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Programul manifestării  
- Cuvânt de deschidere 

Col.r. Alexandru Ţânţarcu
- Intendenţa armatei române -
continuitate   şi interoperabilitate             

Col. Nelu Anghel 
- Surprize , surprize ... 

Cpt.r. Florin Camen  prezintă  
activitatea distinsului Col.r. Dr. Alexandru 
Manafu

Prof. Cornelia Ghinea  prezintă  
distinsa familie Dumiteru şi Maria Cârlan la 
aniversare a 50 de ani de căsătorie

- Dineu Festiv 



In fiecare an, la 1 februarie, militarii 
armatei române sărbătoresc 

Ziua Intendenţei Militare. 

Intendenţa este specialitatea militară 
considerată a fi indispensabilă în ceea ce 
priveşte aprovizionarea militarilor cu 
hrană, uniforme şi tot ceea ce înseamnă 
logistica, mai ales în perioade de război.



În  opera de unificare şi de 
modernizare a oştirii române 

un rol deosebit l-a avut 
domnitorul 

ALEXANDRU IOAN CUZA 
şi ministrul de război 

Gl. IOAN EMANOIL FLORESCU





Corifei ai Intendenţei Militare Române  

Intendent general de divizie
CONSTANTIN  ZAHARIA

,, Poate fi considerat, pe merit,
fondatorul intendenţei militare.’’

Intendent general de brigadă
DUMITRIU NICOLAE 

 ,,A rămas în istoria intendenţei 
militare româneşti  un corifeu de 

maximă mărime.’’



General de divizie prof.dr.
TRAIAN DAFINESCU

,,După trecerea în rezervă,  in anul 1993 
a fost confirmat profesor consultant 

pentru doctoranzi în logistică, dovedind 
acelaşi înalt grad de profesionalism,

meticulozitate  şi seriozitate .’’



General de brigadă
OBOGEANU A. MATEI 

Generalul Obogeanu s-a distins  prin stilul
 său de lucru degajat cu subordonaţii, fără
 departajări provocate de funcţii şi grade







Personalul serviciului intendenţei Diviziei a-7-a în 1919



Brutăria de campanie la lucru - 1919



Bucătăria Batalionului I din Regimentul 15 Infanterie - 1919



Mareşalul Antonescu gustă din felurile de 
mâncare pregătite pentru trupă, pe Frontul de Est



În imediata apropiere a frontului se serveşte masa



Calitatea României de membru NATO impune  asumarea 
unor anumite angajamente şi transformări structurale care  

vor influenţa şi arma  intendenţă (logistica). 

Obiective urmărite:
- crearea cadrului legal de funcţionare;
- îmbunătăţirea normelor de înzestrare cu echipament, 
alimente si materiale de resort şi creşterea calităţi 
acestora;
- descentralizarea sistemului de aprovizionare;
- externalizarea unor servicii atât la pace, cât şi la
campanie;
- realizarea unor structuri flexibile, compatibile și
interoperabile cu cele ale armatelor statelor membre.



Au trecut pe sub Arcul de Triumf 16 blocuri de defilare, 
reprezentând batalioanele de infanterie care s-au succedat în 

Irak şi militari participanţi la misiune în detaşamentele de Geniu, 
Medicină Militară, Logistică, Protecţie Nucleară Bacteriologică şi 

Chimică, Poliţie Militară, Informaţii, Securitate ONU

ELITA ARMATEI ROMÂNE ŞI-A ÎNDEPLINIT MISIUNEA ÎN IRAK



Colonel NELU NICU ANGHEL
PARTICIPANT LA MISIUNEA DIN IRAK a prezentat unele consideraţii  

referitoare la  interoperabilitate  şi compatibilitate 



Şcoala primară, gimnazială precum şi Liceul 
Economic în Târgovişte (1969). Între 1969-1970 
frecventează cursurile Facultăţii de 
Contabilitate din cadrul Academiei de Studii 
Economice Bucureşti. Din 1970 îmbrăţişează 
cariera militară absolvind Şcoala Militară de 
Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” (1973) şi 
Academia de Înalte Studii Militare (1984), 
Secţia servicii, specialitatea Intendenţă . 

Col.r.dr. Alexandru Manafu



DISTINŞI COLEGI ŞI CAMARAZI,

Constituie o onoare deosebită şi o şansă aparte, să pot transmite câteva din gândurile şi preocupările de o 
viaţă, către DOMNIILE VOASTRE. 

Argeşul este zona începuturilor româneşti într-o altă etapă de evoluţie, oamenii locului sunt exemple de 
onoare, demnitate, devotament şi dăruire pentru NEAM şi ŢARĂ, constituind o colectivitate aparte în actualul peisaj 
românesc, în primul rând pentru menţinerea spiritului de corp şi a camaraderiei, atât de necesare nouă românilor în 
această perioadă. 

Este deosebit de clar că personalitatea militară care a marcat destinele evoluţiei româneşti în secolul XX, 
cu originea în această zonă, este onorată prin rezultatul urmaşilor, iar spiritul domniei sale este păstrat şi transpus peste 
timp.

„E un lucru mare – spunea Democrit – când şi în nenorocire , păstrezi intenţia care corespunde datoriei 
morale!”

În acest vârtej permanent în care ne aflăm noi românii, al jocului de interese diabolice ale celor care 
dictează evoluţia pe mapamond, o astfel de activitate, de genul celei preconizate a se desfăşura în această zi de 
Domniile Voastre, nu face decât să păstreze în memoria colectivă istoria adevărată a Naţiei. Noi ca români, dacă nu 
vom descifra direcţia spre care se îndreaptă evoluţia socială, dar şi intenţiile care ne vizează pe noi, riscăm să ieşim din 
istorie. 

Dacă în acest an, la 24 IANUARIE  s-au împlinit 154 ani de la realizarea MICII UNIRI, astăzi 01 
FEBRUARIE se împlinesc 152 de ani de la înfiinţarea INTENDENŢEI MILITARE ROMÂNE. Iată că existenţa 
statului român modern, este indisolubil legată de INTENDENŢA MILITARĂ, suportul material al supravieţuirii fiinţei 
umane. 

Faptul că şi în garnizoana Piteşti, cadrele militare în retragere, în rezervă, în activitate, dar şi tot ceea ce 
înseamnă suflet şi vibraţie românească, „marchează” acest eveniment, printr-o manifestare aparte, atestă importanţa, 
respectul, onoarea, dar şi preţuirea de care se bucură INTENDENŢA MILITARĂ. Personalul militar şi civil din 
INTENDENŢĂ, ADMINISTRAŢIE sau LOGISTICĂ sunt „eroi fără glorie”, care au trudit şi trudesc la satisfacerea 
necesităţilor elementare ale individului OM.  Sunt cei nevăzuţi, care stau în spatele realizărilor, sunt cei pentru care 
spiritul de corp şi camaraderie se împleteşte cu modestia şi cu delicateţea sufletească plină de discreţie. 
Vă mulţumesc pentru invitaţie şi vă doresc sănătate, gânduri bune şi de folos sufletului.

COL. DR. ALEXANDRU  MANAFU – 01.02.2013



*Corifei ai intendenţei române, 
Bucureşti, Editura Romfel, 1996; 
*Un fiu al Olteniei – General de corp 
de armată Marin Manafu – un om, o 
epocă, un destin, Bucureşti, Editura 
Per Omnes Artes, 1996;
*Un secol de viaţă – General de 
divizie Victor Isăceanu. Bucureşti, 
Editura Per Omnes Artes, 1997;
*Intendenţa Armatei Române – 
Eroism fără glorie. Bucureşti, Editura 
Per Omnes Artes, 1999;
*Dâmboviţeni la datorie. Bucureşti, 
Editura Nelmaco, 2003.

Lucrari publicate
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ONOARE ŞI RESPECT INTENDANŢILOR
MILITARI DIN GARNIZOANA PITEŞTI ! 

Asociaţia Judeţeană Argeş
,, Basarab I’’ a CMRR

Ne face deosebită plăcere să 
vă transmitem, cu prilejul zilei

Intendenţei Militare, urări
călduroase de sănatate, 

linişte sufletească şi bucurie. 
La Mulţi Ani!

DO MNULUI

Col.r. Dr. Alexandru Manafu

MesajMesaj pentrupentru sufletsuflet



Familia Dumitru şi Maria Cârlan 

5050 DE ANI DE ANI 
PETRECUPETRECUŢŢII ÎÎMPREUNĂMPREUNĂ ÎÎNTRNTR--O O 

CĂSNICIE A IUBIRII CĂSNICIE A IUBIRII ŞŞII RESPECTULUIRESPECTULUI



Întreaga carieră militară a distinsului nostru 
camarad a fost dedicată armei intendenţă.



Darul cel mai frumos pentru familia Cârlan  

LA  MULŢI  ANI, FERICIŢI !

ANIVERSARE

50
 DE ANI DE LA CĂSĂTORIE



Familiei
Dumitru şi Maria Cârlan

Mesaj pentru suflet
Binecuvântată de Dumnezeu a fost şi este  

distinsa dumneavoastră familie. Destinul ce v-a 
purtat paşii unul către celălalt a fost călăuzit de 
norocul ce va dat şansa de a vă întâlni –suflete 
pereche . Parcursul  celor 50 de ani împreună 
sunt o mărturie a dragostei ce v-a unit, a 
respectului şi stimei reciproce, a idealurile care 
au clădit un cămin cald, civilizat pe care l-aţi 
îmbogăţit cu o fiică, care odată cu trecerea 
anilor v-a încununat cu statutul atât de frumos, 
de bunicii.
      Noi vă dorim  ca buchetul celor 50 de ani 
să-l îmbogăţiţi cu încă mulţi ani,  bucurii şi 
sănătate.

La mulţi ani !
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ONOARE ŞI RESPECT INTENDANŢILOR
MILITARI DIN GARNIZOANA PITEŞTI ! 

Asociaţia Judeţeană Argeş
,, Basarab I’’ a CMRR

Ne face deosebită plăcere să  
vă transmitem, cu prilejul zilei

Intendenţei Militare, urări
călduroase de sănătate, 

linişte sufletească şi bucurie. 
La Mulţi Ani!

DOMNULUI 

…………………………………………………………………….. 

Mesaj pentru suflet











Cercul Militar Piteşti
Ziua Intendenţei Militare – 1 Februarie 2012 

Hoinărind printre amintiri...
Aşa a început  manifestarea  dedicată ZIlei Intendenţei Militare - 2013



Cercul Militar Piteşti
Ziua Intendenţei Militare – 1 Februarie 2013



Preşedintele asociaţiei Col.r. Alexandru Ţânţarcu  
deschide  adunarea festivă dedicata aniversării

ZILEI INTENDENŢEI MILITARE   01 FEBRUARIE 2013











01 februarie 2013 
Cercul miliitar Piteşti

Maria  şi Dumitru Cârlan   
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O parte din materiale  folosite la redactarea acestui document  au 
fost preluate din Internet si Arhivele Naţionale Militare


