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ABSTRACT: Ştefan Fălcoianu – a general, politician, mathematician and historian – is assured of an important place in the gallery
of outstanding personalities of the Romanian Armed Forces and
of the Romanian Academy of Sciences. He was born in Bucharest,
on June 6, 1835 – 177 years ago. He successively graduated from
the Military School for Officers in Bucharest (1854–1856), the
Imperial Military School of Saint-Cyr, Paris (1860–1862) and the
Polytechnic School from Paris (1862–1864), becoming in 1876 the
first active military of the Romanian Academy of Sciences.
The legacy left for his successors by the Division General Ştefan
Fălcoianu is diverse, in the military, political, scientific and cultural fields.
The present article wants to highlight a part of the achievements
of this significant personality, not only for the Romanian Armed
Forces, but also for the Romanian Academy of Sciences.
KEYWORDS: Ştefan Fălcoianu, Romanian Armed Forces,
Romanian Academy of Sciences.
Familia Fălcoianu, originară din judeţul Romanaţi, îşi are vechimea încă
din secolul al XVI-lea prin Badea logofătul ot Fălcoi căsătorit cu jupâneasa Rada, nepoata lui Radu cel Mare. Din ramura Matei M. Fălcoianu,
la a patra generaţie, s-a născut Ştefan, fiul serdarului Ioniţă (Ianache2)
Fălcoianu şi al Raliţei Lipoveanu, la 6 iunie 1835. A avut un frate geamăn
pe nume Ion, zis matematicul, care va ajunge profesor universitar şi colaborator la Revista Română, alături de Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri
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şi Alexandru Odobescu. Ion Fălcoianu a murit la vârsta de 34 de ani în
anul 1869.
Ştefan Fălcoianu, ultimul din cei opt copii ai lui Ioniţă Fălcoianu şi al
Raliţei Lipoveanu, a întrecut cu mult prin activitatea sa multilaterală pe
ceilalţi membri ai neamului său.3

Fig. nr. 1 – Ștefan Fălcoianu

După finalizarea cursurilor secundare în Bucureşti, a fost încorporat,
la 7 aprilie 1854, ca elev al Şcolii Militare de Ofiţeri din Bucureşti, pe care
a absolvit-o în anul 1856.
Remarcat pentru activitatea desfăşurată în cei patru ani de stagiu
este trimis de Ministerul de Război, cu sprijinul domnitorului Alexandru
Ioan Cuza la Paris pentru a urma cursurile Şcolii imperiale de stat major
de la Paris (Saint-Cyr), în perioada1860–1862, absolvind-o cu menţiunea
„officer d’avenir qui rendra de grands services à son pays, si on sait l’employer
utilement”4 (ofiţer care a adus mari servicii ţării sale şi a fost un funcţionar
util). Rămâne ataşat la Marele Stat Major al armatei franceze până în anul
3
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nr. 2, fila 12.
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1864, când se întoarce în ţară cu gradul de căpitan. De menţionat că, în
perioada 1862–1864, urmează Şcoala Politehnică din Paris.
La 11 februarie 1865, căpitan fiind s-a căsătorit cu Alexandrina
Bâscoveanu (n.9 aprilie 1848 – d.3 noiembrie 1870), fata lui Nicolae
Bâscoveanu şi a Elisei Ianache Arion. Din căsătorie au rezultat patru
copii: doi au decedat nevârstnici, ceilalţi doi fiind: Lucia-Elena, născută
la 11 aprilie 1868, domnişoară de onoare a Reginei Elisaveta, căsătorită cu
Nicolae P. Romanescu, fost primar al Craiovei; Ştefan, născut în anul 1869,
colonel de artilerie, căsătorit cu Ioana, fiica doctorului Kalinderu, care a
decedat glorios în timpul Primului Război Mondial.
Frumoasa soţie, Alexandrina Bâscoveanu, se prăpădeşte la vârsta de
38 de ani. Ştefan I. Fălcoianu cere sculptorului parizian Antoine-Auguste
Préault să-i facă monumentul funerar din cimitirul Belu, Bucureşti.
În Armata României, Ştefan Fălcoianu a obţinut următoarele grade
militare: sublocotenent (7 aprilie 1856), locotenent (20 februarie 1860),
căpitan (6 iunie 1862), maior (4 septembrie 1865), locotenent-colonel (26
septembrie 1868), colonel (6 aprilie 1877), general de brigadă (10 martie
1883) şi general de divizie (10 mai 1892)5.
Funcţiile militare pe care le-a deţinut au fost numeroase. Prima funcţie a fost comandant de pluton în cadrul Regimentului 3 Linie (infanterie)
în perioada 1856–1859. În perioada 1862–1864 este numit ofiţer ataşat
Statului major al armatei franceze şi aghiotant al mareşalului Achille
Baràgay d’Hilliers.
Întors din Franţa, este numit, în anul 1864, şef de cabinet al ministrului de război, Savel Manu6. Din anul 1864 până în anul1868 este profesor
la Şcoala Militară de Ofiţeri din Bucureşti. Ulterior ocupă funcţia de ajutor al şefului Direcţiei Stabilimentelor de Artilerie şi şef de stat major al
Diviziei 1 Infanterie în perioada 1866–1868.
La 17 ianuarie 1869 este trecut în neactivitate, iar în august 1869 este
rechemat în activitate la Regimentul 4 de linie. La 16 august 1872 a trecu
din nou în neactivitate prin retragerea funcţiunii.
5
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Petre Otu, Teofil Oroian, Ion Emil, Personalităţi ale gândirii militare româneşti, Editura
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În intervalul 1870–1877 a ocupat funcţia de secretar general al
Ministerului Lucrărilor Publice şi funcţia de director general al Telegrafelor
şi Poştelor.
Urmare a pregătirilor pentru Războiul de Independenţă, Ştefan
Fălcoianu este rechemat în activitate, ocupând succesiv următoarele funcţii: director general al Administraţiei Centrale de Război (8 aprilie–20
octombrie 1877), şeful Statului Major General al Armatei Române de
Operaţii (20 octombrie 1877–29 iulie 1878), şeful Statului Major General
(1883–1884, 1886–1894), ministru de război (23 ianuarie 1884–13 ianuarie
1886). La 12 iunie 1894 a demisionat din armată.
Prin Decretul nr. 2340 din octombrie 1878 este numit delegat militar
din partea Guvernului României pe lângă Comisia Europeană însărcinată prin articolul 46 al Tratatului de la Berlin cu delimitarea hotarului
între Dobrogea şi Bulgaria. Pentru România, potrivit prevederilor acestui Congres, s-a consfinţit recunoaşterea independenţei, dar şi pierderea
judeţelor din sudul Basarabiei (Cahul, Ismail şi Bolgrad), compensată prin
primirea Dobrogei. Din această perioadă, cu referire directă la polemica
asupra delimitării acestei frontiere, Fălcoianu a răspuns: „România nu a
luat de la nimeni nimica care să nu fie al său; nu i s-a făcut har de nimeni mărirea ce a câştigat”7. Punctul de vedere al colonelului Ştefan Fălcoianu a fost
invocat, în anul 1913, la Pacea de la Bucureşti, de vechiul său prieten Titu
Maiorescu.
Redăm mai jos Fişa cu Serviciurile şi diversele posiţii – campanii ce aparţine generalul de divizie Ştefan Fălcoianu.8
Pe lângă funcţiile militare deţinute, Ştefan Fălcoianu a ocupat şi
diverse funcţii în administraţie, astfel: şef al Comisiei Guvernamentale
de trasare a frontierei româno-bulgare (1878), secretar general al
Ministerului Lucrărilor Publice, director general al Telegrafului şi
Poştei (1876–1877), director general al Direcţiunii Princiare CFR (1880,
primul director al CFR), directorul Direcţiei Regale CFR (10 octombrie 1881 – 6 martie 1883); directorul Direcţiei Generale CFR (6 martie
– 15 aprilie 1883), preşedinte al Consiliului de Administraţie CFR (21
7
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Arhivele Naţionale, Dosar Familia Fălcoianu, Cuvântarea ţinută la înmormântarea generalului Ştefan Fălcoianu, membru al Academiei Române, în ziua de 25 ianuarie de St.C.
Hepites, fila 7.
Fond nr. 3042, dosar nr. registru ofiţeri activi arma infanterie, vol. I, fila 404, de la Unitatea Militară 02405, Piteşti.
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octombrie 1895 – 11 decembrie 1899)9. A fost şi senator de Tecuci în
anul 1883.
Generalul de divizie Ştefan Fălcoianu s-a afirmat prin întreaga sa
activitate, după cum se observă, nu numai în domeniul militar, ci şi în cel
politic, ştiinţific şi cultural.

Fig. nr. 2 – Fişa cu Serviciurile şi diversele poziţii – campanii

În domeniul militar, realizările generalului Ştefan Fălcoianu au fost
numeroase, concretizate în legi, regulamente şi instrucţiuni. În anul 1883
(apoi reluată şi îmbunătăţită prin modificările din anii 1887 şi 1891), a fost
decretată Legea asupra poziţiei ofiţerilor, care, printre alte prevederi specifice,
a înlocuit poziţia de „neactivitate” a ofiţerilor prin aceea de „disponibilitate”. Tot în anul 1883 a fost emis Codul de justiţie pentru Corpul marinei
militare. Anul 1885 a consemnat difuzarea Regulamentului de luptă al infanterie, care a pus accentul pe cunoaşterea şi folosirea terenului de către
9
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militari în acţiunile de luptă şi Regulamentului Serviciului subzistenţelor, care
a dispus, printre altele, organizarea acestuia pe trei „diviziuni” principale.
Regulamentul de instrucţia cavaleriei, emis în anul 1886, prevedea, pe lângă
instrucţia specifică armei (călare), şi necesitatea efectuării instrucţiei „de
front” sau pe jos asemănătoare cu cea a infanteriei. Regulamentul de luptă
al infanteriei, difuzat în anul 1889, a introdus drept elemente de noutate,
„instrucţia plutonului” sau „şcoala de pluton”, urmată de cea de „companie”
(3 luni). La finalul acestor două etape, numai în urma constatării comandantului de regiment, urmau alte două etape, „de batalion” şi „regimentară”, de
câte 30 de zile fiecare. În acelaşi an a mai fost decretat şi Regulamentul serviciului interior al Ministerului de Război. A urmat difuzarea Regulamentului
asupra mobilizării (1890 şi 1891, cu modificări), Regulamentului serviciului
interior al Ministerului de Război (1891), Legea reangajării subofiţerilor (1892),
Legea pentru schimbarea regiunilor de recrutare a regimentelor (1892), Ordinului
circular din 28 martie 1892 cu privire la „instrucţia călăraşilor şi dorobanţilor
cu schimbul”, Legea asupra jandarmeriei rurale (1893), prin care s-a prevăzut
organizarea câte unei „companii de jandarmi rurali” în fiecare judeţ şi Legea
organizării regimentelor de cetate (1893). La 25 martie 1894 a fost decretată
Legea pentru pensiile şi ajutoarele ce se acordă militarilor, prin care, printre alte
prevederi specifice, s-a stabilit că de pensia militară pot beneficia cei rămaşi
„infirmi la război sau din cauza serviciului comandat la pace”. Redifuzat în
anul 1894, Regulamentul de luptă al infanteriei a introdus drept elemente de
noutate obligativitatea desfăşurării exerciţiilor tactice pe teren variat şi, cu
precădere, pe timp de zi şi de noapte.
În timpul mandatelor sale în Armată realizările au fost numeroase:
s-au înfiinţat cele patru corpuri de armată (Craiova, Bucureşti, Galaţi, Ia
şi) în locul diviziilor militare teritoriale (1882–1884); au început lucrările
pentru Cetatea Bucureştilor şi a regiunii fortificate Focşani – Nămoloasa
– Galaţi; s-a înfiinţat Consiliul Superior al Armatei (1878), Comitetul
Consultativ de Stat Major, comitetele consultative ale armelor şi s-au creat
funcţiile de inspectori generali de arme. Tot sub conducerea sa a fost organizat Statul Major General pe baza normelor moderne, de tip prusian şi a
învăţămintelor din perioada 1877–1878; din anul 1894, Marele Stat Major
devenind direcţia specială în cadrul Ministerului de Război, subordonată
direct ministrului.
În perioada exercitării ultimei comenzi a Marelui Stat Major, de
numele generalului Ştefan Fălcoianu se leagă nemijlocit şi inaugurarea, la
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5 noiembrie 1889, prin Înaltul Decret nr. 2073 din 8 august 1889, a cursurilor Şcolii Superioare de Război din Bucureşti, al cărui prim comandant
a fost. Şcoala Superioară de Război din România s-a numărat printre primele existente în Europa după cele de la Berlin, Viena, Paris, Torino şi
Bruxelles. Această instituţie a deschis permanent gustul ofiţerilor Armatei
Române pentru înaltele studii militare, „astfel că fiecare ofiţer absolvent s-a
trezit cu timpul, cu o metodă de lucru proprie, în raport cu cultura şi temperamentul său”10.
Ştefan Fălcoianu aprecia că un loc important în munca de educaţie cu ostaşii trebuie să fie ocupat de prevenirea abaterilor disciplinare
şi dezvoltarea spiritului de răspundere faţă de îndatoriri. Afirma că
„printre îndatoririle şefilor voi semnala una care nu trebuie niciodată uitată.
Aceea de a preveni răul, de a demasca abuzurile de abateri, de a aminti consecinţele prin ordine, căci nu trebuie să se piardă din vedere că soldatul este
tânăr şi în faţa distracţiilor, petrecerilor şi chiar a pornirilor rele uită simţământul răspunderilor ce-şi atrage şi devine adesea culpabil fiindcă nu a
fost prevenit”11.
Între anii 1891–1894, perioadă marcată de prezenţa generalului de
divizie Ştefan Fălcoianu în fruntea Marelui Stat Major, acesta a ordonat
Şcoli Superioare de Război, ca împreună cu ofiţeri de stat major, să efectueze o serie de „călătorii” de studiu pe întreaga lungime a frontierei noastre
cu Austro-Ungaria. Principalul obiectiv al acestor călătorii l-a constituit
evaluarea întregului potenţial militar al zonei, urmând ca rezultatul muncii să servească la întocmirea ipotezelor de acţiune, în diferite variante, ale
armatei române. Ca urmare, în anul 1891 au făcut obiectul acestor călătorii de recunoaştere zona Văii Bârladului şi cea a frontierei muntoase a
Olteniei, urmate în anul 1892 de cea dintre râurile Olt şi Buzău şi în anul
1893 dintre râurile Buzău şi Oituz. Valorificarea datelor culese de pe teren
s-a materializat prin întocmirea, în anul 1893, a unor noi „variante” de concentrare a trupelor române, pornind de la ipotezele anului 1888, luându-se
în calcul un nou tip de acţiune: „defensiva activă”. În fine, în anul 1894
s-a efectuat şi recunoaşterea ultimului fragment al frontierei cu AustroUngaria: zona Oituz-Dorna.
10 Col. lector univ. dr. Ion Emil, Contribuţia Şcolii Superioare de Război la dezvoltarea ştiinţei
şi artei militare în perioada interbelică, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2003, p. 5.
11 Petre Otu, Teofil Oroian, Ion Emil, op. cit., p. 162.
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În domeniul feroviar realizările remarcabile ale lui Ştefan Fălcoianu
au fost: elaborarea, împreună cu Gh. Duca şi C. Olănescu, a legii pentru
exploatarea căilor ferate ale statului (Legea 810/31 martie 1883); înfiinţarea
Şcolii Superioare de Mişcare din Bucureşti; calea ferată Buzău-Mărăşeşti,
prima linie din România realizată cu forţe proprii de ingineri şi tehnicieni români, inaugurată la 31 octombrie 1881; contribuţii la elaborarea
legii pentru unificarea tuturor căilor ferate ale statului (Legea 1887/28
iunie 1882), prin aplicarea căreia fostele direcţii Bucureşti-Giurgiu, IaşiUngheni, Ploieşti-Predeal devin secţii ale Direcţiunii Princiare a CFR.
La 22 aprilie 1885, generalul de brigadă Ştefan Fălcoianu, ministru
de Război fiind, a sprijinit direct elaborarea şi apoi aprobarea şi difuzarea
Regulamentului Bibliotecii Marelui Stat Major.
Contribuţiile sale în domeniul militar s-au concretizat şi în lucrările
elaborate şi publicate în tipografiile din Bucureşti, dintre care amintesc
următoarele titluri: Explicări generale (1880), Răspuns (1889), Conferinţă asupra disciplinei, subordinaţiunii şi îndatoririlor ierarhice (1890), Despre scrisori şi
raporturi (1892) şi Istoria Războiului din 1877–1878 ruso-româno-turc (1895).
Generalul Ştefan Fălcoianu a fost unul dintre membri fondatori ai
Comitetului de reînfiinţare al revistei „România Militară”, în anul 1891.
După reapariţia revistei a fost un sprijinitor fidel şi a contribuit permanent
la apariţia constantă a publicaţiei12.
În calitate de senator, a luat poziţie, în repetate rânduri, în problemele
întăririi capacităţii defensive a României, combătând ideea inutilităţii fortificaţiilor ce se executau pentru apărarea ţării.
Pentru întreaga activitate desfăşurată ca om de ştiinţă, a fost ales la
vârsta de 40 de ani, la 13 septembrie 1876, membru al Academiei Române,
devenind primul reprezentant al armatei ales ca membru în cea mai prestigioasă instituţie ştiinţifică şi culturală a ţării, unde, în mai multe rânduri,
a condus diverse „comitete de lucru” şi „comisii” ale acesteia. În plus,
între anii 1886–1888 şi 1898–1899, a ocupat funcţia de vicepreşedinte al
12 La 15 februarie 1864 apare la Bucureşti din iniţiativa unui grup de tineri ofiţeri primul
număr al revistei România Militară, ca publicaţie independent, având inscripţionată pe
copertă deviza: Ştiinţă, artă şi istorie militară. Prin Înaltul Decret Regal nr. 3663 din 1
ianuarie 1898, revista România Militară devine revista oficială a marelui Stat Major.
Până în anul 1989 revista apare sub diferite denumiri: revista militară general, Cultura
militară, problem de artă militară, iar din anul 1990 Gândirea Militară Românească, cu o
periodicitate de şase apariţii pe an. Sursa: http://www.mapn.ro/smg/gmr/, accesat la data
de 4 octombrie 2012, ora 21.25.
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Academiei Române; iar în perioada 1882–1905 a fost ales, de mai multe
ori, ca vicepreşedinte al Secţiei ştiinţifice a acesteia. Activitatea desfăşurată
de distinsului general a fost elogiată cu durere şi în cuvântarea ţinută la
înmormântarea sa: „Atât prin specialitatea sa, cât şi prin ştiinţa şi conştiinţa ce
punea în analizarea lucrărilor, colegul nostrum era raportarul natural al tuturor
operaţiilor militare şi geografice. Părerea sa era ascultată de Academie, care, în
mai multe rânduri, a conferit colegului nostrum demnitatea de vicepreşedinte
al Secţiunii Ştiinţifice”13.
În acelaşi timp a fost preşedinte onorific al Societăţii Politehnice din
România şi, din anul 1878, membru al Societăţii Geografice Române.

Fig. nr. 3 – Semnătura generalului Ștefan Fălcoianu (în facsimil)

Îndelungata şi prestigioasa sa activitate militară a fost răsplătită cu o serie de ordine şi medalii: „Semnul onorific” de argint (1877);
Ordinul „Osmanlie al 3-lea” (conferit de Sultanul Turciei, 1878); dreptul la
„Egiletele” cu cifra „de adjutant domnesc”; medalia „Bene Merenti”, clasa
I; Ordinul „Steaua României”, în grad de „ofiţer” (1878); Ordinul „Coroana
României”, în grad de „Mare ofiţer (1882); „Semnul onorific” de aur (1882);
„Virtutea Militară” de aur (1888); Ordinul „Steaua României”, în grad de
„Comandor” (1888); Ordinul „Hohenzollern” clasa a II-a; Crucea „Trecerea
Dunării”; Medalia „Apărătorilor Independenţei”, Medalia Comemorativă
rusă; Ordinul „Coroana României”, clasa I (1891).
Despre Generalul Ştefan Fălcoianu documentele vremii spun că „s-a
achitat în cele mai importante şi delicate misiuni în străinătate cu mult tact şi
inteligenţă, aducând ţărei mari şi reale foloase”14.
Inteligenţă superioară, de o vastă erudiţie, cu o educaţie deosebită
şi un caracter ferm, Generalul Ştefan Fălcoianu a desfăşurat o activitate
13 Arhivele Naţionale, Dosar Familia Fălcoianu, Cuvântarea ţinută la înmormântarea generalului Ştefan Fălcoianu, membru al Academiei Române, în ziua de 25 ianuarie de St. C.
Hepites, fila 7.
14 Arhivele Naţionale, Fond Familial Fălcoianu, Dosar nr. 4, fila 3.
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organizatorică şi teoretică deosebit de fructuoasă, sub semnul devizei sale,
potrivit căreia numai prin voinţă, muncă, patriotism se pot obţine succese
remarcabile.
Generalul Ştefan Fălcoianu a decedat la 22 ianuarie 1905, în Bucureşti,
fiind înmormântat în Cimitirul Bellu. „Cu încetarea sa din viaţă ţara a pierdut pe unul din luminaţii şi patrioţii săi fii, iar armata pe unul dintre cei mai
capabili generali care a luat parte la renaşterea militară a României”.15
Scurta prezentare a distinsului militar de seamă al Armatei Române
şi membru de seamă al Academiei Române, Ştefan Fălcoianu, se încheie
cu prezentarea semnăturii sale păstrată la Centrul de studii şi păstrare a
arhivelor militare istorice din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
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