
 

 

      

 

         PE URMELE EROILOR DIN TOAMNA PATIMIRII NOASTRE 

 

 

În ziua de 10 septembrie 2022, am participat la o activitate de cinstire a eroilor 

R 15 „Războieni”, la Slănic Moldova, organizată de Bg.15 „Podu Înalt” Iași, 

continuatoarea traditiilor de luptă ale „Plăieșilor lui Ștefan cel Mare” și Primăria 

orașului Slănic Moldova. Din partea brigăzii a participat comandantul  brigăzii col 

Tamaș Claudiu, fanfara  militară  și garda   de onoare.                                                                                                                                                

 Autoritățile au fost reprezentate de subprefectul județului Bacău  Narcis Jitaru  

si primarul orașului Slănic Moldova Baciu Gheorghe. Din partea ANCMRR Filiala 

Județeană „Henri Coandă” Iași  au  participat  col.(r) Pancu Gheorghe, președintele 

filialei cu un număr de 14 membrii, toți foste cadre  ale R 15 „Războieni” și col(r) 

Radu Vasile vicepreședinte al Ligi Rezerviștilor din Armata Națională a Republicii 

Moldova.  Cu acest prilej m-am intâlnit cu fostul meu comandant al companiei 8 

I/Regimentul 15 „Războieni”, respectiv lt.maj. Vasile Jenică Apostol, actualimente 

general de armată (4 stele), conf.dr., președinte de onoare al ANCMRR Filiala 

Judeteană „General NICOLAE SOVA”  Bacău.                                                                                                                                   

Activitatea de cinstire a eroilor de la CIREȘOAIA, județul Bacău, din primul 

război mondial trebuia să se desfășoare  chiar pe locul crâncenelor lupte de acum 105 

ani, dar condițiile meteorologice  nu ne-au permis deplasarea la monumentul ridicat 

de Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” Iași si Primăria orașului, așa că manifestările 

s-au desfășurat in Parcul National al orasului. A fost un bun prilej, pentru turistii 

aflati in oras  si pentru cetătenii localitătii să asiste  la ceremonial .                                                                                                                                          

 Au evocat faptele de arme ale celor din R 15 „Războieni”, de la Ciresoaia, 

primarul orasului, subprefectul judetului Bacău și generalul de armată Vasile Jenică 

Apostol. Ca fost  ofiter al  R 15 „Războieni” si bun cunoscător al traditiilor de luptă  

ale acestuia, s-a oprit mai pe larg la Bătălia de la Oituz si luptele crâncene  de la 

Gura Slănicului  si Dealul Ciresoaia, unde s-au remarcat eroii din R.15 Războieni . 

De fapt afirma dumnealui,  bine documentat  asupra evenementelor,R.15 Războieni a 

participat la bătălia Oituzului din decembrie 1916 (când rămăseseră doar cu 300 de 

oameni)  si până spre iarna  1917-1918.                                           

Cele mai crâncene lupte au fost în zilele de 27 august / 8 septembrie si 29 

august / 11 septembrie . După calendarul gregorian, luptele au fost intre 8-11 

septembrie  1917. numai in aceste zile au căzut in luptă, 3 ofiteri si 509 din partea 

trupei (340 morti si 169 răniti). Ca și in toamna si iarna lui 1916 / 1917, când in 

bătălia de la Oituz s-a remarcat generalul Eremia Grigorescu, cel care a lansat 

celebra deviza „PE AICI NU SE TRECE”, nici în toamna  lui 1917 nu s-a putut 

trece, și aceasta și datorită eroismului si jertfelor R 15 „Războieni”.                                                             

 La finalul luărilor de cuvânt, comandantul Brigăzii reamintea celor prezenți 

că noi, cei din ziua de astăzi si celor din viitor ne revine datoria să apărăm si să 

menținem tot ceea pentru care înaintașii noștri au dat suprema jertfă   pe câmpurile 

de luptă.  

 A consemnat:  

Col(r) Chirilă Constantin - vicepresedinte al Filialei Judetene  „Henri Coandă” Iasi.                                           
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 


