
Comemorarea  Eroilor  Români 
 

Consecventă preocupării sale, de promovare a trecutului eroic al poporului român și a armatei sale, 

Filiala  Județeană  Timiș a ANCMRR  care poartă cu mândrie numele celui  ce s-a jertfit în luptele 

pentru apărarea Timișoarei „Colonel Ion ENESCU” a organizat, împreună cu Bg. 18 Cercetare și 

Supraveghere „Decebal”, la Cimitirul Eroilor din Timișoara, în data de SÂMBĂTĂ 17 septembri, 

începând cu orele 11.00, comemorarea militarilor din  Regimentul 13 Călărași cazuți la datorie pentru 

apărarea Timișoarei, în cel de-al II -lea Război Mondial: Col.p.m. Ion Enescu - comandantul 

regimentului, Mr.Titus Licinius Muresan, Lt. Ovidiu Balea și a celorlalți 30 de subordonați ai lor. 

La acest eveniment au participat : comandantul Bg.18 Cercetare și Supraveghere „Decebal”  

col. Virgil FLORESCU, subprefectul  de Timiș, Sorin IONESCU, viceprimarul Timișoarei  Cosmin 

TABĂRĂ, cadre active și în rezervă și retragere, cetățeni ai Timișoarei! A fost prezentă și o echipă a 

TVR Timisoara coordonată de Nelu VLAD. Activitatea a fost deschisă, prin alocuțiunea președintelui 

Filialei Timis a ANCMRR, col.(rtr.) Constantin GOMBOȘ, privind luptele din Septembrie 1944 , 

urmată de slujba de pomenire, oficiată de mr.(r.) preot Vasilică IANCU, membru în Biroul Permanent 

al Filialei Județene Timiș „col. Ion Enescu|”, care oficiază ca preot în localitatea CUVIN din Serbia, 

apoi depunerea de flori și coroane la mormintele eroilor. A fost comemorat sacrificiul suprem al acestor 

militari care s-au jertfit pentru libertatea locuitorilor Timișoarei, respingând încercarea inamicului hitlerist 

de a ocupa orașul! Pe data de 16 septembrie 1944, luptele din jurul Timișoarei se intețesc, orașul fiind 

înconjurat din trei părți de inamicul hitlerist și hortist! La primirea misiunii de apărare a Timișoarei, bravul 

comandant al R.13 Călărași a raportat superiorilor săi: „Cât timp suntem în viață, trupele germane nu 

vor ocupa orasul". In toiul luptelor Punctul de Comanda al Regimentului, situat într-o casă din 

Cartierul Fratelia, lângă vama Fratelia, a fost descoperit și bombardat intens, cu lovituri de brand, rănindu-

l grav  pe lt.col Ion  ENESCU  și ucigându-i pe toți ceilalți aflați în apropiere. Transportat la spital, cu 33 

de schije în corp, lt.col. Ion ENESCU nu a mai putut fi salvat și astfel duminică 17 septembrie la ora 

20,45 inima acestui brav comandant a încetat să mai bată! Prin jertfele acestor eroi, orașul Timișoara nu a 

fost ocupat! 

In memoria acestor eroi și pentru jertfele lor Oficialitățile vremii au avansat, post mortem, la 

gradul de „Colonel” pe lt.col. Ion ENESCU decernându-i-se și  titlul de „Cetățean de Onoare” al 

orașului Timișoara, iar câteva străzi din Timișoara poartă numele de : „Col. Ion Enescu”, ”Lt. Ovidiu 

Balea”, „Regimentul 13 Călărași” etc. Am comemorat  aici, dăruirea și spiritul de sacrificiu al 

militarilor  români, jertfiți  pe altarul patriei, intru-in veci existenței sale!! 

Mai jos și câteva fotografii surprinse, la fața locului! 

 

 
 

 



                                      
 

 

 


