
ZIUA  TANCHIȘTILOR LA 103 ANI – SĂRBĂTORITĂ ÎN 

GARNIZOANA TG. MUREȘ 

 

 Puțini câți au mai rămas, dar veritabili tanchiști, au ținut sa își serbeze 

ziua dedicată lor, zi ce corespunde datei de 1 August 1919, când, în urmă cu 103 

ani în Garnizoana Mihai Bravul se constituie primul batalion de care de luptă. 

 România a fost astfel printre primele țări din sud-estul Europei dotată cu 

mașini de luptă blindate. 

 Dacă la începutul celui de-al II-lea Război Mondial, România dispunea 

numai de Regimentele 1 și 2 care de luptă, unități cu care a luptat atât în Est cât 

și în Vest, la finele acestor conflagrații, ținând cont de eficiența noii mașini de 

luptă deosebite prin: puterea de foc, mobilitate și protecția echipajelor prin 

blindaj, arma tancuri a cunoscut o evoluție deosebită. 

 Aniversarea Zilei tanchiștilor a început cu intonarea Imnului Național, s-a 

păstrat apoi un solemn moment de reculegere în memoria tanchiștilor ce nu mai 

sunt printre noi, după care preotul garnizoanei Tg. Mureș, Dorin Ioan Șandor a 

ținut o slujbă de pomenire. 

 Despre ziua armei tancuri și evoluția în timp a acesteia a vorbit maiorul 

(rz.) Mihai CIUPU. 

 Din cuvântul tanchistului Mihai CIUPU, cât și din amintirile din cei 18 

ani trăiți în Divizia 6 Tancuri ”Horea, Cloșca și Crișan” de către cel ce scrie 

aceste rânduri, am reținut: 

 Municipiul Tg. Mureș devine o gazdă bună a tancurilor încă din 1956 

când în cazarma de pe strada Nicolae Bălcescu este mutat Regimentul 2 

Tancuri. Din 01 iunie 1961, Divizia 6 Mecanizată ”H.C.C.” se transformă în 

divizie de tancuri, având un regiment de tancuri în Tg. Mureș și două regimente 

de tancuri la Turda. S-a constituit astfel forța de izbire a Armatei Române, forță 

capabilă să desfășoare acțiuni de luptă în oricare zona de operații a țării și chiar 

în alte teatre. S-a făcut un salt calitativ și în ce privește dotarea. Inițial au fost 

înzestrate regimentele de tancuri cu tancuri T-54-100 și apoi cu tancuri T-55-

100. 

 Mergând pe linia îmbunătățirii înzestrării armatei cu tehnică de luptă 

modernă și cu cheltuieli mai mici, industria românească de apărare, cu eforturi 

deosebite, a realizat tancurile românești P-125, TR-85, TR-85 M1, TR-800, 

devenind astfel unul dintre producătorii de tancuri recunoscuți pe plan mondial. 

 Sărbătoarea zilei de 01 august a fost onorată prezența organelor locale, 

dintre care menționez: Subprefectul Județului Mureș - Nicolae-Florin Pălășan, 



Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș - Ovidiu Georgescu, Rectorul 

Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil 

Palade” din Tg. Mureș, reprezentanți ai tuturor structurilor din sistemul național 

de apărare, ordine publică, securitate națională și autoritate judecătorească. 

 Poate aș fi nedrept dacă în acest scurt material nu aș menționa cel puțin o 

parte dintre cei care au depus eforturi deosebite ca unitățile de tancuri în care au 

lucrat să fie unități cu rezultate deosebite. 

 Primii tanchiști sosiți odată cu înființarea Diviziei 6 Tancuri ”H.C.C.”, în 

sprijinul comandantului acesteia, col. Constantin Berteanu, îi menționez pe 

Șeful de Stat Major, col. Dumitru Tărnăuceanu și șeful B.O.P.L., col. Agapie 

Coman, ofițeri de valoare și cu multă experiență. 

 S-au remarcat pe întreaga perioadă de existență a Diviziei 6 Tancuri, atât 

în comandamentul acesteia, cât și în unitățile subordonate în care au lucrat, 

generalii: Milea Vasile, Cheler Paul, Scrieciu Ion, Săftescu Ion, Stan Ioan, 

Ștefănescu Marin, Mușat Stoica, Gușă Ștefan, Chiriliuc Liviu, Iovănel Paul, 

Irimie Solomon, Oprea Nicolae și coloneii: Cărăuș Nicolae, Bochiș Aurel, Filip 

Viorel, Achil Balcan, Victor Lăcătușu, Aurel Surdu, locțiitorii comandantului 

marii unități, șefii de arme și servicii. Un aport aparte a fost din partea maiștrilor 

militari și a subofițerilor, atât în întreținerea tehnicii cât și în instruirea 

echipajelor în care aceștia erau mecanici conductori sau comandanți de tancuri. 

 Desigur că atât divizia de tancuri  cât și unitățile nu puteau să facă față 

sarcinilor ce le reveneau fără aportul celorlalte arme. Acesta probabil a fost și 

motivul pentru care mulți colegi din celelalte arme au ținut să fie alături de 

tanchiști și să se bucure împreună cu ei de ziua lor, să le ureze ”La mulți ani!” 

rezerviștilor din arma tancuri iar celor activi rezultate deosebite în toate ocaziile. 

Gl.mr.(rtg.) Gheorghe POPA   


