
La Trec\toarea Eroismului
Românesc - Pasul Vâlcan, cota

1621, unde osta[ii Armatei
Române, `n august 1916, cu

sânge `n locul cernelii [i
baioneta `n locul condeiului au
scris pe vecie numele ]\rii
România Mare, s-a desf\[urat
cea de a VII-a edi]ie a  mani-
fest\rii „De la R\zboiul ~ntre-
girii la Marea Unire“.

Activitatea a fost organizat\
de Filiala Jude]ean\ Hune-
doara „Sarmizecetuza“ a ANC-
MRR „Alexandru Ioan Cuza“ `n
strâns\ colaborare cu prim\ria
ora[ului Vulcan.

Evenimentul a fost onorat
de o delega]ie a ANCMRR „Ale-
xandru Ioan Cuza“ condus\ de
pre[edintele acesteia, Gl.lt.(rtr)
Neculai B\hn\reanu, precum
[i de membrii ai Filialelor Ju-
de]e Gorj, Dolj [iVâlcea.

Au participat la aceast\
activitate prefectul jude]ului
Hunedoara, C\lin-Petru Mari-

an, membrii ai Consiliilor ju-
de]ene Hunedoara [i Gorj, pri-
marii localit\]ilor Vulcan -
Meri[anu Ion-Cristian, Aninoa-
sa - Nicolae Dunca, Uricani -
D\nu] Buh\escu [i B\ni]a -
Marcu Petre. A fost prezent un
numeros public.

Pe platoul Ansamblului co-
memorativ din Pasul Vâlcan a
avut loc ceremonialul militar [i
religios. ~n acordurile mar[ului
„Trece]i Batalioane Române
Carpa]ii“, au defilat cele 12
Drapele de lupt\ ale unit\]ilor
care au purtat lupte pe aceste
locuri. A fost oficiat serviciul
religios de p\rintele protopop
Petrache Cre]u [i  un sobor de
preo]i pentru slujba de pome-
nire a eroiilor miltari c\zu]i la
datorie pe aceste `n\l]imi.

Au rostit alocu]iuni repre-
zentan]i ai oficialit\]ilor locale
din Hunedoara [i Gorj, pre[e-
dintele ANCMRR „Alexandru
Ioan Cuza - Gl.lt.(rtr) Neculai
B\hn\reanu, pre[edintele Fi-
lialei Jude]ene Hunedoara a
ANCE „Regina Maria“ - {chio-
pu Dorel, pre[edintele Filialei
Jude]ene Hunedoara a ANCM-
RR - col.(rtr) Mircea Constanti-
nescu. A fost citit un scurt
mesaj al nepoatei Generalului
erou Ion Dragalina. 

~ntregul ansamblu memori-
al a fost pavoazat cu drapele
na]ionale tricolore. ~n semn de
pios omagiu [i recuno[tin]\,
delega]iile participante au
depus coroane de flori la Gru-
purile statuare ale Ansam-
blului memorial, la Monumen-
tul [i la Cucea eroilor.        

AArrttiiccooll  rreeaalliizzaatt  ddee  CCooll..((rrttrr))
iinngg..  MMaarriinn  AANNDDRREEII

8Iulie-SSeptembrie  2022
Eroi au fost, eroi sunt `nc\

CM
YK

Colegiul  de  redac]ie:  
 Col.(r.) Gheorghe Pancu - Pre[edintele Colegiului,

Dan Teodorescu,  Pre[edintele Ligii Scriitorilor Români -
Filiala Ia[i - Nord Est, Preot prof. univ. dr. Mihai Valic\,
Pr. Andrei Vinca  Seniori editori: Col.(r) Constantin
Chiril\, Col.(r) Ionel Pintilii, Col.(r) Emil-Tiofil B\lteanu,
Col.(r) Vasile Radu - C\l\ra[i, R.Moldova, Col.(r)
Alexandru Gorgan, Chi[in\u; Col.(r) Iurie Nighina - B\l]i
 Redactor responsabil: Georgeta Radoslavescu 
Secretar general de redac]ie: Col.(r) Dumitru Zaharia 
Secretar tehnic de redac]ie: Col.(r) Mihai Prisecaru 
Documentare: Viorica Pancu  Fotoreporteri: Col.(r)
Silviu B\d\r\u, Sublocotenent Eugen Mihai, Plutonier-
adjutant Lucian Irimia  Distribu]ie: Slt.(r) Emil
Burlacu, Slt.(r) Vasile Antici, Slt.(r) Consilian Buiciuc 
Tehnoredactare computerizat\: Lucian Marian    

Adresa redac]iei: Cercul Militar Ia[i, Bd. Carol I nr.7; Tel. 0742-078745, 0775-332.970, 0722-669369; 0332-434039;
Fax: 0332-402806, 0232-212831; www. ancmrr.ro; E-mail: gica_pancu@ yahoo.com [i radoslavescu@gmail.com

RREEZZEERRVVIISSTTUULL,,  AANN  XXIIII,,  NNrr..  33  ((115533-115566)),,  IIuulliiee-SSeepptteemmbbrriiee  22002222

CCooll..((rr))  GGhheeoorrgghhee  PPAANNCCUU

~n ziua de 25 septembrie a anului
2022, `n satul Bosia, comun\ Ungheni,
jud.Ia[i,  a avut loc sfin]irea Cimitirului
Militar IOAN MIHAIL RACOVI}|, `n
prezen]a IPS  Teofan,  Arhiepiscop al
Ia[ilor [i Mitropolit al Moldovei [i
Bucovinei, a protopopului Profir Marius
Daniel [i a preotului paroh Guri]\ Ioan
din satul Bosia. Din partea organelor
jude]ene a participat Costel Alexe,
pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i,
primarul de la Ungheni Marcu Iulian,
locuitori ai comunei Ungheni, Garda de
onoare [i Fanfara militar\, cadre active,
cadre `n rezerv\ [i `n retragere de  la
Filiala Jude]ean\ „Henri Coand\“ Ia[i,

de la Cultul Eroilor „Regina Maria“,
Filialele Ia[i [i Bac\u, reprezentan]i ai
Muzeului Municipal Ia[i [i ai Muzeului
Militar „Ferdinand I“ Filiala Ia[i.

Dup\ sfin]ire au luat cuvântul  pri-
marul Marcu Iulian, pre[edintele CJ.
Costel Alexe, Stafie Leonard, director
adjunct al APIA Ia[i [i col.(r) B\lteanu
Emil Tiofil, pre[edintele Asocia]iei
„Grânarii“ Ia[i. Din cuvântul primaru-
lui Marcu  Iulian a reie[it faptul c\ `n
zona s-au g\sit trei gropi comune cu
eroi români [i germani, cu eroi români
[i ru[i [i  cu eroi români, din care circa
58 sunt din comuna Ungheni. 

Cu acest prilej, col.(r) B\lteanu Emil
Tiofil a primit din partea IPS Teofan
„Distinc]ia de Vrednicie“. VVrreeddnniicc  eessttee!!
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~n ziua de 10 septembrie 2022 am
participat la o activitate de cin-
stire a eroilor R. 15 „R\zboieni“,

la Sl\nic Moldova, organizat\ de Bg.15
„Podu ~nalt“ Ia[i , continuatoarea tradi-
]iilor de lupt\ ale „pl\ie[ilor lui {tefan
cel Mare [i Sfânt“[i Prim\ria ora[ului
Sl\nic Moldova. Din partea Brig\zii a
participat `nsu[i comandantul  Brig\zii
Col. Tama[  Claudiu,  Fanfara  militar\
[i Garda de  onoare.                         

Autorit\tile au fost reprezentate de
subprefectul jude]ului Bac\u - Narcis
Jitaru  [i Primarul ora[ului Sl\nic Moldo-
va - Baciu Gheorghe. Din partea AN-
CMRR, Filiala Jude]ean\ „Henri Coand\“
Ia[i,  au  participat  Col.(r) Pancu

Gheorghe, Pre[edintele filialei, cu un
num\r de 14 membrii, to]i foste cadre  ale
R 15 „R\zboieni“.  Cu acest prilej m-am
`ntâlnit cu fostul meu comandant al com-
paniei 8 I/Regimentul 15 „R\zboieni“,
respectiv lt.maj.Vasile Jenic\ Apostol, azi
general de armat\ (4 stele), conf.dr.,
pre[edinte de onoare al ANCMRR - Filiala
Judetean\ „General Nicolae {ova“ Bac\u 

Activitatea de cinstire a eroilor de la
Cire[oaia, jude]ul Bac\u, din Primul
R\zboi Mondial, trebuia s\ se desf\-
[oare  chiar pe locul crâncelor lupte de
acum 105 ani, dar condi]iile meteorolo-
gice nu ne-au permis deplasarea la mo-
numentul ridicat de Brigada 15 Meca-
nizat\ „Podu ~nalt“ Ia[i [i Prim\ria
ora[ului, a[a c\ manifest\rile s-au des-
f\[urat `n Parcul Na]ional al ora[ului. A
fost un bun prilej, pentru turi[tii afla]i

`n ora[  [i pentru cet\]enii localit\]ii,  s\
asiste  la ceremonial.  

Au fost evocatE faptele de arme ale
celor din R 15 „R\zboieni“, de la Cire-
[oaia, de c\tre primarul ora[ului, sub-
prefectul jude]ului Bac\u, generalul de
armat\ Vasile Jenic\ Apostol  care, ca
fost  ofi]er al  R 15 „R\zboieni“[i bun
cunosc\tor al tradi]iilor de lupt\  ale
acestuia, s-a oprit mai pe larg la B\t\-
lia de la Oituz, la luptele crâncene  de la
Gur\ Sl\nicului  [i Dealul Cire[oaia,
unde s-au remarcat eroii din R 15
„R\zboieni“ Ia[i. De fapt, afirm\ dum-
nealui,  bine documentat  asupra eveni-
mentelor,  R 15 „R\zboieni“  a partici-
pat la b\t\lia Oituzului din decembrie
1916 (când r\m\seser\ doar cu 300 de
oameni)  [i pân\ spre iarna  1917-1918.
Cele mai crâncene lupte au fost `n zilele

de 27 august/8 septembrie [i 29 august
/11 septembrie. Dup\ Calendarul grego-
rian, luptele au fost `ntre 8-11 septem-
brie  1917. Numai `n aceste zile au
c\zut `n lupt\ 3 ofi]eri [i 509 din partea
trupei (340 mor]i [i 169 r\ni]i). Ca [i `n
toamna [i iarna lui 1916/1917, când `n
b\t\lia de la Oituz s-a remarcat gener-
alul Eremia Grigorescu, cel care a
lansat celebra deviza „Pe aici nu se
trece“, nici `n toamna  lui 1917 nu s-a
putut trece. {i aceast\ [i datorit\ erois-
mului [i jertfelor R 15 „R\zboieni“.         

La finalul lu\rilor de cuvânt, coman-
dantul Brig\zii reamintea celor
prezen]i c\ nou\, celor din ziua de
ast\zi [i celor din viitor, ne revine dato-
ria s\ ap\r\m [i s\ men]inem tot ceea
pentru care `nainta[ii no[trii au dat
suprem\ jerf\  pe câmpurile de lupt\.
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„De la R\zboiul ~ntregirii la Marea Unire“


