
cruci – români, germani, ruşi şi nemţi; 2 cu 30 de cruci – una 
comună pentru ruşi şi bulgari şi una pentru germani), în 
dreptul fiecăreia fiind amplasat câte un tun; monumentul 
central; 4 monumente mici, în dreptul parcelelor mari; 
schitul pentru călugări.

În urma execu-
tării lucrărilor de 
reabilitare, la 28 
iunie 2010, Cimi-
tirul Internaţional 
al Eroilor „Mircea 
cel Bătrân” a fost 
declarat printr-un 
ordin al Ministe-
rului Culturii şi 
Cultelor, Monu-
ment memorial 
Categoria „A” (vezi 
anexa nr. 4). 

Astăzi în chiliile 
mânăstirii de la 
Mircea Vodă locu-
iesc 4 măicuţe, 

având ca stareţă pe maica Veniamina Badea. Acestea printre 
rugăciuni şi candele aprinse, lucrează cu drag la fiecare 
mormânt sădind o floare, udând cu o lacrimă jertfa celor 
care le-au apărat ţara şi credinţa.

În anul 2011, prin grija măicuţelor din Mânăstirea cu 
haramul Înălţarea Domnului şi cu ajutorul financiar al credin-
cioşilor din Mircea Vodă, a fost înălţată o troiţă în cinstea 
eroilor din Primul Război Mondial. Troiţa este amplasată pe 
perimetrul exterior al Cimitirului Internaţional de Onoare 
„Mircea Vodă”, pe latura dinspre drumul naţional Constanţa-
Bucureşti. Pe placa de marmură este inscripţionat urmă-
torul îndemn: Iubeşte-l pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi!

NOTE

1  Preşedintele filialei Constanţa a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor.
2  Col. Vasile Moldovan, Delia Ariciu, Cinstirea celor care s-au jertfit 

pentru ţară, în „Observatorul militar”, nr. 43/1997. 
3  Aceasta îşi va schimba denumirea în Societatea „Cultul Eroilor” în anul 

1927 şi în Aşezământul Naţional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor.
4  Statutul Societăţii Mormintelor Eroilor Căzuţi în Război, art.3.
5  Ibidem, art.16.
6  Arhiva Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor (în continuare A.A.N.C.E.), 

filiala Constanţa, dosar nr. crt. 12 bis/2000, f. 1.
7  Comitetele judeţene erau formate din: 5 doamne soţii de ofiţeri, gene-

rali superiori, ori inferiori, morţi în război ori în viaţă, alese de adunarea 
generală; faţa bisericeasca cea mai înaltă din capitala judeţului; coman-
dantul militar cel mai înalt în grad din localitate; prefectul judeţului; 
primarul oraşului; comandantul cercului de recrutare; inginerul-şef al 
judeţului; un profesor de cea mai înaltă treaptă a învăţământului; coman-
dantul companiei de jandarmi. (Statutul Societăţii Mormintelor Eroilor 
Căzuţi în Război, art.18).

8  Astăzi poartă denumirea de Cimitirul de Onoare Şumenţi (Daidâr)/
Bulgaria.

9  Astăzi poartă denumirea de Cimitirul Eroilor din Dobrici (Bazargic)/
Bulgaria.

10  Conform documentarului oferit de maica Veniamina Badea.
11  A.A.N.C.E., filiala Constanţa, dosar nr. crt. 12 bis/2000, f. 1.
12   Florica Postolache, Album Arta Monumentală a litoralului, oraşului şi 

judeţului Constanţa, Constanţa, 1973.
13  Conform documentarului oferit de maica Veniamina Badea.

14  În anul 1948 acestea au fost demontate şi ascunse în pământ de un localnic. 
După 1990, acesta le-a predat autorităţilor locale. Acum cele două basore-
liefuri se află la sediul Arhiepiscopiei Tomisului, din Constanţa.

15  www.once.ro 
16  Arhivele Naţionale Judeţene Constanţa, Fond Prefectură Constanţa, 

dosar nr. crt. 52/1938, f. 80.
17  Ibidem, f. 82.
18  www.once.ro. 
19  Conform documentarului pus la dispoziţie de maica Veniamina Badea.
20  Decretul nr.1.009/1948, „Monitorul Oficial” nr. 124 din 31.05.1948.
21  Decretul Consiliului de Stat nr.117/1975.
22  A.A.N.C.E., filiala Constanţa, dosar nr. crt. 6/1992, f. 19.
23  Aurelia Voineagu Lăpuşanu, Cimitirul Eroilor – reşedinţa de la ţară a 

familiei Bălan?, în „Cuget Liber”, joi, 20 februarie 1992.
24  Ibidem.
25  A.A.N.C.E., filiala Constanţa, dosar nr. crt. 6/1992, f.19.
26  A.A.N.C.E., filiala Constanţa, dosar nr. crt. 12 bis/2000, f. 1.
27  A.A.N.C.E., filiala Constanţa, dosar nr. crt. 2/1993, f. 47.
28  Ibidem.
29  Conform documentarului oferit de maica Veniamina Badea.
30  www.once.ro. 
31  Teodora Dumitraşcu, Cimitirul Internaţional Mircea Vodă, renăscut din 

ruine, în „Ziua de Constanţa”, 7 iunie 2010.
32  www.once.ro. 
33  Documentar pus la dispoziţie de maica Veniamina Badea.

Întreținerea mormintelor eroilor de către maicile mănăstirii de la Mircea Vodă


