
ANTONESCU, ION 
Mareşal, om politic 
N. 2 iun. 1882, Piteşti - m.1 iun. 1946, Jilava. 
 
A absolvit Şcoala Fiilor de Militari din Cra-

iova (1902), Şcoala de Infanterie şi Cavalerie 
din Bucureşti (1904), Şcoala de Cavalerie din 
Târgovişte (1906) şi Şcoal a  Superioară de 
Război din Bucureşti (1911). 

La Craiova, ca elev, între 1898-1902, a 
obţinut permanent premiul I şi a fost trecut pe 
placa memorială amplasată pe şcoală, fiind 
şef de promoţie. 

Parcurge toate treptele ierarhiei militare: 
sublocotenent (1904), locotenent (1908), 
căpitan (1912), locotenent colonel (1917), general de brigadă (1931) 
şi mareşal (1941). A fost numit în Marele Stat Major (1913), şef al 
Biroului Operaţii al Statului Major (1916), al Grupului de Armate 
general Prezan (1916), al Biroului Operaţii al Marelui Cartier General 
(1916-1920), ataşat militar la Paris (1922), Londra şi Bruxelles 
(1923-1926). 

A comandat Centrul de Instrucţie al Cavaleriei Sibiu (1926-1927), 
Şcoala Superioară de Război Bucureşti (1927-1931; 1931-1933), şef 
al Marelui Stat Major (1933-1934), al Diviziei 3 Infanterie (1935-
1937), al Corpului 3 Armată (1938), şi al grupării de armate româno-
germane (1941). A fost ministru al Apărării (1937-1938, 1940), al 
Aerului şi Marinei (1938), al Afacerilor Străine (1941), preşedinte al 
Consiliului de Miniştri (1940-1944) şi şef al statului (5 sept. 1940 - 23 
aug. 1944). După abdicarea regelui Carol al II-lea în favoarea fiului 
său Mihai I, devine conducător al statului, asociindu-se la guvernare 
cu organizaţia de tip fascist Garda de Fier.  

În 1919 a fost decorat de Regele Ferdinand I cu Ordinul militar 
Mihai Viteazul clasa a III-a, pentru meritul personal în reuşita 
operaţiunilor militare din Transilvania. Din 22 iun. 1941, participă la 
războiul împotriva URSS pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei, 
în calitate de comandant al grupului de armate româno-germane 
Antonescu. 
La 21 aug. 1941 a fost decorat de Regele Mihai I cu Ordinul militar 
Mihai Viteazul clasa I, pentru contribuţia personală la victoria trupelor 
române în Basarabia, Bucovina şi Transnistria. Arestat, deţinut în 
România şi Uniunea Sovietică; condamnat la moarte şi executat 
(1946). 
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