Eremia
Grigorescu

28 noiembrie 1863 – 21 iulie 1919
Bucureşti

Tg. Bujor, Galaţi

90 de ani de la moarte
„Numai acela este învins care se crede învins...”
(Eremia Grigorescu)

Date biografice:

Studii:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Şcoala primară la Galaţi (1870-1874); Liceul "Vasile Alecsandri" Galaţi (1874-1878);
Academia Mihăileană din Iaşi (1878-1881);
Universitatea din Iaşi - Facultatea de Medicină şi Facultatea de Ştiinţe (1881-1882);
Şcoala de Ofiţeri din Bucureşti, secţia artilerie (1882-1884) - sublocotenent de artilerie;
Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu din Bucureşti (1884-1886);
Cursuri de matematică la Sorbona (1887-1889);
Stagiu de perfecţionare în arma artileriei, ca ataşat pe lângă Comitetul Artileriei Franceze St. Thomas d'Aquin
(Paris) (1887-1889).

Activitate socio-profesională:
➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢

predă cursul de algebră superioară şi artilerie la Şcoala de artilerie, geniu şi marină din Bucureşti (1891-1894);
activează în cadrul unei unităţi de artilerie din cadrul cazarmei Malmaison din Bucureşti (1891-1894);
subdirector (1896-1899) şi apoi director al Pulberăriei armatei de la Dudeşti (1899-1903);
director al Şcolii de Artilerie, Geniu şi Marină din Bucureşti, director al personalului din Ministerul de Război,
comandant al Brigăzii 3 artilerie;
comandantul Diviziei a 14-a şi apoi a Diviziei a 15-a ("Divizia de fier"), cu care câştigă luptele de la Mulciova
şi Arabagi (Dobrogea), de la Oituz – 1916; comandant al Corpului 4 Armată (04/01/1917);
comandant al Armatei 1 române (30/07/1917), al Corpului 8 rus şi a Diviziei Zamurskaia a Armatei 4 ruse
(31/07/1917), cu care obţine victoria de la Mărăşeşti;
inspector general de armată (1918-1919).

Decoraţii:
➢

Ordinul "Steaua României", Ordinul "Mihai Viteazul" clasa a III-a, "Legiunea de onoare" în grad de comandor
din partea Guvernului francez, Ordinul "Mihai Viteazul" clasa a II-a.
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