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Comandor dr. Marian MOŞNEAGU

CATARGE CĂTRE ETERNITATE, ÎNTRU MEMORIA 
JERTFEI  MARINARILOR ROMÂNI

Deşi iniţiative privind 
realizarea unui monument 
dedicat eroilor Marinei 
Române datează de la 
începutul secolului XX, 
după mai bine de un secol 
breasla marinarilor nu a 
reuşit să finalizeze unul din 
marile proiecte avansate 
de persoane fizice, Liga 
Navală Română, fundaţii şi 
asociaţii etc. 

Parte dintre aceste 
iniţiative le-am prezentat 
detaliat în volumul „Eroii 
Marinei Române”, apărut 
în 2009, în Colecţia „Cultul 
Eroilor” iniţiată de Oficiul 
Naţional pentru Cultul 
Eroilor, cu speranţa că edilii 
Constanţei şi ai altor oraşe-
porturi româneşti vor avea 
orgoliul să înnobileze fale-
zele cu o asemenea ctitorie.

Primele proiecte

În anul 1912, comandorul Constantin Ciuchi şi echi-
pajul navei sale au ridicat la Ciupercenii Noi, jud. Dolj un 
obelisc înălţat pentru a evoca înfruntarea dintre bateria 
,,Perseverenţa” şi monitorul turc ,,Podgoriçe”, cu următoarea 
inscripţie: În memoria fericitului succes de la 7 noiembrie 1877, 
când bateria ,,Perseverenţa”, comandată de maiorul D. Maican, 
comandantul bateriilor de coastă, cu trei mortiere de 150 mm 
comandate de locotenentul Peticari, sublocotenentul Mardare 
şi sublocotenentul Mănescu C. [...] au scufundat monitorul turc 
,,PODGORIŢA”, remorcherul ,,SOCRATE” şi două şlepuri […].

La 17 septembrie 1912 a fost ridicat în apropiere de 
Hârşova, din piatră şi granit, pe un soclu de piatră 1020 x 
2300, Monumentul dedicat ostaşilor victime ale scufundării 
şalupei ,,Trotuşul”, semnat C. Boboc şi restaurat în anul 1969.

La 15 august 1943, cu prilejul Zilei Marinei, în cadrul 
unei pioase solemnităţi, s-a oficiat sfinţirea Troiţei Grupului 
Navelor Grănicereşti Brăila, la care au luat parte familiile 
eroilor Grupului căzuţi în războiul sfânt, autorităţile mili-
tare şi civile din garnizoană şi personalul Grupului cu fami-
liile. Slujba religioasă a fost oficiată de confesorul garni-
zoanei, preotul căpitan Gomolea Anghel şi preotul Niculae 
Constantin de la Biserica ,,Maica Domnului”, răspunsurile 
fiind date de corul Catedralei.

Locotenent-colonelul Paul Morfei, fost comandant de 
batalion al căpitanului post-mortem Lazăr Gabriel, a arătat 
faptele de arme şi eroismul său iar locotenent-colonelul 
Teodor Alexianu, comandantul Grupului, a evidenţiat impor-
tanţa luptei dusă în Răsărit şi recunoştinţa faţă de eroi, prin 
ridicarea acestei troiţe, depunând o jerbă de flori.

În anul 1957, filiala Galaţi a Asociaţiei Voluntarilor pentru 
Sprijinirea Apărării Patriei a dezvelit la km 6 pe malul Cana-
lului Măcin o piatră memorială pe care a fost scris: În acest 
loc, în noaptea de 7-8 iunie 1877 flota româno-rusă a scufundat 
monitorul turc ,,DUBA SEIFY”. Glorie eroilor marinari români şi 
ruşi care au luptat împotriva turcilor pentru independenţa naţi-
onală a României.

Un alt monument a fost înălţat la Smârdan – Brăila, în 
anul 1977, cu ocazia sărbătoririi centenarului Independenţei 
de stat a României.

Pe 6 septembrie 1997, Comitetul de Direcţie al Ligii 
Navale Române şi Asociaţia Naţională a Veteranilor de 
Război au sfinţit o troiţă închinată memoriei marinarilor, 
infanteriştilor marini şi grănicerilor căzuţi la datorie pentru 
apărarea Deltei Dunării şi a Basarabiei în timpul celui de-Al 
Doilea Război Mondial. În prezenţa a 50 de membri ai ligii, 
dintre care 12 veterani de război, pe timpul ceremoniei au 
fost rememorate faptele de arme ale celor 1.400 de marinari 
militari şi civili care între 22 iunie-26 iulie 1941 au dus lupte 

1997. Inaugurarea monumentului marinarilor de la Sulina
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grele la gurile Dunării.
Pe troiţă a fost montată o placă pe care sunt trecute 

navele care au participat la acţiunile de luptă, precum şi 
numele celor 11.000 de militari români morţi care s-au jertfit 
în luptele navale din Marea Neagră.

La 15 august 1998, filiala Drobeta-Turnu Severin a dezvelit 
Monumentul Eroilor Marinari. Pe soclul acestuia a fost aşezat 
un masiv tronconic din granit, pe care este montată o placă 
de marmură având încrustate cuvintele istoricului Nicolae 
Iorga: Ştie să moară pentru ţară numai acela care a ştiut să 
trăiască pentru dânsa. Peste masivul de granit este aşezat un 
ancorot metalic, simbol al marinarilor de pretutindeni.

Epopeea Monumentului Marinarilor Români

În nr. 8-12/1920 al ,,Revistei Maritime” se face apel la 
familii, rude, prieteni, cunoscuţi sau comandamente de 
a trimite fotografiile şi notele biografice ale marinarilor, 
ofiţeri şi trupă, morţi în campanie, pentru a fi publicate. De 
asemenea, este publicată o Listă de subscripţie pentru ridi-
carea monumentelor marinarilor morţi în campanie, printre 
donatori numărându-se ,,Revista Maritimă” cu 200 lei şi 
căpitanul (viitorul viceamiral şi cavaler al Ordinului ,,Mihai 
Viteazul”) Preda Fundăţeanu, cu 100 lei.

La 6 februarie 1930 un mare număr de ofiţeri a participat 
la Balul Marinei, organizat la Bucureşti în scopul strângerii 
de fonduri pentru ridicarea unui monument al marinarilor 
morţi în Primul Război Mondial.

Iniţiativa înălţării unui monument în memoria marina-
rilor căzuţi la da torie s-a înscris încă din 1938 printre obiec-
tivele de frunte ale Ligii Navale Române, susţinută în solidar 
de Asociaţia ,,Cultul Eroilor”.

Urmărind să sensibi lizeze opinia publică, Co mitetul de 
iniţiativă pentru ridicarea Monumentului Eroilor Marinari a 
lansat următorul apel: O singură categorie de eroi nu are până 
acum monument: marinarii, deşi ambele maluri ale Dunării, 
de la Turnu Severin până la gurile ei, ţărmurile şi fundul Mării 
Negre, de la Vâlcov la Balcic sunt presărate cu osemintele lor. 
Chiar mările şi oceanele îndepărtate au primit în adâncurile lor 
cutreierătorii români.

A sosit vremea să se facă dreptate şi acestor modeşti eroi 
ai apelor, în luptă aprigă cu primejdia chiar în timp de pace, 
căzuţi la datorie nu numai pe puntea navelor, dar şi la uscat, ca 
infanterişti ori tunari, sau în aer, ca aviatori.

La Calafat, în războiul Independenţei, marinarii au ajutat şi 
apărat trecerea oştirii noastre peste Dunăre în 1913; marinarii 
au luptat cu dârzenie la Turtucaia, Rasova, Hârşova, Galaţi, 
Ghecet, Vâlcov şi au îndurat, cot la cot cu camarazii de la uscat, 
toate încercările războiului de întregire. Au salvat tot materi-
alul plutitor al Statului şi particular în Delta Dunării, au ţinut în 
stăpânire această parte a Dunării, au izgonit trupele bolşevice 
din Deltă.

Comitetul face apel la dragostea cu care întreaga suflare 
românească a înconjurat totdeauna pe marinarii noştri, cu 
această iniţiativă – îmbrăţişată cu toată căldura de I.P.S.S. Dr. 
Miron Cristea, Patriarh al României, prim-ministru şi preşedinte 
al Soc. „Cultul Eroilor”, să poată fi dusă la bun sfârşit.

Drept recunoştinţă faţă de marile înfăptuiri marinăreşti, să 
ne îndeplinim cu toţii sfânta datorie de a ne da obolul pentru 
a vedea ridicat cât mai curând monumentul pe care neamul şi 
ţara îl va dura eroilor noştri marinari.

Apelul este semnat de comitetul de iniţiativă care are 
următoarea compunere:

Preşedinte: general Paul Teodorescu, ministrul Aerului şi 
Marinei; vice-preşedinte: contraamiral Gheorghiu Alexandru, 
secretar general al Aerului şi Marinei; amiral Ioan Coandă, vice-
preşedintele Ligii Navale Române; contraamiral Bărbuneanu P., 
comandantul Marinei Regale; ing. inspector general Mihalopol, 
director general P.C.A.; contraamiral (r) Păiş Nicolae, directorul 
Marinei Comerciale; comandor Constantinescu N., directorul 
S.M.R.; ing. inspector general Ionescu Corneliu, directorul N.F.R.; 
comandor (r) Nedelcu Octav, directorul SALVAMAR; comandor 
adjutant Fundăţeanu Preda, preşedintele F.R.S.N.; comandor 
Bardescu Alexandru, directorul Construcţiilor Navale.

În solidar a acţionat şi Liga Navală Română care a difuzat 
propriul său apel:

Întreaga presă a reprodus – parţial sau integral – apelul 
lansat de comitetul de iniţiativă pentru ridicarea unui monu-
ment destinat să reamintească eroismul marinarilor noştri 
căzuţi la datorie atât în timp de pace cât şi în cele trei războaie 
– al Independenţii, Balcanic şi de Întregire – pe apă pe uscat şi în 
văzduh, pe ţărmuri româneşti sau pe îndepărtatele meleaguri 
cutreierate de navigatorii noştri.

Semnalul a fost dat de mult, încă din 1929, de d. C-dor 
Negulescu, actualul secretar al Ligii Navale Române, prin 
coloanele ziarului „Universul”: „Toate armele au ridicat monu-
mente celor căzuţi numai marinarii nu au până acum nici unul, 
care să arate că şi ei ş-au îndeplinit sfânta datorie de a-şi da 
viaţa pentru Patrie şi Tron, viaţă ce nu o precupeţesc nici în timp 
de pace, ei fiind veşnic în campanie”.

Acest monument va fi o îndoită pildă.
Fiecare trecând pe lângă el va vedea că nu sunt uitaţi cei 

morţi pentru Patrie şi va auzi glasul celor ce zac pe ţărmuri sau 
funduri de ape îndemnând: „Noi ne-am făcut datoria murind, 
faceţi-o şi voi muncind şi pregătindu-vă a ne imita”.

Liga Navală Română a atras deseori atenţia asupra acestei 
uitări, asupra acestei îndelungi amânări.

A trebuit ca în fruntea tânărului Minister al Aerului şi 
Marinei să vină d. G-ral adj. Paul Teodorescu, omul faptelor, ca 
să releveze această uitare, la adunarea generală a Soc. „Cultul 
Eroilor”. Înalt Prea Sfinţia Sa dr. Miron Cristea, Patriarhul Româ-
niei, a îmbrăţişat cu toată căldura iniţiativa şi s-a alcătuit comi-
tetul pentru construcţia mult aşteptatului monument.

LIGA NAVALĂ ROMÂNĂ care, în zece ani de existenţă, a 
avut prilejul să constate neţărmurita dragoste pentru mare şi 
marinari pe care întreaga ţară o manifestă mai ales de „Ziua 
Marinei”, îndeamnă pe mic şi mare, de la munte ori de la şes, să 
răspundă apelului lansat de comitetul monumentului marina-
rilor cu aceiaşi dragoste ca şi în trecut, când ea a apelat pentru 
nava-şcoală „MIRCEA”.

Ziua de 8 septembrie e bine venită: pe lângă atâtea bucurii 
cu caracter naţional, aduceţi şi această mângâiere sufletelor 
marinarilor eroi.

Marţi, 29 noiembrie 1938, la ora 21.00, în sala Dalles 
a avut loc concertul domnului Alexandru Lupescu, prim 
bariton al Operei Române şi fost elev al Şcolii de Marină, 
pentru sporirea fondului Monumentului Marinarilor Eroi. 
Concertul a fost precedat de conferinţa comandorului Aurel 
Negulescu cu tema ,,Eroismul marinarilor”. 

Până la 1 decembrie 1938 la Comandamentul Marinei se 
adunase suma de 458.737 lei.

A doua iniţiativă luată de Liga Navală Română, după 
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subscripţia organizată pentru o nouă navă-şcoală, a fost ridi-
carea unui monument pentru eroii căzuţi la datorie. Ea a fost 
susţinută de generalul adjutant Paul Teodorescu, ministrul 
Aerului şi Marinei, care în plină şedinţă a adunării generale 
a Societăţii ,,Cultul Eroilor” din 1938, a promis tot sprijinul 
moral şi material, prilej cu care a semnalat faptul că marinarii 
morţi sunt singurii cărora nu li s-a ridicat un monument. 
Toate armele au înălţat câte un monument eroilor căzuţi la 
datorie, singura Marina nu avea unul care să amintească tovă-
răşia de sânge a celor care au luptat pe apă şi pe uscat – se 
menţionează cu împărtăşit regret în paginile revistei ,,Marea 
Noastră”.

I.P.S.S. dr. Miron Cristea, patriarhul României, prim 
ministru şi preşedinte al Societăţii ,,Cultul Eroilor” a îmbră-
ţişat cu căldură propunerea şi un comitet de acţiune a luat 
fiinţă în frunte cu ministrul Aerului şi Marinei, L.N.R. fiind 
reprezentată de contraamiralul Ion Coandă.

În şedinţa Comitetului Central al L.N.R. din 3 iunie 1938, 
comandorul Aurel Negulescu a informat participanţii că în 
ziarul ,,Universul” a apărut un articol intitulat ,,Eroii marinari”, 
din care reieşea că toate armele au ridicate monumente 
închinate eroilor lor, numai marinarii morţi în războaiele din 
1877, 1913 şi 1916 nu-şi au monumentul lor. S-a propus ca 
farul mic din Constanţa să fie transformat în monument, apli-
cându-i-se o placă comemorativă, iar căsuţa veche de lângă 
acel far să servească de lăcaş pentru Muzeul Marinei. Comi-
tetul a aprobat ca viceamiralul Ioan Bălănescu, consilierul N. 
Papadat şi comandorii Octav Nedelcu şi Aurel Negulescu să 
se ocupe de această problemă.

La 22 septembrie 1938 a avut loc, sub preşedinţia contra-
amiralului Ion Coandă, şedinţa Consiliului de Direcţie al 
L.N.R., la care au participat, ca membri, contraamiralul Petre 
Bărbuneanu, Emanoil Bucuţa, generalul N. Negreanu, ing. 
N. Georgescu, consilierul N. Papadat, comandorul Octav 
Nedelcu, comandorul Aurel Negulescu şi N. Georgescu, 
pensionar S.M.R. Pe ordinea de zi a figurat şi prezentarea 
scrisorii artistului plastic Aurel Bordenache, datată 8 septem-
brie 1938: 

Domnule Preşedinte,
Am citit în ziare apelul făcut de L.N.R. în vederea ridicării 

unui Monument al marinarilor eroi căzuţi în război.
În amintirea tatălui meu care a fost elev al vechii Şcoli de 

Marinari şi Geniu (Şcoala Militară de Artilerie, Geniu şi Marină 
– n.a.), cât şi având în vedere legăturile sufleteşti ce le am cu 
Marina românească prin naşul meu, comandorul Aurel Negu-
lescu, actualul secretar general al L.N.R., vă aduc la cunoştinţă 
că doresc să fac o danie Marinei Româneşti, executând fără nici 
o răsplată materială ,,Monumentul Marinarilor”.

În felul acesta, apelul L.N.R. nu va fi rămas fără răsunet şi 
primul bun deşi modest început, se poate face dacă Onor Comi-
tetul L.N.R. binevoieşte să primească dania mea.

Ca mărturie a putinţei lucrului meu aduc faptul că tot eu 
am făcut danie şi executat întreaga decoraţiune sculpturală a 
Monumentului Eroilor de la Mărăşti (şi dumneavoastră cunoaş-
teţi desigur impunătoarele proporţii ale acestui monument), 
precum am mai făcut tot fără răsplată materială Monumentul 
aviatorului Adamiu din Botoşani.

Se înţelege că dania mea priveşte partea artistică a execu-
ţiei, rămânând ca L.N.R. să contribuie numai la cheltuielile pur 
materiale înfăptuirii monumentului, mijloacele mele neîngă-
duindu-mi să dăruiesc şi lutul, turnatul, bronzul sau piatra ş.a.

În cazul că Onor Comitetul L.N.R. primeşte dania mea 
urmează să fac schiţele necesare, pentru a arăta cum înţeleg să 
înfăptuiesc monumentul.

Primiţi, vă rog, Domnule Preşedinte, asigurarea deosebitei 
mele stime.

A. Bordenache.
De asemenea, comandorul Aurel Negulescu a citit propu-

nerea scrisă din partea artistului A. Lupescu care îşi oferea 
concursul său artistic pentru organizarea unei suite de 
concerte la Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Arad, Oradea, 
Braşov, Galaţi, Brăila şi Ploieşti. Beneficiile obţinute din susţi-
nerea acestor concerte, estimate la 10.000 lei în Capitală şi 
câte 8.000 în celelalte oraşe, urmau să completeze fondurile 
necesare ridicării Monumentului Marinarilor Eroi.

Comitetul a aprobat ca această ofertă să fie trimisă Minis-
terului Aerului şi Marinei.

Prin Ordinul nr. 6871 din 15 noiembrie 1938, general adju-
tant Paul Teodorescu, ministrul Aerului şi Marinei comunica 
Ţinutului ,,Marea”: Cu Înalta aprobare a M.S. Regelui şi bine-
cuvântarea păstorească a Sanctităţii Sale Patriarhul României 
dr. Miron Cristea, am luat iniţiativa ridicării unui monument 
pentru eroii marinari morţi în Războiul de Întregire a Neamului.

Acest monument, păstrând memoria eternă a acelora care 
prin jertfele lor pe apă au contribuit împreună cu camarazii lor 
de aer şi de uscat la întărirea Neamului, va fi un îndemn pentru 
generaţia prezentă şi viitoare la menţinerea spiritului marină-
resc şi de sacrificiu în toate împrejurările de luptă cu elementele 
naturii şi de apărare a graniţelor Ţării pe apă.

 Opera ce urmează a se înfăptui va trebui să reprezinte 
mândria Ţării şi în special a teritoriului ei limitrof cu marea, 
adică a ţinutului Dobrogea.

În acest scop am învederat ca monumentul să fie ridicat 
pe bulevard (B-dul General Averescu – n.n.) în locul destinat 
monumentului Dobrogei, loc cel mai potrivit spre a fi întot-
deauna în văzul tuturor navigatorilor. Monumentul Dobrogei 
ar putea fi ridicat cândva în interiorul Ţinutului, la un loc de 
întretăiere al drumurilor de la Nord la Sud şi de la Est la Vest, 
spre a fi în văzul tuturor călătorilor care circulă în acel Ţinut.

Fiind încredinţat că şi Domnia Voastră împărtăşiţi înfăp-
tuirea propusă, vă rog să binevoiţi a da curs acestei dorinţe a 
marinarilor de a ridica monumentul lor în locul indicat mai sus, 
dând cuvenita aprobare şi primind asigurarea deosebitei mele 
consideraţii.

Cu adresa nr. 34882 din 21 noiembrie 1938, primarul N. 
Nicolau confirma acceptul Primăriei Constanţa, ,cu atât mai 
mult că pentru ridicarea Monumentului Dobrogei, în afară de 
aşezarea pietrei fundamentale, nu s-a mai luat nici o măsură. 
Cum însă hotărârea de a se ridica acel monument a fost luată 
de Guvern şi nu de Primărie, se considera oportun ca minis-
trul Aerului şi Marinei să facă cele necesare pentru anularea 
vechii dispoziţiuni.

Duminică, 3 decembrie 1939, la Sfânta Patriarhie a avut 
loc adunarea generală a Asociaţiei ,,Cultul Eroilor” de sub 
preşedinţia I.P.S. Nicodim, patriarhul României. 

Cu prilejul acestei adunări, comandorul Aurel Negulescu, 
secretarul general al L.N.R. a subliniat: O datorie de conştiinţă 
mă obligă ca în numele Ligii Navale Române, al cărei preşe-
dinte activ este M.S. Regele şi vicepreşedinte dl. amiral Coandă, 
care se scuză că nu a putut fi de faţă la această înălţătoare 
adunare, să exprim prinosul de recunoştinţă al asociaţiei ce 
reprezint pentru căldura cu care a îmbrăţişată de Asociaţia 
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,,Cultul Eroilor” ideea ridicării unui monument eroilor marinari 
căzuţi la datorie pe ape, pe uscat şi în aer, singurii care nu aveau 
până acum unul.

Urăm din toată inima prosperitate Asociaţiei ,,Cultul 
Eroilor” şi rugăm pe Atotputernicul să ocrotească Ţara noastră, 
spre a nu da prilej asociaţiei să îngrijească şi de alte morminte 
proaspete.

În vederea alegerii celei mai potrivite soluţii arhitectu-
rale, a fost lan sat un concurs de cre aţie, îndelung mediatizat 
în presa vremii, proiec tele fiind jurizate de o comisie prezi-
dată de ge neralul adjutant Paul Teodorescu.

 În anul 1939, această iniţiativă părea să se materializeze la 
Constanţa, Monumentul Eroilor Marinei având avi zul Primă-
riei de a fi am plasat în faţa statuii poe tului Mihai Eminescu, 
pe un masiv cu fundaţie de blocuri şi ziduri de apă rare de piatră, 
intrat în mare, pe marginea pro menadei Cazinoului.

Printr-o adresă, şeful Diviziei a V-a solicita directorului 
Direcţiei Porturilor Maritime să intervină la Rezidenţa Regală 
pentru a dispune ca municipiul Constanţa şi Antrepriza 
Ioanovici să elibereze platforma din dreptul amplasamen-
tului Monumentului pentru a putea să se organizeze şanti-
erul şi anume, pe o distanţă de 30 metri la nord de colţul 
bulevardului, unde urma să se construiască Monumentul.

Valoarea materialelor necesare pentru executarea 
platformei Monumentului Eroilor Marinari şi unele lucrări 
premergătoare s-au cifrat la 900.000 lei.

Monumentul urma să fie amplasat pe marginea prome-
nadei Cazinoului Constanţa. Prin Caietul de sarcini se speci-
fica necesitatea transportării a circa 1.800 tone de piatră 
brută în blocuri cu o greutate până la 5 tone şi 300 tone 
deşeu de carieră. Piatra urma să fie adusă cu vagoanele din 
cariera Canara până pe platforma din dreptul macaralei 
Titan, de unde urma să fie transportată cu camioanele.

Prin adresa nr. 11405 din 23 mai 1940, Administraţia 
Comercială a Porturilor şi Căilor de Comunicaţie pe Apă 
comunica Direcţiei Porturilor Maritime faptul că a intervenit 
la Primăria municipiului Constanţa spre a lua dispoziţiuni 
ca Întreprinderea ,,Inginer Ioanovici” să degajeze de blocurile 
depozitate promenada Cazinoului în faţa monumentului lui 
Mihail Eminescu, până dincolo de drumul de lângă farul vechiu, 
spre a putea depozita materialele necesare pentru construirea 
Monumentului Eroilor Marinei, morţi pentru patrie.

La somaţia Primăriei, inginerul Aurel Ioanovici a cărui 
firmă funcţiona în Bucureşti, str. Clemenceau nr. 10, a 
răspuns că întrucât pe şantierul dintre Hotelul Carol şi Farul 
vechi sunt depozitate blocuri al căror cubaj total este de 
aproximativ 1.000 mc, ele nu se pot ridica şi pune în operă 
decât în măsura înaintării digului, adică ţinând seama de 
mersul normal al lucrării, în interval de 2-3 luni de lucru. De 
aceea, recomanda Direcţiei P.C.A. să stabilească platforma 
de depozit a materialelor pe bulevard, dincolo de porţi-
unea ocupată de ei şi să vină la punctul lucrării printr-o linie 
îngustă, aşezată pe trotuar.

Prin adresa nr. 19829 din 13 septembrie 1940, Admi-
nistraţia Comercială a P.C.A. comunica Direcţiei Porturilor 
Maritime faptul că, în urma intervenţiei făcute la Coman-
damentul Marinei Regale pentru a stabili dacă lucrarea mai 
are caracter de actualitate, ,susnumitul Comandament, cu 
adresa sa nr. 4665 din 10 septembrie 1940, ne-a făcut cunoscut 
că lucrarea construirii amplasamentului se amână pentru anul 
viitor.

Printr-o Notă justificativă, Direcţia Porturilor Maritime 
Constanţa propusese aşezarea Monumentului închinat 
marinarilor morţi pentru patrie pe un masiv cu fundaţie 
de blocuri şi ziduri de apărare de piatră, intrat în mare, pe 
marginea promenadei Cazinoului Constanţa.

Personalul Direcţiei Porturilor Maritime a subscris suma 
de 28.790 lei pentru Monumentul Eroilor Marinari, sumă 
care a fost vărsată Administraţiei Comerciale a P.C.A. 

Precipitarea eveni mentelor politice în vara anului 1940 
a determinat Comandamentul Marinei Regale să amâne 
conti nuarea lucrărilor. 

Cu adresa nr. 56 din 10 septembrie 1942, comandorul 
Horia Macellariu, comandantul Escadrilei de Distrugătoare 
îl avertiza pe locotenent-comandorul Eugen Săvulescu, 
comandantul N.M.S. „Regina Maria”: Nici până la orele 20.00 
nu am primit răspunsul referitor la troiţă, deşi v-am atras aten-
ţiunea că trebuie să primesc răspuns chiar astăzi. Ca urmare, 
în aceeaşi zi comandorul Alexandru Bardescu, în calitate de 
preşedinte şi căpitan-comandorul Ştefan Gherghel, respectiv 
locotenent-comandorul Eugen Săvulescu, ca membri, au 
redactat, sub forma unui proces-verbal, răspunsul la Ordinul 
Diviziei de Mare nr. 15095 din 8 septembrie 1942 referitor 
la amplasarea Troiţei Eroilor Marinari, transmis cu adresa nr. 
145 din 11 septembrie 1942: Troiţa în proiect este de dimen-
siuni prea mici pentru a se vedea de pe mare şi în orice punct 
ar fi instalată ce se va proiecta pe clădiri. Pentru a corespunde 
în cea mai mare măsură scopului propus de Divizia de Mare, 
locurile ce ar corespunde sunt, în ordinea de preferinţă, urmă-
toarele: Pe peluza de pe bulevardul Cazinoului, la 25 metri în 
dreapta actualului monument al Reginei; Pe trotuarul drept al 
străzii Lascăr Catargiu, în careul dinspre Est de fântâna situată 
în faţa clădirii fostului Consulat englez. Se pare că din cauza 
războiului, amplasarea troiţei a fost amânată. 

În schimb, pe faleza Cazinoului din Constanţa a tronat, 
în perioada 1947-1990, Monumentul Marinarilor Sovietici. 
Lucrarea de execuţie s-a făcut direct sub conducerea şi suprave-
gherea Unităţii Sovietice nr. 9921, iar materialele s-au procurat 
tot de către acesta, atât de pe piaţa Constanţei cât şi din Bucu-
reşti. Lucrarea s-a lichidat la suma de 9.823.200 lei.

Prin Legea nr. 74, publicată în ,,Monitorul Oficial” nr. 75 
bis din 31 martie 1947, nomenclatura creditului a fost comple-
tată în sensul că acest credit va fi acordat cu titlu de subvenţie 
Prefecturii judeţului Constanţa.

Înlocuitorul comandantului U.M. 10419, comandorul 
Tarisov concluziona: Conform aprobării dlui ministru Oeriu, 
noi am construit în oraşul Constanţa un monument eroilor 
marinari căzuţi pentru eliberarea oraşului Constanţa. Pentru 
aceasta s-au cheltuit  8.000.000 lei de către Unitatea Militară 
45750 + 1.832.000 lei plata unui muncitor angajat de Prefec-
tură = total 9.832.200 lei.

Inaugurarea monumentului s-a făcut în spiritul vremii: 
Miercuri, 6 august a.c. orele 18, în sala de festivităţi a pala-
tului municipal a avut loc solemnitatea predării şi primirii 
monumentului ridicat în memoria marinarilor sovietici jertfiţi 
pe malurile mării, pentru dezrobirea popoarelor subjugate de 
fascism. 

În prezenţa autorităţilor locale, în frunte cu dl. Victor Duşa, 
prefectul judeţului Constanţa, a reprezentanţilor Armatei Roşii 
şi a d-lui Bielov I. Mihailovici şi a d-lui cpt. adjunct Martinov, 
viceconsul, dl. Gheorghe Olteanu, primarul municipiului 
Constanţa a deschis solemnitatea, arătând contribuţia eroică 
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a glorioasei Armate Roşii, eliberatoarea poporului român, 
subliniind rolul Marinei Sovietice, care a fost de un neprecupeţit 
ajutor în acţiunea de înfrângere a Marinei Germane aflate în 
apele României. Printre altele, dl. primar Gh. Olteanu a spus: 
„Acest monument, mărturie trainică a prieteniei româno-
sovietice, ridicat în oraşul nostru de către Marina Sovie-
tică eroilor ei care ne aparţin şi nouă, face cinste oraşului 
nostru”.

Ia cuvântul dl. comandor Catricico Cuprianovici, care, 
după semnarea actului de predarea monumentului, se adre-
sează primitorului ei, d-lui Gh. Olteanu, primarul municipiului 
Constanţa: ,,Am cinstea a vă înmâna spre păstrare această 
operă de artă ridicată în amintirea eroilor marinei sovie-
tice căzuţi pentru apărarea popoarelor, monument ce 
serveşte întăririi prieteniei româno-sovietice, repusă în 
aceeaşi tradiţie de veacuri a prieteniei dintre ţările noastre 
prin 23 August 1944, ziua orientării poporului român şi 
eliberării sale de sub jugul fascist”.

După care, dl. primar Gh. Olteanu, depunând semnătura 
de primire a monumentului, mulţumeşte în numele cetăţenilor 
municipiului Constanţa, asigurând de păstrarea lui nu numai 
ca operă de artă, ci simbol al trăiniciei prieteniei dintre poporul 
român şi popoarele sovietice.

Apoi întreaga asistenţă s-a deplasat la monumentul eroilor 
marinari sovietici, unde dl. primar Gh. Olteanu a depus o 
coroană de flori în numele cetăţenilor municipiului Constanţa, 
recunoscători sacrificiilor Glorioasei Armate Roşii.

Iniţiative privind ridicarea unui monument al marinarilor 
la Constanţa au existat şi în perioada postbelică. 

Unul dintre fidelii susţinători ai acestui proiect a fost şi 
căpitanul I de port Octavian Sved, care a trimis oficialităţilor 
mai multe sesizări şi propuneri. Apelul care urmează a fost 
adresat la 5 aprilie 1990 generalului de armată Victor-Atha-
nasie Stănculescu, ministrul Apărării Naţionale: 

Am servit în Marină din copilărie, întâi ca cercetaş şi mai 
târziu ca străjer marinar. La 19 ani am intrat în Marina Militară 
şi am participat la război din prima zi şi până la 22 martie 1944. 
Mai târziu am îndeplinit diverse funcţii în cadrul Căpităniilor de 
port, cel mai mult la Căpitănia Portului Constanţa (27 ani). Cu 
această ocazie şi fiindcă colaboram şi cu Marina Militară, am 
putut să cunosc ce gândesc atât marinarii civili cât şi cei mili-
tari.

O nemulţumire a marinarilor, şi nu mică, este aceea că nu 
au un monument al eroilor marinari, faţă de sutele de monu-
mente existente, pe bună dreptate, pe teritoriul patriei noastre 
şi chiar şi peste hotarele ei.

În anul 1970, un grup de turişti străini care ne vizitau portul 
m-a întrebat unde avem Monumentul Eroilor Marinari. A fost 
un moment de jenă şi le-am spus că este într-un port de la 
Dunăre. Cu altă ocazie, un comandant de navă indiană, mai 
bine informat, m-a întrebat cum se face că la Constanţa există 
un monument al marinarilor sovietici şi nu avem şi unul al 
eroilor marinari români. Indianul studiase în străinătate şi ne 
cunoştea, în mare, istoria. Aşa că nu mi-am permis să-i spun 
vreo minciună.

În anul 1938, un căpitan din Marina Militară a strâns circa 
2.000 kg de bronz, în scopul ridicării unui monument pentru 
eroi. Evenimentele care s-au succedat mai apoi au împie-
dicat aducerea la îndeplinire a acelui lăudabil proiect.

Am început să vehiculez mai târziu ideea construirii acelui 
dorit monument, considerând aceasta ca pe o datorie sacră 

pentru orice bun român. Având în vedere că în ultimul război 
mondial marinari din Marina Comercială română au pierit 
datorită naturii conflagraţiei pe mare, ca şi cei militari, şi în anii 
din urmă şi cu alte sinistre navale, un asemenea monument ar 
fi menit să-i înglobeze şi pe dânşii. Este ştiut că marinarii noştri, 
atât în timp de pace cât şi în timp de război, au pierit pe toate 
meridianele globului, ceea ce nu s-a întâmplat cu alţii.

În anul 1983 am fost în audienţă la dl. Popa, primarul de 
atunci al municipiului Constanţa, cerându-i permisiunea de 
a-l transfera în Cimitirul Militar pe cpt. av. Agarici Horia, care 
în 1976 a fost ridicat de conducerea statului nostru la gradul 
de maior în rezervă. Cu această ocazie, am ridicat şi problema 
stării cimitirului militar, precum şi a unui monument al eroilor 
marinari. Dl. primar mi-a spus că în principiu este de acord cu 
toate solicitările mele dar că va trebui să se adreseze, în acest 
scop, primului secretar [Ion] Stoian, în care scop să trec mai 
târziu pe la Primărie. După câteva zile, am fost chemat telefonic 
la Căpitănie şi mi s-a spus să mă prezint la dl. primar, care m-a 
înştiinţat că şi primul secretar este de acord cu cele solicitate de 
mine, dar că lucrurile se vor realiza în viitorul apropiat.

În toamna lui 1983 împlinind 62 de ani, am fost scos la 
pensie şi cum încă nu am mai primit vreo veste de la Primărie, 
în afară de unele măsuri care s-au luat în perimetrul Cimitirului 
Militar, am schiţat personal un proiect de monument al eroilor 
marinari.

Un exemplar al proiectului l-am depus la Comitetul de 
sindicat de pe platforma Constanţa Port. Conducerea a fost de 
acord cu el şi pe un al doilea exemplar mi-au pus ştampila şi 
au semnat. Mai multe persoane din forurile de conducere ale 
Marinei au văzut proiectul şi s-au declarat de acord să-l susţină. 
Printre aceştia au fost şi actuali sau mai vechi marinari, printre 
care amirali şi ofiţeri superiori. Unii chiar au şi semnat pe acel 
document.

La 4 aprilie 1984 am prezentat proiectul generalului-maior 
Ilie Ceauşescu, care am văzut că era satisfăcut de el şi mi-a spus 
că-l va prezenta ,,şefului” (cuvintele sale). Totodată i-am predat 
şi o serie de documente originale privind situaţia militară de 
la Constanţa, legate de evenimentele de la 23 august 1944, în 
speranţa că le va folosi împreună cu istoricii [Mircea] Muşat şi 
[Ion] Ardeleanu, la redactarea istoriei militare a Marinei, care 
ştiam că se află în lucru. Generalul mi-a strâns mâna cu ambele 
mâini, fapt care a surprins asistenţa, domnii contraamiral 
[Ioan] Muşat, căpitanul de rangul 1 Petre George, căpitanul de 
rangul 1 [Constantin] Iordache, ambii, astăzi, contraamirali, 
precum şi o serie de alte persoane din suită. Am fost informat 
mai târziu că generalul Ceauşescu, împreună cu alţi generali, ar 
fi examinat locul cuprins între Hotelul ,,Palas” şi clădirea fostului 
Comandament al Marinei (de drept proprietatea Marinei), care 
a fost construit prin contribuţia ofiţerilor din Marina Militară.

De atunci nu am mai aflat nimic de soarta proiectului. 
Mai mult, din vechii marinari mi-au spus că N. Ceauşescu nu-i 
iubea pe marinari pentru că după 23 august ar fi fost bătut la 
Constanţa de nişte marinari din Marina Comercială.

Având în vedere că un asemenea monument ar bucura 
pe toţi marinarii ţării, cât şi populaţia oraşelor-porturi, vă rog 
respectuos să binevoiţi a aproba şi dispune executarea acestui 
act de recunoştinţă sacră pe care o datorăm celor care au pierit 
slujind patria pe toate apele pământului. Aceasta ar avea 
deosebite implicaţii benefice faţă de cei care se vor arăta recep-
tivi şi animaţi de adevărate sentimente patriotice.

Menţionez că nu am pretenţii materiale pentru proiect sau 
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alte munci ce s-ar lega de acest proiect.
Dacă momentan nu aveţi posibilităţi materiale de reali-

zarea lui, vă rog să-mi comunicaţi numai aprobarea dumnea-
voastră pe unul din planuri şi vom porni la ridicarea monumen-
tului prin contribuţia marinarilor, urmând ca dumneavoastră 
să ne ajutaţi pe parcurs, după posibilităţi, cum s-a întâmplat şi 
cu Mausoleul de la Mărăşeşti. 

TOTUL ESTE SĂ-L PORNIM.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea recunoştinţei 

mele şi a celei mai deosebite consideraţii.

Crucea Marinarilor                                                      

 La 1 decembrie 1999, Monumentul Eroilor Marinari 
Sovietici ,,căzuţi pentru eliberarea oraşului Constanţa”, 
lu crare realizată de U.M. 9921 (sovietică) în anul 1947 şi 
finanţată integral de statul român cu suma de 9.823.200 lei, 
a fost înlocuit cu ,,Crucea Mari narilor”, obiect de artă ambi-
entală amplasat pe acelaşi soclu (?!) în zona peninsulară, în 
parcul bordat de bulevardul Re gina Elisabeta şi de fa leza 
Cazinoului, cu o valoare de patrimoniu de 52.514.928 lei.

Răspunzând adresei Comenduirii garnizoanei Constanţa 
nr. 372 din 10 iunie 1999, prin care solicita avizul în vederea 
amplasării unui monument închinat marinarilor pe faleza 
oraşului, în şedinţa din 16 iulie 1999, Comisia judeţeană a 
monumentelor istorice Constanţa – preşedinte Adrian V. 
Rădulescu, secretar Traian Cliante – a fost de acord ca monu-
mentul să fie ridicat conform proiectului prezentat, pe faleza 
din preajma Cazinoului Constanţa.

Proiectul cu nr. 15/1999, denumit Obiect de artă ambien-

tală „Crucea Marinarilor” şi având ca beneficiar Statul Major 
al Marinei Militare şi ca proiectant general S.C. ISACOV&ANA 
S.R.L., era destinat omagierii şi comemorării periodice a mari-
narilor din flota românească, atât militară cât şi civilă, dispă-
ruţi în adâncurile mărilor şi oceanelor.

[...] Propunerea beneficiarului de realizare a obiectului 
propus se înscrie în tradiţia poporului român de omagiere a 
celor dispăruţi în situaţii nefericite, omagiere marcată prin 
amplasarea în apropierea căilor de transport a unor obiecte 
ambientale de inspiraţie religioasă (troiţe etc.).

Amplasamentul ales de beneficiar este situat în zona 
peninsulară, în partea de sud-est a municipiului Constanţa, 
în parcul bordat de bulevardul Regina Elisabeta şi de faleza 
Cazinoului. Datorită condiţiilor excepţionale oferite (zonă 
de promenadă şi de contemplare a sitului natural – faleza 
mării), în acest parc sunt amplasate mai multe obiecte de 
artă ambientală sau monumentală.

Amplasamentul propus este situat în proximitatea 
sediului Statului Major al Forţelor Navale şi este deschis către 
întinderea de apă a Mării Negre, fiind astfel adecvat intenţi-
ilor iniţiatorului lucrării.

Soclul existent pe amplasament este realizat dintr-o 
succesiune de trepte având în plan o formă pătrată; latura 
maximă la bază este de 3,70 metri, iar cea minimă, la partea 
superioară este de 1,95 metri.

Soclul este placat cu marmură, într-o stereotomie adec-
vată.

Pe faţa dinspre mare a treptei superioare a soclului, 
treaptă mai înaltă, s-a montat o placă omagială realizată din 
marmură. În grosimea plăcii se va inscripţiona prin dăltuire 
un text corespunzător în amintirea marinarilor dispăruţi.

Obiectul de artă ambientală se va realiza prin decuparea 
dintr-un bloc masiv de granit având o cromatică gri-verzui.

Alcătuirea spaţială a obiectului este concepută având 
ca element dominant crucea propriu-zisă (orientată către 
mare), finisată îngrijit – şlefuită şi lustruită, ce se detaşează 
din blocul nativ de granit de la bază, tratat grosier – rugos 
şi buceardat.

Crucea având o siluetă elansată cu o înălţime de cca 
2,75 m, uşor trapezoidală, va avea braţele (lungi de cca 
0,50 m) egale cu segmentul superior al trunchiului central; 
prin aceste proporţii s-a dorit totodată sugerarea, la modul 
stilizat, a unui catarg de navă.

Aşezată pe soclu şi sprijinită de piciorul crucii este ampla-
sată o ancoră din bronz masiv din colecţia Muzeului Marinei 
Române.

Realizarea obiectului de artă ambientală „Crucea Marina-
rilor” şi amplasarea acestuia în spaţiul urban descris – conclu-
zionau arhitecţii Ana Doru şi Mihai Isacov – se va constitui 
într-un simbol fizic al perenităţii spirituale a memoriei mari-
narilor dispăruţi în condiţii tragice, concomitent cu mobilarea 
scuarului amintit printr-o intervenţie necesară.

Dorind să se constituie într-un simbol fizic al perenităţii 
spirituale a memoriei marinarilor dispăruţi pe mări şi oceane, 
în condiţii tragice, lucra rea poate avea cel mult conotaţii 
comemorative, grupul statuar – mult prea îndelung aşteptat 
– ur mând să fie pe măsura prestigiului şi pretenţiilor a ceea 
ce ziarista constănţeană Aurelia Lăpuşan numea drept cel 
mai semnificativ eşalon profesional al oraşului, oamenii mării. 
După mulţi ani de sterile dispute privind ridicarea la Constanţa 
a unui monument al marinarului român, soluţia adoptată 

Crucea marinarilor de pe faleza Cazinoului din Constanța
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astăzi de Statul Major al Marinei Militare, la iniţiativa Ligii 
Navale, este o formulă convenabilă, dar nu suficientă. ,,Crucea 
marinarilor”, amplasată, aparent neinspirat, pe soclul unui alt 
monument ,,decapitat” de adevărata istorie a românilor, este 
o lucrare fără pretenţii de artă monumentală, ci doar comemo-
rativă. Crucea, uşor trapezoidală, şlefuită şi lustruită, are înăl-
ţimea de 2,75 metri, cu braţe egale, de 0,5 metri, orientată spre 
mare. Se sprijină pe un bloc masiv de granit gri-verzui, rugos şi 
buceardat, iar pe soclu se află o ancoră, adusă din patrimoniul 
Muzeului Marinei, proaspăt vopsită în negru. Placa memorială 
are dăltuite cuvintele ,,Marinarilor români cărora mormânt le 
este marea, in memoriam”. Pe spatele soclului dinspre bule-
vardul Regina Elisabeta sunt încrustate numele biroului de 
arhitectură ,,Isacov&Ana“ S.R.L., care a realizat proiectul monu-
mentului, Primăria Constanţa, care a oferit locul de dispunere, 
Liga Navală şi alţi nouă sponsori. […] Ceremonialul de ieri, 
sentimental şi cu conotaţii naţionaliste, a adus pe faleză elita 
marinarilor constănţeni şi autorităţile locale. O slujbă emoţio-
nantă a oficiat I.P.S.S. Lucian, arhiepiscopul Tomisului, alături 
de un sobor de preoţi. S-au depus coroane de flori şi s-au rostit 
cuvinte de preţuire pentru marinarii a căror viaţă a furat-o 
marea.

Troiţa Marinarilor 

La 14 august 2002, expoziţia în aer liber a Muzeului 
Marinei Române s-a îmbogăţit cu o lucrare de excepţie 
– ansamblul monumental Troiţa Marinarilor, înălţat în 
memoria eroilor ştiuţi şi neştiuţi ai apelor.

Iniţiativa îmi aparţine şi am lansat-o în anul 1998, odată 
cu numirea mea în funcţia de  şef al Secţiei de Istorie a 
Marinei din cadrul Muzeului Marinei Române. Artistul plastic 
maramureşean mi-a fost recomandat de doamna Teodora 
Popa, supraveghetoare în cadrul aceleiaşi instituţii, soţia 
regretatului radiotelegrafist Nicolae Popa, dispărut la 13 
martie 1994 în urma exploziei cargoului cipriot ,,Shipbroker” 
în Strâmtoarea Bosfor.

Troiţa a fost concepută şi realizată de părintele Vasile 
Trif din Baia Mare, membru al Asociaţiei Artiştilor Plastici 
Amatori din România: Troiţa Marinarilor s-a lucrat din lemn 
de gorun din pădurile Chioarului, dintre satele Fericea-Iadăra-
Remeţi pe Someş. Gorun de peste 100 de ani, debitat la gaterul 
din Mireşul Mare, prin bunăvoinţa dlui Romocea Vasile.

Pentru tija Troiţei (era de 6 metri), şase bărbaţi cu greu au 
dus-o în atelier (600 +40+16 cm).

S-a tratat cu ulei de in, iar la sfârşit cu un strat de ceară de 
parchet. În timpul lucrului şi după aceea, am avut mulţi vizita-
tori.

Ansamblul este o inspirată şi originală asociere de baso-
reliefuri realizate în lemnul unui gorun secular din pădurile 
Ţării Chioarului de pe Someş.

Pe crucea propriu-zisă sunt reprezentaţi Dumnezeu Tatăl 
Creatorul, Sf. Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, 
patroana marinarilor, Sf. Ioan Botezătorul şi Sf. Andrei, ocro-
titorul Dobrogei în mijlocul lor aflându-se răstignit Iisus 
Hristos Mântuitorul. Braţele crucii sunt înconjurate de un 
cerc, simbolul unităţii în funie, înnobilat de funia – simbol al 
unităţii întru credinţă şi al eternităţii.

Frontalul posterior pe care este sculptată scena Adormirii 
Maicii Domnului este decorat cu simboluri marinăreşti repre-
zentative pentru evoluţia Marinei Române: timona, simbolul 

călătoriei pe ape, ancora, simbolul speranţei, precum şi 
medalioanele unor nave istorice: pânzarul moldovenesc, 
,,MARIŢA” – prima navă comercială românească, ,,ROMÂNIA” 
– prima navă militară a Principatelor Unite şi bricul ,,MIRCEA”, 
leagănul tradiţiilor noastre marinăreşti.

Postamentul Troiţei este ambientat cu blocuri de granit, 
imaginând ţărmul pontic al tuturor despărţirilor şi regăsirilor 
marinarilor noştri.

Intrată în circuitul turistic la centenarul Zilei Marinei 
Române – 15 august 2002, Troiţa Marinarilor a fost sfinţită 
şi binecuvântată de un sobor de preoţi în frunte cu Înalt 
Prea Sfinţia Sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului şi a toată 
Dobrogea.

Azi, 14 august 2002 s-a sfinţit Troiţa Marinarilor – sculp-
tură în lemn de gorun, din pădurile ţării Chiuoarului (Cetatea 
de Piatră), Maramureş – amplasată în parcul Muzeului Marinei 
Române – avea să consemneze în Cartea de onoare a institu-
ţiei părintele Vasile Trif.

Sunt foarte mulţumit sufleteşte împreună cu familia mea, 
soţia Elena şi fiica Ioana de această realizare şi gândurile 
frumoase ale personalului acestei instituţii. Socot această 
lucrare, Troiţa Marinarilor, adusă şi lucrată la cealaltă margine 
de ţară, un omagiu de suflet credinţei noastre strămoşeşti şi 

jertfei oamenilor mării. Aceeaşi inimă, acelaşi suflet în toţi.
Pentru prima dată am vizitat acest splendid muzeu, modern 

Troița marinarilor amplasată în parcul Muzeului Marinei Române
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prin organizare şi unic în ţara Românilor.
Felicitări tuturor celor ce ostenesc aici, din partea mea.
Azi s-a înfrăţit pe malul Mării Negre din Constanţa – dragă 

nouă – un har de lumină şi putere dumnezeiască.  
Nutresc speranţa că, printr-un efort conjugat, Liga Navală 
Română, Asociaţia „Clubul Amiralilor”, Liga Ofiţerilor din 

Marina Militară, Liga Maiştrilor Militari de Marină, Asociaţia 
Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” şi alte ligi, asociaţii şi 
societăţi comemorative vor duce la bun sfârşit acel proiect 
interbelic, realizarea unui ansamblu monumental dedicat 
eroilor Marinei Române constituindu-se într-o reparaţie 
morală adusă eroilor apelor de pretutindeni.
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