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Simpozionul naţional „Biserica și Armata României. 
     Tradiţiile conlucrării”. Ediţia a VII-a

Dr. LUMINIȚA GIURGIU

J
oi, 28 iunie 2018, Arhiepiscopia Râmnicului, Academia Oamenilor de Știinţă din România 

și Centrul de Cercetare a Conlucrării Biserii Ortodoxe cu Armata României „General Paul 

Teodorescu” au organizat, la Centrul Eparhial Râmnicu Vâlcea, Simpozionul Naţional 

Biserica și Armata României. Tradiţiile conlucrării, ediţia a VII-a. 

Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, a binecuvântat lucrările și 

în cuvântul de deschidere intitulat Misiunea Bisericii în cultivarea și întărirea unităţii de neam 

a românilor a precizat că „Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2018 

drept Anul omagial al unităţii de credinţă și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii 

Uniri din 1918, având în vedere că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la înfăptuirea acestui 

ideal spre care a năzuit poporul român de veacuri.”

La această manifestare de recunoscută și apreciată ţinută știinţifică a participat genera-

lul de brigadă Corneliu Postu, directorul Statului Major al Apărării, care a subliniat legătura 

strânsă între cele două instituţii de bază ale societăţii noastre – Biserica și Armata –, cu ac-

cent pe rolurile acestora în desăvârșirea statului naţional unitar în anul 1918.

Dr. Teodora Giurgiu, secretarul de redacţie al revistei „Misiunea”, a prezentat numărul 

5 al publicaţiei anuale a Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata 

României „General Paul Teodorescu”, cu sediul la Mănăstirea Dintr-un Lemn, publicaţie 

coordonată de comandorul (r) dr. Marian Moșneagu.
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În debutul activităţii, prof.univ. dr. Valentin Ciorbea, membru-aso-

ciat al Academiei Oamenilor de Știinţă din România, a menţionat 

că anul acesta se împlinesc 130 de ani de la nașterea generalului-

adjutant Paul Teodorescu (1888–1981), evidenţiind pe larg repere 

ale activităţii acestuia. 

În plenul simpozionului, au susţinut comunicări: comandor (rtr) 

prof. univ. dr. Aurel Pentelescu, dr. Ionuţ-Constantin Petcu – Jertfă 

de sânge pentru făurirea României Mari. O pagină luminoasă din 

viaţa episcopului dr. Partenie Ciopron (1896-1980); colonel (r) dr. Dan 

Prisăcaru – Pimen Georgescu – mitropolitul războiului și al întregirii 

neamului românesc; dr. Luminiţa Giurgiu – Mănăstirea Dintr-un Lemn 

în descrierea arhitectului Ion D. Trajanescu; profesor Dumitru Garoafă 

– Soarta lăcașurilor de cult vâlcene în anii ocupaţiei străine (1916-

1918); dr. Teodora Giurgiu, drd. Silviu-Daniel Niculae – Un vrednic și 

devotat slujitor al altarului și al omului – Preotul locotenent-colonel 

Dumitru Coșeriu; preot drd. Constantin Mănescu – Memoria gener-

alului David Praporgescu pe meleaguri vâlcene; dr. Vasile Mărculeţ, 

dr. Alexandru Bucur – Constituirea și funcţionarea „Fondului jertfe-

lor liniei demarcaţionale” (1919), reflectate în presa românească din 

Transilvania; profesor Cornelia Ghinea – Monumente ale eroilor din 

Primul Război Mondial; dr. Cornel Mărculescu – Vasile Blendea (1895-

1987) – Pentalogii monumentale consacrate Războiului de Întregire 

Naţională; colonel drd. Adrian Cosmin Teiușanu – Participarea pro-

fesorilor și absolvenţilor Școlii Superioare de Război din București 

la Războiul de Întregire (1916–1920); dr. Cornel Țucă, Felicia Țucă – 

Demersuri privind obţinerea „acordului rus” pentru înrolarea a 5.000 

de voluntari români din circumscripţiile militare Moscova și Kiev; gen-

eral (rtr) Grigore Buciu – Mitul pastoral al nemuririi. 

În cuprinsul revistei „Misiunea” mai regăsim: Preasfinţitul părinte 

†Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului – Biserica 

Ortodoxă și Armata Română – credinţă și jertfă pentru Marea Unire. 

Arhiepiscopia Iașilor în Primul Război Mondial; cercetător știinţific 

III dr. Mircea-Gheorghe Abrudan – Părintele Ioan Broșu din Dârstele 

Brașovului în vâltoarea Marelui Război: un capitol al suferinţei clerului 

ardelean pentru idealul întregirii neamului; comandor (r) dr. Marian 

Moșneagu – Contribuţia Armatei Române la Marea Unire; colonel (r) 

Remus Macovei – Preoţi militari români și acţiunile lor în Basarabia 

1918-1919; dr. Alin Spânu – Generalul Paul Teodorescu în jurnalul lui 

Victor Slăvescu (1940); colonel (rtr) Dumitru Stavarache, profesor 

Maria Zaharia – Relaţiile mitropolitului Visarion Puiu cu teritoriile 
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românești revenite la patria mamă în anul 1918. I. Basarabia; Maica 

stareţă stavroforă Emanuela Oprea – Părintele Arsenie Papacioc 

– duhovnic la Mănăstirea Dintr-un Lemn (1973–1975); dr. Gelu Dae – 

Mănăstirea Dintr-un Lemn în filele „Revistei de Istorie Bisericească”; 

rasofora Tecla Fuioagă, rasofora Ecaterina Fermășanu – Din tezau-

rul documentar al Mănăstirii Dintr-un Lemn; drd. Răzvan-Raul Ivan 

– Cu privire la Capela militară „Carol al II-lea” din Constanţa; Dumitru 

Manolache – Cel dintâi ţăran împroprietărit în România Mare; profesor 

dr. Răzvan Mihai Neagu – Consideraţii privind viaţa și activitatea 

unui cleric transilvănean mai puţin cunoscut, Ioan Felea (1885-1944); 

preot Adrian Lucian Scărlătescu – Nicolae Thomescu-Baciu (2 feb-

ruarie 1880-după 1951) – poet, prozator, romancier, publicist, istoric, 

filantrop, plutonier, erou; dr. Laurenţiu Mănăstireanu – Istoria unui loc 

de odihnă veșnică pentru eroii tulceni din Marele Război; colonel (r) 

prof. univ. dr. Ion Giurcă – Un raport al preotului Iosif Comănescu, 

confesorul Regimentului 2 Vânători „Regina Elisabeta”; prof. univ. dr. 

Petre Țurlea – Vaticanul și revizionismul unguresc; prof. univ. dr. Ioan I. 

Solcanu – Viaţa militară în pictura religioasă românească din secolele 

XIV-XVIII (II); Monahia Miriam Cărămidaru – In Memoriam: Părintele 

Arhimandrit Chesarie Gheorghescu (1929-2017).

Au fost semnalate următoarele apariţii editoriale de către: dr. 

Teodora Giurgiu – Dobrogea în contextul Primului Război Mondial; 

căpitan psiholog dr. Irina-Alexandra Simion – Divizia a VI-a Infanterie. 

Jurnal de operaţiuni (14 august 1916–12 mai 1918); colonel (r) dr. Dan 

Prisăcaru - Iași - capitala României 1916-1918 și Activitatea preoţilor de 

armată în campania din 1916-1918; comandor (r) dr. Marian Moșneagu 

- Epistole din linia întâi; preot Constantin Olariu – Sfântul Ambrozie al 

Mediolanului. Monografie patristică.

În cuprinsul revistei se regăsește prezentarea precedentului sim-

pozion, care a avut loc în zilele de 23-24 iunie 2017.

În sală au fost prezenţi reprezentanţi ai Statului Major al Forţelor 

Aeriene, Statului Major al Forţelor Navale, Universităţii Naţionale de 

Apărare „Carol I”, Secţiei Asistenţă Religioasă, cadre militare din 

unităţi ale garnizoanei Râmnicu Vâlcea, istorici, profesori universi-

tari, cercetători, veterani de război, preoţi și maici. 

Vineri, 29 iunie, Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie a oficiat, la 

Mănăstirea Dintr-un Lemn, Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a 

generalului Paul Teodorescu. Pentru cinstirea memoriei generalu-

lui ctitor, în semn de omagiu, au fost prezenţi militari ai Brigăzii 30 

Gardă „Mihai Viteazul”, alături de comandatul acesteia, generalul de 

brigadă Bogdan Cernat.  



305//305// EVENIMENT

Filiala „Ștefan cel Mare” Iași a Muzeului 
Militar Naţional „Regele Ferdinand I”
– o nouă pagină de istorie deschisă 
în orașul celor trei uniri (1600, 1859, 1918)

Colonel (r.) dr.
DAN PRISĂCARU

Directorul Filialei Iași a 
Muzeului Militar Naţional

„Regele Ferdinand I”

Repere ale înființării Filialei Iași a Muzeului Militar Național

I
deea reînfiinţării unei entităţi muzeale militare în garnizoana Iași a fost adusă în atenţie, 

după anul 2000, de mai multe cadre militare active și în rezervă/retragere, precum și de 

reprezentanţi din mediul cultural și știinţific ieșean, în condiţiile în care până în anul 1989 

o astfel de structură a funcţionat în organigrama Diviziei 10 Mecanizată „Ștefan cel Mare”. 

În contextul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, începând cu 12 iunie 2018, cu sprijinul 

Statului Major al Apărării și în baza aprobării ministrului apărării naţionale, în garnizoana Iași 

a fost înfiinţată Filiala „Ștefan cel Mare” a Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, în 

semn de respect și cinstire a eroilor Armatei Române și a rolului orașului Iași de Capitală a 

celor trei Uniri (1600, 1859, 1918), Capitală de Război a României în anii 1916-1918 și Capitală 

a Renașterii Naţionale. 

Muzeul este dispus într-o zonă cu profunde semnificaţii istorice, în cazarma Cercului 

Militar Iași (sediu al Ministerului de Externe al României în anii 1916-1918), pe bulevardul Carol 

I nr. 7, Copou, lângă  fosta Școală a Fiilor de Militari (în prezent Spitalul Militar de Urgenţă 

Iași), și în imediata apropiere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, a Filialei Iași a Academiei 

Române, Palatului Cantacuzino-Pașcanu, fost sediu al Comandamentului Corpului IV Armată, 

iar în anii refugiului de la Iași, reședinţă a Reginei Maria (actualmente Palatul Copiilor), Casa 

10 noiembrie 2018. Generalul Nicolae Ciucă, șeful Statului Major al Apărării, 
la inaugurarea filialei Iași a Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”
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profesorului George Bogdan, unde în anii 1916-1918 a avut reședinţa 

șeful Misiunii Militare Franceze, generalul Henri Mathias Berthelot, și 

a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. 

De asemenea, Muzeul este situat pe axa principală de vizitare a 

unor edificii monumentale din Iași: Palatul Culturii, Palatul Mitropoliei 

și Palatul Oștirii. 

Iașul a fost legat întotdeauna de armată, așa că era nevoie de un 

astfel de muzeu, în care publicul larg să afle detalii și să vizualizeze 

mărturii ale evoluţiei Oștirii Române din această parte de ţară.

Grupul de acţiune creat în luna octombrie 2016 în vederea înfiinţă-

rii Muzeului a fost constituit din generalul de brigadă Dragoș Iacob, pe 

atunci comandantul Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”, colonelul Ionel 

Munteanu, șeful de stat major al marii unităţi ieșene și subsemnatul. 

Iașul avea nevoie de o astfel de structură muzeală care să între-

gească patrimoniul memorial al acestui prestigios centru cultural, 

spiritual și știinţific al ţării.

Eforturi concertate pentru 
amenajarea spațiilor și a expozițiilor

În perioada iulie-10 noiembrie 2018, data inaugurării Muzeului în pre-

zenţa conducerii Statului Major al Apărării și a unui public larg, au 

fost derulate activităţi intense de amenajare interioară a spaţiilor 

de expunere muzeală. Acestea s-au efectuat cu sprijinul Brigăzii 15 

Mecanizată,  Centrului 47 Cartiruire Trupe și Administrare Cazărmi și 

a Centrului Domenii și Infrastructuri nr. 5 Iași.

Completarea patrimoniului muzeal (replici de uniforme, drapele de 

luptă, tablouri etc.), achiziţia și instalarea sistemelor de alarmă și su-

praveghere, precum și a altor elemente de dotare necesare Muzeului 

s-au realizat prin donaţii și sponsorizări ale unor cadre militare ac-

tive, în rezervă/retragere, agenţi economici, instituţii civile, fundaţii, 

persoane particulare.

O contribuţie însemnată și-a adus-o Academia Forţelor Terestre 

„Nicole Bălcescu” Sibiu, care a transferat pentru expunere șase 

replici de uniforme din Războiul de Întregire Naţională, cu o valoa-

re simbolică deosebită, trei dintre acestea aparţinând generalilor 

Ernest Broșteanu, comandantul Diviziei 11 Infanterie, care a intrat 

în Chișinău la 1/13 ianuarie 1918, Iacob Zadik, comandantul Diviziei 8 

Infanterie, care a intrat în Cernăuţi la 11/24 noiembrie 1918, și Traian 

Moșoiu, comandantul  Diviziei 7 Infanterie Roman (1918) și al Grupului 

„Nord” al Trupelor Române din Transilvania (1919), care a desfășurat 

operaţiuni militare de apărare a Marii Uniri.  

Amenajarea exterioară a spaţiilor în vederea expunerii statice a 

pieselor de artilerie terestră și antiaeriană s-a efectuat cu sprijinul 

substanţial al Primăriei Municipiului Iași, în baza unui acord de par-

teneriat instituţional. 

Identificarea, selecţionarea și instalarea a opt piese, cu o mare 

valoare de patrimoniu, care s-au aflat în înzestrarea Armatei Române 

în cele două conflagraţii mondiale, a fost realizată de către experţi 

din cadrul Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”. Pregătirea 

pentru expunere statică și transportul lor la Iași au fost asigurate de  

Centrul de Mentenanţă și Întreţinere Târgoviște. De asemenea, Statul 

Major al Forţelor Terestre, Divizia 2 Infanterie, Centrul de Depozitare 

Zonală Roman și Centrul de Mentenanţă și Întreţinere Roman au con-

tribuit la completarea expoziţiei statice.      

Ce expoziții pot fi vizitate 
în cadrul muzeului?

În Muzeul Militar din Dealul Copoului se găsesc mai multe expona-

te unicat transferate din preţioasele colecţii ale Muzeului Militar 

Naţional, printre care port-carnetul generalului Alexandru Cernat, fost 

comandant al Armatei de Operaţiuni în Războiul de Independenţă, ul-

terior șef al Statului Major General și ministru de Război; o mitralieră 

Maxim, fabricată în 1910, la Berlin, pentru Casa Regală Română, ce 

are încrustat cifrul Regelui Carol I; sabia de ceremonie a generalului 

Constantin Coandă, prim-ministru și ministru de Externe al României 

în perioada octombrie-noiembrie 1918; decoraţii acordate unor sol-

daţi, ofiţeri și generali români în Războiul de Independenţă, Războiul 

de Întregire Naţională și cel de-al Doilea Război Mondial; obiecte 

personale (cruciuliţe, iconiţe, ceasuri, bricege etc.) ce au aparţinut 

unor ostași români, germani, austrieci, ruși, bulgari căzuţi în bătălii-

le de la Porţile Moldovei și care au fost recuperate după exhumarea 

rămășiţelor pământești ale acestora și depunerea lor în Mausoleul 

de la Mărășești; instrumentar sanitar de provenienţă engleză și 

italiană utilizat pe frontul românesc în anii 1916–1919; drapelele de 

luptă ale unor mari unităţi și unităţi ce au funcţionat de-a lungul 

timpului în zona Moldovei. 

Aceste exponate, alături de multe altele, pot fi vizionate în cadrul 

Expoziţiei permanente cu tema Evoluţia structurilor militare din gar-
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nizoana Iași și zona Moldovei din 1830 și până în prezent, dispusă în 

șapte săli, cuprinzând aproximativ 120 m². De asemenea, pe spaţiile 

verzi din incinta Cercului Militar Iași este amplasată expoziţia per-

manentă statică de artilerie terestră și antiaeriană, care cuprinde 

în prezent 16 piese de artilerie terestră și antiaeriană din dotarea 

Armatei Române în perioada 1914-2018. Restul, până la totalul de 24, 

vor fi aduse succesiv în perioada următoare. 

Se mai poate vizita Sala Contribuţia Armatei Române la înfăptuirea 

și apărarea Marii Uniri, unde este evidenţiat rolul trupelor române în 

restabilirea ordinii interne în Basarabia, Bucovina și Transilvania și 

apărarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Muzeul mai dispune de spaţii puse la dispoziţie în clădirea Cercului 

Militar Iași pentru organizarea de expoziţii temporare, conferinţe, sim-

pozioane, colocvii, lansări de carte. Găzduim și exponate din colecţii 

private aparţinând unor persoane apropiate de instituţia militară, prin-

tre care se disting cele ale profesorul Ștefan Sălăjan din Iași.

Activități și proiecte pentru 2019 și în viitor
Muzeul Militar de la Iași are ca obiectiv prioritar continuarea atragerii 

elevilor și studenţilor spre acest obiectiv știinţific și istoric, care vin 

în număr mare și manifestă curiozitate și interes pentru vizitare, dar 

și a publicului larg, de la care ne bucurăm de aprecieri deosebite și 

încurajări pentru activitatea noastră de viitor. 

De asemenea, vom continua să organizăm expoziţii temporare, pe 

diferite tematici militare, să prezentăm cărţi de istorie militară și să 

fim o prezenţă activă la manifestările știinţifice și culturale dedicate 

cinstirii memoriei celor de dinaintea noastră care s-au jertfit pentru 

întregirea neamului, libertate și unitate naţională. 

Una dintre cele mai importante activităţi pe care ne-am propus 

să o desfășurăm anul acesta, sub coordonarea Statului Major al 

Apărării, este Conferinţa internaţională cu tema Contribuţia elitelor 

și a Armatei Române la recunoașterea internaţională și apărarea Marii 

Uniri (1919–1920), care va avea loc la sfârșitul lunii iunie, în cooperare 

cu structura centrală și Filialele Iași și Cluj-Napoca ale Academiei 

Române, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, alte instituţii culturale și știinţifice din 

ţară și străinătate. Această Conferinţă, organizată de către Statul 

Major al Apărării, este un eveniment  știinţific integrat, unic până în 

prezent, prin participarea reunită a unor personalităţi de prestigiu 

din mediul academic și știnţific naţional, precum și a unor cerce-

tători din străinătate, experţi în problematica evoluţiilor istorice din 

Centrul și Sud-Estul Europei. 

Ne dorim o conlucrare și un schimb de experienţă în plan știinţific, 

de nivel academic, cu parteneri din NATO, majoritatea fiind aliaţi ai 

României și în Războiul de Reîntregire Naţională și care au sprijinit 

înfăptuirea și recunoaștrea internaţională a Marii Uniri.

Totodată, având în vedere interesul crescut pe care îl generează 

această nouă filială a Muzeului Militar Naţional, solicitările publicului 

și ale unor experţi în domeniu, intenţia unor structuri de ordine publi-

că din Iași, precum și a mai multor persoane particulare de a dona pen-

tru expunere obiecte de patrimoniu muzeal cu valoare deosebită, vom 

intreprinde demersuri pentru a obţine aprobarea de a mări suprafaţa 

expoziţională prin lucrări de extindere la actuala clădire a Muzeului, 

precum și de a identifica soluţii pentru organizarea unei expoziţii stati-

ce de tehnică militară într-o locaţie ce va fi stabilită cu sprijinul factori-

lor de decizie militari din garnizoana Iași și a autorităţilor locale.

Folosim acest prilej pentru a reitera calde și respectuoase mulţimiri 

celor care ne-au fost alături pentru a da viaţă proiectului înfiinţării 

Muzeului Militar de la Iași și care ne vor susţine și în viitor pentru ca 

împreună să menţinem vie flacăra cunoașterii și preţuirii valorilor și 

tradiţiilor militare naţionale. 

Vă așteptăm cu bucurie, atunci cînd pașii dvs. se vor îndrepta spre 

„dulcele târg al Ieșilor”, la Muzeul Militar din Dealul Copoului!


