
 
 

OMAGIU PRIMULUI MILITAR ROMÂN CĂZUT ÎNTR-UN TEATRU DE OPERAȚII 

DUPĂ CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

 

 În orașul Aleșd, ziua de 18 mai a fost dedicată comemorării eroului sublocotenent  post-

mortem IOSIF SILVIU FOGARAȘI, primul erou român căzut la datorie după cel de-al doilea 

război mondial într-un teatru de operații din Afganistan. 

 Cu acest prilej, la mormântul eroului din cimitirul orășenesc au participat Răzvan Puia, 

directorul cancelariei Instituției Prefectului Bihor, primarul orașului Aleșd, Ioan Todoca, 

înlocuitorul comandantului garnizoanei Oradea, lt.col. Sfârlea Liviu, gl.bg.(r)dr. Vasile Creț, 

președintele A.N.C.M.R.R. „GL.Traian Moșoiu”- filiala Bihor, col.(r) ing.Dan Poinar, 

președintele A.N.C.E. „Regina Maria”, o delegație a A.N.C.E. „Frații Buzești”- filiala Dolj, 

condusă de președintele asociației col.(r) Florescu Marinel, care i-a fost comandant eroului  

slt.(p.m.) Fogarași Iosif  Silviu în Afganistan, un sobor de trei preoți în frunte cu preotul militar 

al garnizoanei Oradea, Ioniță Mircea, gl.(r) Ghitaș Gavril, șeful comenduirii garnizoanei 

Oradea, mr. Dudău Constantin, fanfara garnizoanei, garda cu drapelul de luptă și un pluton de 

militari aparținând Centrului 54 Comunicații, cadre militare active, în rezervă și retragere din 

structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională, consilieri locali ai orașului Aleșd, 

cadre didactice, elevi, locuitori ai orașului alături de familia eroului. 

 Ceremonialul militar-religios a început la orele 11.00 cu întîmpinarea persoanelor 

oficiale, prezentarea onorului și salutul drapelului. Fanfara militară a intonat imnul național al 

României, după care s-a ținut un moment de reculegere în semn de cinstire în memoria celui 

care a fost slt.(p.m.) Fogarași Iosif Silviu. Cei trei preoți au ținut o slujbă de parastas pentru 

pomenirea eroului. 

 Domnul Ciprian Bica împreună cu doamna Ioana Ghitaș, cei care au moderat întregul 

ceremonial au dat cuvântul unor participanți. Primul care a luat cuvântul a fost primarul 

Todoca Ioan, care a adus un omagiu eroului, precum și mulțumiri celor care au fost prezenți la 

ceremonial. A urmat la cuvânt președintele A.N.C.M.R.R.„Gl.Traian Moșoiu”- filiala Bihor, gl 

bg.(r) dr. Vasile Creț, care a arătat că slt.(p.m) Fogarași Iosif Silviu, a intrat în istoria poporului 

român ca primul militar român căzut la datorie într-un teatru de operații în Afganistan, în ziua 

de 11 noiembrie 2003, orele 11.00. Coincidența face ca la 11 noiembrie în pădurea Campiegne, 

în Franța, să se semneze armistițiul care punea capăt primului război mondial, odată cu 

capitularea Germaniei. Această zi de 11 noiembrie a fost decretată ca „Ziua Veteranilor”, în 

cinstea celor care au luptat în teatrele de operații în afara teritoriului național. 

 A luat cuvântul domnul col.(r) Marinel Florescu, relatând pe scurt împrejurările în care 

a căzut la datorie slt.(p.m.) Iosif-Silviu Fogarași, precum și slt.(p.m.) Mihail Samuilă, care a 

fost rănit în aceeași zi dar a decedat după două zile, fiind înmormântat la Beiuș. Un cuvânt 

interesant a rostit prof. Titi Vasile membru al A.N.C.E.„Frații Buzești”- filiala Dolj, care a ținut 



o frumoasă lecție de istorie. A urmat elevul Adrian Bogdan de la colegiul tehnic „Alexandru 

Roman” și doamna prof. Alina Burle de la liceul teoretic „Constantin Șerban”. 

 Sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogarași a fost decorat cu ordinul „Virtutea 

militară în grad de cavaler”. Ceremonialul a continuat cu depunerea de coroane și s-a încheiat 

cu defilarea detașamentului de onoare. 

 De menționat că în ziua de 17 mai a avut loc un ceremonial militar religios la Beiuș, în 

memoria slt.(p.m.) Mihai Anton Samuilă, la care pe lângă oficialități și oaspeții A.N.C.E. 

„Frații Buzești” au participat și cadrele militare în rezervă și retragere din subfiliala Beiuș a 

A.N.C.M.R.R.„Gl.Traian Moșoiu” filiala Bihor. 
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