
 

 

IN  MEMORIAM 

 Biroul Permanent Central al ANCMRR anunță cu profund regret trecerea în 

neființă, la data de 06.03.2015 a celui ce a fost general locotenent (r) prof.univ.dr. 

IULIAN  TOPLICEANU. 

 A văzut lumina zilei la 28 iulie 1929 pe meleagurile încărcate de istorie și cultură 

ale Iașului.  Încă din anii tinereții, când în anul 1948 și-a îndreptat pașii către porțile 

Școlii Militare de Artilerie de la Sibiu și până la trecerea în rezervă, în anul 1991, s-a 

dedicat trup și suflet carierei militare. A fost un militar care a iubit profesia de ostaș al 

Armatei României având permanent ca deviză „PATRIE - ONOARE”. 

 A trecut prin toate funcțiile de comandă de la secție (pluton) până la cea de 

Comandant al Armatei 4 și cea de Comandant al Trupelor de Uscat, dovedind reale 

calități de stat majorist și de bun comandant. 

 Ca urmare a bogatei sale activități și a rezultatelor deosebite, pe parcursul anilor a 

obținut titlul de „Doctor în știința și arta militară” și i s-a conferit titlul de Profesor 

Universitar. 

 A desfășurat o importantă activitate didactică împletită cu cea de cercetare 

științifică și publicistică. Astfel, pentru cele peste 35 de studii și articole publicate în 

diferite manuale militare, pentru comunicările susținute în sesiuni științifice organizate în 

țară și în străinătate și pentru cele peste 15 lucrări publicate, a fost primit în rândurile 

membrilor titulari ai Academiei Oamenilor de Știință din România. 

 După trecerea în rezervă, fostul general locotenent Iulian Topliceanu a rămas 

aproape de armată, făcând parte din A.N.C.M.R.R., ca președinte al acesteia timp de 

peste 15 ani (1991 - 2007). 

 Numele fostului generalul locotenent (r) prof.univ.dr. IULIAN  TOPLICEANU va 

rămâne în istoria Armatei României ca una din personalitățile de seamă care a contribuit 

din plin la dezvoltarea gândirii militare românești. 

 Dumnezeu să-l odihnească în pace ! 

 Vicepreședinte al ANCMRR 

  Gl.Mr.(r) // Victor  CONSTANDA // 


