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Remember D-ul.gl.mr. Ioniță Botoș 

 În data de 2 iulie 2022 în localitatea Nocrich, județul Sibiu a avut loc dezvelirea bustului 

aparținînd domnului general maior Ioniță Botoș. 

 Cu acest prilej a avut loc și un mic ceremonial militar religios care a debutat cu un Te Deum 

și un parastas oficiat de preoții comunei Nocrich, localitatea de baștină a domnului general dar și de 

preotul militar al garnizoanei Sibiu. 

 Evenimentul a continuat cu dezvelirea și sfințirea bustului distinsului domn general în 

conformitate cu canoanele bisericii ortodoxe române. 

 S-au depus coroane de flori din partea familiei, a Comandamentului Logistic Întrunit, a 

Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Sibiu, a Asociației Cadrelor în Rezervă și 

Retragere din domeniul Logisticii, a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „Gl. Traian 

Moșoiu” – Filiala Bihor, a Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, a Primăriei 

Nocrich. 

 Au rostit discursuri de apreciere la activitatea desfășurată în cinstirea memoriei distinsului 

domn general Ioniță Botoș domnii : col.(rtg.) Stroilă Gabriel, col.(rtg.) Iacob Ioan, col.(rtg.) Tănase 

Valentin, directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei, gl.mr.(rtg.) Popa Gheorghe, gl.bg.(rtg.) 

Mitroi Gheorghe, primarul localității Nocrich precum și fiul domnului general col.(rtg.) medic 

Mircea Adrian Botoș. 

 La acest reușit eveniment au participat studenți de la Academia Forțelor Terestre, trompetul 

din această Academie, cadre militare active, în rezervă și în retragere din structurile de apărare, 

ordine publică și siguranță națională, Consiliul Local al comunei, în frunte cu primarul acestei 

localități, membri ai familiei, soția/văduva Mărioara Botoș, localnici în număr de 150 de persoane. 

 Domnul General Maior Ioniță Botoș a văzut lumina zilei la 4 iulie 1933 în localitatea 

Nocrich, județul Sibiu, din părinții Ioan și Maria oameni harnici și cinstiți de naționalitate română și 

religie ortodoxă, care sunt decedați și înmormîntați în cimitirul comunei. 

 Provine dintr-o familie cu patru copii, dînsul fiind cel mai mare, urmînd Ilie care a fost 

tehnician agronom, Emil fost actor și Maria fiind pensionară, singura care mai este în viață și care 

locuiește în Sibiu. 

 Școala primară și gimnazială le-a urmat în comuna Nocrich, mai tîrziu a urmat cursurile 

liceului teoretic pe care l-a absolvit cu diplomă de bacalaureat. 

 A îmbrățișat cariera armelor urmînd cursurile Școlii Militare de Intendență și Finanțe, 

specialitatea intendență, pe care a absolvit-o în 1953 cînd a fost repartizat în funcția de ajutor șef 

birou alimente la Divizia 55 Infanterie. 

 A fost promovat în funcția de șef birou alimente și furaje la Regimentul 107 Infanterie pe 

care a îndeplinit-o în perioada 1954-1959 pe care dînsul o considera ”perioada uceniciei” în 

domeniul intendenței. 

 În anul 1955 s-a căsătorit cu doamna Barbu Mărioara care i-a fost alături în întreaga carieră 

militară. 

 Împreună au petrecut clipe plăcute și fericite, avînd un singur copil, cel care avea să devină 

medic militariar către finalul carierei și comandantul/directorul Spitalului Clinic Militar de Urgență 

”Avram Iancu” Oradea. 

 Are și doi nepoți, pe Andra, medic stomatolog și cadru universitar la facultatea de medicină 

Babeș Bolyai din Cluj Napoca și pe Horia, antreprenor și cadru universitar la facultatea de științe 

economice din Cluj Napoca. 

 În cariera domniei sale s-a preocupat de perfecționarea pregătirii profesionale. În anul 1957 a 

urmat cursul de șefi spate unități și mari unități iar în perioada 1962-1963 a urmat cursul de ofițeri 

superiori în arma intendență, pe care le-a absolvit cu rezultate foarte bune. 

 În perioada 1966-1969 a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare obținînd 

rezultate foarte bune. 
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 Colegiul de Stat Major l-a urmat în anul 1979 la Academia de Înalte Studii Militare pe care l-

a absolvit ca șef de promoție. 

 Începînd cu anul 1959 a îndeplinit funcția de locțiitor al comandantului pentru logistică la 

diferite unități: Centrul de Instrucție Echipaje Tancuri și Autotunuri (1959-1963) și la Regimentul 

Tunuri de Armată (1963-1966). 

 După terminarea Academiei de Înalte Studii Militare a fost numit în funcția de locțiitor al 

comandantului pentru logistică la Regimentul 21 Tancuri din Oradea, după care a fost promovat în 

funcția de locțiitor al comandantului pentru logistică la Divizia 11 Mecanizată Carei din Oradea în 

perioada 1971-1981. 

 Datorită rezultatelor deosebite obținute a fost promovat în funcția de locțiitor al 

comandantului pentru logistică la Armata a 3-a din Craiova. 

 Ca urmare a competenței demonstrate în funcțiile pe care le-a îndeplinit a fost numit șef al 

Direcției Intendență între anii 1987-1990. 

 La începutul anului 1990 este numit în funcția de Comandant al Comandamentului 

Serviciilor Armatei care la 1 august se transformă în Inspectoratul General al Serviciilor. 

 De subliniat că în data de 15 august 1990 Școala Militară de Intendență și Finanțe se 

subordonează Inspectoratului General al Serviciilor iar în cadrul Academiei de Înalte Studii Militare 

a luat ființă Facultatea de Logistică. 

 La 30 septembrie 1993 Inspectoratul General al Serviciilor se transformă în Comandamentul 

Logistic în subordinea ministrului apărării naționale. 

 În ce privește gradele obținute de domnul general, în 1953 obține gradul de locotenent, a fost 

înaintat la termen în gradul de locotenent-major, căpitan, locotenent-colonel iar la gradul de maior și 

colonel (1974) a fost înaintat la excepțional. 

 La 11 ianuarie 1990 a fost avansat la gradul de general de brigadă iar la gradul de general 

maior la data de 25.10. 1994. 

 A fost decorat de 12 ori cu ordine și medalii ale Ministerului Apărării Naționale. 

 Pe tot parcursul carierei militare  a fost călăuzit de convingerea că un ofițer de intendență 

poate fi acela care a pornit de jos, de la diferite formațiuni și unități și a trcut consecutiv prin toate 

funcțiile la diferite eșaloane, acumulînd experiență, competență, autoritate și prestigiu. Aș mai 

adăuga altruismul, cinstea, corectitudinea, generozitatea, bonomia, pasiunea și dăruirea cu care și-a 

îndeplinit atribuțiile funcționale. 

 Domnul general a posedat o inteligență nativă, debordantă, un spirit pragmatic de excepție și 

grijă deosebită manifestată față de subordonați. 

 În luna iunie 1995, la sfîrșitul lunii iunie, domnul general, după o carieră extraordinară, de 

peste 44 de ani, și-a încheiat cariera, ieșind la pensie, stabilindu-se la Oradea. 

 A simțit permanent datoria de a împărtăși tuturor cadrelor de logistică nevoia de a repune în 

drepturile firești această armă în care s-a format ca ofițer și pe care a condus-o un număr important 

de ani.  

Astfel din această dorință a elaborat și publicat în anul 1992 împreună cu domnul general de 

brigadă Matei Obogeanu lucrarea ”Intendența armatei române de-a lungul timpurilor”. 

A fost călăuzit de crezul de a cultiva sentimente de respect și dragoste atît din interiorul 

armei noastre, cît și din partea celorlalte arme, beneficiare zi de zi ale muncii pe care o prestăm”. 

A mai elaborat în anul 1995, împreună cu un colectiv de autori, lucrarea ”Logistica armatei 

române în al doilea război mondial. (Campania din Vest) ” 

La ieșirea la pensie în ”testamentul profesional” spunea  ”cred în competența și 

profesionalismul cadrelor ce încadrează în prezent comandamentul nostru și sunt convins că vor 

acționa și în viitor cu rigoare pentru documentarea judicioasă a planurilor de aprovizionare cu 

produsele și materialele de resortul logisticii și a cererilor de fonduri și vor urmări respectarea cu 

strictețe a prevederilor legislației economice în repartizarea mijloacelor bănești în raport cu nevoile 

reale de asigurare”. 
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Mai arăta dînsul că ”în vederea perfecționării tuturor acțiunilor specifice, să se continue 

acțiunea de emitere de noi acte normative în domeniul hrănirii, echipării și asigurării cu carburanți-

lubrifianți a trupelor”.  Milita insistent pentru ”realizarea stocurilor necesare desfășurării acțiunilor 

militare la toate categoriile de materiale și păstrării integrității acestora precum și pentru 

introducerea în scurt timp a unor procedee și metode ce pot contribui la îmbunătățirea permanentă a 

întreținerii efectivelor armatei și alinierii la standardele NATO în structurile căruia aspiram să ne 

integrăm. 

De activitatea distinsului domn general Ioniță Botoș se leagă sărbătorirea a 130 de ani a 

Intendenței Armatei României la 1 februarie 1991. 

În scopul stabilirii structurii organizatorice și a rolului intendenței, Statul Major al Armatei, 

consultînd și ofițerii de specialitate din cadrul Misiunii Militare Franceze, a întocmit proiectul pentru 

organizarea intendenței. 

În perioada cînd domnul general conducea Comandamentul Logistic, s-a sărbătorit la 1 iulie 

1994, 25 de ani de la înființarea în garnizoana Chitila, în subordinea Comandamentului Serviciilor 

Armatei, Centrul de Instrucție al Serviciilor Forțelor Armate, potrivit ordinului CL 00620/1969 al 

ministrului apărării naționale. 

În anul 1994 Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor din Serviciile Armatei își schimbă 

denumirea în Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Logistică „General Constantin 

Zaharia”. 

În mesajul adresat de domnul general Ioniță Botoș, în calitate de Comandant al 

Comandamentului Logistic, spunea că „se vor impune noi eforturi și preocupări din partea 

factorilor de conducere și cadrelor didactice pentru transformarea centrului în școală de aplicații a 

armei logistice”. 

De asemenea în data de 10.11.1994 s-a sărbătorit împlinirea a 175 de ani de cînd prin Înaltul 

Decret Regal nr. 4279/10.11.1919 se înființa Școala de Intendență ca structură (secție) distinctă în 

cadrul Școlii Superioare de Război, mai bine zis a Învățămîntului Militar Economic Superior. 

Chiar în ziua de 10.11.1994 în Aula Academiei de Înalte Studii Militare, în prezența 

invitaților și a șefilor de promoții din arma logisticii au ascultat Mesajul Aniversar al Comandantului 

Comandamentului Logistic pentru sărbătorirea a 75 de ani de la înființarea Învățămîntului Militar 

Economic Superior prezentat de către domnul General Maior Ioniță Botoș. 

Rămîn memorabile cuvintele domnului general : „Vă îndemn de a da în continuare strălucire 

învățămîntului militar economic superior la nivelul standardelor internaționale ”. 

Ordonanțele Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană pe timp de pace ale 

personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională; nr. 51/1994 

privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului în timp de pace ale 

personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, au fost date în 

perioada de activitate a domnului general, care au fost aprobate prin Legea nr 143/1994. Normele de 

hrană sunt valabile și astăzi în structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională. 

După ieșirea la pensie domnul general Ioniță Botoș și-a desfășurat activitatea în cadrul 

ANCMRR „Gl. Traian Moșoiu” – Filiala Bihor în calitate de vicepreședinte. 

La data de 15 iulie 2001 domnul general Ioniță Botoș a trecut la cele veșnice fiind 

înmormîntat cu onoruri militare în prezența a peste 500 de participanți, după ce slujba înmormîntării 

a fost oficiată în biserica militară a garnizoanei Oradea de unde, pe afet de tun, a fost condus spre 

cimitir pentru înhumare. 

Pentru tot ce a făcut în vasta carieră domnul general, nu trebuie să-l uităm. 

Gl. Bg. (rtg.) Conf. Univ. Dr. Vasile Creț 

Col. (rtg.) Medic Mircea Adrian Botoș 
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