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Cuvânt înainte. 
Note asupra primelor două ediţii 

 
“Povestea lui Mircea Mitroi” este o colecţie din amintirile lui 

Mircea Mitroi, adunate în toamna anului 2010, apoi transpuse 
într-o manieră literară de către nepotul său, Tudor Vişan-Miu. 
Ilustraţiile cărţii au fost realizate de fratele acestuia, Mihai Vişan-
Miu. 

Prima ediţie a volumului a fost tipărită într-un tiraj de trei 
exemplare, la 28 decembrie 2010. 

Unul dintre cele trei exemplare a fost dăruit lui Mircea Mitroi 
de ziua sa de naştere, la 29 decembrie 2010 (când împlinise 94 
de ani). Fireşte, i-a plăcut mult cartea, părând mulţumit de “un 
lucru bine făcut”. La acel moment, autorul avea acelaşi 
sentiment, însă, cu timpul, a observat defectele cărţii - admiţând 
necesitatea unor revizuiri. Realizate în a doua ediţie, acestea 
constau în:  

1) corectarea unor greşeli de scriere: memoriile fiind culese 
în toamnă, timpul relativ scurt pentru finalizarea volumului nu a 
dat răgazul unei tehnoredactări. 

2) adăugarea unor noi informaţii biografice în diverse 
capitole: după scrierea cărţii, Mircea nu s-a oprit să-i 
povestească autorului alte întâmplări din viaţa sa 
(neconsemnate); apoi, din 2012, autorului i-au parvenit 
documente din “arhiva” bunicilor (precum carnetele de muncă) 
pe care până atunci nu le cercetase. 

3) reformularea celor mai multe pasaje (cu eliminarea unora), 
datorate unei maturizări stilistice a autorului; 

4) adăugiri de natură istorică, graţie unei mai bune 
documentări. 

5) reducerea dimensiunilor cărţii: volumele primei ediţii, 
având 30 de pagini într-un format A4 (29.7 X 21 cm), legate cu o 
spirală mecanică, erau dificil de mânuit.  

Autorul îi mulţumeşte tatălui său, Radu Vişan-Miu, ale cărui 
insistenţe au motivat realizarea acestei (superioare calitativ) a 
doua ediţii. 

(cuvânt înainte de Tudor Vişan-Miu) 
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Introducere 
 
Pentru istorici, data de 29 decembrie 1916 nu a avut 

evenimente semnificative, în afară de moartea misticului Grigori 
Rasputin (datată pe stilul calendaristic nou), probabil asasinat 
prin otrăvire.  

Era o zi iernatică de vineri – am putea spune, “obişnuită”, 
însă, Primul Război Mondial fiind încă în toi, nici o zi din 
cuprinsul său nu poate fi numită astfel. De patru luni, România 
intrase în stare de beligeranţă şi nu o ducea deloc bine, luptând 
pe mai multe fronturi. 

În acest context belicos, singurele zile pe care le-am 
însemna în “calendarul războiului” ar fi fie victoriile, fie 
înfrângerile. La acea dată neavând loc vreun eveniment de acest 
gen, am putea s-o lăsăm “nebăgată în seamă”.  
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Însă eu nu mă voi referi la o cronologie a morţilor, ci una a 
vieţii: La 29 decembrie 1916, într-o căsuţă măricică dintr-un sat 
românesc, s-a născut Mircea Mitroi – bunicul meu. Ar putea fi o 
coincidenţă că eu şi fratele meu ne-am născut tot într-o zi de 29 
decembrie, 79 de ani mai târziu.  

La aproape un secol de la “momentul de referinţă”, scriu 
această carte, pe care o consider mai mult decât o biografie, 
întrucât, în paginile ce urmează, eu nu voi pune pe hârtie viaţa 
unui om, ci vă voi împărtăşi povestea vieţii sale, a celui ce-a fost 
Mircea Mitroi, veteran de război şi patriot, tatăl mamei mele, 
bunicul meu, un om care a avut o viaţă ce merită scrisă, dar mai 
ales, ce merită aflată. 

Să începem...... 
 
Venind cu un caiet în faţa bunicului pentru a-i culege 

memoriile, el mi-a dictat o formulare propie a amintirilor sale - pe 
care apoi eu le-am transpus în formula de faţă. Întorcându-se în 
urmă cu 94 de ani, el a început incursiunea întrebându-se, 
retoric: “Povestea vieţii mele? Cum să încep?”. Bineînţeles, am 
început cu..... 

 

 

COPILĂRIA 
 

1. Cei Patru Fraţi 
 

Bunicul meu s-a născut în anul 1916, la mijlocul Primului 
Război Mondial1, în luna decembrie, ziua 29. “Unde?”, a intuit 
acesta care ne va fi următoare întrebare. Cred că deja sunteţi cu 
gândul la România. Dar unde în România? În Muntenia, judeţul 
Teleorman, comuna Ologi2, satul Secara3.  

Evident, după ce-a deschis întâia oară ochii, Mircea a 
început să privească în jurul său. Bineînţeles, prima persoană pe 
care a cunoscut-o a fost mama sa, “Lixandra”. Fireşte, ea se 
numea, în fapt, Alexandra – însă această formă era şi prea 
lungă, şi prea latinizată spre a fi folosit la sat. 

A doua persoană pe care bunicul a cunoscut-o ar fi fost tatăl 
lui, Radu Mitroi [De dragul coincidenţelor, remarc faptul că tatăl 



4 
 

bunicului meu poartă acelaşi prenume cu propriul meu tată, 
Radu Vişan-Miu].  

După un timp, Mircea a conştientizat că are şi alţi membrii de 
familie: trei fraţi mai mari decât el, pe care i-a iubit şi care l-au 
iubit mult.  

Mai târziu, Mircea a început să observe frumoasa casă a 
familiei sale din satul Secara. Aceasta avea mai multe camere şi 
un pridvor amenajat care arăta o privelişte frumoasă în curtea 
casei. “Ce să spun?”. Curtea era bogată şi avea mulţi pomi 
fructiferi – meri, peri, zarzări, corcoduşi mari şi mici, şi alte soiuri 
de pomi pe care nu ar mai avea rost să-i menţionez.  

 

 
 
Dar să nu pierdem firul povestirii. Cum vă spuneam, sau 

doream să vă spun, după ce a mai crescut, fraţii lui Mircea au 
început să-l strige în felul următor: “Hai, băiatule! Hai, Mircica! 
Vino la noi, să ne jucăm împreună!”. Odată cu trecerea timpului, 
Mircea a învăţat să îşi strige şi el fraţii pe nume:  
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Cel mai mare dintre ei era Ispas, căruia i se spunea 
“Spăsică”, fiind un băiat cuminte şi ascultător. Al doilea frate era 
Marin, pe care mama îl striga “Minică”, dar ceilalţi îl chemau pe 
Cel mai mare dintre ei era Ispas, căruia i se spunea “Spăsică”, 
fiind un băiat cuminte şi ascultător. Al doilea frate era Marin, pe 
care mama îl striga “Minică”, dar ceilalţi îl chemau pe nume. Al 
treilea frate se numea Ion, însă era alintat de toată lumea “Ionel”.  

Câte poveşti ar fi putut bunicul meu să-mi spună despre ei! 
Dar să lăsăm memorii şi pentru celelalte capitole, încheindu-l pe 
acesta cu o imagine de ansamblu, în cuvintele lui Mircea: “Şi aşa 
am crescut, împreună cu frăţiorii mei cei dragi”. 
______ 
1 = 28 iulie 1914 – 11 noiembrie 1918 
2 = Din august 1968, se numeşte “Crângu”. Numele iniţial provenea 
(se pare) de la românii cărora turcii le-au tăiat picioarele, în apropierea 
acestui sat, în încercarea lor (ne-reuşită) de a ajunge până la cetatea 
Turris. Conform unei alte versiuni, sătenii ar fi fost cei care au “ologit” 
detaşamentul de turci aflat într-o incursiune de jaf în acest sat, 
punându-i apoi într-o căruţă şi trimiţându-i înapoi la Raiaua Turnului. 
Într-o a treia versiune, localnicilor acestei comunităţi le-ar fi fost tăiate 
picioarele “de la genunchi în jos” din ordinul sultanului, în timpul 
luptelor anti-otomane purtate cu domnitorul Mihai “Viteazu” (v. note 
bibliografice – 1). 
3 = Acum 200 – 250 de ani, satul Secara se numea “Broasca”, 
aşezarea iniţială fiind construită într-o zonă mlăştinoasă abundentă în 
broaşte. O epidemie de holeră a obligat strămutarea bordeelor în 
apropierea unui deal în care s-a dezvoltat actualul sat. Noua denumire 
vine de la moşierul Secăreanu, “un suflet foarte blajin care (îi) ajuta pe 
toţi locuitorii angajaţi să-i munceasca moşia. În memoria sa, localnicii 
au denumit satul – Secara”. (v. note bibliografice – 2). 

 
 

2. Amintiri din Copilărie 
 

Titlul acestui capitol, dedicat unor păţanii din copilăria 
bunicului meu, îşi împarte, într-adevăr, numele cu lucrarea semi-
auto-biografică scriitorului Ion Creangă – “Amintiri din copilărie” 
(1892), dacă nu o lucrare memorialistică, cel puţin, una inspirată 
din amintiri. 
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Totuşi, eu voi rezuma în acest capitol o serie de întâmplări 
din “perioada inocenţei” pe care Creangă le povesteşte într-o 
întreagă carte, dedicată în totalitate acestei perioade a vieţii (de 
la copilăria sa în satul moldovean Humuleşti până la pregătirea 
pentru intrarea în rândul preoţimii ortodoxe în centrele urbane 
Fălticeni şi Iaşi). Eu nu pot ocupa o întreagă carte cu amintirile 
din copilăria lui Mircea Mitroi, însă am putut  selecta câteva 
povestiri care merită consemnate. 

O să încep prin a vă povesti despre Corbea – câinele de 
casă al familiei Mitroi. Acest patruped mare, cu blană neagră, ca 
un urs, era prietenos cu Mircea. Interesant este că, mereu când îl 
vedea, se apropia de el şi se culca pe jos, punându-şi capul pe 
cele două labe din faţă; dacă ieşea din curte, Corbea se ţinea 
după el. La fel de curios este că acest câine ştia şi unde dormea 
Mircea. Camera bunicului meu avea un geam spaţios, cu vedere 
la curtea casei. Într-o noapte, Mircea s-a trezit din somn, în jur de 
miezul nopţii, s-a sculat din pat şi s-a dus să se uite afară. 
Corbea l-a văzut şi şi-a pus labele pe fereastră. Trezindu-se în 
faţa unui câine mare şi negru care bătea în largul geam, Mircea 
s-a speriat şi a strigat: “Aoleu, mamă! Mă mănâncă câinele!”. 
Unul din fraţii lui Mircea a venit lângă el şi i-a spus: “Mircea, nu 
vezi că e Corbea, câinele tău?”. Au ieşit amândoi din cameră, şi 
Corbea a venit lângă bunicul meu, care l-a mângâiat pe cap, iar 
acesta i-a lins mâna, ca un câine credincios ce era.  

O altă întâmplare pe care Mircea mi-a relatat-o avea în 
centru un carnivor destul de păgubitor pentru ierbivorele satului. 
După cum bine ştiţi, un lup poate fi cel mai mare duşman al unei 
comunităţi rurale. Satul Secara avea probleme cu un astfel de 
lup, care ucidea animalele lăsate în ţarc, după căderea nopţii. Ei 
bine, într-o astfel de noapte, lupul a venit în curtea familiei Mitroi 
şi a prins una din cele două capre, închise într-un ţarc de lemn. 
Acest prădător a încercat să târască sărmanul animal în viile 
familiei. Mircea, fraţii şi părinţii lui (adică toţi ai casei) au simţit 
acest lucru şi au mers să prindă lupul. “Interesant este că toţi 
venicii noştri au venit după noi, să ne ajute”. Mergând pe urmele 
lupului, care era îngreunat de captura sa, sătenii l-au înconjurat 
şi au început să-l lovească cu armele pe care le aveau la 
îndemână (beţe, furci). Lupul a fost omorât, dar capra sugrumată 
era, de asemenea, moartă. Împreună cu vecinii, familia Mitroi a 
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legat lupul de un băţ foarte lung şi l-au plimbat prin sat, pentru ca 
să vadă şi ceilalţi săteni că au scăpat de lup. 

De poveste mai sunt duelurile dintre Ion şi Marin. Pe vremea 
acea, recoltele de porumb ocupau cea mai mare parte din 
suprafaţa arabilă a ţării. După culegerea acestor cereale, mereu 
rămânea, după îndepărtarea ştiuletelui, partea ne-comestibilă, 
numită “cocean”, un soi de tulpină care era fie era arsă, fie 
folosită ca nutreţ (dată de mâncare animalelor), fie folosită în alte 
„scopuri‟, mai “distractive”… Ca o joacă inofensivă, cei doi fraţi, 
Marin şi Ionel, se luptau cu două coceane de porumb, iar Mircea, 
fiind mai mic, servea ca arbitru între ei şi le dirija ”bătălia”. Când 
aceştia greşeau, bunicul meu striga “stop!”, oprindu-le temporar 
duelul. În final, câştiga cel care îşi atingea “oponentul” cu “arma”, 
Mircea declarându-l “învingător”. 

O istorisire mai puţin hazlie  este cum a căzut Marin din 
copac. Într-o zi frumoasă de primăvară, Mircea l-a văzut pe 
acesta suit într-un pom cu fructe, de unde culegea corcoduşele – 
primele fructe coapte. După ce a cules îndeajuns de multe, cât 
să-şi satisfacă pofta, Marin a vrut să coboare din pom, însă a 
alunecat şi a căzut jos, pe pământ. Norocul lui a fost că plouase 
mai devreme, iar solul umezit i-a ameliorat căderea. Marin nu a 
păţit nimic. Însă ghinionul l-a mai urmărit şi într-o altă zi, când, 
fiind cu oile la păscut, a început să cadă grindină; până ce a 
ajuns acasă, vă imaginaţi ce suferinţe a avut de îndurat! 

Am lăsat la final relatarea modului în care Ispas îşi păcălea 
cumpărătorul. Fiind în oraşul Turnu Măgurele, Ispas avea în 
carul cu boi grâu vărsat pentru vânzare. În faţa clientului, el 
trebuia să umple ocaua cu grâu şi să îl verse în baniţa1 acestuia. 
Îndemânatic fiind, “Spăsică” realiza repede această procedură, 
ţinând în acelaşi timp socoteala fiecărei ocale răsturnate în 
baniţă. Când cumpărătorul nu se uita, Ispas încărca cu grâu doar 
fundul exterior al ocăii, puţin adâncit (care avea o capacitate de 
zeci de ori mai mică decăt interiorul vasului), răsturnându-l în 
baniţă şi socotitându-l ca o oca întreagă. Astfel, Ispas îşi păcălea 
cumpărătorul [Domnitorul Cuza2 l-ar fi pedepsit aspru pentru o 
asemenea înşelăciune, şi nici tatăl său nu s-ar fi lăsat mai 
prejos]. 

Ce de amintiri avea bunicul meu! Aş fi dorit ca el să-mi fi 
povestit mai multe despre copilăria lui, dar, această carte fiind o 
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relatare a întregii sale vieţi, n-am putut să ne oprim decât la 
câteva istorii mai hazlii. Mergând mai departe pe “firul timpului”, 
vom trece la “momentele iniţiatice” premergătoare adolescenţei - 
căci plină i-a fost viaţa de întâmplări sau, în cuvintele bunicului: 
“Doamne! Câte întâmplări am trăit în viaţa mea!”. 

 
_________ 
1 = ocaua - vas cu care se măsoară cantitatea de marfă (din turcescul 
okka); baniţa - vas din doage special făcut pentru a măsura cereale 
(din bulgarul banica). 
2 = Alexandru Ioan Cuza (n.1820 – d.1873), domnitor al Principatelor 
Unite (1859 –1866), era cunoscut drept aprig duşman al “comerţului cu 
ocaua mică”. 
făcea lucruri care nu îi conveneau lui Mircea. În lipsa 
învăţătorului, Mircea era însărcinat cu menţinerea disciplinei în 
clasă (era un aşa-numit “general armat”)3. Încercând să-l 
potolească pe Niculae - cu multă greutate (sentimentală), îl lovea 
cu nuiaua4. Fireşte, nu dura mult până se împăcau.  

 
3. Mersul la Şcoală 

 
În viziunea bunicului meu, “a doua parte a copilăriei sale” a 

început când “a trebuit să meargă la şcoală”. El avea 6 ani când 
şi-a luat cărţile la braţ, mergând pe drumul “pregătirii teoretice 
elementare” (al educaţiei). 

Având cam aceeaşi vârstă cu vărul său, Niculae, fiul lui 
Călin, Mircea a început şcoala odată cu el. Cele patru clase 
primare le-au făcut în satul Ologi, deoarece, în satul lor, Secara, 
nu exista şcoală. Nu-mi pot imagina cât de greu îi era lui Mircea 
să meargă în fiecare zi la şcoală în satul Ologi, care era la o 
distanţă de 3 kilometri de casă. Pe drumul său, Mircea trebuia să 
traverseze râul Călmăţui1, peste care era montat un pod destul 
de firav. 

Mircea şi Niculae mergeau împreună cu colegii lor de şcoală 
din satul Secara, care erau mai mari. Partea “frumoasă” era că 
exista o rivalitate dintre copii din satul Secara care mergeau să 
înveţe în satul Ologi şi copii din acest sat. Aproape în fiecare zi, 
după plecarea de la şcoală, secărenii erau fugăriţi de ologeni 
până la râul Călmăţui (dincolo de care nu treceau). Pe cealaltă 
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parte a râului, copii din satul Secara strigau:“Ologenii, vai de ei, 
mămăliga din căldare, fac (cât) un pol şi cinci parale 2”. 

Totuşi, bunicul meu nu străbăteau 3000 de metrii doar pentru 
fugăreala de “după ore”. Acesta învăţa foarte bine, devenind 
chiar  şef de  clasă.   Niculae,  în s chimb,  era  mai   obraznic,  şi 
făcea lucruri care nu îi conveneau lui Mircea. În lipsa 
învăţătorului, Mircea era însărcinat cu menţinerea disciplinei în 
clasă (era un aşa-numit “general armat”)3. Încercând să-l 
potolească pe Niculae - cu multă greutate (sentimentală), îl lovea 
cu nuiaua4. Fireşte, nu dura mult până se împăcau. 

Dialogul “de pace” dintre ei decurgea astfel: trecând de 
Călmăţui, cei doi mergeau tăcuţi spre casă; la un moment dat, 
Niculae “rupe tăcerea”, reprosându-i că l-a lovit cu nuiaua cam 
tare. Mircea îşi cere iertare, însă susţine că educaţia este mai 
importantă decât distracţia: : “Noi trebuie să mergem la şcoală să 
învăţăm, ca să devenim şi noi oameni, nu să rămânem boi”. 
Niculae recunoştea că vărul său are dreptate, însă tot îi amintea 
ceva de genul “dar m-a durut, să ştii”. În fine, ajunşi aproape de 
locuinţa lor, Niculae trecea peste supărare şi îl întreba pe vărul 
său dacă vrea să vină să se joace cu el. “Dacă nu îmi dau părinţii 
vreo treabă de făcut, vin”. Dincolo de loviturile de nuia (date 
“spre binele lui”), Mircea a ţinut mult la vărul său.....  
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“Noi trebuie să mergem la şcoală să învăţăm, ca să devenim 
şi noi oameni, nu să rămânem boi”. Vă asigur, bunicul meu a 
ajuns “om în toată firea”, dovedind adevărul vorbei din popor, “Ai 
carte, ai parte”. 

 
_________ 
1 = afluent al Dunării, care traversează judeţul Olt şi Teleorman. Are ca 
afluenţi Călmăţuiul Sec, Urlui şi Sohodol. 
2 = pol - monedă de metal valorând 20 de lei, care a circulat în 
România; paraua -  mică monedă turcească de argint care a circulat şi 
în ţările române; ulterior, a devenit o monedă divizionară egală cu a 
suta parte dintr-un leu vechi şi, după dispariţia monedei, cuvântul 
“para” a căpătat sensul de ban de valoare mică, neînsemnată (din 
turcesul para). 
3 = “general armat” este expresia folosită în “Domnul Vucea” de Barbu 
Ştefănescu Delavrancea pentru a descrie “monitorii clasei”, elevi buni 
la învăţătură însărcinaţi cu menţinerea disciplinei. În “Mara” lui Ioan 
Slavici, această funcţie este deţinută de sârbul Costi Balcovici, “general 
armat” sub dascălul Blăguţă. 

4 = vergea lungă, subţire şi flexibilă, obţinută dintr-o tulpină sau 
dintr-o ramură tânără de copac (din latinul novella =  “nouţă”, 
trimiţând la “vlăstar”). 

 
 

4.  Tatăl Lixandrei 
 
“Cine are cât îi trebuie, este un om bogat” (proverb 

românesc). “E mare bogăţie să te mulţumeşti cu puţin” (Ioan 
Slavici) 

 
 
Mama lui Mircea, Lixandra, provenea dintr-o familie înavuţită 

- tatăl ei fiind logofăt1  în comuna Dracea2, unde administra 
moşia unui boier din oraşul Turnu Măgurele. 

În schimb, viitorul ei soţ, Radu, era un om sărac. Tatălui lui 
avea pământ, avea şi animale, ba chiar pomi fructiferi şi vie 
(proprietăţi ce au fost ulterior împărţite în mod egal celor trei copii 
ai săi: Radu, Călin şi Socola), însă acestea erau insuficiente 
pentru ca străbunicul meu măcar să se gândească să vină în faţa 
logofătului drăcean şi să-i ceară fiica de soaţă. 
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Nu ştiu în ce condiţii s-a întâlnit cu Lixandra, dar când a 
văzut-o, s-a îndrăgostit de aceasta, iar ea i-a împărtăşit 
sentimentul. Cu toate acestea, familia ei nu a lăsat-o să se 
căsătorească cu Radu. Şi atunci, ca într-un basm, Lixandra a 
fugit de acasă, “furând” o salbă3 de aur de la familia ei.  

Fără ştirea părinţilor lor, Radu şi Lixandra s-au căsătorit la 
primărie. Neavând ce face, ambele familii au trebuit să-şi dea 
consensul pentru un lucru deja înfăptuit. Fiica de logofăt s-a 
mutat împreună cu noul ei soţ în satul Secara, unde, prin muncă, 
şi-au făcut un trai demn. 

Ani mai târziu, pe când Mircea avea 5 sau 6 ani, tatăl 
Lixandrei a venit în vizită în satul Secara. Bunicul meu l-a descris 
ca fiind gras şi înalt, ca un munte, cu o mustaţă stufoasă, având 
o cravaşă4 din piele în mână. A venit spre Mircea împreună cu 
Lixandra şi, cu vocea lui puternică, l-a întrebat: “Tu eşti 
Mircea?”*, în timp ce îşi bătea cravaşa pe cizmă. Mircea s-a 
speriat, s-a ascuns în spatele mamei sale şi a întrebat-o: “Cine e 
acest om?”. Mama i-a răspuns: “E tatăl meu şi este bunicul tău”.  

După această întâmplare, Mircea şi bunicul său s-au 
împrietenit. Acesta l-a luat în braţe şi l-a mângâiat, după care şi-a 
băgat mâna în buzunar şi i-a dat nepotului său câteva monede. 
La plecarea logofătului, Mircea şi mama sa l-au condus până la 
poartă, unde a încălecat pe calul lui şi, lovindu-l cu cravaşa, a 
plecat în galop .... 

 
_________ 
1 =  mare dregător în ierarhia boierilor români, membru al sfatului 

domnesc; în cazul de faţă, înseamnă “administrator de moşie” (din 
neogrecul logothétis). 

2 = comună formată din satele Dracea, Zlata şi Florica. Numele 
satului Dracea era în vechime “Sichir”, după cum apare în prima 
atestare documentară a aşezării (c.1512). Noua denumire vine de la 
armaşul Drăcea Golescu, care a luptat în vremea lui Mihai “Viteazul”, 
câştigând bătălii pe valea Călmăţuiului. Satele Zlata şi Florica au 
format împreună cu satul Dracea comuna Dracea, desprinzându-se în 
mod temporar de aceasta între 1924-1932 şi 1934-1950, pentru 
formarea comunei Florica. În 1968, cele trei sate compunând comuna 
Dracea au fost afiliate comunei Crângu, până în 2004, când s-au 
desprins de aceasta pentru a re-forma comuna Dracea (v. note 
bibliografice – 3) 
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3 = podoabă purtată la gât, alcătuită dintr-unul sau mai multe şiraguri 
de monede, medalii, pietre preţioase sau mărgele (din latinul subalba 
sau silva). 
4 = vargă elastică din piele sau îmbrăcată în piele, folosită la călărie 

pentru îndemnarea calului la mers, alergat, etc.; biciușcă (din francezul 
cravache). 

* Referire  probabil neintenţionată la replica sultanului Baiazid I 
adresată domnitorului valah Mircea Basarab în “Scrisoarea a III-a” 
(1881), poem scris de poetul Mihai Eminescu. 

 

 
_______ 
Post scriptum: Ţin să mai fac un inventar al proprietăţilor lui 

Radu Mitroi: el avea pământ (pe care cultiva cereale), animale 
(oi, capre, cel puţin un cal), pomi fructiferi şi o vie (singura din tot 
satul).   
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Cu toate aceste “bogăţii în natură”, la 1907, Radu Mitroi nu 
avea “mână de lucru” (flăcăii lui erau prea mici sau nici nu se 
născuseră încă). Astfel, la momentul izbucnirii Răscoalei 
Ţărăneşti din acel an (începută în martie în Moldova, răspândită 
apoi şi în Muntenia), el era încă destul de sărac, motiv pentru 
care a luat parte la răscoală. După  încheierea acesteia, s-a 
ascuns timp de câteva zile în via familiei, pentru a nu fi găsit şi 
arestat de jandarmeria venită din satul Ologi. 

Străbunicul meu ţinea foarte mult la pământul său şi nu lăsa 
pe nimeni să-i încalce proprietatea. Odată, un sătean şi-a adus 
vaca să pască pe pajiştea sa. Radu s-a certat cu el, cerându-i să 
plece; acesta refuzând, cei doi au continuat să se certe până 
când s-au luat la bătaie!  

Mai precizez că Radu s-a născut creştin-ortodox dar, într-o 
zi, întâlnind un predicator adventist, a fost impresionat de 
credinţa pe care o propovăduia şi s-a convertit la aceasta. Dintre 
copii lui, numai Ion şi Maria au trecut şi ei la adventism de ziua a 
şaptea.   

 
5. O familie mare 

 
După cum v-am povestit, Mircea avea trei fraţi mai mari 

decât el (Ion, Marin şi Ispas). Ei bine, Radu şi Lixandra nu au 
avut numai aceşti patru fii, ci încă patru copii după aceştia: un 
băiat şi trei fete…. 

Ilie Mitroi a luat locul lui Mircea ca cel mai mic dintre cei 
patru, acum cinci, fraţi. Mircea l-a iubit tare mult pe acest frate 
care, deşi era cel mai mic, a murit cel mai devreme. Într-o 
amintire anecdotică pentru îndrăzneală, bunicul meu mi-a 
povestit cum Ilie, deşi mic fiind, a luat calul familiei din grajd, l-a 
încălecat şi a ieşit în trap din curte. Mircea l-a văzut, a alergat 
după el şi l-a obligat să descalece, lucru pe care Ilie l-a făcut 
deîndată. Dacă a fost certat mai apoi sau nu – nu ştiu, însă Ilie a 
fost mulţumit că a reuşit să călărească armăsarul (care, în 
treacăt fie spus, era foarte frumos). 

Dintre cele trei fete, Paraschiva era cea mai mare. Numită 
după Cuvioasa Parascheva1, ea era o fată muncitoare, pricepută 
şi plină de energie. A doua fată, “Mărioara”, sărmana de ea, a 
murit la şase ani. “Câtă durere!”, îşi amintea Mircea ce mult a 
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suferit el şi familia lui. “Şi cât am plâns la mormântul ei…”. “Aşa e 
viaţa”, a constatat Mircea, “care merge înainte”, oricât de mari ar 
fi pierderile......  Dumnezeu a luat sufletul Mărioarei, dar a trimis 
un alt suflet familiei Mitroi. Acesta a vrut ca, peste un an, părinţii 
bunicului meu să aibă încă o fetiţă, căruia i s-a pus numele de 
Maria, în amintirea Mărioarei.  

Pe lângă patru fraţi şi trei surori, Mircea a mai avut şi 
numeroşi veri. În afară de Niculae (băiatul lui Călin), el şi-o mai 
aminteşte pe Ioana, sora lui Niculae, o fată cam nebunatică,  mai  
mare  cu  2-3 ani  decât el.  Despre  ea ţinea minte mai ales 
modul în care îl tachina: în copilărie, părinţii lui Mircea îi luaseră 
o pălărie roşie (destul de neobişnuită) iar, când bunicul meu o 
supăra pe Ioana, ea striga (chipurile, pentru a-l ofensa): “Mircea 
pălărie-roşie”, lucru destul de agasant pentru bunicul meu.   

Dintre copii lui Socola, Mircea şi-o mai aminteşte numai de 
Anca, o fată frumoasă, care avea un păr lung, roşcat, pe care-l 
purta în codiţe. Fireşte, mai avea şi alţi veri, dar nu-şi amintea 
mai nimic despre aceştia, el “păstrând legătura” doar cu Niculae 
(a cărui moarte l-a întristat mult). 

În fine, ţin să vă mai povestesc despre o persoană care, 
chiar dacă nu era înrudită cu Mircea, este protagonistul unor 
situaţii “amuzante”: în vecinătatea familiei Mitroi locuia un băiat 
durduliu, dintr-o familie mare, care uita că şi rudele lui trebuiau 
să mănânce şi se gândea numai la “maţul” lui. Când părinţii şi 
fraţii săi, care munceau ziua întreagă pământul, veneau acasă şi 
vedeau că băiatul a golit pe ascuns o mare parte din cratiţa cu 
mămăligă, burduful de brânză ori tava cu slănină, să supărau pe 
el şi voiau să-l pedepsească, dar el – oricât de aspre pedepsele 
ce i s-ar fi dat - avea mereu acelaşi răspuns: “nu-mi pasă, burta-i 
plină”. 

 Povestite fiind aceste lucruri, ne vom depărta în capitolele 
ce urmează de satul Secara. Mă bucur am reuşit să culeg aceste 
amintiri din copilăria bunicului meu – care, chiar dacă de peste 
opt decenii nu s-a mai întors în satul natal, nu i-a uitat pe oamenii 
de mult cunoscuţi lui, întrucât (parafrazându-l pe criticul literar 
Eugen Lovinescu), una dintre cele mai puternice legături dintre 
oameni este conştiinţa unui trecut comun.  
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Pentru a urmări genealogia familiei lui Radu Mitroi, duceţi-vă la 

pagina 55 
 

__________ 
1 = Cuvioasa Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea, în satul 
Epivata, fiind fiica unor creştini bogaţi şi evlavioşi. Ea a auzit cuvintele 
Mântuitorului la 10 ani, într-o biserică, şi, în urma acestui moment 
revelator, şi-a dat toate hainele săracilor. După moartea părinţilor ei, a 
plecat la Constantinopol, apoi în pustia Iordanului, unde de a dus o 
viaţă ascetică. Un înger i-a spus să se întoarcă la casa părintească, 
spre a-şi da acolo duhul (lucru pe care l-a făcut). Moaştele ei au ajuns, 
de la Constantinopol, la Belgrad, iar, în 1641, au fost aduse la Iaşi de 
către domnitorul Vasile Lupu. Canonizată drept sfântă, Cuvioasa 
Parascheva este pomenită de Biserica Ortodoxă Română la 14 
octombrie. 

 

TINEREŢEA 
 

6. Munca pe Câmp 
 

Mircea avea 11 ani când a terminat 4 clase primare în 
comuna Ologi. Mi-e greu să concep cât de greu i-a fost să se 
înscrie la prima clasă de liceu în oraşul Turnu Măgurele1, la 13 
kilometri de satul Secara.  

În fiecare zi, timp de opt ani, Mircea a fost nevoit să străbată 
13.000 de metri pentru a ajunge la liceu - drum care ar fi fost 
imposibil de făcut zilnic fără carul cu boi. Oricât de mult i-ar fi 
durat să parcurgă această distanţă – efortul fizic depăşindu-l 
adesea pe cel intelectual, educaţia primită i-a fost de mare folos 
în viaţă.  

Totuşi, înainte să urmeze liceul, deoarece a fost cel mai bun 
elev din clasă în cei 4 ani de învăţământ primar, bunicul meu s-a 
bucurat de ceea ce el a numit un “avantaj”: timp de doi ani, a stat 
acasă. Dar să nu credeţi că aceste 24 de luni au însemnat o 
vacanţă pentru Mircea! Părinţii săi au fost  împroprietăriţi de 
statul român cu 10 hectare2 de teren agricol (echivalentul unei 
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suprafeţe de o zecime de kilometru pătrat), iar Mircea a trebuit să 
lucreze pe câmp împreună cu fraţii săi.  

Pentru a înţelege ce înseamnă munca agricolă, se cuvin 
câteva precizări. Terenurile agricole ale sătenilor se află în afara 
vetrei satului (intravilanul), adică în aşa-numita “moşie” 
(extravilanul). Pe pământurile lor, familia Mitroi creştea doar 
cereale (în special porumb şi grâu) – activitate destul de 
laborioasă, începând cu semănatul, continuând cu îngrijirea 
recoltei, pentru ca, toamna, să se încheie cu secerişul.  

 

 
 
În ziua seceratului, agricultorii trebuiau să se scoale de 

dimineaţă (pregătind toatele cele de trebuinţă în ziua de 
dinainte), apoi să se suie în căruţă şi să pornească la drum. 
Ajunşi pe câmp, ţăranii se apucau de treabă cât mai repede, 
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întrucât, după răsăritul soarelui, căldura le îngreuna munca. Dar 
este secerişul atât de dificil? Ei bine, gândiţi-vă că, ţinând o 
secere de metal destul de grea, cultivatorii trebuie să taie fiecare 
tulpină în mod individual, să se aplece pentru a le aduna pe cele 
căzute cât pot ţine în ambele braţe, apoi să facă drumul dus-
întors până la căruţă, unde să arunce ce-au strâns, apoi să o ia 
de la capăt. Înmulţiţi treaba asta încât să acoperiţi 10 hectare şi 
probabil veţi împărtăşi concluzia că munca câmpului era grea (în 
special pentru cei mici – Mircea şi Ilie). Cu toate acestea, bunicul 
meu a fost bucuros că a putut să-şi ajute familia în această 
perioadă [De menţionat ar mai fi că pe câmp nu munceau numai 
bărbaţii, ci şi femeile – în cazul Mitroilor, cele două fete şi mama, 
Lixandra]. Într-adevăr, viaţa ţăranului nu este uşoară. Dar, după 
cum spun proverbele, “Munceşte astăzi ca să mănânci mâine”, 
pentru că “Cine nu munceşte la tinereţe, n-are la bătrâneţe”...... 
 
.____________________ 
1 = municipiu în sudul României. Conform dovezilor arheologice, 
teritoriul actualei aşezări a fost locuit din vremea Daciei. La confluenţa 
Dunării cu râul Olt a fost ridicată cetatea Turnu care, la 1395, era în 
posesia Ţării Româneşti. În 1417, în timpul domniei lui Mircea Basarab 
(1386-1418), cetatea a fost ocupată de trupele otomane şi 
transformată, împreună cu împrejurimile de până la 15 kilometri, în raia 
turcească. Acest teritoriul a aparţinut Imperiului Otoman până ce, prin 
Tratatul de la Adrianopol din urma războiului ruso-turc din 1828-29, a 
fost restituită Ţării Româneşti, iar raiaua desfiinţată. În timpul 
domnitorului Alexandru Ghica (1834-42), prin Decretul nr.5 / 
27.02.1836, pe teritoriul fostei raiale s-a înfiinţat oficial oraşul Turnu 
(denumit ulterior Turnu Măgurele), pentru a deschide o nouă piaţă de 
desfacere pentru mari negustori de cereale. Oraşul s-a dezvoltat rapid 
astfel încât, în 1839, a devenit capitala nou-înfiinţatului judeţ 
Teleorman. După reforma administrativă din 1968, Turnu Măgurele 
devenit municipiu. 
2 = hectarul este o unitate de măsură pentru suprafeţe agrare, egală 
cu 100 de ari, 10.000 de metri pătraţi sau 0,01 de kilometri pătraţi. 
Astfel, 10 hectare înseamnă 0,1 kilometri pătraţi. (din francezul 
hectare). 
 

Post scriptum: O descriere sugestivă a secerişului puteţi găsi în 
primul volum al romanului “Moromeţii” (Partea a 3-a, capitolele I-III), 
scris de Marin Preda şi publicat în 1955. 
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7.  Serviciul Militar 
 

Bunicul meu a început liceul la 13 ani. După 8 ani în care a 
străbătut peste 15.000 de kilometri pentru a ajunge în oraşul 
Turnu Măgurele (şi încă 15.000 pentru a se întoarce acasă), 
Mircea a absolvit liceul teoretic, cu rezultate la fel de bune ca 
cele din şcoala primară. 

În acel timp, pentru bărbaţi, după liceu nu urma facultatea, ci 
serviciul militar (obligatoriu în ţără de la Constituţia din 1866)1. 
Mircea a fost încorporat în 1938 (an în care regele Carol al II-lea, 
instaurând un regim de autoritate personală, promulgase o nouă 
constituţie).  

care îi acorda prerogative sporite (27 februarie) şi desfiinţând 
toate partidele politice din România (30 martie)2. Bineînţeles, 
noua Constituţie din februarie 1938 menţinea obligativitatea 
serviciul militar3.  

Cred că ştiţi cu toţii cum este în armată... sau cel puţin vă 
imaginaţi. Trebuie să te trezeşti devreme, să faci exerciţiile de 
dimineaţă – flotări, genuflexiuni şi abdomene; să alergi pe 
distanţe foarte mari; şi, în general, să întreprinzi tot felul de 
exerciţii care necesită efort fizic – iar acest lucru, timp de mai 
multe luni. Mircea a satisfăcut serviciul miltar cu termen redus*, 
în 1939. În acest an a pornit poate cel mai oribil eveniment din 
istoria umanităţii – al Doilea Război Mondial (1939 – 1945). 

A fost cândva un ofiţer al Regimului 9 Roşiori al Armatei 
Române, care a spus: “Armata este ultima carte pe care joacă o 
naţiune”. Cel care a formulat acest principiu idealist a stat el 
însuşi la “masa beligeranţilor” (1940 - 1944), însă a jucat mai 
degrabă “şah” decât “poker”, ducându-şi “pionii” soldaţi dincolo 
de graniţele ţării, până-n Siberia..... Numele său a fost Ion Victor 
Antonescu, fiu de ofiţer, el însuşi militar, zis şi “Câinele Roşu”, 
Mareşalul! 
_________ 
1 = “Tot Românul face parte sau din armata regulată, sau din miliţii, 
sau din garda cetăţenescă, conform legilor speciale” (Art. 118, Titlul V. 
Despre puterea armată). Pe baza acestei prevederi, toţi cetăţenii între 
17 şi 50 de ani (ulterior, 45 de ani) trebuiau să satisfacă serviciul militar 
obligatoriu într-una din  aceste forme - stipulaţie care a fost menţinută 
de Constituţia din 1923 (Art. 119, Titlul V. Despre puterea armată). 
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2 = Eventual, la 16 decembrie 1938, s-a constituit Frontul Renaşterii 
Naţionale, „unica organizaţie politică în stat”.  
3 = “Toţi cetăţenii români sunt datori a face parte din unul din 
elementele oştirei, conform legilor” (Art.88, Titlul V.Despre oştire). 
* Reducerea serviciului militar se făcea pentru oricine absolvise peste 4 
clase de liceu. 
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8.  Administrator în Cadrilater 
 

În anul 1939, având 22 de ani, bunicul meu a obţinut postul 
de administrator al unor terenuri agricole din judeţele Durostor şi 
Caliacra1, care compuneau Cadrilaterul2. Prin decizia statului 
român, terenurile rămase de la bulgarii plecaţi din aceste regiuni 
(după încorporarea acestora în statul român, după 1913) au fost 
repartizate inclusiv cetăţenilor români veniţi din judeţul 
Teleorman.  

Tânăr fiind, bunicul meu rezista cu greu entuziasmului de la 
verificările pe care trebuia să le facă, întrucât ocupa o funcţie 
destul de importantă. În această perioadă, familia  Mitroi  s-a 
relocat  în Bazargic,  capitala  judeţului Caliacra, într-un cartier  
cu o populaţie  majoritar bulgară, destul de ostilă  cetăţenilor 
români  (periodic,  izbucneau conflicte între aceste două 
populaţii)*.  

Bineînţeles, au existat şi aspecte mai puţin încordate, 
precum vacanţele în Balcic, unde marea era foarte calmă, la 
temperaturi plăcute. Acolo, Mircea s-a putut apropia de castelul 
Reginei Maria (înălţat între 1926-37), unde, dinafară, l-a admirat 
pe însuşi Prinţul Moştenitor Mihai, pedalând o bicicletă în curtea 
castelului.  

În această perioadă, Mircea – fire sportivă - a jucat fotbal în 
echipa “Avântul din Bazargic”, în cadrul căreia era atacant. 
Această echipă nu era una de sportivi profesionişti ci de amatori, 
nu în sensul că nu ar fi ştiut să joace fotbal (pentru că jucau 
foarte bine!), ci pentru că nu erau plătiţi pentru acest lucru – 
adică jucau din plăcere. 

Mircea a locuit în Cadrilater împreună cu familia sa mai bine 
de un an (1939 – 1940), situaţie care avea să se schimbe în 
toamnă. La 6 septembrie 1940, sub presiunea preşedintelui 
Consiliului de Miniştri (Ion Antonescu), Carol al II-lea a fost forţat 
să abdice în favoarea fiului său, Mihai. La 7 septembrie, o zi mai 
târziu, în urma Tratatului de la Craiova, semnat de România sub 
presiunea Germaniei*, judeţele Durostor şi Caliacra au fost 
înapoiate Bulgariei.  

În zadar a strigat populaţia “Nu cedăm, să luptăm”: faptul era 
deja  împlinit. Până la urmă, drama ocupării Basarabiei şi 
Bucovinei de Nord de către Uniunea Sovietică (în iunie - iulie 
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1940) şi anexării nord-vestului Transilvaniei la Ungaria (august - 
septembrie 1940) a făcut să treacă aproape neobservată 
cedarea celor două judeţe dobrogene. 

Conform articolului 3 al Tratatului de la Craiova3, România şi 
Bulgaria se obligau la un schimb de populaţii. La 20 septembrie a 
început procesul de evacuare a românilor din Cadrilater, încheiat 
la 1 octombrie în acel an. În final, aproximativ 110.000 de români 
şi-au părăsit locuinţele din judeţele Durostor şi Caliacra pentru a 
se restabili în Dobrogea de Nord, iar circa 61.000 de bulgari au 
plecat din România pentru a se aşeza în Cadrilater. Familia 
Mitroi s-a instalat în judeţul Tulcea, din Dobrogea. 

Deşi sentimentele bunicului meu faţă de această pierdere 
teritorială au fost negative la acea vreme, la bătrâneţe, considera 
că “este mai bine aşa, ca noi, românii, să ne întindem doar până 
la Dunăre”. 
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________ 
1 = astăzi, regiuni în nord-estul Bulgariei (regiunea Silistra, respectiv, 
Caliacra). Ambele judeţe au făcut parte între 1913-1940 din statul 
român, fiind situate în sud-estul ţării. Reşedinţele lor au fost oraşele 
Silistra, respectiv, Bazargic.  
Judeţul Durostor şi-a luat numele de la vechea cetate celtică, apoi 
romană, Durostorum, aşezată pe malul drept al Dunării, pe locul 
Silistrei de azi. Judeţul Caliacra şi-a luat numele de la capul Caliacra 
(care înseamnă în greacă “stâncă bună”), nume dat de corăbierii greci 
pentru adăpostul pe care-l oferea golful liniştit de la dreapta stâncii, pe 
timp de furtună. 
Ambele teritorii au făcut parte din Ţara Românească din 1388 (din 
timpul domniei lui Mircea Basarab), pâna la cucerirea lor de către 
Imperiul Otoman între 1445-1466. Eventual, au fost reintegrate în 
statul bulgar autonom (1878), apoi independent (1908), revenind 
României prin pacea de la Bucureşti din urma celui de al doilea război 
balcanic (29 iunie - 10 august 1913).  
2 = partea de sud a Dobrogei. Numele ei înseamnă „patrulater” şi 
provine de la cele patru cetăţi turceşti care alcătuiau un sistem 
defensiv în nord-estul Bulgariei: Silistra, Ruse, Şumen şi Varna. 
 Cedarea Dobrogei de Sud a fost efectuată de statul român cu 
speranţa că, prin acest act, va pune “într-o lumină mai favorabilă” 
cauza Transilvaniei de Nord (cedată Ungariei prin Dictatul de la Viena - 
30 august 1940) în faţa Germaniei şi Italiei, lucru care nu s-a întâmplat. 
În memoriile sale, ministrul afacerilor străine Mihail Manolescu a 
mărturisit că “Bietul Cadrilater a fost o jertfă mai mult – şi încă o jertfă 
inutilă – pe altarul Transilvaniei”. 
 Radu Mitroi avea proprietăţi şi în com.Ghelengic, satul Cpeler 
(jud.Caliacra), cf.situaţie din 2.04.1940/2 (via Arhivele Naţionale). 
3 = „Înaltele Părţi Contractante sunt de acord pentru a proceda într-un 
termen de trei luni [.....] la schimbul obligatoriu dintre supuşii români de 
origine etnică bulgară din judeţele Tulcea şi Constanţa (acesta din 
urmă în delimitarea dinainte de 14 iunie 1925) şi supuşii români de 
origine etnică română din judeţele Durostor şi Caliacra. Întrucât 
priveşte supuşii români de origine etnică bulgară şi supuşii bulgari de 
origine etnică română din alte regiuni ale României şi Bulgariei, 
imigrarea acestora în ţara lor de afinitate etnică rămâne facultativă, 
într-un termen de un an cu începere de la schimbul instrumentelor de 
ratificare ale tratatului de faţă.” (notă: a se înţelege, prin „supus”, 
cetăţean).  
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Din partea română, Tratatul de la Craiova a fost semnat la 7 
septembrie, în numele „Majestăţii Sale Regelui României”, de către 
ALEXANDRU CREŢIANU, ministru Plenipotenţiar, şi HENRI 
GEORGES MEITANI, Consilier Juridic pe lângă Ministerul Regal al 
Afacerilor Străine al României. La 10 septembrie, tratatul a fost semnat 
şi de ION ANTONESCU, fiind ratificat în Monitorul Oficial la 12 
septembrie. 

 
P.S.: Pentru sursele consultate pe acest subiect, vezi note bibliografice 
– 4. 

 
9. Comitetul Naţional Românizare 

 
Din Muntenia - judeţul Teleorman, familia Mitroi ajunsese în 

Dobrogea de Sud - judeţul Caliacra, de unde a fost obligată să 
se mute în Dobrogea de Nord - judeţul Tulcea. Deşi toate 
regiunile în care au locuit erau învecinate, aceste relocări 
succesive au adus schimbări destul de semnificative (deşi munca 
agrară a fost nelipsită în toate locurile). Din nordul Dobrogei, 
membrii familiei au ajuns, eventual, să locuiască în localităţi 
diferite: 

Cea mai mare parte a familiei  (Ispas, Marin, Ilie?, 
Paraschiva, Radu şi Lixandra) s-au stabilit în mediul rural, în 
satul Iulia (comuna Izvoarele)1; ulterior, după 1965, s-au stabilit 
în satul Sinoe (comuna Mihai Viteazu)2. În schimb, Mircea s-a 
aşezat în oraşul Tulcea3, iar Ion şi Mărioara, în oraşul Constanţa 
(reşedinţa judetului omonim), deci în mediul urban. 

Cu acest prilej, ţin să vă mai spun că, dintre fraţii săi, Mircea 
a făcut cele mai multe studii: după el, au fost Ion, apoi Marin şi, 
ultimul, Ispas [Nu ştiu exact câte studii a făcut Ilie]. Şi, ca dovadă 
a importanţei pregătirii teoretice pentru devenirea ulterioară, 
Ispas şi Marin au continuat să muncească pământul (deşi în 
tinereţe Marin a putut să lucreze ca poştaş în Alexandria4), pe 
când Ion şi Mircea au obţinut servicii bune, la oraş (eventual, 
bunicul meu a ajuns contabil-şef, pe când Ionel, după ce a mers 
în tinereţe ca tipograf la Bucureşti, a ajuns, după terminarea 
războiului, administratorul unui mare stadion de fotbal, “Farul”, 
din Constanţa). În privinţa lui Ilie, murind prematur, nu a apucat 
să aibă vreo profesie. 
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Ajuns în Tulcea, Mircea a fost angajat ca administrator pe 
sector în Comitetul Naţional Românizare*, ocupându-se de 
bunurile (terenurile şi casele) rămase de la bulgarii plecaţi în 
Cadrilater, intrate în posesia statului român, conform acordului5 
semnat cu statul bulgar. Aceste bunuri însumai în judeţul Tulcea 
55.854 hectare de teren arabil şi 6268 de imobile6.  

Zece luni de la cedarea Dobrogei de Sud (septembrie 1940 – 
iunie 1941), la 22 iunie 1941, armata română, aliată cu armata 
germană, a început campania de est împotriva Uniunii Sovietice, 
cu scopul de a recupera Basarabia. Îndeplinit fiind acest obiectiv 
(iulie 1941), mareşalul Antonescu a împins armata română într-o 
campanie dincolo de Nistru  (graniţa estică a Basarabiei), pe 
teritoriul sovietic, sperând că, în acest fel, va pune într-o “lumină 
mai favorabilă” în faţa Germaniei problema realipirii Transilvaniei 
de Nord la România.  

Bunicul meu ar fi putut să ia parte la această campanie. 
Fusese concentrat în armată şi ar fi trebuit să plece pe frontul 
răsăritean, făcând parte din Regimul 33 Infanterie. Totuşi, pentru 
a nu lupta de partea Axei, bunicul meu a aranjat ca, la momentul 
plecării, să fie internat într-un spital din oraşul Ploieşti. Acolo, s-a 
împrietenit cu un medic, care l-a externat cu un “aviz de 
incapacitate pentru înrolare”, contra sumei de 30.000 de lei. 
Indiferent cât a trebuit să plătească, bunicul meu a fost mulţumit 
că a scăpat de plecarea pe front (cel puţin, deocamdată). În 
schimb, ceilalţi fraţi ai săi nu au fost la fel de “norocoşi”, fiind 
înrolaţi şi trimişi pe frontul anti-sovietic.  

În 1944, şi bunicul meu a ajuns pe front, doar că în direcţia 
opusă....   
_____ 
1 = comună situată la o distanţă de 32 de kilometri de oraşul Tulcea, 
alcătuită din localităţile Izvoarele, Alba şi Iulia. Principalele activităţi 
economice ale comunei sunt agricultura şi creşterea animalelor. În 
trecut, exista aici o mare şi veche comunitate de greci, stabilită cu 200 
de ani în urmă. 
2 = comună în extremitatea nord-estică a judeţului Constanţa, la 
graniţa cu judeţul Tulcea. Principala activitate economică este 
agricultura. Străbătută de pârâul Săruri, comuna are astăzi o populaţie 
de peste 3000 de locuitori, 800 de locuinţe şi o suprafaţă totală de 
20.000 de hectare. 



25 
 

3 = reşedinţa judeţului Tulcea. Situată pe cele 7 coline din Dealurile 
Tulcei, aşezarea a fost populată continuu, începând din perioada 
culturii Gumelniţa (2900-2200 î.Hr.), continuând cu aşezarea greacă 
Aegyssus (secolul VII î.Hr.), cu portul şi oraşul  roman din  secolele I - 
II d.Hr.,  trecut  apoi în stăpânire bizantină (sec. V-VII). Abandonată 
după 650 datorită invaziilor barbare, regiunea a trecut sub dominaţie 
bulgară (681 – c.1000), fiind apoi recucerită de bizantini, care au 
construit pe teritoriul aşezării o fortăreaţă. Fortul bizantin a fost distrus 
în 1064 într-un atac al turcilor oguzi, însă aşezarea a continuat să fie 
locuită, de bulgari (sec.XII-XIII), genovezi (sec.XIII-XIV), dobrogeni 
(sec.XIV) şi în final, de valahi, spre sfârşitul secolului XIV. Aşezarea a 
trecut sub stăpânire otomană din 1420, devenind un important centru 
de transport al mărfurilor. Actuala denumire a oraşului este atestată 
documentar din 1506. În jurul anului 1848, Tulcea era un mic port, 
primind statutul de oraş în 1860, când a devenit capitala provinciei. În 
1878, în urma Războiului de Independenţă, oraşul a intrat în 
componenţa României împreună cu toată Dobrogea de Nord. 
4 = municipiu în sudul Câmpiei Române. Oraşul a fost întemeiat în 
anul 1834, purtând primul dintre prenumele domnitorului Alexandru 
Dimitrie Ghica (1834-1842). După reorganizarea judeţului Teleorman, 
în 1968, Alexandria a devenit reşedinţa acestuia. 
* Conform carnetului de muncă, Mircea Mitroi a lucrat la „Comitetul 
Naţional Românizare” din 1 martie 1942 până la 5 octombrie 1945. 
Totuşi, într-o completare post-facto, după 1970 (tăiată – din motive 
necunoscute mie, cu o linie roşie), se afirmă că Mircea ar fi fost 
„concentrat” (în armată) la 25 martie 1945 şi „desconcentrat” la 15 
august 1945 (!) - lucru imposibil, întrucât participarea României pe 
frontul de vest se încheiase din 12 mai 1945! 
5 = „Proprietăţile imobiliare rurale aparţinând supuşilor români de 
origine etnicã bulgară, care vor fi obligaţi să părăseascã teritoriul 
român, vor fi considerate ca bunuri abandonate şi vor deveni [.....] 
proprietatea Statului Român” (Articolul 4, Acordul privitor la schimbul 
de populaţie română şi bulgară). 
6 = Conform situaţiei întocmite de Inspectoratul Agricol Regional 
Constanţa, 1948 „Prin evacuarea populaţiei române din judeţele 
Durostor şi Caliacra s-au abandonat 204.672 ha. teren arabil şi 18.760 
gospodării agricole [...] În schimb, în urma evacuării populaţiei bulgare 
din judeţele Constanţa şi Tulcea, au rămas 124.267 ha. teren arabil din 
care 58.413 ha în Constanţa şi 55.854 ha în judeţul Tulcea; au rămas 
11.774 imobile din care, în judeţul Constanţa 5506 iar în judeţul 
Tulcea 6268”; (v. note bibliografice – 5; sublinierile îmi aparţin). 
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AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
 

10. Sumbra vestire a războiului 
 

Al Doilea Război Mondial a izbucnit în toamna anului 1939, 
prin invadarea Poloniei de către armatele germane şi sovietice 
(iniţial aliate). Pierderile teritoriale începute în vara anului 1940 
au determinat alăturarea României la acest război în vara anului 
viitor, de partea Axei1 şi împotriva Uniuniii Sovietice. Plătind o 
sumă substanţială, Mircea reuşise să scape de înrolare, însă, în 
1944, o întorsătură de situaţie a schimbat acest lucru. 

Prin Operaţiunea Barbarossa2, Wehrmacht-ul3 reuşise să 
ducă războiul pe teritoriul rusesc. Eşecul de a distruge “colosul 
sovietic” printr-un blitzkrieg (“război fulger”) a angajat forţele Axei 
într-un lung “război de uzură”, pentru care Germania nu era 
pregătită. Înverşunarea sovieticilor de a apăra fiecare parcelă de 
teritoriu, noroiul, apoi nămeţii şi frigul iernii au îngreunat 
deplasarea forţelor terestre inamice, oprind eventual înaintarea 
armatei naziste. “Punctul de cotitură” a fost nereuşita armatei 
germane de a cuceri Stalingrad (2 februarie 1943); la acel 
moment, armata sovietică avuse suficient timp pentru a se reface 
şi începe contra-ofensiva. Trupele Axei au început să se retragă, 
pierzând toate teritoriile câştigate până atunci, încât, la 20 august 
1944, armata sovietică ajunsese la graniţa estică a României 
(Basarabia), începând să pătrundă pe teritoriul Moldovei!  

Dată fiind situaţia desperată de pe front, regele Mihai i-a 
cerut mareşalului Antonescu semnarea imediată a armistiţiului cu 
Naţiunile Unite – din care Uniunea Sovietică făcea parte. Refuzul 
categoric al mareşalului nu i-a dat Majestăţii Sale altă soluţie 
decât să aprobe destituirea din funcţie şi arestarea sa (având, 
pentru această manevră, susţinerea liderilor opoziţiei din ţară). 
Ţin să precizez că, întrucât Antonescu fusese numit prim-
ministru printr-un Decret dat de regele Carol al II-lea, stătea în 
puterea Regelui Mihai să abroge acest decret (deci să-l destituie 
pe mareşal din funcţie). Astfel, “Actul de la 23 august 1944” a 
fost o acţiune legală şi nu o lovitură de stat (cum adesea s-a 
susţinut). În aceaşi zi, seara, la ora 22:00, s-a difuzat 
"Proclamaţia către Ţară” a Majestăţii Sale Regelui, prin care 
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anunţa revenirea la un regim democratic, încetarea războiului cu 

Naţiunile Unite și întoarcerea armelor împotriva Germaniei. 
Din păcate, întoarcerea armelor a grăbit avansarea Armatei 

Roşii în România, ceea ce a dus, întârziind semnarea 
armistiţiului cu U.R.S.S., la capturarea de către armata sovietică 
a peste 130.000 de militari români, exportarea lor pe teritoriul 
sovietic şi închiderea în lagăre. Între acei militari se aflau Marin şi 
Ionel. Din fericire, cei doi au reuşit să evadeze şi să fugă din 
Rusia. Pentru a nu fi prinşi de trupele sovietice, cei doi fraţi se 
ascundeau ziua şi mergeau numai noaptea. În final, au ajuns cu 
bine în România, după ce armistiţiul cu Uniunea Sovietică, 
Statele Unite ale Americii şi Regatul Unit fusese semnat (12 
septembrie 1944). 

 
 

 
 

 
Una din stipulaţiile “Convenţiei de armistiţiu” era participarea 

României la eliberarea teritoriilor de sub ocupaţie nazistă, într-o 
nouă campanie pe “frontul de vest”. Ca “ostaş al neamului”, 
bunicul meu a fost chemat la război. De data aceasta, nu mai 
putea scăpa de înrolare. Deşi scăpase de Frontul de Est, Frontul 
de Vest  îl aştepta “cu braţele deschise”. Cea mai mare tragedie 
a fost că în aceeaşi zi în care bunicul meu a primit înştiinţarea de 
recrutare, părinţii lui au primit vestea că sărmanul Ilie a murit pe 
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front ….. Oare îl aştepta aceaşi soartă şi pe Mircea? Unsprezece 
mii de oameni au murit (sau au fost răniţi material în luptă) în 
campania pe Frontul de Apus. Nu putea fi Mircea unul dintre ei? 

________ 
1 = Alianţă formată la 27 septembrie 1940, între Germania, Japonia şi 
Italia. Ulterior, s-au alăturat Ungaria, România, Slovacia (20/23/24 
noiembrie 1940), Bulgaria (1 martie 1941) şi Croaţia (15 iunie 1941),   
2 = numele de cod dat operaţiunii de cucerire a teritoriului sovietic de 
către Germania Nazistă (22 iunie – 5 decembrie 1941). În pofida 
victoriilor obţinute de forţele Axei (prin care au ocupat numeroase zone 
de importanţă economică de pe teritoriul sovietic), operaţiunea s-a 
încheiat cu înfrângerea strategică a acestora (în urma eşecului de a 
cuceri Moscova - 5 decembrie 1941, armatele germane nu au mai 
putut lansa vreo ofensivă care să acopere simultan întreg frontul 
strategic sovieto-german). “Sfârşitul anului 1941 adusese Wehrmachtul 
într-un prim impas în campania până atunci victorioasă. [....] După 
pierderile umane suferite şi retragerea forţată din faţa porţilor capitalei 
URSS, Hitler a trebuit să admită că nu reuşise să-şi distrugă adversarul 
într-o campanie fulger [...]. Acest insucces, coroborat cu intrarea în 
război a (Statelor Unite ale Americii) angaja practic Germania într-un 
război global şi de durată [...]” , Adrian Pandea (v. note bibliografice – 
6). 
3 = în germană, “Forţa de apărare”; nume dat forţelor militare ale 
Germaniei naziste (1935 – 1945), compuse din armata terestră (Heer), 
flota militară (Kriegsmarine) şi aviaţia de război (Luftwaffe). 
* “Cu începere de la 24 August 1944, ora 4 a.m., România a încetat cu 
totul operaţiunile militare împotriva Uniunii Republicilor Socialiste 
Sovietice, pe toate teatrele de război, a ieşit din războiul împotriva 
Naţiunilor Unite, a rupt relaţiunile cu Germania şi sateliţii săi, a intrat în 
război şi va duce războiul alături de Puterile Aliate împotriva Germaniei 
şi Ungariei, cu scopul de a restaura independenţa şi suveranitatea 
României, pentru care scop va pune la dispoziţie nu mai puţin de 12 
divizii de infanterie, împreună cu serviciile tehnice auxiliare.” (Articolul 
1, Convenţia de armistiţiu) 

 
11. Pe Frontul de Vest 

 
Anul 1944. Eliberarea teritoriilor române (în special a 

Transilvaniei de Nord-Vest) se încheie la 25 octombrie, când 
militarii români au recuperat ultimele localităţi româneşti ocupate 
(Carei şi Satu Mare). Campania română continuă cu eliberarea 
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Ungariei; în cadrul acesteia, principala bătălie - asediul 
Budapestei (capitala acestui stat) a durat din decembrie 1944 
până la 13 februarie 1945. Eliberat fiind şi teritoriul maghiar, 
trupele române au continuat să avansese în Slovacia şi Cehia, 
unde, în Munţii Tatra, s-au dat cele mai grele lupte. 

În cadrul acestei campanii, bunicul meu a făcut parte din 
Regimul 33 Infanterie, având gradul de caporal. După ce a trecut 
prin Ungaria eliberată de sub dominaţia naziştilor şi a cunoscut 
lipsa de cooperativitate a populaţiei locale (care răspundea la 
orice întrebare pusă de militari cu “nem beszélnek”1), Mircea a 
ajuns în Slovacia, apoi în Cehia2. Misiunea era explicită: 
eliberarea acestei ţări, prin eliminarea fizică a ocupanţilor ei…. 
Doamne! Nici nu pot să-mi imaginez ce atrocităţi a trebuit să 
îndure bunicul meu în această campanie! 

 

 
 
Nevrând să vă dau prea multe detalii, o să vă spun totuşi că 

Mircea a condus un batalion în Munţii Tatra3, unde  s-au  dat   
cele  mai  grele  lupte.  După  eliberarea oraşului Zlín4, soldaţii 
din subordinea sa, prost încălţaţi, voiau să ia drept “pradă de 
război” câte o pereche de pantofi din fabrica de încălţăminte 
Bata5. Bunicul meu s-a opus, motivând că: “Noi suntem 
eliberatori, nu hoţi! Am venit aici să-i ajutăm, nu să-i prădăm!”, 
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după care a scos pistolul şi i-a ameninţat că “dacă cineva ia o 
singură pereche de pantofi, îl omor cu mâna mea”. Făcând 
astfel, bunicul meu a reuşit să salveze fabrica. Nu cred că este 
necesar să vă spun mai mult. 

În timpul unei alte eliberări, Mircea a fost rănit de o schijă6 în 
piciorul stâng. Cules repede de pe câmpul de luptă, a fost 
internat într-un spital militar şi s-a vindecat, fiind apoi lăsat la 
vatră. Bunicul meu supravieţuise conflictului. Pe continentul 
european, conflagraţia s-a terminat la 7 mai 1945, prin 
capitularea armatei germane. Totuşi, rănile războiului au rămas: 
deşi se ştia că va plăti daune de război*, România participase la 
campania împotriva Germaniei naziste cu speranţa că, astfel, va 
căpăta un alt statut. Din păcate, lucrurile n-au stat astfel. La 
Conferinţa de Pace de la Paris (1947), România a constituit, în 
ochii U.R.S.S., o “pradă de război”, iar, în viziunea aliaţilor 
apuseni, un stat duşman învins.  

Principiul pentru care România a plătit mult după război 
suna, în formularea mareşalului Antonescu, astfel: “Mai bine mor 
în mocirlă într-o Românie Mare decât să mor în paradisul unei 
Românii mici”. Executat, la 1 iunie 1946, într-o vale arsă de 
soare la penitenciarul Jilava, mareşalul Antonescu a murit nu în 
mocirla unei Românii Mari, ci în mizeria unei Românii mici….. 
Chiar dacă nord-vestul Transilvaniei fusese recuperat, Basarabia 
a fost re-anexată de Uniunea Sovietică, iar un sistem mai cumplit 
decât “dictatura antonesciană” avea să se instaureze în 
România.... În 1945, “tifosul războiului” luase sfârşit, dar un 
“cancer”7 - mai odios - avea să vină asupra României şi 
celorlaltor state est-europene8.  

O afirmaţie privitoare la război, atribuită (în mod paradoxal) 
chiar unui conducător fascist cu un semnificativ rol în pornirea 
conflagraţiei sună astfel: “Războiul   este   o  lecţie   a  istoriei   
pe  care   niciodată popoarele nu şi-o amintesc îndeajuns” 
(Benito Mussolini). Într-adevăr, însă această lecţie nu trebuie re-
amintită spre a lupta mai bine, ci pentru a nu ne mai război deloc! 

 
_________ 
1 = “nu vorbesc” (în limba maghiară). 
2 = între 1939 şi 1945, statul Cehoslovacia (care a existat din 28 
octombrie 1918 până la 1 ianuarie 1993 - când s-a despărţit teritorial 
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între Cehia şi Slovacia în mod paşnic) fusese divizat cu forţa între 
Protectoratul Boemiei şi Moraviei (alipit celui de Al Treilea Reich) şi 
Republica Slovacă.  
3 = cel mai înalt munte din întregul lanţ carpatic, având 2655 de metri 
în Vârful Gerlachovský.  
4 = astăzi un oraş din estul Cehiei şi capitala regiunii Zlín. Prima 
atestare documentară a aşezării a avut loc în 1332, aceasta devenind 
oraş în 1397. Dezvoltarea oraşului a fost determinată de deschiderea 
fabricii de pantofi a lui Tomáš Baťa (în 1894); dacă, în anul deschiderii 
fabricii, oraşul avea o populaţie de 3000 de locuitori, la moartea lui 
Tomáš Baťa în 1932, ajunsese la peste 35.000 de locuitori (!).  
5 = cea mai celebră fabrică de încălţăminte din Cehoslovacia, fondată 
în 1894. În anul 1905, producţia ajunse la 2200 de perechi pe zi (cu 
250 de angajaţi). În 1917, vânzările s-au ridicat la 2 milioane de 
perechi pe an (cu 5000 de angajaţi). După ce pantofii Bata au ajuns la 
cea mai înaltă calitate, fabrica a început să-şi exporte produsele 
(ulterior, în 1929, datorită introducerii taxelor vamale, au fost deschise 
sucursale în Elveţia, Anglia, Franţa, Iugoslavia, Polonia, Olanda, SUA, 
India). Pe la începutul anilor ‟30, Bata era lider mondial în producţia 
articolelor de încălţăminte. Din 1939, erau vândute 60 de milioane de 
perechi pe an în peste 30 de ţări. În prezent, fabrica a vândut de-a 
lungul istoriei sale peste 14 miliarde de perechi de pantofi (v. note 
bibliografice – 7)  
6 = parte mică dintr-un proiectil rezultată prin explozia sa.  
* “Pierderile pricinuite Uniunii Sovietice prin operaţiunile militare şi prin 
ocuparea de către România a teritoriului sovietic vor fi despăgubite de 
către România faţă de Uniunea Sovietică, însă, luând în considerare 
că România nu numai că s-a retras din război, dar a şi declarat război 
şi în fapt duce război contra Germaniei şi Ungariei, Părţile sunt de 
acord ca compensaţiile  pentru  pierderile menţionate  să nu fie plătite 
în întregime de România, ci numai în parte, şi anume în suma de 300 
milioane dolari ai Statelor Unite, plătibili în curs de 6 ani, în mărfuri 
(produse petrolifere, cereale, materiale lemnoase, vase maritime şi 
fluviale, diverse maşini etc.)” (Articolul 11, Armistiţiul din 1944) 
7 = sintagmă folosită de Antoine de Saint-Exupéry, aviator francez 
căzut pe frontul antifascist la 31 iulie 1944 (“Războiul nu este o 
aventură. Este o boală. Este ca tifosul”), respectiv, de Petre Ţuţea, 
condamnat de regimul comunist (“Comunismul este un cancer social. 
Unde se instalează, rămâne pustiu”). 
8 = Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia; (din 1949) Germania de 
Est. 
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PERIOADA COMUNISTĂ 
 

12. Moara comercială “Ştefan Gheorghiu” 
 

Sprijinit pe ocupaţia militară a teritoriului statal românesc de 
către Armata Roşie, regimul comunist a fost impus treptat în 
România, întâi pe plan economic (prin introducerea „sovrom‟-
urilor1), apoi pe plan politic. Din acest ultim punct de vedere, 
prima “treaptă” a fost pusă la 6 martie 1945, când Petru Groza, 
liderul Frontului Plugarilor, a fost impus drept prim-ministru al 
României. În 1946, Blocul Partidelor Democrate2 a câştigat 
alegerile electorale din 19 noiembrie (cu 68,70% din voturi) 
numai falsificându-le în mod masiv. În urma înscenării de la 
Tămădău3, liderii Partidului Naţional Ţărănesc au fost 
condamnaţi la închisoare, iar partidul, dizolvat (30 iulie 1947). La 
6 noiembrie 1947, gruparea PNL-Gheorghe Tatărescu4 a fost 
eliminată din Parlament şi Guvern. Fiind ultima piedică în calea 
instaurării depline a comunismului, monarhia a fost abolită prin 
abdicarea silită a regelui Mihai (30 decembrie 1947) şi plecarea 
acestuia în exil (3 ianuarie 1948). Din acel moment, a fost 
proclamată Republica Populară Română.  

Primul inconvenient general simţit de cetăţenii români având 
o situaţie materială bună a fost reprezentat de reforma monetară 
din 15 august 1947 (aşa-zisa “stabilizare”), prin care a intrat în 
vigoare al doilea leu românesc5. Băncile schimbau 20.000 de lei 
vechi pentru un leu nou, până la o sumă totală fixă. Chiar şi după 
acest schimb bănesc inechitabil (efectuată în fapt pentru a 
deposeda clasele de sus şi de mijloc de masele monetare în 
posesia lor), bunicul meu rămăsese cu încă doi-trei saci de lei 
vechi în casă. Bancnotele - neputând fi schimbate - îşi 
pierduseră orice valoare. Astfel, bunicul meu a trebuit să le dea 
foc….. 

După “stabilizare” a avut loc “naţionalizarea” (prin Legea nr. 
119 din 11 iunie 1948) – prin care au fost trecute în proprietatea 
statului toate întreprinderile private şi cea mai mare parte din 
bunurile imobiliare ori terenuri (fără nici o despăgubire),  şi 
“colectivizarea” (1949 – 1962) – prin care au fost confiscate 
aproape toate proprietăţile agricole private şi comasate în ferme 
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agricole administrate de către stat (Gospodării Agricole 
Colective: G.A.C.-uri, apoi Cooperative Agricole de Producţie: 
C.A.P.-uri). 

În acest timp, din 1945, bunicul meu lucra la Oficiul Naţional 
Colonizare Tulcea – probabil entitatea în care a fost transformată 
C.N.R., ocupând funcţia de administrator general (5 octombrie 
1945 – 31 iulie 1948). Eventual, după o aparentă perioadă de 
inactivitate (august 1948) a fost angajat ca şef de birou la 
Fabrica “Olivia” din Tulcea. Nu a lucrat acolo mult (1 septembrie 
– 31 octombrie 1948), găsind un serviciu mai bun la 
întreprinderea de morărit şi panificaţie6 “Ştefan Gheorghiu”7, 
unde a ocupat postul de şef al secţiei (1 noiembrie 1948 - 1 iunie 
1951). După promovarea Şcolii de Perfecţionare Contabili la 
Bucureşti, a fost angajat drept contabil-şef (1 iunie 1951 – 31 
martie 1958), funcţie pe care a ocupat-o până la destituirea şi 
arestarea sa (din motive ce le voi releva într-un capitol viitor). 

 

 
 
Ce pot să (mai) spun? Nu mai citez pe nimeni, ci afirm  doar  

că   regimul  comunist  în  România  (şi  toate celelalte ţări) s-a 
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dovedit un dezastru economic, social, politic, cultural, cu condiţii 
de trai inumane, care, pentru România, se va dovedi a fi chiar 
mai rău decât războiul ce trecuse ….. 
_________ 
1 = societăţi mixte româno-sovietice înfiinţate în 1945 în urma unui 
acord semnat la Moscova la 8 mai 1945, cu scopul oficial de a 
gestiona recuperarea datoriilor României faţă de Uniunea Sovietică. Au 
funcţionat până în 1956, când au fost dizolvate. Prin intermediul lor, au 
fost exploatate în masă bogăţiile naturale ale ţării (gaze, cărbune, 
metale, petrol, lemn, uraniu, chimicale) şi în general economia 
românească (transport, construcţii, asigurări, comerţ). 
2 = alianţa forţelor politice pro-comuniste, formată din Partidul 
Comunist Român, Partidul Social-Democrat Român, Frontul Plugarilor, 
PNL-Gheorge Tătărescu, Uniunea Patrioţilor, PNŢ-Anton 
Alexandrescu, Comitetul Democrat Evreiesc.  
3 = incident ce a avut loc la 14 iulie 1947, ora 6:30, după ce, într-o 
conspiraţie a poliţiei secrete, li s-a întins o cursă unor fruntaşi PNŢ, 
fiindu-le dată ocazia de a fugi în străinătate (pe calea aerului) doar 
pentru a fi surprinşi la momentul faptei, înainte de decolare, fiind apoi 
arestaţi şi, la 13 noiembrie 1947, condamnaţi pentru „trădare naţională” 
(chiar Iuliu Maniu, care nu a încercat să fugă din ţară, a fost oricum 
arestat şi condamnat la închisoare pe viaţă). 
4 = PNL - Partidul Naţional-Liberal. Despărţindu-se de gruparea PNL-
Brătianu, Gheorghe Tătărescu şi-a format propria grupare PNL, afiliată 
conducerii comuniste. Eventual, Tătărescu a devenit incomod pentru 
partidul comunist, astfel că, în urma adoptării “moţiunii de neîncredere” 
faţă de activitatea sa, el şi toţi miniştrii guvernului său au fost demişi (5 
noiembrie 1947). Ulterior, deşi dizolvarea PNL s-a produs printr-un act 
de auto-decizie, liderii partidului  au fost arestaţi şi întemniţaţi la Sighet 
(5/6 mai 1950).  
5 = Primul leu a intrat în vigoare la 22 aprilie 1867, în timpul principelui 
Carol I, ca unitatea monetară naţională. În 1947, s-a trecut la al doilea 
leu iar, în 1952, la al treilea leu (ROL), 1 leu nou fiind egal cu 20 de lei 
vechi. 
6 = operaţie de măcinare a cerealelor (morărit), respectiv, de 
transformare a făinei de grâu şi de secară în pâine, chifle, cornuri, etc. 
(panificaţie)  
7 = Ştefan Gheorghiu (n.1879, Ploieşti - d.1914, Bucureşti) a fost un 
militant socialist român, a cărui nume a fost purtat şi de Academia de 
Studii Politice din Bucureşti (1946 - 1989). Nu trebuie confundat cu 
maestrul violonist şi pedagogul omonim (n. 1926, Galaţi – d.17 martie 
2010). 
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Precizare: În completări post-facto din carnetul de muncă al lui 
Mircea Mitroi, nu este precizat “salariul tarifar lunar” pentru funcţiile 
deţinute în perioada 1948 – 1958.   

 
13. Maria Covaliov 

 
Bunicul meu a întâlnit-o pe Maria Covaliov în anul 1953. Ea 

mergea pe stradă împreună cu o prietenă, “Jenny” (Eugenia), pe 
care Mircea o cunoştea de la o petrecere. Însoţit fiind de un 
prieten, Toma Jurea (tot contabil), bunicul probabil a plăcut-o pe 
Maria şi a “intrat în vorbă” cu ea. Astfel  s-au cunoscut  şi  s-au 
întâlnit de mai multe ori după aceea. Nu ştiu dacă aceste întâlniri 
“întâmplătoare” nu au fost chiar planificate de bunicul meu, însă 
ştiu că impresia bună pe care a avut-o în privinţa bunicii mele s-a 
dovedit justificată. Când a cerut-o în căsătorie în faţa familiei ei, 
Maria a acceptat, iar mama ei a consimţit – deşi era o diferenţă 
de aproape 15 ani între cei doi. La 18 ianuarie 1954, într-o luni, 
s-au căsătorit. Din acea zi, bunica mea ş-a schimbat numele în 
Maria Mitroi pentru tot restul vieţii.   

Deşi Mircea ar fi preferat să omit acest fapt, vă voi spune că 
el era divorţat de prima sa soţie, “Mina” (Maria) Arsenescu, care 
era din Bucureşti1 şi cu care nu s-a înţeles – deşi probabil au 
avut mai multe lucruri în comun decât a avut Mircea cu bunica 
mea: între el şi Maria Covaliov era o diferenţă mare de vârstă - 
cu precizie, de 14 ani şi 6 luni (la momentul căsătoriei - 1954, 
bunicul meu avea 37 de ani împliniţi, iar Maria, doar 22).  

Mai mult, după cum sugerează şi sonoritatea numelui ei, 
bunica mea, deşi născută în ţară, era de origine rusă. Cu toate 
că bunicul meu nu avea la inimă poporul rus (percepându-l drept 
“vinovat” pentru instaurarea regimului comunist în România), el 
s-a însurat, totuşi, cu o rusoaică. Bunica mea l-a  întrebat adesea  
de ce, cu tot ea, din mamă şi tată ruşi, drept soţie. “Pentru că tu 
eşti altfel”, îi răspundea bunicul. Soţii Mitroi s-au mutat în casa 
Marianei, împreună cu mama ei, Evdochia. 

Dar înainte de aceasta, fiind începutul anului, Mircea a fost 
anunţat că trebuie să plece la Bucureşti pentru prezentarea 
raportului financiar anual al întreprinderii unde lucra. Fiind 
proaspăţi căsătoriţi, bunicul meu nu a vrut să-şi lăsa soţia 
singură la un timp atât de scurt de la începerea mariajului lor, 
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motiv pentru care a luat-o cu el la Bucureşti. Acolo, datorită  
“Marele Viscol din iarna anului 1954”*, au rămas prinşi în capitala 
ţării timp de două  luni (de la  sfârşitul lunii  ianuarie până  la 
începutul unii martie a acelui an). În acest timp, Mircea a 
îndeplinit atât sarcinile financiare personale cât şi cele ale 
colegilor tulceni care, datorită viscolului, nu puteau ajunge în 
capitală, iar Maria a stat împreună cu fosta soţie a lui Mircea, 
Maria Arsenescu, în casa ei din Bucureşti. 

 
 

 
 

___________ 
1 = capitala României din 1859 până în prezent. Prima sa atestare 
documentară este din 21 septembrie 1459, într-un act de domnitorul 
Vlad „Ţepeş”. La 14 octombrie 1465, Bucureştiul este ales drept 
reşedinţă domnească de către Radu „cel Frumos”. Din 1659, în timpul 
domnitorului Gheorghe Ghica, capitala Ţării Româneşti a fost mutată la 
Bucureşti de la Târgovişte. Din acel moment, oraşul s-a modernizat 
treptat, apărând drumuri pavate cu piatră (1661), înfiinţându-se prima 
instituţie de învăţământ superior, Academia Domnească (1694), fiind 
construit Palatul Mogoşoaiei (1702) şi Spitalul Colţea (1704), apărând 
teatre, cafenele, restaurante, cinematografe, linii de tramvai şi telefon, 
iluminat electric. Deşi cunoscut în perioada interbelică drept "Micul 
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Paris", datorită asemănării cu capitala franceză, Bucureştiul şi-a 
pierdut farmecul odată cu modificările urbane aduse de regimul 
comunist. 
 Cel mai puternic viscol de pe continentul european din secolul XX. A 
început din prima săptămână a lunii februarie din anul 1954. În 
Bucureşti, troienele au ajuns până la 5 metri înălţime, uşile şi ferestrele 
fiind blocate de zăpadă, iar vântul a atins viteza record de 126 km/oră. 

 
 

14. Cei Patru Mitroi 
 

La 3 decembrie 1954, s-a născut mult doritul băiat al soţilor 
Mitroi, Dudu Mircea, iar la 25 mai 1958, s-a născut mult dorita 
fiică, Mirela. Tatăl lor, Mircea, a ţinut foarte mult ca primul său 
născut să fie băiat, iar la patru ani să i se nască o fetiţă, lucru 
care s-a întâmplat întocmai. 

Bunicul meu i-a acordat o atenţie specială primului său 
născut, Dudu, “Duduleţ” cum îi spunea el, îngrijindu-se ca acesta 
să nu aibă lipsuri (de la îmbrăcăminte şi încălţăminte până la 
jucării). Mircea îşi amintea cu mult drag cum, mergând împreună 
cu fiul său pe străzile Tulcei, aceasta îi imita orice acţiune: când 
Mircea îşi băga mâinile în buzunar, Dudu făcea acelaşi lucru; 
Mircea îşi scotea mâinile din buzunar, Dudu îl urma; Mircea se 
uita la vitrină, se uita şi Dudu la vitrină. Şi aşa mergeau juniorul şi 
seniorul ... 

Naşii lui Dudu erau soţii Jurea: Toma, zis “Puiu”, director-
adjunct al filialei din Tulcea a Băncii Naţionale a României (cu 
sediul pe strada 9 Mai), şi Cornelia, economistă la acelaşi institut 
bancar. Ei aveau o fetiţă, “Lenuş” (Elena), absolventă a Facultăţii 
de Chimie, devenită cercetătoare. Naşii Mirelei au fost soţii 
Glonţ: Ovidiu, contabil-şef la o fermă horticolă1 din Tulcea, şi 
Lidia, româncă de origine italiană provenind dintr-o familie 
înstărită. Ei erau părinţi a trei fete.  

“Mireluşa” a fost o fetiţă “arătoasă”. Bunicul meu a stabilit să 
nu-i zicem “frumoasă”, pentru a nu da epitete prea exagerate. De 
fapt,  altele au fost  motivaţiile sale: el nu a putut asista la 
naşterea mamei mele şi nici să o vadă în primii şase ani ai 
copilăriei ei. 
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Sunt sigur că întrebarea voastră este de ce?. La aceasta, voi 
răspunde în capitolul următor. Totuşi, vă pot spune că, privind în 
ansamblu, vinovat pentru această situaţie a fost regimul 
comunist. De ce acesta a împiedicat un tată să-şi vadă propriul 
copil? Ei bine, pentru că latura umană era mai puţin importantă 
când venea vorba de obsesia securităţii (de care sistemurile 
dictatoriale, în genere, suferă “din plin”).  

Principiul comunist pentru care bunicul meu (şi mulţi alţii) au 
suferit atât de mult suna, în formularea lui Iosif Stalin, “Cine nu e 
cu noi e împotriva noastră”. Neutralitatea nu era o opţiune.  

 
 

 
 

__________ 
1 = fermă unde se practică cultivarea legumelor, florilor şi pomilor 
fructiferi (în general, a grădinilor). 

 
 

15. În Cătuşele Comunismului 
 

În jurul anului 1947, Mircea a făcut marea greşeală de a 
susţine în public idei anti-comuniste. El credea, precum mulţi 
români din vreme acea, că trupele americane* vor elibera statele 
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est-europene de sub ocupaţie sovietică (lucru  care  nu s-a  
întâmplat). Cu toate  acestea, criticile 

pe care el le-a adus regimului l-au dus într-o polemică directă 
cu un anume lipovean1. 

Aproape un deceniu mai târziu, respectiva persoană a ajuns 
să ocupe o importantă poziţie în cadrul sistemului. Acesta încă îi 
purta ranchiună bunicului meu şi, dorind să se răzbune pe el, l-a 
reportat pentru declaraţiile sale împotriva regimului;din acel 
moment, Securitatea2 trebuia doar să găsească un motiv pentru 
ca să-l aresteze. 

În urma unui control la moara comercială “Ştefan Gheorghiu” 
la care lucra Mircea, bunicul meu şi directorul întreprinderii au 
fost acuzaţi de o presupusă “deturnare de fonduri”3, infracţiune 
care, la acea vreme, era pedepsită aspru. “Lichidat” din funcţia 
pe care o ocupa (la 31 martie 1958), a fost ţinut în arest pe 
durata procesului.  

Găsit vinovat de săvârşirea presupusei infracţiuni, bunicul 
meu a fost condamnat la 17 ani de închisoare şi muncă silnică la 
penitenciarul Poarta Albă4. Sentinţa a fost pronunţată în mai, cu 
puţin timp înainte de a se naşte fiica “inculpatului” (la 25 mai), şi 
a fost menţinută în pofida recursului făcut de bunica mea, în 
toamnă.  
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În perioada cât a fost închis, cea mai mare suferinţă a lui 
Mircea  a fost nu  umilinţa condiţiilor  din  penitenciarul  unde a 
fost închis (muncind la Canalul Dunăre – Marea Neagră), ci 
faptul că fusese despărţit de familie. Fireşte, avea şi un oarecare 
sentiment de vină pentru că a adus toate acestea peste el şi 
familia lui. 

Bunicul meu s-ar fi întristat mult citind o relatare a greutăţilor 
suferite de bunica mea cât el a fost privat de libertate. Dar da, 
fără venituri (banii rămaşi fiind cheltuiţi cu procesul), având doi 
copii şi o mamă de îngrijit, bunurile fiindu-le confiscate, nevrând 
nimeni s-o angaje (până în 1962), i-a fost foarte greu. Ea a putut 
să se descurce numai datorită fraţilor lui Mircea, Ispas şi Marin, 
care au ajutat-o din satul Iulia, trimiţându-i periodic de la ferma 
lor mâncare, apă şi mai tot ce acea nevoie.   

În final, bunicul meu a fost eliberat după 6 ani şi reabilitat, 
dar după timpul în lagăr5, nu s-a mai întors acasă acelaşi om ca 
înainte..... 

 
_________ 
* După război, S.U.A. şi U.R.S.S. au devenit cele două super-puteri ale 
lumii, separate însă fiind de sisteme economice şi politice diametral 
opuse (capitalism / comunism; democraţie / dictatură). Din 1947 a 
început o lungă confruntare mai ales de natură ideologică între cele 
două state şi aliaţii lor (până în 1991), cunoscută în istorie drept 
“Războiul Rece” întrucât nu a avut finalitate într-o confruntare militară 
directă (“război cald”). 
1 = persoană care face parte dintr-o populaţie de origine rusă stabilită 
în regiunile Deltei Dunării prin secolul al XVIII-lea, care se ocupă mai 
ales cu pescuitul (din rusescul lipovanin). 
2 = serviciul de informaţii al României din perioada comunistă. 
Denumirea lui oficială era “Departamentul Securităţii Statului”.  
3 = întrebuinţare în mod ilegal de fonduri (sau alte materiale) în alt 
scop decât cel pentru care au fost destinate. 
4 = închisoare din comuna Poarta Albă din judeţul Constanţa. A fost 
deschisă în anii 1950 de către autorităţile comuniste. Deţinuţii din 
această închisoare trebuiau să muncească la Canalul Dunăre - Marea 
Neagră, o parte dintre cei 12.000 de deţinuţi închişi aici murind datorită 
condiţiilor grele de muncă. 
5 = loc în care sunt ţinuţi închişi prizonierii de război sau, în regimurile 
totalitare, persoanele considerate ostile regimului (din germanul 
Lager). 
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16. Înapoi Acasă 
 

În anul 1964, la ordinul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
(conducătorul politic de atunci al României), a avut loc o 
amnistie1 prin care toţi deţinuţii închişi din motive politice au fost 
eliberaţi*. Gheorghiu-Dej mai făcuse un lucru asemănător în 
1954, numai că, în acelaşi an, începuse un nou “val de arestări” 
al oponenţilor regimului (încheiat cu amnistia anterior amintită). 

Ulterior, Mircea a reuşit să se reabiliteze. În fond, avea un 
trecut curat: origine sănătoasă (fiu de ţăran), militar pe frontul 
anti-fascist, un angajat serios şi competent, familist, un om 
espectabil şi demn. Cu toate acestea, după închisoare, nu mai 
era acelaşi om: nu mai avea înzestrarea materială de dinainte 
(bani sau bunuri materiale), nici răbdarea, speranţa, optimismul 
din trecut. Timpul în lagăr îl schimbase.... 

La puţin timp de la întoarerea sa, Mircea a decis vinderea 
vechii case (a soacrei sale), inclusiv cu terenurile din spate, şi 
mutarea la parterul unui bloc de pe strada Isaccei – din 
considerente financiare şi sociale (regimul comunist încuraja 
locuirea în apartamentul unui bloc şi nu în mai multe camere 
dintr-o casă “burgheză”). La 26 octombrie 1966, i-a murit soacra, 
fiind doborâtă de o boală mintală degenerativă. 

Reabilitat, la 11 mai 1964, Mircea şi-a găsit de lucru la 
Exploatarea Minieră Somova2, începând pe un post destul de 
bun (“contabil principal”). Această exploatare, unde se extrăgea 
baritină3, era o filială a Trustului Minier Dobrogea - cu sediul la 
Constanţa. Din 1967, bunica mea a fost angajată la aceeaşi 
exploatare, pe postul de “funcţionar contabil”. 

Din 1966, bunicul meu a devenit şef al serviciului de 
contabilitate (contabil-şef). El a lucrat la Somova până la 
pensionarea sa, la începutul anului 1977, când împlinise 60 de 
ani [Gândiţi-vă de ce fel de pensionare ar fi avut parte bunicul 
meu dacă ar fi executat întreaga sentinţă de 17 ani – adică să fi 
fost eliberat în 1975!].   

 
_________ 
1 = act al puterii de stat prin care se înlătură răspunderea penală 
pentru o infracţiune desăvârşită (din francezul amnistie). 
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* Deşi decretul de amnistiere nr. 411 a fost emis în iulie 1964, 
eliberarea deţinuţilor politici a început din 1962. Treptat, au fost graţiaţi 
peste 12.700 de deţinuţi - din care 9600 pe parcursul anului 1964, în 
trei loturi consecutive. Printre cei eliberaţi s-au numărat Petre Ţuţea şi 
Corneliu Coposu. A venit pe fondul unei distanţări a României faţă de 
Uniunea Sovietică, începută prin retragerea trupelor sovietice din ţară 
în 1958 (v. note bibliografice – 8).   
2 = Somova este o comună din judeţul Tulcea, situată la circa 12 
kilometri distanţă faţă de reşedinţa judeţului, alcătută din trei localităţi: 
Mineri, Parcheş, Somova. Denumirea localităţii ar veni, conform 
tradiţiei, de la un somn mare pescuit în Gârla Somovei. În această 
localitate a existat o exploatare de baritină, una dintre puţinele de pe 
cuprinsul ţării. 
3 = sulfat natural de bariu, cu formula chimică BaSO4. Este folosit ca 
un înlocuitor al lichidului de sondă, la fabricarea vopselelor, producerea 
betonului greu, extragerea elementului bariu, etc. (din francezul 
barytine). 
 

 
 

17. “Dacă nu poţi... 
 
…. te ajutăm. Dacă nu ştii, te învăţăm. Dacă nu vrei, te 

obligăm”. Pe această marotă funcţiona regimul comunist. Bunicul 
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meu nu a fost membru al Partidului Comunist şi nici nu a 
colaborat vreodată cu Securitatea..... 

..... dar, datorită “obligativităţi tovărăşeşti”, Mircea nu le-a 
insuflat copiilor săi idei împotriva sistemului şi nu a criticat politica 
regimului (spre a nu trece prin ce a pătimit el), iar, prin natura lui 
impunătoare, a încercat să le definească un soi de subordonare 
automată.  

“Mersul prin sistem” al copiilor săi a fost unul “firesc”: 
amândoi au absolvit Liceul “Spiru C. Haret” (1974/1977), Dudu a 

fost înrolat în armată la Buzău (1975), amândoi au terminat 
Facultatea de Geologie şi Geofizică la Universitatea din 

Bucureşti (1978/1980), cu repartiţii în comune muntene [Mai 
menţionez că după plecarea Mirelei pentru studii superioare la 
Bucureşti în toamna anului 1977, bunicii mei s-au mutat într-un 
apartament mai mic dintr-un bloc de pe strada Păcii]. 

În pofida “strădaniilor” sale, bunicul meu nu a reuşit să le 
ascundă copiilor săi adevărata natură a regimului: comunismul, 
închinat unei singure persoane (dictatorul), lăsând populaţia în 
sărăcie, menţinând teroarea asupra populaţiei (prin Securitate), 
învrăjbind românii între ei şi negând existenţa lui Dumnezeu, era 
un sistem defect şi viciat (un “cancer social”). 

Din acest motiv, în 1987, mânat de “visul spre libertate”  în  
occident, Dudu  a planificat  să  evadeze din lagăr, împreună cu 
nepotul său, Gelu Popa (fiul verişoarei sale, Lidia, fiica lui Ispas). 
Despre intenţia lui Dudu de a fugi din ţară ştiau doar sora lui, 
Mirela, şi soţia sa, Claudia Stan (cu care se căsătorise înainte de 
acel an). Bunicii mei nu aveau nici cea mai vagă idee că fiul lor 
voia să fugă din România. Planul iniţial era de a traversa 
Dunărea pentru a ajunge în Iugoslavia (care, deşi era un stat 
comunist, avea o politică îngăduitoare cu emigranţii din lagăr), 

_________ 
1 = Absolvenţii de liceu de sex masculin - admişi în instituţiile de 
învăţământ superior - îndeplineau serviciul militar obligatoriu cu termen 
redus, timp de 9 luni (Cf. Legea nr.14/28.12.1972, Art. 28, litera b).  
2 = În perioada comunistă, absolvenţii unei facultăţi primeau automat un 
loc de muncă conform cu pregătirea lor, oriunde în ţară, unde îşi 
efectuau stagiul. 
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unde avea să ceară azil politic. Totuşi, un anumit incident i-a 
împiedicat pe cei doi să traverseze Dunărea, fiind atunci elaborat 
un alt plan: Gelu era angajat în portul Constanţa, de unde avea 
în curând să pornească un vapor comercial având drept 
destinaţie Franţa. Dudu avea să stea ascuns într-un container de 
pe acel vapor şi, odată ce acesta va fi ajuns pe teritoriul statului 
democratic, să părăsească vasul şi să ceară azil politic. Acest 
lucru s-a întâmplat, dar nu în Franţa ci în Turcia: nemaiputând 
suporta condiţiile în care trebuia să stea, Dudu şi Gelu s-au 
aruncat peste bord, fiind “pescuiţi” din apă de patrula de coastă 
turcească. Cei doi au fost găzduiţi mai mult timp pe teritoriul 
acestui stat, până ce au primit viză pentru a se stabili într-o alta 
ţară democratică – Gelu, în Statele Unite ale Americii, Dudu, în 
Australia.  

Înainte de fericitul deznodământ, la puţin timp după ce s-a 
constatat fuga lui Dudu din ţară, un securist a venit la casa 
bunicilor mei şi le-a pus câteva întrebări despre acest lucru. Ei nu 
au trebuit să mintă când au spus că nu ştiuseră nimic despre 
planul fiului său de a fugi din ţară, pentru că acest lucru era 
adevărat. Ţin să vă mai relatez un episod ciudat al acestei 
“vizite”: la plecare, respectivul securist îşi lăsase legimitaţia în 
apartamentul bunicilor mei (voit sau nu); dacă nu i-ar fi fost dată 
înapoi în timp util, situaţia  ar fi fost gravă –  în opinia autorit 
putea ca un ofiţer de Securitate să-şi uite legimitaţia, deci, “cu 
siguranţă”, cineva trebuie să i-o fi furat (în cazul de faţă, soţii 
Mitroi). Din fericire, la puţin timp după ce securistul plecase, 
bunica mea a observat legimitaţia lăsată pe masă şi a mers 
repede pe urmele sale, spre a i-o înapoia; el a luat-o, a zâmbit şi 
a mulţumit.  

În următorul capitol, vă voi prezenta revoluţia ce a dus la 
căderea regimului comunist în România. Deşi aceasta rămâne 
un eveniment controversat, am preferat varianta idealizată a 

_________ 
3 = acordare de către un stat a dreptului de intrare şi stabilire pe 
teritoriul său unei persoane străine persecutate în ţara sa din motive 
politice.  
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ceea ce a însemnat sfârşitul unui sistem ticălos din pricina căruia 
bunicii mei au suferit destul..... 

 
 

18. Revoluţia din 1989 
 
Anul 1989. În contextul în care regimurile majorităţii statelor 

din lagărul comunist se liberaliza (inclusiv cel din Uniunea 
Sovietică), sistemul socialist din România nu se reformase în nici 
un fel, lucru văzut mai ales în megalomania şi cultul 
personalităţii1 al preşedintelui Nicolae Ceauşescu, care semăna 
mai degrabă cu cel al liderilor comunişti est-asiatici precum Mao 
Zedong (în China) şi Kim-Ir-sen (în Coreea de Nord), departe de 
reformele de care vorbea Mihail Gorbaciov în U.R.S.S. 

La 21 august 1965, prin hotărârea Marii Adunări Naţionale, 
Republica Populară Română devenise Republica Socialistă 
România. Devenit preşedinte de partid (1965) şi conducătorul 
politic al ţării (1967), Nicolae Ceauşescu îşi acordase funcţia de 
“Preşedinte al României” la 29 aprilie 1974. Megalomania lui şi-a 
atins culmea când în 1983, după o perioadă de demolări (anii ‟70 
– ‟80), a început construcţia “Casei Republicii”2. 

În anul 1989, unde “Scrisoarea celor şase”3 din martie şi 
protestul studenţilor4 din Cluj-Napoca din 11 noiembrie au eşuat, 
au reuşit un număr mic de cetăţeni din Timişoara care s-au 
adunat în faţa parohiei din Piaţa Maria pentru a împiedica 
autorităţile comuniste să-l aresteze pe pastorul reformat László 
Tőkés. La 16 decembrie, grupul de protestatari a crescut. 

oraşe ale ţării (la Bucureşti, din 21 decembrie), devenind o 
revoltă naţională. Nu sunt sigur ce a gândit bunicul meu când, la 
24 decembrie 1989, a auzit la televizor despre victoria revoluţiei, 
dar sunt sigur că a fost bucuros. La 25 decembrie „89, bunicii mei 
nu au sărbătorit numai naşterea Mântuitorului, dar şi căderea 
“secerii şi ciocanului” de pe drapelul ţării, deşi a fost nedreaptă 
uciderea soţilor Ceauşescu, în urma unui simulacru de proces, în 
acea zi. 

Din 1990 a început clădirea unui stat democratic. Într-adevăr, 
prin votul popular au ajuns la putere chiar demnitarii vechiului 
regim, importante resurse ale ţării au fost vândute pe sume 
derizorii, iar majoritatea lucrurilor “bune” din perioada comunistă 
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(precum industria) au ajuns “pe apa sâmbetei”. Dar, în pofida 
tuturor acestor lucruri, noul sistem, bazat pe libertatea 
individuală, este incomparabil, dacă nu mai “bun”, atunci mai 
uman, mai corect. Există cetăţeni care au încă “nostalgia 
comunismului”. Bunicul meu nu s-a numărat niciodată printre ei. 
________ 
1 = atitudine de venerare excesivă faţă de un conducător politic aflat în 
viaţă, cerută în mod sistematic prin însăşi natura sistemului.  
2 = astăzi, cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil ca 
suprafaţă. Este situată în centrul Bucureştiului, pe Dealul Arsenalului. 
Proiectul clădirii a fost realizat de 700 de arhitecţi, sub coordonarea 
Ancăi Petrescu. Din 1992, clădirea este sediul Parlamentului României, 
fiind cunoscută drept “Casa Poporului” sau “Palatul Parlamentului”. 
3 = document conceput de fostul înalt demnitar comunist Gheorghe 
Apostol şi semnat de cinci alţi foşti membrii ai PCR: Alexandru 
Bârlădeanu, Corneliu Mănescu, Grigore Răceanu, Constantin 
Pârvulescu, Silviu Brucan. Scrisoarea  critica politica regimului 
ceauşist. Semnatarii ei au fost repede arestaţi şi puşi în stare de arest 
la domiciliu, fiind eliberaţi după 22 decembrie 1989. 
4 = demonstraţie împotriva guvernului Ceauşescu, pe străzile 
Brezoianu şi Kogălniceanu din Bucureşti, ale studenţilor cu pancarte 
“Vrem reforme”. 

 
 

LA BĂTRÂNEŢE 
 

19. O Românie Liberă 
 

Anul 1991. Prin referendum naţional (8 decembrie), este 
adoptată o nouă constituţie care garantează dreptul la 
proprietate privată şi libertatea de exprimare, susţinând un 
sistem republican semi-prezidenţial şi un regim democratic bazat 
pe pluralism politic. Noul context politic, deşi nu s-a ridicat la 
nivelul aşteptările cetăţenilor români, a dat, prin ideea libertăţii 
economice, sociale şi politice, încrederea şi speranţa ce lipsea 
cu desăvârşire în timpul opresivului regim comunist. 

 La 21 octombrie 1991, Mihaela Mitroi s-a căsătorit cu 
designerul Radu Vişan-Miu iar, la 24 aprilie 1992, s-a născut 
primul lor copil, Andra. În timpul regimului comunist, părinţii mei 
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nu voiau să aducă pe lume un copil (deşi îşi doreau mult unul) 
datorită condiţiilor inumane ale sistemului. 

În acelaşi an, Dudu Mitroi s-a întors în ţară pentru a o lua pe 
Claudia şi a merge împreună în Australia, iar la 20 martie 1993 s-
a născut fiica lor, Leah Mitroy. În timpul regimului comunist, 
unchiul meu nu s-ar fi putut întoarce în ţară şi nici soţia lui nu ar fi 
putut să emigreze decât în mod ilegal – lucru destul de 
improbabil. Deci, Dudu nu şi-ar fi putut întemeia o familie.  

În 1994, Maria Mitroi a efectuat o vizită la Melbourne, 
Australia (oraşul în care se stabilise unchiul meu), unde a stat 
timp de şase luni (din 26 iulie 1994 până la 7 ianuarie 1995). În 
timpul regimului comunist, o asemenea vizită nu ar fi fost 
acceptată de către autorităţi (datorită condiţiilor în care a plecat 
Dudu din ţară şi a distanţei mari dintre România şi Australia, de 
peste ocean). 

La 29 decembrie 1995, ne-am născut noi, gemenii Vişan-
Miu, Tudor şi Mihai. Cu câteva luni înainte, bunicii mei s-au mutat 
la Bucureşti, într-un bloc de pe strada Ripiceni (din cartierul Lacul 
Tei). În timpul regimului comunist, probabil bunicii mei nu şi-ar fi 
relocat  domiciliul meargă – era doar fiica lor.  

Nu susţin că toate aceste lucruri s-au întâmplat datorită 
revoluţiei, ci că, dacă aceasta nu ar fi avut loc, toate 
evenimentele sus-enumerate probabil că nu s-ar fi produs. 
Bineînţeles, eu, personal, prefer aspectele nemulţumitoare ale 
acestei interminabile “stări de tranziţie” deasupra “stării de 
inexistenţă” personale. Bunicul meu ar fi de acord. 
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20. Dragul Meu Bunic 
 
Ce aş putea să vă mai spun, în ultimul capitol al cărţii?  
La momentul când am cules memoriile bunicului meu, toţi 

fraţii şi surorile lui Mircea trecuseră de pe acest pământ: el a 
rămas ultimul, cel mai longeviv dintre cei opt vlăstari a lui Radu 
Mitroi şi a Lixandrei. 

În copilărie îl vedeam pe Mircea rar, cu câteva ocazii 
speciale (zile de naştere, Crăciun şi Paşti). Numai bunica noastră 
- căreia îi spuneam “Granny” (în limba engleză, “bunică”) ne 
făcea vizite aproape zilnic. De acea, m-am bucurat mult când 
bunicii mei s-au mutat, în 2007, din Lacul Tei  pe strada  
Wolfgang Amadeus Mozart,  la doar  

câţiva paşi de casa noastră (iniţial, locuiam în acelaşi bloc, în 
apartamente la etaje diferite; de prin 2009, ne-am mutat într-un 
imobil separat, la o curte distanţă de respectivul bloc). Deoarece 
am început să-l văd pe Mircea din ce în ce mai des, bunicul meu 
a putut să-mi împărtăşească poveşti din viaţa sa. Acesta mi-a 
arătat medalia lui de veteran, de care era foarte mândru. Din 
2009, îl vizitam aproape în fiecare duminică (de la 16:00 la 
17:00), iar el avea mereu ceva să ne povestească - mie şi fratelui 
meu.  

Într-o zi, Mircea şi-a exprimat regretul că nu poate să scrie o 
carte despre viaţa sa, deşi avea povestea în minte. Mi-a părut 
rău pentru acest lucru, dar nu mă gândeam la acel moment că 
eu însuşi aş fi putut să-i culeg memoriile. Mama mea este cea 
care mi-a sugerat să scriu o carte despre viaţa lui Mircea (eu 
fiind preocupat de genealogia familiei), iar bunicul meu a fost 
foarte încântat de această propunere. Astfel, în prima duminică 
din acea săptămână, i-am făcut o vizită şi am început să trec în 
scris amintirile sale (el mi le-a dictat), apoi să le rescriu într-un 
mod literar. Aşa se face că citiţi astăzi “Povestea lui Mircea 
Mitroi”. Când, la 29 decembrie 2010, i-am dăruit bunicului 
“rezultatul final”, iar el a fost mulţumit de “un lucru bine făcut” (îi 
citisem conţinutul cărţii cu patru săptămâni înainte, însă acest 
lucru nu se compară cu a vedea obiectul-carte, care includea şi 
ilustraţiile făcute de fratele meu – pe care Mircea nu le văzuse). 
De mai multe ori, a remarcat adesea (ca pentru sine) că nu s-a 
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aşteptat vreodată ca nepoţii lui să scrie o carte despre viaţa lui – 
lucru pe care îl considera remarcabil.  

Vă mai spun că bunicii meu au fost căsătoriţi timp de 58 de 
ani. Deşi nu au lipsit nici momentele grele, nici neînţelegerile, de-
a lungul mariajului lor, momentele frumoase şi bucuriile au fost 
mai numeroase. Nu au avut prea multe “afişări publice” (cu 
excepţia drumurilor la supermarket), o notabilă excepţie fiind 
când, la 18 mai 2010 (duminică), la Sala Palatului, soţii Mitroi au   
participat    la    un    eveniment   organizat   de   Primăria  
sectorului 2, unde sute de cupluri şi-au sărbătorit “nunta de aur” 
(50 de ani de căsătorie).  

În acelaşi an (vineri, 23 aprilie 2010), într-un eveniment de 
omagiere a veteranilor de război, Mircea a primit “PLACHETA 
DE ONOARE A PRIMĂRIEI SECTORULUI 2”, “pentru eroismul, 
curajul şi meritele militare excepţionale de care a dat dovadă o 
inimă veritabilă de român, care a luptat pe front pentru întregirea 
naţională, în cea mai cumplită conflagraţie mondială, cel de-al 
doilea război mondial. D-l. Mircea Mitroi şi-a riscat viaţa în fiecare 
moment pentru apărarea Patriei, fiind un model de virtute, 

demnitate şi onoare pentru generaţii întregi de tineri” . 
La 1 decembrie 2010, când am scris acest ultim capitol (de 

ziua naţională), l-am încheiat cu o adresare a bunicului meu 
către familia sa. Astăzi, când îl rescriu spre a păstra mai bine 
memoria bunicului, lărgesc citatul, spre a ne rămâne întru 
posteritate mai multe gânduri ale sale: 

“Aceasta este viaţa mea, pe care am trăit-o până acum cu 
curaj, de care sunt mândru. Pe 29 decembrie împlinesc 94 de ani 
şi, în mod fericit, nepoţii mei, Tudor şi Mihai, s-au născut tot pe 
29 decembrie, şi sunt fericit pentru acest lucru. 

În prezent, fiul meu Dudu s-a instalat în oraşul Melbourne, 
unde a făcut şi a doua facultate, s-a căsătorit cu o româncă, 
Claudia, şi în prezent au o fetiţă de 17 ani, Leah. Soţia mea, 

_________ 
 Mai menţionez că, din gradul de caporal (cu care a participat la 
război), bunicul meu a fost avansat la gradul de sergent, sergent major 
(1994),  plutonier (în 2000), apoi plutonier major (în 2007). În baza legii 
nr. 44 / 1994, în calitate de veteran de război, Mircea s-a bucurat de 
numeroase beneficii (v. Cap.2). 
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Maria, a plecat în Australia în 1994, unde a stat la fiul meu, 
Dudu, şase luni.  Ca încheiere, vreau să menţionez că eu nu 
am putut să mă duc în Australia să-mi văd băiatul, nora şi 
nepoţica, de care îmi este tare dor.   

Din întreaga mea familie, am rămas doar eu singur, dar  
marea  mea  mulţumire  este că  în  prezent  sunt  cu  

soţia, alături de familia fiicei mele, care s-a căsătorit cu Radu 
Vişan şi, împreună, au trei copii minunaţi. Iubesc foarte mult 
aceste două familii, care mi-au dat patru nepoţi – doi băieţi: 
Tudor şi Mihai, şi două fetiţe: Andra şi Leah.  

Îl rog pe bunul Dumnezeu să aibă grijă de toată familia mea. 
Vă iubesc mult! Al vostru Mircea, care mai trăieşte încă, la 94 de 
ani.  

MIRCEA MITROI“  
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POST SCRIPTUM 
 
La 3 ianuarie 2012, ora 8:00, Mircea Mitroi a decedat în 

apartamentul său de pe strada W.A.Mozart, fără dureri (în 
somn), cu soţia în camera vecină,  alăturându-se părinţilor şi 
fraţilor săi, în Ceruri.  

Domnul i-a dat o viaţă frumoasă, pe care a trăit-o cu 
cumpătare, făcând totul cu măsură, fără excese. Având un 
program fix (inclusiv pentru culcare), menţinând un ritm de viaţă 
sănătos, cu exerciţii fizice zilnice (chiar şi la 94 de ani!), nu-i de 
mirare că a atins o asemenea vârstă. 

A fost înmormântat în Cimitirul Pipera la 5 ianuarie 2012, cu 
o zi înainte de Bobotează (Botezul Domnului). 

Rămâne în memoria noastră, a celor care (încă) am rămas 
să-l pomenim. 

 
 

FOTOGRAFIE 
 

 
Data: 14 aprilie 1954 
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GENEALOGIA FAMILIEI LUI RADU MITROI 
o Ispas (n.c.1910), c. Zoia 
 Lidia, c. Ion Popa, ofiţer de marină 
 Magdalena – învăţătoare,  
c. Ion Gemănaru – inginer constructor 
 Cătălin (n. 28 mai 1964) 

 Aurora, căsătorită; are doi copii 
 Gelu - marinar 

o Marin (n.c.1912), c. Mariţa 
 Emil – învăţător (decedat prea tânăr) 
 Gheorghe – tehnician (decedat prea tânăr) 
 Ion – inginer piscicol, c. Mioara; au avut trei copii 

o Ion (n. 29 ianuarie 1914 – d.8 iunie 2001),  
c. Ana (n. 20 octombrie 1915 – d. 3 martie 1989) 
 Emilia (a murat la câteva luni după naştere) 
 Emil (n. 13 septembrie 1937) – medic chirurg,  

c. Minodora Ritter 
 Simona (n. 26 noiembrie 1978) - hotelierie 
c. Mihai Tudoran (n. 30 august 1977) - fotbal  
 Ana Emilia (n. 29 septembrie 2009) 
 Paula Selina (n. 15 martie 2013) 

o Mircea (n.29 decembrie 1916 – d.3 ianuarie 2013) 
 Dudu (n. 3 decembrie 1954), c. Claudia Stan  
 Leah (n. 20 martie 1993) 
 Mirela (n.25 mai „58),c.Radu Vişan-Miu (n.5 mai „52) 
 Andra (n. 24 aprilie 1992) 
 Tudor şi Mihai (n. 29 decembrie 1995) 

o Ilie (decedat prea tânăr, pe front) 
o Mărioara (a murit la 6 ani) 
o Paraschiva, c. Gheorghe 
 Ion – şofer, c. Geta 
 Didina, căsătorită 

o Maria (d. 2007), c. Alexandru Dincă  
 Doru – medic, căsătorit; are un băiat şi o fată 
 Gabriela – chimist, c. Ninel Nae 
 Oana 
 Aurora – medic stomatolog:  
 Edith 
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REPERE CRONOLOGICE 
 

EVENIMENTE FAMILIALE 
 

29 decembrie 1916 = s-a născut Mircea Mitroi 
1923-28 = Mircea Mitroi urmează şcoala primară în satul Ologi 
1928-30 = Mircea stă acasă, mucind pe câmp împreună cu 
familia sa. 
1930-38 = Mircea Mitroi urmează liceul în oraşul Turnu Măgurele 
1938-1939 = Mircea Mitroi satisface stagiul militar 
1939-1940 = Mircea Mitroi este angajat ca administrator de 
terenuri în Cadrilater, unde locuieşte împreună cu familia sa (în 
Bazargic). 
septembrie - octombrie 1940 = Familia Mitroi s-a instalat în 
judeţul Tulcea 
1 martie 1942 – 5 octombrie 1945 = Mircea Mitroi figurează ca 
angajat la Comitetul Naţional Românizare 
1944-1945 = Mircea Mitroi este concentrat în armată (Regimul 33 
Infanterie), participând la campania de eliberare de pe Frontul de 
Apus 
5 octombrie 1945 – 31 iulie 1948 / 1 septembrie – 31 
octombrie 1948 = Mircea lucrează ca administrator general la 
Oficiul Naţional Colonizare Tulcea / şef birou la Fabrica “Olivia” 
Tulcea 
1 noiembrie 1948 – 31 martie 1958 = Mircea lucrează ca şef 
secţie (1948 – 1951), apoi şef contabil la Moara “Ştefan 
Gheorghiu” din Tulcea. 
18 ianuarie 1954 = s-au căsătorit Mircea Mitroi şi Maria Covaliov 
3 decembrie 1954 = s-a născut Dudu Mitroi 
31 martie 1958 = din motive politice, Mircea Mitroi a fost destituit 
din funcţie şi arestat; în mai 1958, a fost condamnat la 
închisoare şi muncă silnică la penitenciarul Poarta Albă.  
25 mai 1958 = s-a născut Mirela Mitroi 
1964 = în urma amnistiei generale, Mircea Mitroi este eliberat din 
închisoare 
15 ianuarie 1977 = s-a pensionat Mircea  
1975 = Dudu Mitroi este încorporat în armată la Buzău timp de 
nouă luni 



54 
 

toamna 1975 / 1977 = Dudu, respectiv, Mirela Mitroi pleacă 
pentru studii superioare la Bucureşti; au urmat Facultatea de 
Geologie şi Geofizică 
1987 = Dudu Mitroi a fugit din România, cerând azil politic în 
Turcia; eventual, i s-a permis să se stabilească în Melbourne, 
Australia. 
24 aprilie 1992 = s-a născut Andra Vişan-Miu 
20 martie 1993 = s-a născut Leah Mitroy 
26 iulie 1994 – 7 ianuarie 1995 = Maria Mitroi îi face o vizită lui 
Dudu Mitroy şi familiei sale în Australia   
1995 = Maria şi Mircea Mitroi părăsesc Tulcea şi se mută la 
Bucureşti 
29 decembrie 1995 = s-au născut Tudor şi Mihai Vişan-Miu 
28 decembrie 2010 = a fost tipărită prima ediţie a volumului 
“Povestea lui Mircea Mitroi”, în 3 exemplare 
3 ianuarie 2012 = Mircea Mitroi a trecut în viaţa de apoi 
martie 2013 = a fost realizată a doua ediţie (cea de faţă) a 
volumului “Povestea lui Mircea Mitroi” 
 
EVENIMENTE ISTORICE 
 

28 iulie 1914 – 11 noiembrie 1918 = Primul Război Mondial 
1938 = Carol al II-lea instaurează un “regim de autoritate 
personală”. 
1 septembrie 1939 – 2 septembrie 1945 = Al Doilea Război 
Mondial 
- 1 septembrie / 17 septembrie 1939 = începutul invaziei 
Germaniei, respectiv a Rusiei, asupra Poloniei 
- 6 septembrie 1940 = sub presiunea lui Ion Antonescu, Carol al 
II-lea a abdicat în favoarea fiului său, Mihai  
- septembrie - octombrie 1940 = Cadrilaterul este cedat 
Bulgariei, populaţia română fiind evacuată de pe acest teritoriu 
- 20-24 noiembrie 1940 = Ungaria, România şi Slovacia se 
alătură Axei 
- 22 iunie 1941 = armata germană şi română au început 
campania de est împotriva Uniunii Sovietice.  
- 23 august 1944 = Ion Antonescu este arestat; România 
întoarce armele împotriva Germaniei şi se alătură trupelor 
Aliaţilor 
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- 12 septembrie 1944 = a fost semnat armistiţiul dintre guvernul 
român şi guvernele Naţiunilor Unite (sovietic, american, britanic). 
- 25 octombrie 1944 = sunt eliberate ultimele localităţi româneşti 
(Carei şi Satu Mare) 
- 7/8 mai 1945 = momentul capitulării Germaniei 
- 15 august 1945 = Japonia îşi anunţă capitularea 
- 2 septembrie 1945 = este semnată în mod oficial capitularea 
Japoniei 
6 martie 1945 = Petru Groza, liderul Frontului Plugarilor, este 
impus de sovietici drept Prim-ministru al României 
21 august 1945 = începe “Greva Regală”; Regele Mihai refuză 
să mai promulge decretele-legi ale guvernului, acesta aplicându-
le în mod ilegal. 
19 noiembrie 1946 = Blocul Partidelor Democrate câştigă 
alegerile electorale cu 68,70% din voturi, falsificându-le în mod 
masiv 
14 iulie – 12 noiembrie 1947 = are loc înscenarea de la 
Tămădău; liderii Partidului Naţional Ţărănesc sunt arestaţi şi 
condamnaţi la închisoare 
6 noiembrie 1947 = gruparea P.N.L.-Gheorghe Tătărescu este 
eliminată din Parlament şi Guvern 
30 decembrie 1947 = Mihai I  este forţat să abdice şi este 
proclamată Republica Populară Română (R.P.R.) 
21 august 1965 = prin hotărârea Marii Adunări Naţionale, R.P.R. 
devine Republica Socialistă România 
9 decembrie 1967 = Nicolae Ceauşescu devine Preşedinte al 
Consiliului de Stat 
4 martie 1977 = la ora 21:22, s-a produs un puternic cutremur 
(7,2 grade pe Scara Richter) cu epicentrul în Vrancea, provocând 
mari daune 
16 - 25 decembrie 1989 = a avut loc revoluţia ce a dus la 
sfârşitul regimului comunist în România 
13-15 iunie 1990 = are loc intervenţia violentă a minerilor 
împotriva grupului de protestatari împotriva preşedintelui Ion 
Iliescu, punând capăt în mod agresiv fenomenului numit “Piaţa 
Universităţii”. 
8 decembrie 1991 = are loc referendumul în urma căruia este 
adoptată prima constituţie democratică post-comunistă  
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LISTĂ DE PERSONALITĂŢI 
 

Ion Creangă (n. 1 martie 1837, Humuleşti – d. 31 decembrie 
1889, Iaşi) = scriitor român, cunoscut în special pentru opera sa 
semi-autobiografică, “Amintiri din Copilărie”, precum şi pentru 
basmele şi poveştile sale. 
Marin Preda (n.5 august 1922, Siliştea-Gumeşti, judeţul 
Teleorman – d.15 mai 1980, Mogoşoaia) = scriitor român 
postbelic, cunoscut mai ales pentru romanul său duologic, 
“Moromeţii” – două volume (1955 / 1967). 
Carol al II-lea Caraiman (n.15 octombrie 1893, Sinaia, România 
– d.4 aprilie 1953, Estoril, Portugalia) = suveran al României din 
8 iunie 1930 până la 6 septembrie 1940; fiul regelui Ferdinand I 
şi al reginei Maria.  
Ion Victor Antonescu (n. 2 iunie 1882, Piteşti – d. 1 iunie 1946, 
închisoarea Jilava) = militar şi om politic român care a decis 
intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial de partea 
puterilor Axei. 
Mihai I (n. 25 octombrie 1921, Sinaia) = suveran al României din 
20 iulie 1927 până la 8 iunie 1930 (cu Regenţă), apoi din 6 
septembrie 1940 până la 30 decembrie 1947; fiul regelui Carol al 
II-lea şi al reginei Elena. 
Tomáš Baťa (n. 3 aprilie 1876 Zlín, Moravia, Austro-Ungaria – d. 
12 iulie 1932, Otrokovice, Cehoslovacia) = întreprinzător ceh şi 
fondator al fabricii de încălţăminte Bata; a fost ales primar al 
oraşului Zlín. 
Benito Amilcare Andrea Mussolini (n. 29 iulie, 1883 – d. 28 
aprilie 1945) = conducător fascist al Italiei până la 25 iulie 1943, 
când a fost arestat iar Italia a semnat un armistiţiu cu Naţiunile 
Unite.  
Petru Groza (n. 7 decembrie 1884, Băcia, Hunedoara - d. 7 
ianuarie 1958, Bucureşti) = prim-ministru în primul guvern 
comunist român (1945-52), preşedinte al Marii Adunări Naţionale 
a României (1952-58). 
Iuliu Maniu (n. 8 ianuarie 1873, Bădăcin – d. 5 februarie 1953, 
Sighet) = politician român, preşedinte al Partidului Naţional-
Ţărănesc şi prim-ministru al României (1928 – 1930, 1932 – 
1933). 
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Gheorghe Tătărescu (n. 21 decembrie 1886, Craiova – d. 28 
martie 1957, Bucureşti) = prim-ministru al României (1934-
37;1939-40), ministru de externe în guvernul Groza (1945-47), 
calitate în care a condus delegaţia română la conferinţa de 
pace (1946-47). 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (n. 8 noiembrie 1901, Bârlad – d. 19 
martie 1965, Bucureşti) = lider al Republicii Populare Române 
drept Preşedinte al Consilului de Stat, din 1961 până la moartea 
sa.  
Nicolae Ceauşescu (n. 26 ianuarie 1918, Scorniceşti – d. 25 
decembrie 1989, Târgovişte) = conducătorul Republicii Socialiste 
România din 1967 până la revoluţia din 1989; primul preşedinte 
al României (din 1974). 
Mihail Sergheevici Gorbaciov (n. 2 martie 1931) = 
conducătorul al Uniunii Sovietice din 1985 până în 1991, a cărui 
încercări de reformă au dus la încheierea “Războiului rece” şi, 
eventual, la prăbuşirea U.R.S.S. 
Ion Iliescu (n. 3 martie 1930, Olteniţa, judeţul Călăraşi) = 
politician român, membru al Comitetului Central al PCR (din 
1965), lider al Frontului Salvării Naţionale, primul preşedinte 
post-comunist al României (1990-92; 1992-96; 2000-04).  

 
CRONOLOGIE ZILEI de 29 decembrie 1916 

 
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL: 
La acel moment, pe continentul european aveau loc lupte 

între armatele germane şi franco-belgiene (în vest), austro-
germane şi ruso-române (în est), austriece şi italiene, bulgare şi 
române (în sud). Se dau lupte grele în Moldova; trupele inamice 
înaintează spre valea Oituz şi Râmnicu Sărat. 

Este publicat (într-un supliment al Gazetei Londoneze) al 
doilea raport al Mareşalului Sir Douglas Haig, comandantul 
armatelor britanice în Franţa şi Flandra, privind Bătălia de pe 
Somme (iulie – noiembrie 1916), soldată cu peste un milion de 
morţi pentru ambele părţi beligerante. 

 
DECESE (în paranteză: vârsta la momentul morţii şi cauza 
decesului): 
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Grigori Efimovici Rasputin – mistic rus; figură controversată, a 
avut o importantă influenţă asupra familiei ultimului ţar al Rusiei 
(Nicolae al II-lea Romanov); în 1907, ar fi reuşit să-l vindece de 
hemofilie pe fiul lor, Alexei, devenindu-le din acel moment un 
sfetnic important (47 de ani - omucidere) 
Thomas Chase-Casgrain – avocat, om politic franco-canadian; 
ales în Adunarea Legislativă din Quebec (1886-92), procuror 
general al provinciei (1891-96), deputat (1896-1904; 1914-16) 
(64 de ani - pneumonie); 
James Loudon – profesor de fizică canadian, director al 
Universităţii Toronto (1892-1906); în programul său de edificare 
a intrat construirea laboratoarelor de chimie (1895) şi fizică 
(1907) ale universităţii (75 de ani); 
Edwin Richard Doheny – jucător de baseball în Liga 
Profesionistă între 1895 şi 1903; aproape dizlocându-şi braţul, nu 
a mai putut juca la acelaşi nivel; pe fondul unui stres emoţional, a 
devenit violent şi iraţional, fiind internat la un azil de alienaţi 
mintal (43 de ani - tuberculoză); 

 

NAŞTERI 
Johannes Spielmann - ofiţer al Armatei Germane (1937-1945), 
devenit maior în al Doilea Război Mondial; decorat pentru curajul 
pe câmpul de bătălie şi calităţile de conducător militar (d.14 
august 2005). 
Alfred George Richard “Red” Carr – jucător de hockey 
canadian; a jucat 8 sezoane la Seniori şi la Liga Naţională din 
1943 (d.16 mai 1990). 
Mary Christine McConkey – înotătoare canadiană (în stil liber, 
cu spatele); a participat la jocurile olimpice din vara anului 1936. 
Erle Charles Reiter – campion la patinaj artistic; a obţinut trei 
medalii de argint la campionatul din Statele Unite şi a participat la 
jocurile olimpice din iarna anului 1936 (d.3 decembrie 2008). 
 
SURSE 

 Paginile dedicate personalităţilor de mai sus de pe 
en.wikipedia.org 
 www.firstworldwar.com/onthisday/1916_12_29.htm - Michael 
Duffy, 22 august 2009 (citând “Chronology of the War, 1914-18”, 
Londra). 
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DESCRIERE IMAGINI 
 

Introducere: Medalie veteran de război (p.2) 
Capitolul 1: Băiat de sat (p.4) 
Capitolul 3: Teanc de cărţi (p.9) 
Capitolul 4: Logofătul din comuna Dracea (p.12) 
Capitolul 5: Medalion arbore (p.15) 
Capitolul 6: Cocean de porumb (p. 16) 
Capitolul 7: Soldat în uniformă de militar (p.19) 
Capitolul 8: Jucător de fotbal (p.21) 
Capitolul 10: Cască de militar (p.27) 
Capitolul 11: Pantof Bat‟a modern (p.29)  
Capitolul 12: Moară comercială (p.33) 
Capitolul 13: Soţii Mitroi (p.36); după o fotografie din 1954 
Capitolul 14: Căluţ de lemn (p.38) 
Capitolul 15: Cătuşe de metal (p.39) 
Capitolul 16: Baritină (p.42) 
Capitolul 19: Tricolorul României (p.47) 
Capitolul 20: Mircea la bătrâneţe (p.50) 
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NOTE BIBLIOGRAFICE 
1. Prima versiune este dată aici: ro.wikipedia.org/wiki/ 
Comuna_Crângu_Teleorman 

A doua versiune este prezentă în confesiunea preotului Moise 
Smărăndache (1908-97), expusă în lucrarea „Parohia Drăgăneşti-
Olt” a Pr. Anton Mihai Vânătoru, via  
www.protoieriarosiori.ro/parohie/troianul2/index.php 

A treia versiune este expusă în linkul din nota 2 (mai jos). 
2. “Despre comuna Crângu şi satul Secara”, Mihai Alexandru 
Manea (13.feb.2012), via http://cranguteleorman.blogspot.ro/2012/02/ 
despre-comuna-crangu-si-satul-secara.html 

3. “Expunere de motive pentru reînfiinţarea comunei Dracea”, 
www.cdep.ro/proiecte/2003/400/70/8/em478.pdf 

4. Documentându-mă despre situaţia Cadrilaterului, mi-a fost de 
folos mai ales articolul: “Totul despre românii din Cadrilater (II)”, 
Viorel Dolha (15 noiembrie 2005), din seria “Români uitaţi”, via 
ro.altermedia.info/cealalta-romanie/totul-despre-romanii-din-cadrilater-
ii_3001.html 

Citatul dat din Mihai Manolescu este extras din "Dictatul de la 
Viena. Memorii, iulie-august 1940", Mihai Manolescu (ed.Valeriu 
Dinu, Bucureşti, Ed.Enciclopedică, 1991, p.175), via “Evacuarea 
Cadrilatrului”, Carnet de istoric – Florin Constantiniu (Revista Istorie 
şi Civilizaţie, nr. 32/mai 2012) 
Am accesat “Tratatul de la Craiova” (7-12 octombrie 1940) şi 
anexele acestuia via www.lege-online.ro/lr-TRATAT-din-1940-
(23040).html 
5. “Situaţia întocmită de Inspectoratul Agricol Regional Constanţa, 
1948”, via www.unstory.com/1940-schimbul-de-populatie-dintre-romania-
si-bulgaria.html 
6. Revista “Historia”, nr.130/2012: «Cursa pentru Caucaz şi “punctul 
fără întoarce”», de Adrian Pandrea (citat din p.10). 

7. “Despre noi Istorie Istorie Bata” (cronologie): 
www.bata.ro/despre-noi/heritage/istoria-bata.html  

8. “Liberi, dar vegheaţi”, Paula Mihailov Chiciuc (21 august 2006): 
http://jurnalul.ro/vechiul-site/old-site/suplimente/editie-de-colectie/liberi-
dara-128-166-vegheati-14326.html 
În general, am folosit: wikipedia.org, enciclopediaromaniei.ro (pentru 
documentare istorică), ro.wikisource.org (pentru accesarea unor 
documente), dexonline.ro, en.wiktionary.org (pentru definiţiile şi 
etimologia unor cuvinte), citatepedia.ro (pentru majoritatea citatelor). 

http://www.bata.ro/despre-noi/heritage/istoria-bata.html
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