
 

PROFESOR 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

prof. dr. Marius Nicolae Pop 

 

 

 

 

 

 

 
INSTITUȚII CULTURALE ALE ARMATEI 

ROMÂNE 

 

EDITURA MERITOCRAT CLUJ-NAPOCA 

ISBN 978-630-6549-07-8 



prof. dr. Marius Nicolae Pop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUȚII CULTURALE ALE ARMATEI 

ROMÂNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

EDITURA MERITOCRAT CLUJ-NAPOCA 

2022 



TEXT  INSTITUȚII CULTURALE ALE ARMATEI ROMÂNE 
/prof. dr. Marius Nicolae Pop 

 
 

Toate drepturile rezervate autorului 

 

 

 

 

Consilier editorial: lect. dr. Tiberiu Irimia 

Lector de carte: ing. drd. Paula Mândrean 

Tehnoredactare: prof. dr. Marius Nicolae Pop 

Coperta I-IV: prof. Paula Maria Mărincean    

Corectura: prof. dr. Marius Nicolae Pop 

Grafică generală: prof. Paula Maria Mărincean 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Editura Meritocrat Cluj-Napoca 
Tel. 0760 607 889, 0741 494 338 

e-mail: meritocratcj@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2022 Editura Meritocrat Cluj-Napoca 

Toate drepturile grafice asupra acestei ediții aparțin editurii Meritocrat, orice reproducere sau 

modificare, indiferent de formă și suport, neautorizată urmând să suporte consecințele legii. 
 

 

 
 

Responsabilitatea calității corecturii textului din această carte aparține autorului. 

mailto:meritocratcj@gmail.com


3  

 

INSTITUȚII CULTURALE ALE ARMATEI ROMÂNE 

 

INTRODUCERE 

 

 Istoria militară și în special istoria Armatei române, surescită de fiecare un mare interes, iar 

lucrările de specialitate sunt din ce în ce mai numeroase de la an la an. Evocările centare au făcut 

ca acest aspect să crească și mai mult, apărând foarte multe noutăți cu privire la Armata Română. 

Scopul acestei cercetări nu a fost acela de a relua și relata aspecte deja cunoscute despre instituția 

militară românească, ci de a pune în valoare aspecte mai puțin cunoscute și mai puțin prezentate de 

istoriografia de specialite. Lucrarea vizează evoluția socială și culturală a Armatei române, în 

perioada evocată, pentru a scoate în evidență aspecte mai puțin cunoscute ce au apărut în prim-plan 

după șocul produs de Marele Război. 

 Pentru documentarea și elaborarea lucrării am apelat la gamă variată de surse 

precum documente de arhivă, colecții de documente, enciclopedii, albume, dicționare, memorii de 

război, amintiri, jurnale, corespondență, ziare, reviste, buletine informative, regulamente, lucrări 

generale sau speciale. Am apelat o complexitate cât mai mare de surse de epocă pentru a putea 

scoate în evidență ceea ce mi-am propus, având în vedere că este un domeniu mai puțin cercetat și 

cunoscut publicului larg. 

Orice instituție militară care se respectă nu poate fi lipsită de instituții adiacente care că 

contribuie la sporirea calității domeniului militar prin diferite activițăți sau publicații de mare 

valoare. Printre acestea aș enumera Cercul Militar Național al Armatei Române, Serviciul Istoric al 

Armatei Române, Muzeul Militar Național sau Serviciul Geografic al Armatei Române. Cercul 

Militar, care se afla sub patronajul regelui se ocupa cu organizarea de serate de dans și baluri 

pentru familiile ofițerilor, avea o bibliotecă destinată acestora, se organizau cursuri pentru limbi 

străine sau ședințe de scrimă. Serviciul istoric s-a ocupat de întocmirea unor cronologii și 

documentare cerute de instituțiile militare și civile precum și de documentele arhivistice, prin 

identificarea și trierea documentelor. Muzeul Militar Național a avut rolul de a aduna matarialul 

referitor la istoria și arta militară a românilor. Serviciul Geografic al Armatei Române se ocupa cu 

planurile și hărțile topografice, cartografia jucând un rol important în cadrul Armatei. 
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CAPITOLUL 1 

CERCUL MILITAR NAȚIONAL AL ARMATEI ROMÂNE 

 

 

Actul de naștere al Cercului Militar al Armatei a luat ființă la data de 15 decembrie 1876, 

când adunarea generală a ofițerilor din garnizoana București, a adoptat statutele ce semnifică 

apariția acestei instituții. După proclamarea independenței de stat la 9/21 mai 1877, Cercul militar 

va avea în portofoliu o gama variată de activități, devenind foarte important în plan cultural. Acest 

lucru se concretizează prin obținerea personalității juridice la data de 18 martie 1896, prin Înaltul 

Decret nr. 1.612. Devenea astfel, de mare interes pentru localitățile unde existau mari unități 

militare și comandamente. În capitala țării s-a pus problema creării unui sediu spectacular și 

somptuos, a unui local propriu, care trebuia să rivalizeze cu cele mai frumoase clădiri. Erau luate în 

considerare crearea unor evenimente majore, cu condiții deosebite, iar spațiul trebuia să fie unul 

primitor. Demersurile au fost anevoioase și au întâmpinat greutăți, însă în anii 1897-1898 s-a 

hotărât să ii fie alocat terenul de pe locul fostei mănăstiri Sărindar, de la intersecția Bulevardului 

Regina Elisabeta cu Calea Victoriei. Totuși, lipsa fondurilor și alte evenimente naționale și sociale, 

au dus la amânarea proiectului, iar Cercul Militar a funcționat în localuri închiriate1.  

În anul 1911 au început lucrările, reușindu-se ca în primăvara anului 1916 să fie finalizate 

la roșu, iar mai apoi în august 1916 a fost declanșat războiul și partea de sud a României a fost 

ocupată de trupele Puterilor Centrale. Palatul Cercului Militar a fost folosit de autoritățile de 

ocupație ca închisoare pentru soldații români, dar și anumite autorități ale orașului. După 

terminarea ostilităților, lucrările au continuat, dar au decurs greu datorită problemelor financiare. 

La 4 februarie 1923, în prezența familiei regale și a celor mai însemnate autorități militare a fost 

inaugurat Palatul Cercului Militar, o clădire monumentală cu o reală valoare urbanistică, devenind 

un reper important al capitalei. Dispunea de facilități moderne, devenind un centru cultural 

important, pragul fiindu-i călcat de numeroase personalități civile și militare, din țară sau din 

străinătate. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au avut loc o serie de reorganizări asupra 

instituției, iar clădirea Cercului Militar a făcut față cutremurului din 1940, fără a avea distrugeri 

foarte mari. Palatul a scăpat fără să fie afectat nici de bombardamentele aeriene ale Aliaților din 

1944. După o scurtă perioadă de normalitate, a anilor 1945-1947, a urmat impunerea modelului 

sovietic în Armată, iar cercurile militare au fost transformate în case ale Armatei. Instituția din 

capitală a devenit Casa Centrală a Armatei, desfășurând în continuare activități ce veneau în 

sprijinul cadrelor militare2. 

După înființare, Cercul Militar și-a propus respectarea scopurilor prezente în statutele 

elaborate. Prin Legea asupra organizării comandamentelor militare, dată în 1882, teritoriul țării a 

fost împărțit din punct de vedere militar în patru mari regiuni, corpurile de armată fiind repartizate 

la București, Craiova, Galați și Iași, fiind înlocuite diviziile teritoriale existente. Reorganizarea a 

făcut ca Cercul Militar al ofițerilor din garnizoana București să fie subordonat Corpului 2 armată. 

Activitățile desfășurate au depins foarte mult de fondurile avute la dispoziție, ce erau strânse din 

cotizațiile membrilor sau cupoanele efectelor publice aflate la Casa de Depuneri și Consemnațiuni, 

cotizațiile trebuiau făcute în funcție de gradul ofițerilor. Regele Carol I, era cel sub tutela căruia se 

afla cercul și plătea lunar suma de 100 de lei, iar prințul moștenitor Ferdinand, 60 de lei3. 

Cheltuielile erau făcute pe achitarea chiriei, cumpărarea de cărți și reviste, abonamente la reviste, 

plata funcționarilor proprii, cheltuieli de cancelarie, registre, timbre, întreținerea mobilierului și alte 

                                                   
1Petre Otu, Cercul Militar Național, București, Editura Militară, 2011, pp. 9-10, vezi și Idem, Cercul Militar Național. 

Istoria unui Palat, Editura Tritonic, București, 2004. 
2Ibidem, p. 11. 
3Pentru a ne face o idee asupra sumelor plătite de aceștia, ministrul de Război plătea 20 de lei pe lună, generalii de 

divizie – 20 de lei, generalii de brigadă – 10 lei, coloneii – 8 lei, locotenet-coloneii 6 lei, maiorii – 4 lei, căpitanii – 3 

lei, locotenenții – 2,50 lei, sublocotenenții – 2 lei. 
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cheltuieli neprevăzute4. 

O activitate importantă a Cercului Militar era aceea a organizării seratelor de dans și 

balurilor pentru ofițeri și familiile lor, fiind alocate anumite sume în acest sens. S-a adoptat soluția 

ca muzica militară să susțină concerte în local cercului. Evenimentele aveau loc în seara zilei de 

sâmbătă, cerută de toți membrii cercului. Astfel de serate erau organizate uneori numai pentru 

copiii ofițerilor5. De asemenea, prin intermediul Cercului Militar erau organizate concursuri de 

selecție a ofițerilor care urmau să plece la studii în străinătate. Instituția se dezvolta din ce în ce mai 

tare, sporindu-si veniturile și numărul de membri, astfel că era nevoie de o schimbare a statutelor, 

care să ducă în special la dezvoltarea camaraderiei și a spiritului de corp între ofițeri. Noul 

Regulament a fost publicat în Monitorul Oastei în data de 12 aprilie 18966, organ la care instituția 

era abonată. Acesta avea ca scop consolidarea relației dintre ofițerii de toate armele, stimularea și 

dezvoltarea prestigiului militar, culturalizarea ofițerilor, procurarea unor avantaje materiale pentru 

ca ofițeri să nu mai frecventeze localuri sub valoarea lor socială. Membrii cercului era diferențiați 

în trei categorii: de drept, voluntari și fondatori. Ședințele erau lunare sau de câte ori o impunea o 

anumită necesitate, fiind consemnate procese-verbale ale problemelor discutate. Existau și restricții 

severe în ceea ce privește administrarea fondurilor cercului, ce nu puteau fi folosite în orice scop, ci 

unul foarte bine determinat de nevoile instituției. Bugetul Cercului era discutat și adoptat de 

adunarea generală a acestuia, care se întrunea în a a doua jumătate a lunii ianuarie, prezența 

membrilor fiind obligatorie7.  

Până în 1903, conducător al instituției a fost generalul Eraclie Arion, ce avea și funcția de 

comandant al Corpului 2 armată. La moartea acestuia, funcția va fi preluată de principele 

moștenitor Ferdinand, ce ajunge în fruntea unui domeniu de activitate care îi crea „mare plăcere”8, 

după cum spunea chiar Regele Carol I, asigurându-i un sporit prestigiu în Armată, dar și în înalta 

societate. Cercul și-a continuat în continuare programele, seratele aveau loc cu regularitate, în 

special în anotimpul rece, s-au înmulțit șezătorile literare și artistice, fiind un moment oportun 

pentru afirmarea elitei intelectuale militare precum: Haralamb Lecca, Petre Locusteanu, Radu 

Rosetti, Cincinat Pavelescu, Victor Eftimiu, Ion Minulescu, etc. Cercul Militar devenea locul 

discuțiilor libere între specialiștii militari. An de an sporea numărul de cărți, reviste și abonamente, 

chiar și străine, cele mai multe în limba franceză, fiind vădite astfel preocupările ofițerilor pentru 

literatura francofonă, în ciuda eforturilor Regelui Carol I de a impune orientarea germană. Erau 

studiate reviste precum „Revista Armatei”, „Minerva”, „Noua Revistă Română”, „Buletinul 

Armatei și Marinei”, „La revue de deux mondes”, „La France Militaire”, „Journal de Sciences 

Militaire”. În 1906 în biblioteca cercului se regăseau 1.762 de volume9. 

La începutul secolului al XX-lea interesul pentru Cercul Militar nu era unul foarte mare. 

Numărul celor care intrau în bibliotecă se rezuma la câteva zeci pe lună, cursurile pentru limbile 

străine nu erau organizate regulat astfel ca numărul participanților era redus, la ședințele de scrimă 

numărul participanților era de asemenea redus, rămânând în prim-plan evenimentele mondene 

organizate. Multe dintre fonduri erau direcționate către construcția Palatului, au apărut probleme de 

delapidare de fonduri, multe lucruri fiind amânate de apariția războiului și concentrarea tuturor 

direcțiilor de acțiune asupra acestuia. Până la jumătatea lunii august 1916 Cercul Militar din 

București a fost condus de un Comitet de Direcție, avându-l ca președinte pe generalul Dumitru 

Iliescu, iar ca membri pe colonelul Victor Zottu, locotenent-colonelul Eraclie Nicoleanu și maiorul 

Cezar Ionescu, însă pe data de 10 august 1916, a fost numit un alt comitet, condus de generalul 

Constantin Iancovescu, iar în componența sa intrau colonelul Nicolae Alevra, maiorul E. Rădulescu 

                                                   
4G. Gorsky, „Clubul nostru militar”, în Revista artileriei, an III, 1/1883, p. 68. 
5Arthur Văitoianu, „Clubul ofițerilor din București”, în Buletinul Cercului Publicațiunilor Militare, 21/1891, p. 2. 
6Monitorul oastei, nr. 18 din 18 aprilie 1896, pp. 139-146. 
7P. Otu, op. cit., 2011, pp. 40-41; vezi și Dare de seamă asupra mersului administrației Cercului în anul 1896, 

Tipografia Curții Regale, F Göbl fii, Bucuresci, 1897, p. 4. 
8Sorin Cristescu, Carol I. Corespondența privată (1878-1912), Editura Tritonic, București, 2005, p. 417. 
9P. Otu, op. cit., pp. 44-45. 
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și căpitanul Constantin Hârjeu. Această schimbare a fost făcută în principal datorită suspiciunilor 

ce planau asupra lui Zottu și Dumitrescu de colaborare cu Puterile Centrale sau de incompetență10.  

Campaniile militare din 1916 și 1917 au arătat cu desăvârșire care era capacitatea Armatei 

Române la momentul respectiv și capacitatea ofițerilor săi. Unii, dintre ei au luptat eroic și s-au 

remarcat pe front, alții au făcut-o într-un sens negativ, precum generalii Culcer sau Crăiniceanu. În 

toamna anului 1916, Bucureștiul a fost evacuat fiind evacuate și registrele și actele de contabilitate 

ale Cercului Militar, fiind transportate la Iași, alături de fondurile Cercului. Arhiva, biblioteca și 

alte bunuri au rămas la București. Tot în această toamnă a anului 1916, mor două personalități, 

susținătoare ale Cercului Militar și ale construirii Palatului acestuia, deputatul Nicolae Filipescu și 

generalul Vasile Zottu, care se sinucide, întregind lista personalităților cu un aport deosebit la 

evoluția Cercului, generalii Berindei, Arion și Brătianu. 

Forțele de ocupația au hotărât ca Palatul impunător, dar încă neterminat al Cercului să fie 

folosit ca închisoare pentru prizonierii români și ruși, fiind folosit și ca sediul al Corpului central de 

gardă al Comenduirii Armatei germane. Prizonierii erau ținuți în condiții mizere, dormeau pe 

ciment, cerșeau pe fereastră11. Aceștia au fost eliberați în momentul în care trupele germane 

părăsesc Bucureștiul. Pe perioada războiului Cercul Militar nu a funcționat, ofițerii români fiind 

implicați în luptele grele de pe front.  

 O dată revenită situația la normal, Cercul Militar trece într-o nouă etapă, după ce autoritățile 

militare și politice revin în capitala țării. Principala preocupare era terminarea construcției 

Palatului, dar în același timp trebuia asigurat o continuitatea a instituției, prin numirea unui organ 

de conducere al Cercului Militar, ce trebuia să repună pe picioare mecanismul de reluare al 

activităților și de rezolvare a problemelor cauzate de război. Prin Ordinul nr. 3.617 din 26 ianuarie 

1919, Ministerul de Război numea un nou Comitet de direcție, format din: președinte – generalul 

Ion Istrati; membri – generalul St. Mihali, coloneii E. Rădulescu, Gh. Manu și Gh. Bacaloglu. De 

asemenea, au fost numite tot acum și comisiile de conducere și de execuție a lucrărilor Palatului 

Cercului Militar. Din comisia de făceau parte generalii N. Sinescu, Gh. Mărdărescu, R. Toroceanu, 

I. Macri și E Nicoleanu. În comisia de execuție intrau generalul I. Macri, colonelul C. Teodorescu 

și maiorul St. Cățoiu. După cum se poate observa, generalul Macri făcea parte din ambele comisii 

și avea atribuții speciale pentru finalizarea acestui deziderat12. 

Lipsa banilor, datoriile față de firmele care executaseră lucrări înainte de război, refuzul 

Guvernului de a aproba un împrumut pentru continuarea acestora, lipsa cotizațiilor, deoarece foarte 

mulți ofițeri se aflau pe frontul din Transilvania, au făcut ca soluțiile să fie greu de găsit, iar 

lucrările să întârzie, clădirea fiind afectată, mai ales în ultimele săptămâni ale ocupației germane. S-

a propus chiar vinderea clădirii și construirea alteia în altă parte. În cele din urmă, Guvernul condus 

de generalul de corp de armată Alexandru Averescu, a aprobat prin Jurnalul nr. 3.771 din 28 

noiembrie 1920, un împrumut de 6.000.000 lei, fără dobândă, pe o perioadă de 15 ani și cu o rată 

de 400.000 de lei pe an. Din această sumă au fost achitate datoriile contractate, urmând ca suma 

rămasă, de 1.114.064 lei, să fie folosită la finalizarea construcției. Pentru a se reuși achitarea ratei 

amintite, o partea a clădirii a fost închiriată în scop comercial, însă până la urmă a fost aprobat un 

împrumut de 6.000.000 de la Guvern, aprobat și fixată o rată anuală de 704.346 pe timp de 15 ani. 

Spațiile închiriate în scop comercial au fost cu greu evacuate de comercianți, cele mai multe fiind 

eliberate în urma unor procese. Chiar dacă locația nu era terminată au început să funcționeze sala 

de scrimă, popota și biblioteca, care a crescut prin numărul mare de donații. Chiar dacă 

managementul nu a fost unul mulțumitor, s-au făcut eforturi pentru continuarea construcției și 

                                                   
10Ibidem, p. 81. 
11Constantin Bacalbașa, Capitala sub ocupația dușmanului, 1916-1918, Brăila, Editura Alcalay &Calafeteanu, s.a., p. 

19; Virgil N. Drăghiceanu, 707 zile sub cultura pumnului german, București, Cartea Românească, 1920, p.7; 

Alexandru Marghiloman, Note politice, vol. II, România și primul război mondial (1914-1919), Războiul (1916-1918), 

București, Editura Machiavelli, 1994, p. 93, Vasile T. Canciocov, Impresiuni și păreri din timpul războiului României, 

Jurnal zilnic (15 august 1916-31 decembrie 1918), vol. II, Atelierele Grafice „Universul”, 1921, pp. 85-170. 
12P. Otu, op. cit., p. 89. 
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reluarea activităților de dinainte de război13.  

În anul 1921 a fost numit un nou Comitet de direcție format din generalul Ion Mihăilescu – 

președinte, coloneii Victor Zottu, Gabriel Negrei și Grigore Costandache, însă în scurt timp, Victor 

Zottu a fost avansat general și a luat locul generalului Mihăilescu, având un rol important în 

terminarea construcției și inaugurarea Palatului. După un an 1922 deosebit de fructuos în 

continuarea lucrărilor, fiind aduse din străinătate mobilierul, feroneria, pardoseala, Palatul Cercului 

Militar era pregătit pentru marea deschidere, acumulând de asemenea și datorii pe care nu putea să 

le acopere. La 4 februarie 1923, s-a deschis ceremonia oficială, la care au luat parte Regele 

Ferdinand și Regina Maria, principele Nicolae, generalii Gheorghe Mărdărescu, Ștefan Holban, 

Eraclie Nicoleanu, prefectul Poliției Capitalei, Paul Angelescu, mareșalul Curții Regale, Alexandru 

Tell. A avut loc sfințirea religioasă, realizată de către Mitropolitul Miron Cristea, a fost expus 

istoricul Palatului de către generalul Zottu, evocate meritele Regilor Carol I și Ferdinand, greutățile 

din anii războiului, totul fiind încheiat cu un banchet, unde Regele Ferdinand ține o cuvântare. 

Seara, în saloanele Cercului a urmat balul, cu participarea corpului ofițeresc. Festivitatea, în 

complexitatea ei, a fost o ceremonie strict militară, ce a dorit să evite spiritul electoral al 

politicienilor, din rândurile Guvernului participând doar ministrul de resort. Se dorea ca Armata să 

rămână o instituție neimplicată politic, fără a deveni un suport al politicienilor14.  

Perioada de după inaugurare este cunoscută ca una prolifică, cu o bibliotecă ce și-a sporit 

fondul de carte, cu un buget special pentru achiziția de cărți, iar numărul cititorilor a crescut la 

câteva mii anual; au fost organizate cursuri pentru învățarea limbilor străine; cursuri de vioară, 

pian, dans, pentru ofițeri și familiile acestora; funcționa o sală de biliard și jocuri distractive pentru 

întărirea legăturilor de camaraderie; au fost organizate baluri și serate, baluri ale bobocilor, 

aviatorilor, cavaleriștilor sau geniștilor; mese oficiale și banchete; dineuri în onoarea delegațiilor 

străine; au fost organizate conferințe ale Cercului Militar București, cu teme stricte și bine alese, iar 

conferențiarii puteau să fie atât civili, cât și militari; sala de scrimă funcționa în continuare fiind 

catalogată drept una dintre cele mai bune din Europa; a fost reglementată situația popotei, unde 

puteau lua masa ofițerii activi și soțiile lor din garnizoana București; a fost deschis hotelul cu 42 de 

camere, ce caza la prețuri accesibile ofițeri aflați cu diferite misiuni în capitală. S-a hotărât 

adoptarea unor statute noi, astfel că pe data de 23 martie 1930 a fost adoptat noul statut, ce aducea 

modificări în structura organelor de conducere. Statutul a fost modificat în 1933, respectiv 1936. 

Statutul a fost întregit de Regulamentul Statutului Cercului Militar, comisia de elaborare fiind 

condusă de generalul Gheorghe Cristandache. Cercul Militar se afla acum sub patronajul Regelui 

Carol al II-lea. Scopul instituției, rămânea același stabilit la 1896, membrii erau numiți în activi, 

voluntari, fondatori și de onoare. Statutul de membru de onoare a fost acordat mareșalilor Averescu 

și Prezan, miniștrilor apărării naționale și ai aerului și Marinei, foștilor miniștri de război, sub-

secretarilor de stat ai acestui resort, foștilor inspectori generali de armată, foștilor șefi ai Marelui 

Stat Major, foștilor comandanți ai Corpului 2 armată15. 

 Conducerea Cercului Militar București era asigurată de: adunarea generală, consiliul 

superior de conducere, comitetul de direcție, comitetul de cenzori. Adunarea generală era alcătuită 

dintr-un număr restrâns de ofițeri, cu funcții importante în Armată, ce trebuiau să participe 

obligatoriu la adunare, iar facultativ puteau lua parte toți generalii activi aflați în serviciul 

garnizoanei București. Era convocată în luna aprilie, discuta evenimentele petrecute pe anul 

anterior și stabilea bugetul.  Consiliul superior de conducere, avea în compunerea lui un număr 

restrâns de ofițeri cu funcții, avea ședințe lunare și avea ca atribuții aprobarea regulamentului 

serviciului de interior al cercului; numirea Comitetului de direcție, numirea și revocarea întregului 

personal civil al Cercului Militar; aprobarea programelor de lucru; stabilirea formei definitive a 

bugetului sau aprobarea închirierii spațiilor. Comitetul de direcție se reunea pe termen de un an și 

era organul executiv al instituției. Conform Regulamentului, Cercul Militar se împărțea în servicii 

                                                   
13Ibidem, p. 91-92. 
14Ibidem, p. 95-96. 
15Statutul Cercului Militar din București, Tipografia „Revistei Geniului” București, 1933, p. 5. 
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precum: tehnic, cămin, popotă, cultural, distractiv, juridic, personal, administrativ, toate fiind 

coordonate de Comitetul de direcție16.  

 În perioada interbelică, după terminarea ostilităților de război, ofițerii trebuiau să plătească 

o cotizație, echivalentul a 2% din solda de grad, astfel ca fondurile din aceste venituri se ridicau la 

800.000-900.000 lei anual, ceea ce însemna aproximativ 10% din veniturile totale. Alte venituri 

obținute de la ofițeri și civili erau din folosirea unor săli precum cele de scrimă, biliard, jocuri, 

hotel sau altele. De asemenea, Cercul beneficia de la Ministerul de Război de subvenții anuale, 

asemănătoare cu veniturile obținute de la ofițeri. Cele mai importante venituri erau cele din 

închirierea spațiilor, însă acestea au atras și deschiderea în contencios a mai multor procese. Unele 

litigii au fost câștigate în instanță, alte fiind rezolvate pe cale amiabilă. Închirierile s-au făcut până 

în 1942 aducând însemnate venituri. În 1929 au fost achitate toate datoriile avute și s-a trecut la 

crearea unui fond de rezervă, ce trebuia să crească treptat, ceea ce a dus la o trecere relativ bună 

peste criza financiară din 1929-1933. Memoria unor personalități, precum Regele Ferdinand, 

generalul Vasile Zottu, fostului ministru de război Nicolae Filipescu, importante în scurta istorie a 

Cercului a fost păstrată vie prin amplasarea unor medalioane și busturi ale acestora pe holurile 

instituției sau în sala de serbări. Perioada interbelică a fost una benefică pentru această prestigioasă 

instituție, ce avea acum un local impunător, fonduri bine instrumentate, era un reper urbanistic, ce 

găzduia activități științifice, profesionale, mondene, culturale, sportive, destinate în primul rând 

corpului ofițeresc, dar și personalităților urbei17.  

 Izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, a făcut ca activitatea Cercului Militar să aibă 

din nou de suferit, iar activitățile și numărul participanților se reduc semnificativ. Datorită mutării 

Corpului 2 armată la Constanța, Consiliul superior de conducere a modificat la 12 februarie 1940, 

Statutele Cercului Militar. Membri de onoare erau Regele Carol al II-lea, ministrul apărării 

naționale, al aerului și marinei, al înzestrării Armatei, mareșalii români, șeful Marelui Stat Major, 

inspectorii generali de armată, foștii președinți ai comitetului superior de conducere și de direcție18. 

Una dintre schimbările majore este aceea că monarhul nu mai era patron al instituției ca până 

atunci, de la înființarea sa, ci primul dintre membrii de onoare. Membri de drept erau toți ofițerii 

activi din garnizoana București, chiar și după trecerea lor în rezervă, cotizațiile fiind fixate la 0,5% 

din solda de grad sau pensie. Cei aflați în rezervă, dacă nu plăteau această sumă timp de trei luni 

pierdeau calitatea de membru al Cercului Militar. Consiliul superior de conducere urma să fie 

prezidat de comandantul militar al Capitalei. Conducerea administrativă era asigurată de Comitetul 

de direcție. Noutatea o reprezenta renunțarea la Adunarea generală ca for suprem de conducere, 

probabil din cauza izbucnirii războiului, dar și a regimului autoritar impus de Regele Carol al II-

lea19.  

Anul 1940 vine cu schimbări importante, datorită pierderilor teritoriale, abdicării Regelui 

Carol al II-lea în favoarea fiului său Mihai I, transferul de putere către generalul și ulterior 

mareșalul Antonescu, precum și asocierea la guvernare a mișcării legionare. Activitatea Cercului 

Militar se diminuează constant, dar clădirea lui somptuoasă continuă să organizeze banchete oferite 

de Ion Antonescu, cu scopul sosirii Misiunii militare germane. Tot în anul de grație, 1940, clădirea 

Cercului Militar a fost nevoită să facă față cutremurului din 10 noiembrie 1940, ce a avut o 

intensitate de 7,4 pe scara Richter. Clădirea a făcut față seismului, datorită ingeniozității 

arhitecților, deși la acea vreme nu erau prevăzute norme pentru așa ceva. Toate aceste lucruri au 

dus la suspendarea, iar mai apoi anularea activităților cercului. Pe data de 28 februarie 1942, 

mareșalul Ion Antonescu a promulgat Legea nr. 158 pentru organizarea „Casei Cercurilor Militare 

ale Ofițerilor din România”20.  

                                                   
16P. Otu, op. cit., pp. 100-102. 
17Ibidem, p. 106-107. 
18Petre Otu, Îmbrățișarea Anacondei. Politica militară a României în perioada 1 septembrie 1939-22 iunie 1941, 

București, Editura Militară, 2006, pp. 66-68.  
19Idem, Cercul Militar Național, pp. 110-111.  
20 „Monitorul Oficial”, nr. 52 din 2 martie 1942, p. 1426.  
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Noua instituție avea calitatea de persoană juridică, fiind aflată sub controlul Ministerului 

Apărării Naționale. Scopul declarat era acela al organizării și întreținerii în toate garnizoanele 

permanente cercuri militare, cămine ofițerești. Membrii Casei Cercurilor Militare fiind de drept și 

admiși. Toți ofițerii activii din țară aveau calitatea de membru de drept, statut pe care puteau să îl 

dețină inclusiv cei aflați în retragere dacă plăteau cotizația impusă lunar. Conducerea casei era 

asigurată de un comitet de direcție. Fondurile proveneau din cotizațiile membrilor, fiind de 0,03% 

din solda brută. Noua legislația juridică era emisă de un regim autoritar, astfel că personalitatea 

juridică a cercurilor militare încetează o dată cu noul act normativ. Cercul Militar București își 

pierde astfel personalitatea juridică, intrând sub administrația Casei Oștirii, în urma unei convenții 

speciale cu Casa Cercurilor Militare, încheiată la 3 iulie 1943. Datorită stării de degradare, din 3 

august 1942, încep o serie de lucrări de reparație și întreținere, spațiile fiind reorganizate, fiind 

deschise magazine, ateliere, berării, cinematografe sau popote. De asemenea au fost făcute lucrări 

și la aspectul exterior ce împrejmuiește Cercul militar21.  

Bombardamentele aliate, iar mai apoi germane din 1944, au lovit o serie de clădiri 

monumentale ale României, precum Teatrul Național, dar Cercul Militar a scăpat neatins. După 

momentul 23 august 1944, Casa Cercurilor Militare a rămas în funcție încă doi ani, deoarece la 1 

octombrie 1946 ea a fost desființată, cercurile militare recăpătându-și personalitatea juridică, după 

legea din 29 ianuarie 1912. A fost doar pentru o scurtă perioadă, deoarece la 22 octombrie 1947, 

Ministerul Apărării Naționale a emis documentul „Normele generale pentru organizarea, 

conducerea, administrarea și exploatarea cercurilor militare ale Armatei”. Era un document prin 

care cercurile militare ale ofițerilor și subofițerilor, care au funcționat separat    s-au contopit, fiind 

convocate, în consecință, în garnizoane adunări generale ale acestora. Fiecare dintre aceste cercuri 

trebuia să aibă obligatoriu în organigramă câte un comandant-secund pentru educație, cultură și 

propagandă. Au fost înființate patru regiuni militare ce aveau în subordine cercurile militare din 

zona lor geografică, după modelul sovietic, alături de toate trupele dislocate în zona respectivă. La 

3 septembrie 1948 teritoriul a fost împărțit doar în trei regiuni. În clădirea Cercului Militar din 

București, au continuat să fie organizate anumite evenimente, inclusiv în cinstea Armatei Roșii. Pe 

data de 17 decembrie 1945, comandanții marilor unități au fost convocați la Cercul Militar, unde au 

avut loc discuții despre soldele ofițerilor, hrana și îmbrăcămintea trupei și implementarea unor 

educatori în unități. Tot în clădirea Cercului Militar, a fost sărbătorită cu mare fast ziua Armatei 

Roșii22, pe data de 23 februarie 1946, cu mare pompă, ceremonial și o masă opulentă, la care iau 

parte familii de ruși, familia regală și membrii Guvernului23. Cercul militar devenea astfel un loc 

preferat de întâlnire al celor care se aflau acum cu adevărat la conducerea țării. Aceștia îi vor 

schimba și numele pentru o rupere definitivă cu trecutul și istoria acestei instituții, numindu-se 

Casa Centrală a Armatei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
21P. Otu, op. cit., pp. 113-114. 
22C. V., Schuyler, Misiune dificilă. Jurnal (28 ianuarie 1945-20 septembrie 1946), Editura Enciclopedică București, 

1997, pp. 300-301. 
23P. Otu, op. cit., p. 117. 
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Capitolul 2 

SERVICIUL ISTORIC AL ARMATEI ROMÂNE 

 

 

La un an după venirea la conducerea României a Principelui Carol, în cadrul Ministerului 

de Război, a luat ființă la 17 martie 1867, Depozitul General al Războiului, fiind considerată 

direcție independentă. În compunerea acesteia intrau două secții: Secția I Harta României. Lucrăr i 

topografice interioare și Secția a II-a Lucrări Istorice. Statistica militară și lucrări regimentare. 

Secția a II-a avea o serie de atribuții importante în ceea ce privește: clasarea și conservarea 

arhivelor referitoare la operațiunile de război; redactarea oricăror operațiuni militare; istoria tuturor 

regimentelor de la începutul existenței lor; adunarea documentelor necesare pentru istoria militară a 

României; statistică militară; lucrări publicate în străinătate; examinarea anuală a lucrărilor 

militare; conservarea bibliotecii și arhivelor; organizarea armatelor străine; bibliotecile corpurilor; 

școlile regimentare. Structura a fost una ce nu a rezistat prea mult fiind desființată în același an. 

Depozitul de Război a fost reînființat în anul 1870, iar Secția a II-a Lucrări istorice și statistica 

militară avea aceleași atribuții ca precedenta dată. După împărțirea Marelui Stat Major în trei secții, 

partea istoriografică și statistică o regăsim în Secția I în anul 1884, iar în 1893, a fost format Biroul 

3, în cadrul Secției I ce avea în vedere chestiuni tactice și istorice. În anul 1896 regăsim Istoricul 

Marelui Stat Major în cadrul Biroului 1 ce se afla în Secția I Organizarea, mobilizarea și instrucția 

armatei. În anul 1897 revine în cadrul Biroului 3, iar în anul 1899 își schimbă denumirea în 

Istoricul companiilor și marilor operațiuni ale armatei24.    

În primul deceniu al secolului al XX-lea a avut loc atât schimbarea numelui acestui 

serviciu, cât și a biroului din care a făcut parte. În anul 1904 apare în cadrul Subbiroului B, ce făcea 

parte din Biroul 4 a Secției a II-a, fiind numit Etape. Mijloace de corespondență militară și 

regulamentele respective. Istoricul campaniilor. În același an, Biroul 6 din cadrul Secției a II-a se 

va numi Studii istorice, geografice și statistice. Biblioteca. Redacția revistei „România militară”. 

După doar doi ani, reapare în configurația Biroului 3 din cadrul Secției I, birou care va primi în 

anul 1907 numele Studii istorice și statistică, Referate istorice. Biblioteca, Contabilitatea 

Bibliotecii „România militară” și Cazarmarea. În luna mai 1907 sunt setate ca principale atribuții 

ale Biroului 6 din cadrul Secției a II-a: istoria militară generală; istoria militară națională; istoria 

campaniilor moderne; istoricul organizării Armatei Române; istoricul taberelor de instrucție, al 

manevrelor, al regulamentelor de exerciții și de manevre. Din anul 1909 se adaugă și Istoricul 

Statului Major General25.  

Prin Înaltul Decret nr. 3.179 din 28 octombrie 1918, în cadrul Secției a II-a Istoric și Etape, 

intrau Biroul 3 Istoric și Biroul 4 Etape și Biblioteca Marelui Stat Major. În anul 1919, Secția a II-a 

Istoric devine Secția a III-a Instrucție, Regulamente și Istoric, ce avea în compunere trei birouri, 

printre care și Biroul 3 Istoric cu trei subbirouri. Se păstrau vechile atribuții, însă apar două 

chestiuni noi: întocmirea istoricului campaniei 1916-1919 și învățămintele trase din istoria 

campaniilor. În anul 1920, problematica istorică este trecută la Secția a VI-a din cadrul Diviziei a 

II-a, cu Biroul 1 Istoric al Armatei Române și Biroul 2 Istoric al armatelor străine. În anul 1921 

numărul birourilor crește la trei, iar denumirile se modifică: Biroul 1 Istoricul perioadei neutralității 

și Campania 1916 până la 1 ianuarie 1917; Biroul 2 Istoricul Campaniei 1 ianuarie 1917 – 1 aprilie 

1921 și Biroul 3 Campanii vechi și arhivă. În anul 1922, apare Secția a VIII-a Istorică în cadrul 

Diviziei a III-a cu două birouri, Biroul 1 Perioada neutralității și operațiunile până la 1 ianuarie 

1917 și Biroul 2 Operațiunile de la 1 ianuarie 1917 până la trecerea Armatei pe picior de pace. În 

anul următor cele două birouri își schimbă numele în Biroul 1 Arhive, Cercetări, Muzeul Militar și 

Biroul 2 Studiul Campaniilor. O nouă transformare are loc în anul 1927, când Secția a VIII-a 

                                                   
24Luminița Giurgiu, „Serviciul Istoric al Armatei – 145 de ani”, în Document: Buletinul Arhivelor Militare, București, 

Anul XV, nr. 1 (55), 2012, p. 2.  
25 Marin Moșneagu, „Serviciul Istoric al Armatei”, în Enciclopedia Armatei Române, pp. 1136-1138; 
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Istoric s-a transformat în Secția a VII-a Istoric, ca făcând parte din cadrul Diviziei I cu Biroul 1 

Cercetări istorice, Biroul 2 Arhive și Biroul 3 Istoric și Muzeul Militar Național. Pe data de 30 

ianuarie 1928, Secția a VIII-a Istoric ce avea în organigrama sa Muzeul Militar Național și 

Depozitul Central de Arhivă al Ministerului Apărării Naționale, a primit denumirea de Serviciul 

Istoric. Acesta a avut o activitate foarte bogată și laborioasă reușind să adune până în anul 1937 

25.558 de dosare, 117 mape de hărți, 2.091 cărți, 187 de exemplare ale „Monitorului Oastei” și 

11.250 registre cu diverse. În octombrie 1944 în cadrul Serviciului Istoric se regăseau 45.864 de 

dosare și 3.365 de volume în bibliotecă26.  

Serviciul Istoric s-a ocupat de întocmirea unor cronologii și documentare cerute de 

instituțiile militare și civile, făcând și schimb de documente de arhivă cu armate din alte state. De 

asemenea, a identificat și clasat o mare cantitate de documente arhiviste surprinse în Banat, 

Transilvania și Basarabia și a tradus documente folositoare din punct de vedere istoric. În plan 

principal, Serviciul Istoric s-a ocupat de identificarea, trierea, adunarea și controlul arhivelor 

militare. Tot Serviciul Istoric trebuia să supravegheze conducerea Muzeului Militar Național și să 

constituie Biblioteca Marelui Stat Major. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în cadrul 

Serviciului Istoric a funcționat un Birou de Informații ce a adunat date despre mișcările extremiste, 

influența acestora în societatea românească, riscurile la care erau expuse depozitele de arhivă și 

patrimoniul Muzeului Militar Național27.  

Serviciul Istoric al Armatei este una dintre instituțiile militare de seamă, care a avut o 

evoluție deosebit de fructuoasă, atât în identificarea și trierea documentelor, cât și în cea 

publicistică. Fiind una dintre instituțiile din interiorul Armatei accesul la surse este relativ mai 

facil, însă volumul mare de muncă este cu greu acoperit de personalul puțin avut la dispoziție de 

Serviciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
26L. Giurgiu, op. cit., p. 3; M. Moșneagu, op. cit., pp. 1139-1140; Alexandru Oșca, „Serviciul Istoric al Armatei – în 

slujba Patriei, științei și a cetățenilor”, în Document: Buletinul Arhivelor Militare, București, Anul XV, nr. 1 (55), 

2012, p. 6. 
27L. Giurgiu, op. cit., p. 4. 
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CAPITOLUL 3 

MUZEUL MILITAR NAȚIONAL 

 

 

 

Muzeul Militar Național este o instituție aflată în subordinea Marelui Stat Major și 

coordonată de Serviciul Istoric al Armatei. Prin Decretul nr. 1.789 din 22 aprilie 1914 a fost 

constituită Secția Militară, din cadrul Muzeului Național. Secția organizată era subordonată 

Ministerului de Război, iar ideea constituirii acesteia i-a aparținut maiorului Radu Rosetti. Acesta a 

făcut parte alături de Vasile Pârvan și Al. Tzigara-Samurcaș de strângerea pieselor ce puteau fi 

expuse. Aceștia și-au luat munca în serios și au reușit să obțină numeroase obiecte de patrimoniu 

prin achiziții directe sau donații. În luna septembrie a anului 1923 a fost înaintat spre Ministerul de 

Război un raport cu propuneri, din partea Serviciului Istoric, ce viza conținutul științific al tematicii 

Muzeului Militar adunarea materialului referitor la arta și istoria militară a românilor. Se propunea 

înființarea unor noi secții, ce urmau să funcționeze pe lângă muzeele regionale din restul țării. În 

urma acestui raport, pe data de 18 decembrie 1923 au fost înființat Muzeul Militar Național, iar în 

anul următor a fost deschis pentru vizite, publicul putând vedea cele 17 săli și 8 galerii, intrând în 

contact cu istoria militară a poporului român. Secții speciale erau dedicate armelor de Infanterie, 

Marină, Aviație, Aerostație, Geniu, Artilerie sau Serviciul sanitar. În primul an de la deschidere 

numărul vizitatorilor a fost de 11.64828. 

Din Consiliul de conducere al muzeului au făcut parte o serie de personalități distincte în 

frunte cu profesorii Vasile Pârvan, Nicolae Iorga, I. Andrieșescu, I. Ursu, Constantin Moisil, C.C. 

Giurescu, Aurelian Sacerdoțeanu, Vl. Dumitrescu, dar și generali precum Radu Rosetti, Constantin 

Ștefănescu-Amza29 și Grigore Costandache. În ceea ce privește colecțiile muzeului, au fost făcute 

studii detaliate pentru a identifica, fișa și cataloga piesele, ce erau trecute ulterior în cataloage și 

albume organizate pe teme30. Printre astfel de realizări se pot enumera: „Albumul uniformelor 

Armatei Române (1830-1930)”; un catalog al steagurilor, catalog al armelor de foc, al fototecii, etc. 

Specialiștii muzeului au participat la diverse săpături arheologice, a fost organizată o bibliotecă 

proprie, în care se regăsesc deosebite lucrări de istorie militară și s-a înființat secția 

fotocinematografică, ce cuprindea un număr de peste 40.000 metri de peliculă în anul 1937. 

Muzeul Militar a creat diverse secții românești în muzee din străinătate, în țări ca Franța, Italia, 

Cehoslovacia, Belgia sau Iugoslavia, dar și în muzeele regionale din Sibiu, Timișoara, Arad, 

Craiova sau Constanța, inaugurate în 193331.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
28Marin Moșneagu, „Arhivele Militare Române – componentă importantă a patrimoniului arhivistic național”, în 

Ghidul Arhivelor Militare, Mihai Chiriță (coord.), București, Editura Centrului Tehnic-editorial al Armatei, 2010, p. 

13. 
29Este considerat întemeietorul muzeului. 
30Ibidem, p. 14;  
31Vasile Popa, „Muzeul Militar Național ”Regele Ferdinand I”, în Enciclopedia Armatei Române, pp. 1155-1161. 
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CAPITOLUL 4 

SERVICIUL GEOGRAFIC AL ARMATEI ROMÂNE 

 

 

 Din cadrul serviciilor și instituțiilor militare nu poate lipsi cartografia, planurile și hărțile 

topografice, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra suprafeței terestre. Planul sau harta sunt 

folosite încă din antichitate, dar la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, prind un 

contur tot mai mare. În cadrul Armatei Române se formează Serviciul Topografic Militar Român, 

prin Înaltul Ordin de zi nr. 83 din 12 noiembrie 1859, dat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. În 

cadrul Biroului de Geniu din Muntenia trebuiau continuate lucrările topografice începute în anii 

anteriori. Acesta este momentul în care începe să funcționeze Serviciul Topografic Militar Român. 

Începând cu 1867, Serviciul Topografic a făcut parte din Secția I-a Harta României, Lucrări 

topografice interioare, ce făcea parte din Depozitul Central al Războiului, ce era condus de 

colonelul George Slăniceanu. Deși a fost un început timid, s-a dorit o specializare a cadrelor pe 

acest tip de serviciu, astfel că mai mulți ofițeri români au făcut studii în țară sau străinătate, fiind 

pregătiți în domeniul geodeziei, astronomiei de poziție și topografiei. Numărul acestora a fost în 

creștere, astfel că în 1872, s-a făcut prin măsurători pe teren, harta topografică a țării la scara de 

1:20.000. În timpul Războiului de Independență din 1877-1878, Serviciul Topografic Militar a 

întreprins operațiuni pe câmpul de luptă. Chiar dacă avea personal puțin și dotări modeste, 

Serviciul Topografic Militar a reușit să întocmească și să multiplice harta generală la scara de 

1:576.000, a teritoriului țării și a reușit să procure hărți la diferite scări a teritoriilor de operații din 

Balcani, inclusiv descrieri topografice pentru direcțiile probabile de atac inamic, mai ales pentru 

trecerile peste Dunăre32. 

 În anul 1895, prin Legea asupra Serviciului de Stat Major, are loc transformarea Serviciului 

Topografic Militar în Institutul Geografic al Armatei. Institutul a rămas în compunerea Marelui 

Stat Major până în anul 1910, când a devenit Serviciul Geografic al Armatei, intrând în 

subordonarea directă a Ministerului de Război. În timpul Primului Război Mondial, Serviciul 

Geografic al Armatei, a reușit să tipărească și să distribuie trupelor hărți la scara de 1:100.000; 

1:200.000 și 1:750.000, în proiecție Lambert, reușind exploatarea fotografiilor aeriene. Au realizat 

asigurarea topogeodezică a acțiunilor de luptă. În anul 1930, printr-un nou regulament, Serviciul 

Geografic al Armatei a primit numele de Institutul Geografic Militar, după moda europeană a 

vremii. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Institutul a reușit să întocmească planuri 

directoare la scara de 1:200.000 și hărți la scările de 1:100.000 și 1:200.000. Au fost folosite 

topoplanuri, fotoscheme, fotografii aeriene și terestre, pentru actualizarea planurilor directoare și 

hărților. Specialiștii geodezi, topografi și cartografi, au dat dovadă de competență printr-un volum 

mare de muncă, de adunare de date, pentru a satisface nevoile războiului. După încheierea 

războiului, în anul 1951 serviciul se transformă în Direcția Topografică Militară33. 

 În secolul al XIX-lea se pun bazele Armatei Române moderne, astfel că inevitabil apar și 

instituții culturale deosebite, ce vor pune în valoare partea operațională prin implicarea deosebită în 

ajutorarea acesteia. Interesul arătat pentru astfel de instituții a crescut treptat și a fost la inițiativa 

unor personalități care au conștientizat rolul și perspectiva acestora. De obicei ideile au fost 

împrumutate din armatele străine europene, care și-au dezvoltat astfel de instituții. Fie că au fost 

organizate pentru relaxare, întărirea relațiilor de camaraderie, fie că au fost pentru a da un ajutor 

Armatei, acestea au avut un rol important, fiind apreciate și ajutate să se dezvolte armonios și de 

cele mai multe ori în limita bugetului alocat de autorități. 

 

                                                   
32Costică Iftimoaie, „Originile și evoluția Serviciului Topografic Militar Român”, în Revista Academia Forțelor 

Terestre, nr. 1 (29), trimestrul I – 2003, apud http://www.armyacademy.ro/reviste/1_2003/d12.pdf, accesat în data de 

18 iulie 2018. 
33Ibidem; vezi și Vasile Dragomir, Marian Rotaru, Mărturii geodezice. Tradiții și actualitate, București, Editura 

Militară, 1986.  
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