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SCURT ISTORIC AL  

ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CULTUL EROILOR „REGINA MARIA” 

FILIALA JUDEŢEANĂ BUZĂU 

 
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria” este continuatoarea nobilelor tradiţii ale 

Aşezământului Naţional ”Regina Maria” pentru Cultul Eroilor, desfiinţat prin decretul 48 din 

29.05.1948 şi ale Comitetului Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor 

Eroilor, înfiinţat prin Hotărârea Judecătorească nr. 664 din 19.11.1991 cu filiale în toate judeţele 

ţării. 

„Societatea Mormintelor Eroilor Căzuţi în Război” a fost înfiinţată pe data de 12.09.1919 prin 

Decret Lege nr. 4106, semnată de Regele Ferdinand, având ca fondator şi preşedinte de onoare pe 

Regina Maria – care era şi preşedinte al Crucii Roşii din România – iar ca preşedinte activ pe 

Mitropolitul primat Miron Cristea, devenit la scurt timp Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. 

Tot sub patronajul reginei, s-a editat, în anul 1919 „Buletinul de Propagandă şi Informaţii Cultul 

Eroilor noştri”. 

Prin Legea din 02.06.1926, Societatea Mormintelor Eroilor Căzuţi în Război a căpătat 

denumirea de „Societatea Cultul Eroilor”, iar buletinul a primit titlul „România Eroică”, publicaţie 

care a apărut neîntrerupt până în anul 1940. 

La scurt timp după moartea reginei, în 1938, societatea a fost transformată în „Aşezământul 

Regina Maria pentru Cultul Eroilor”. 

Până la moartea reginei societatea a reuşit să înscrie prin realizările sale mai importante:  

- 118 cimitire de onoare ale eroilor; 

- 3000 de opere comemorative de război; 

- 84 de cripte; 

- 13 mausolee; 

- 508 troiţe, 

- amenajarea a 529.713 morminte, din care 72.860 în străinătate. 

 Filiala Judeţeană a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor Buzău face parte din Asociaţia Naţională 

Cultul Eroilor ”Regina Maria”  înfiinţată prin Hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti cu nr. 

664 din 19.11.1991 şi funcţionează sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale şi al Patriarhiei 

Bisericii Ortodoxe Române. 

Asociaţia are sediul central în Bucureşti, b-dul Ion Mihalache, nr. 124-126, sector 1. 

Durata de funcţionare a asociaţiei este pe termen nedeterminat şi are organ de presă propriu 

„România Eroică”. 

Asociaţia colaborează cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, cu instituţiile de apărare şi 

ordine publică, de învăţământ, cultură şi culte, precum şi cu organizaţii, asociaţii, fundaţii şi alte 

instituţii care au preocupări similare. 
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Scopurile Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”: 

- identificarea, restaurarea, îngrijirea şi ocrotirea monumentelor, cimitirelor, edificiilor sau a 

altor construcţii şi lucrări pentru comemorarea eroilor căzuţi la datorie, fără nici o deosebire de 

religie sau origine etnică; 

- participarea la construirea de noi monumente, troiţe, plăci comemorative, etc., în ţară şi 

străinătate, menite să eternizeze memoria eroilor căzuţi pentru întregirea şi apărarea neamului;  

- cultivarea dragostei şi ataşamentului faţă de Patrie şi idealurile sacre ale poporului român, a 

respectului faţă de simbolurile naţionale, a sentimentelor de recunoştinţă şi cinstire a înaintaşilor 

noştri care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, a independenţei, integrităţii şi suveranităţii 

naţionale; 

- atragerea tineretului la activitatea de îngrijire a cimitirelor şi operelor comemorative de 

război închinate eroilor şi martirilor neamului; 

- organizarea şi participarea la activităţile închinate Zilei Eroilor, care se comemorează în 

fiecare an de „Ziua Înălţării Domnului”; 

- mobilizarea cetăţenilor români şi străini din ţară şi din afara ţării pentru a sprijini moral şi 

material activităţile Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”; 

- întocmirea, împreună cu personalul primăriilor a „Cărţii de aur” în care vor fi nominalizaţi 

eroii şi martirii aparţinând municipiului, oraşului sau comunei respective, care au căzut în luptă, 

îndeplinind un serviciu comandat sau voluntar în interesul Statului Român. De asemenea în „Cărţile 

de aur” vor mai fi înscrişi toţi martirii care şi-au sfârşit viaţa în mod tragic, datorită actelor de 

violenţă ale inamicului; 

- înaintarea de propuneri autorităţilor în drept, pentru ca numele unor eroi şi martiri să fie 

atribuite unor localităţi, străzi, pieţe, unităţi militare şi religioase; 

- revigorarea şi propagarea cultului eroismului românesc din toate timpurile, în rândul 

tineretului şcolar şi a maselor de cetăţeni de toate vârstele prin publicaţii, conferinţe,  emisiuni radio, 

T.V., ceremonii militare şi religioase, etc.; 

- atragerea artiştilor plastici pentru crearea unor opere de artă închinate eroilor şi martirilor 

neamului; 

- colaborarea pe bază de reciprocitate, cu asociaţii şi organizaţii similare din străinătate, 

pentru cinstirea memoriei eroilor şi martirilor căzuţi la datorie; 

- atragerea de sponsori şi donatori pentru asigurarea de fonduri băneşti în scopul realizării 

obiectivelor propuse de Asociaţie; 

- reprezentarea, apărarea şi sprijinirea intereselor legitime ale familiilor eroilor şi martirilor 

neamului. 

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria” cuprinde membrii şi membrii de onoare. 

Poate fi membru al asociaţiei orice cetăţean român sau străin, care recunoaşte statutul Asociaţiei, 

sprijină activ îndeplinirea obiectivelor acesteia şi plăteşte cotizaţia de membru. Veteranii de război, 

văduvele şi orfanii acestora pot fi, la cerere, membrii ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina 

Maria”, plata cotizaţiei fiind facultativă. 

Primirea în rândul membrilor se face de către Biroul Executiv al Filialelor şi Biroul 

Subfilialelor, prin acordarea legitimaţiei tip cu semnătura şi ştampila acestora. 

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”  este organizată pe baza principiului 

teritorial, fiind constituită din filiale judeţene şi a Municipiului Bucureşti, subfiliale municipale (de 

sectoare din capitală), orăşeneşti şi comunale, de regulă, câte una în fiecare localitate. 

Filialele judeţene pot îndeplini şi atribuţiile subfilialelor municipale sau orăşeneşti reşedinţă de 

judeţ. 
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Organele centrale de conducere ale Asociaţiei sunt: Conferinţa Naţională, Consiliul Director al 

Asociaţiei, Biroul Executiv Central şi Comisia de Cenzori (cenzorul). 

Organele de conducere ale filialelor judeţene sunt: Adunarea Generală Județeană anuală, 

Consiliul Director la Filialei Judeţene,  Biroul Executiv şi Comisia de Cenzori (cenzorul). 

Conferinţele şi adunările generale pot alege ca preşedinţi de onoare unele personalităţi care s-au 

remarcat în mod deosebit în activitatea Asociaţiei  Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” şi 

contribuie în mod activ la îndeplinirea scopului Asociaţiei.  

Filiala judeţeană constituie elementul de bază din structura Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 

”Regina Maria”, reprezentând membrii de pe teritoriul judeţului respectiv. Toate subfilialele 

municipale, orăşeneşti şi comunale din compunerea judeţului fac parte din structurile filialei 

judeţene. Subfilialele din compunerea judeţului dispun de autonomie în luarea hotărârilor cu 

respectarea prevederilor din statut. 

Consiliul Director Judeţean este organul de conducere dintre adunările generale şi se compune 

din cel mult 15 membri şi 4-6 membri supleanţi. Se întruneşte ori de câte ori este nevoie, fără a 

depăşi intervalul de trei luni. 

Biroul Executiv asigură conducerea curentă a filialei, se compune din 9 membri şi 3 membri 

supleanţi – din acest număr făcând parte: preşedintele, prim-vicepreşedintele, 3-4 vicepreşedinţi, 

secretarul executiv, şi se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie. 

La filiala judeţeană funcţionează o comisie de cenzori (cenzorul) formată din 1-3 membri ce se 

numeşte de către Adunarea Generală Judeţeană. 

Activitatea economico-financiară a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” se 

desfăşoară în conformitate cu prevederilor actelor normative în vigoare şi ale statutului.  

*** 

Din documentele existente reiese că în perioada 19.01.1991-18.07.2001, dată la  care a fost 

constituită la Buzău Filiala Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor, ”Regina Maria”  mai multe grupuri 

de iniţiativă, având conduceri, au încercat, dar fără succes ,să constituie o filială la nivelul judeţului.  

Pe data de 18.07.2001 un grup de iniţiativă format din: 

- preşedinte – lt. Col. (r) Nămigeanu  Constantin; 

- prim-vicepreşedinte – col. (r) Emilian Teodor; 

- vicepreşedinte – preot Popescu Nicolae; 

- vicepreşedinte – profesor Andrei Constantin; 

- secretar – col. (r) Ion Ştefan; 

- membru – lt. Col. (r) Niţă Adrian; 

- membru – profesor Vioreanu Gheorghe; 

- membru – cpt. (r) Enciu Ştefan; 

- casier – M. m. (r) Mihalcea Aron.  

împreună cu alţi participanţi, au încheiat un ACT CONSTITUTIV, înregistrat la nr. 

201/18.07.2001, pentru înfiinţarea Filialei Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor, ”Regina Maria” a 

judeţului Buzău având următorul conţinut: 

În temeiul prevederilor din Constituţia României art. 107, alin. 1 şi 3, Ordonanţa Guvernului 

nr. 26/30.01.2000, Hotărârea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti nr. 93/P.J. din 08.12.1997 prin 

care s-a înfiinţat Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, cu sediul central în str. 

Ştirbei Vodă nr. 78, Sector 1, Bucureşti. 

În baza acestor prevederi legislative în vigoare procedăm şi noi Comitetul de iniţiativă pentru 

înfiinţarea Filialei Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”  a judeţului Buzău cu 

sediul la Cercul Militar Buzău, str. Independenţei nr. 24. 
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Înfiinţăm pentru prima dată Filiala Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” în 

judeţul Buzău ca o necesitate impusă de starea de degradare, neglijare şi părăsire în care se 

găsesc o mare parte din operele comemorative de război şi cimitirelor eroilor şi din nevoia 

refacerii şi îngrijirii acestora, preluând toate obiectivele şi asumarea misiunii de către toate 

instituţiile care au răspunderi şi sunt plătite de a continua activitatea pentru Cultul Eroilor.  

Filială colaborează cu organele administraţiei de stat , centrale şi locale ale Ministerului de 

Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Culturii, cu 

ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Asociaţia 

Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi in Retragere şi cu societăţi comerciale de stat şi 

private, precum şi cu ambasadele ţărilor care au eroi în România. 

Printr-o activitate neobosită, voluntară, membrii Filialei Judeţene a Asociaţiei Naţionale 

Cultul Eroilor ”Regina Maria” se angajează ca majoritatea monumentelor şi cimitirelor eroilor 

să fie recenzate centralizat pe întreg judeţul şi să fie datespre îngrijire şcolilor, bisericilor, 

unităţilor militare prin încheierea unui protocol cu acestea.   

Este de remarcat că, această echipa condusă de lt. Col. (r) Namigeanu Constantin, în perioada 

2001-2004 a depus eforturi deosebite pentru îndeplinirea prevederilor din Statutul Asociaţiei 

Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”   şi angajamentului luat în actul de constituire, reuşind să 

se achite de sarcini în condiţii bune şi foarte bune, chiar dacă a întâmpinat multe greutăţi inerente 

oricărui început. 

*** 

În perioada 27.05.2004-27.03.2006 funcţia de Preşedinte al Filialei Judeţene Buzău a Asociaţiei 

Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” a fost îndeplinită de Cdor (r) Leonescu Gheorghe, în baza 

împuternicirii nr.211/27.05.2004, înregistrată la Buzău cu nr. 411/28.05.2004, primită de la 

preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”  col. (r) Stoica Petre,  

Biroul Executiv a avut următoarea componenţă: 

- preşedinte – Cdor. (r) Leonescu Gheorghe; 

- prim-vicepreşedinte – col. (r) Pleşa Dragoş; 

- vicepreşedinte – preot Popescu Nicolae; 

- vicepreşedinte – profesor Stoica Relu; 

- secretar – col. (r) Birceanu Nicolae; 

- membru – Col. (r)  Nămigeanu  Constantin; 

- membru – lt. Balaban Gabriela; 

- membru – col. (r) Niţă Marin; 

- casier – plt. adj. (r) Costache Dumitru.  

Şi în această perioadă au fost depuse eforturi pentru îndeplinirea cu rezultate bune a sarcinilor 

prevăzute de statut. 

*** 

În perioada 27.03.2007 - 30.01.2008 funcţia de Preşedinte al Filialei Judeţene  Buzău a 

Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”  a fost îndeplinită de Col. (r) Zaharia Marcel. 

Biroul Executiv avea următoarea componenţă: 

- preşedinte – Col. (r) Zaharia Marcel; 

- prim-vicepreşedinte – col. (r) Pleşa Dragoş; 

- vicepreşedinte – Popa Carmen; 

- vicepreşedinte – Dimian Florea; 

- secretar – ?; 

- membru – Niţă Niculina; 
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- membru – col. (r) Birceanu Nicolae; 

- membru – Benescu Sandu; 

- casier – plt. adj. (r) Costache Dumitru.  

Pe parcursul acestei perioade componenţa Biroului Executiv a avut mai multe schimbări, dar cu 

toate aceste fluctuaţii, s-a achitat de sarcinile prevăzute în Statut şi obiectivele fixate anual. 

*** 

Începând cu data de 24.01.2008, funcţia de preşedinte interimar a fost preluată, în urma demisiei 

col. (r) Zaharia Marcel, înregistrată cu nr. 19/24.01.2008, de către Gl. bg. (r) Alstani Achim, până la 

Conferinţa Judeţeană a Filialei „Cultul Eroilor” Buzău, din 25.02.2008, cu aprobarea verbală a 

Preşedintelui Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” , col. (r) Stoica Petre. 

La Conferinţa anuală pentru dare de seamă şi alegeri din 25.02.2008, la care au participat 

membrii Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala judeţeană Buzău, au fost 

invitaţi şi reprezentaţi ai organelor de conducere locale şi judeţene, astfel: 

- preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” - col. (r) Stoica Petre; 

- Prefectură – subprefect – Alecu Vasile; 

- Consiliul  Judeţean – consilier Petcu Gheorghe; 

- Primăria Municipiului Buzău – director Ene Nicolae; 

- Garnizoana Buzău – col. Goia Mihai; 

- Direcţia Cultură Buzău  - Constantinescu Marius; 

- A.N.V.R. – col. (r) Oncescu Marin; 

- A.N.C.M.R.R. – col. (r) Stanciu Ion; 

- Clubul Paraşutiştilor – col. (r) Gogan Drăgan   

- A.R.P.I.A. Buzău – cdor (r) Leonescu Gheorghe; 

- Cdt. U. M. 01991 – col. Cerbu Vasile; 

- Cdt. U. M. 02000 – col. Foca Lucică; 

- Cdt. U. M. 01838 – c-dor   Jianu Nicolae    

- Cdt. U. M. 01671 – lt. Col. Serescu Cristian; 

- Cdt. C.M. J. Buzău – col. Botezatu Sorian. 

Ordinea de zi a Conferinţei a fost următoarea: 

1. Prezentarea analizei activităţilor desfăşurate în anul 2007 şi a obiectivelor pentru anul 2008. 

2. Discuţii şi propuneri la materialul prezentat. 

3. Alegerea Consiliului Director Judeţean, Biroului Executiv şi cenzorilor pe o perioadă de 4 

ani. 

Analiza a fost prezentată de preşedintele interimar, Gl. bg. (r) Alstani Achim, care a scos în 

evidenţă importanţa Asociaţiei, rezultatele obţinute în perioada analizată şi a pus accent deosebit pe 

sarcinile şi obiectivele de îndeplinit pentru anul 2008, astfel: 

- identificarea, restaurarea, construirea şi ocrotirea monumentelor, cimitirelor, edificiilor sau 

oricăror construcţii şi lucrări existente la nivelul judeţului  Buzău; 

- cultivarea dragostei şi ataşamentului, faţă de patrie şi idealurile sacre ale poporului şi 

armatei României; 

- atragerea tineretului la activitatea de îngrijire a cimitirelor şi operelor comemorative de 

război închinate eroilor şi martirilor neamului; 

- întocmirea de către filialele locale de la nivelul primăriilor a Cărţii de Onoare; 

- revigorarea şi propagarea cultului eroismului românesc, din toate timpurile, în rândul 

tineretului şcolar şi a maselor de cetăţeni; 
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- atragerea de sponsori şi donatori pentru asigurarea de fonduri băneşti pentru realizarea 

scopurilor şi obiectivelor asociaţiei; 

- participarea la pregătirea şi desfăşurarea sărbătorii Zilei Eroilor; 

- intervenţii la Oficiul Naţional Cultul Eroilor pentru aprobarea strămutării monumentului din 

satul Ţâţârligu în curtea bisericii din comuna Berca; 

- reinventarierea tuturor monumentelor şi operelor comemorative de război de pe raza 

municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului pentru a fi cuprinse în albumul ce urmează a fi editat;  

- urmărirea documentaţiei înaintate, necesară restaurării Mausoleului de la Racoviţeni; 

- studierea împreună cu Divizia 2 Infanterie „Getica” a posibilităţilor de restaurare a 

monumentului R.48 I. din faţa B.47 Com.Infm. 

Din mesajele şi cuvântul participanţilor au mai reieșit şi alte sarcini şi obiective ce au fost 

consemnate în procesul verbal, urmărindu-se îndeplinirea lor.  

Unul din obiectivele pe care şi le-a propus noua conducere a filialei, a fost şi întocmirea 

documentaţiei pentru înscrierea asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa 

Judecătoriei Buzău şi obţinerii Personalităţii Juridice, obiectiv realizat la data de 18.12.2008 , prin 

Hotărârea Judecătorească Nr. 9374/200/2008 a Judecătoriei  Buzău.  

La Conferinţa Judeţeană a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”  filiala Buzău 

pentru Dare de seamă şi alegeri, au fost aleşi membrii Consiliului Director Judeţean, Biroul 

Executiv, Comisia de Cenzori cât şi membrii de onoare ai Consiliului  Director Judeţean după cum 

urmează: 

1. Consiliul Judeţean format din 33 de membri; 

2. Biroul Executiv format din 11 membri: 

- preşedinte – Gl. bg. (r) Alstani Achim; 

- prim-vicepreşedinte – col. (r) Stoica Dănel; 

- vicepreşedinte – col. (r) Niţă Marin; 

- vicepreşedinte –  Dimian Floarea; 

- secretar – col. (r) Veliu Paul-Andrei; 

- membru – Benescu Sandu; 

- membru – col. dr. Tănase Mircea; 

- membru – col. (r) Fătu Tudorel; 

- membru – Ing. Ţâru Constantin; 

- membru – Chiorpec Ion; 

- membru – Iosif Stelian; 

3. Comisia de cenzori: 

- Stan Marcel; 

- Chifor Dănuţ; 

- Giurgea Mihai; 

4. Membrii de onoare a Consiliului Judeţean: 

- Comandatul Garnizoanei şi reprezentatul Episcopiei Buzău, sub patronajul cărora 

funcţionează Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”,  filiala Buzău; 

- Prefectul judeţului Buzău; 

- Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău; 

- Primarul Municipiului Buzău; 

- Comandaţii unităţilor militare din judeţul Buzău; 

- Directorul Direcţiei de Cultură şi Muzee; 
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- Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, filiala 

Buzău; 

- Preşedintele Asociaţiei Veteranilor de Război; 

- Preşedintele Clubului Paraşutiştilor  „Şoimii” Buzău; 

- Preşedintele Fundaţiei „Mareşal Alexandru Averescu”; 

- Preşedintele Fundaţiei „General Grigore Baştan”. 

La sărbătorirea Zilei Eroilor din data de 05.06.2008, ce s-a desfăşurat în Cimitirul Eroilor din 

municipiul Buzău  a participat un sobor de preoţi, în frunte cu preasfinţitul Epifanie, Episcop al 

Buzăului şi Vrancei, în prezenţa oficialităţilor municipale şi judeţene. După slujbă s-a trecut la 

depunerea de coroane la Mausoleul Eroilor, conform ordinii stabilite pe linie de garnizoană, 

inclusiv Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”  filiala Buzău. Slujba de pomenire a 

eroilor s-a desfăşurat în faţa bisericii din cimitir pe faţada căreia este scris – EROILOR DIVIZIEI 

5–. 

La nivelul Consiliului Judeţean Buzău au fost comandate şi înmânate, într-un cadru festiv, cu 

ocazia Zilei Marii Uniri din 01.12.2009, un număr de 350 de medalii conducătorilor de instituţii, 

comandanţilor de unităţi militare, veteranilor de război, pensionarilor şi altor  categorii. 

*** 

Conferinţa Anuală a Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”  filiala Buzău, din data 

de 23.03.2009, la care au fost invitaţi reprezentanţii instituţiilor de la nivel municipal şi judeţean, 

comandatul garnizoanei şi comandaţii de unităţi militare din garnizoana Buzău, membrii asociaţiei a 

avut următoarea ordine de zi: 

1. Cuvântul de deschidere a Conferinţei Anuale a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina 

Maria”,  filiala Buzău, prezentat de Gl. bg. (r) Alstani Achim, preşedintele Biroului Executiv al 

filialei judeţene Buzău. 

2. Darea de seamă pe anul 2008 şi sarcini pentru anul 2009 şi în perspectivă, prezentată de Gl. 

bg. (r) Alstani Achim. 

3. Darea de seamă financiar – contabilă pe anul 2008 şi Planul de venituri şi cheltuieli pe anul 

2009, prezentată de prim-vicepreşedintele asociaţiei – col. (r) Stoica Dănel. 

4. Mesaje din partea unor instituţii de stat, asociaţii, ligi şi fundaţii. 

5. Discuţii şi propuneri ale reprezentaţilor filialei. 

6. Cuvânt de încheiere a Conferinţei Anuale - prezentat de Gl. bg. (r) Alstani Achim. 

Din analiza prezentată, din mesajele conducătorilor instituţiilor de la nivelul municipiului şi 

judeţului Buzău şi în special comandatul garnizoanei Gl. mr. dr. Neagoe Visarion, subprefect 

Ovidiu Anghel şi preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, col. (r) Stoica 

Petre, au fost scoase în evidenţă rezultatele obţinute în perioada la care s-a referit Conferinţa anuală, 

dar mai ales, sarcinile şi obiectivele pentru anul 2010. 

A fost acordată o atenţie deosebită activităţilor desfăşurate în vederea sărbătorii celei de a 90-a 

aniversări a Marii Uniri din decembrie 1918, atât la nivelul municipiului cât şi al tuturor 

localităţilor, pentru organizarea într-un cadru festiv. 

S-a acordat, de asemenea, o importanţă deosebită pregătirii şi sărbătorii Zilei Eroilor şi 

sărbătorii a 150 de ani de la prima vizită a lui Alexandru Ioan Cuza la Buzău, prilej cu care 

Consiliul Judeţean împreună cu Muzeul Judeţean de Istorie Buzău au confecţionat şi înmânat, într-

un cadru festiv, pe data de 23.01.2009, 300 de medalii unor personalităţi din judeţ. Medalia a fost  

personalizată numai pentru judeţul Buzău. 

Sarcinile şi obiectivele pe anul 2009 au fost: 
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- studierea şi aprofundarea Statutului Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, a 

Legii 379/2003 şi a altor prevederi legislative în domeniu, în scopul îndeplinirii obiectivelor şi 

obligaţiilor prevăzute în aceste două documente; 

- continuarea dezvoltării relaţiilor cu autorităţile administraţiei locale, asociaţiile, uniunile şi 

organizaţiile care pot contribui cu ajutor logistic şi financiar la organizarea activităţilor de 

comemorare şi cinstire a eroilor neamului nostru; 

- continuarea acţiunilor de reparare şi întreţinere a mormintelor eroilor şi operelor 

comemorative de război. S-a avut în vedere, la nivelul municipiului, Monumentul Regimentului 48 

Infanterie, din faţa. B.47 Com.Infm Buzău, care a fost realizat şi inaugurat de Ziua Armatei – 

25.10.2009; 

- sprijinirea fundaţiei „Pogorârea Sfântului Duh”, pentru construirea unei biserici militare care 

a primit aprobare pentru a fi construită în curtea Diviziei 2 Infanterie “Getica”; 

- sprijinirea activă a Clubului Paraşutiştilor „Şoimii” Buzău pentru inaugurarea 

Monumentului Simbol al paraşutiştilor în anul 2010, cu ocazia zilei Paraşutiştilor.  

O atenţie deosebită a fost acordată în acest an sărbătoririi Zilei Eroilor pe data de 25.05. 2009, 

ceremoniei desfăşurata în Cimitirul Eroilor, la a participat un sobor de preoţi, în frunte cu 

preasfinţitul Epifanie, Episcop al Buzăului şi Vrancei, cât şi toate oficialităţile de la nivelul 

municipiului şi județului. Pentru prima dată după anul 1990 a luat cuvântul preşedintele Asociaţiei 

Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” filiala judeţeană Buzău, Gl. bg. (r) Alstani Achim, care a 

scos în evidenţă importanţa şi semnificaţia Zilei Eroilor:  

“Sărbătorim astăzi două evenimente deosebite, cu adânci rădăcini istorice şi de neuitat 

pentru toţi: ÎNĂLŢAREA DOMNULUI ŞI ZIUA EROILOR. Lupta pentru apărarea fiinţei 

naţionale a constituit o permanenţă în Istoria Românilor pentru a-şi asigura continuitatea pe 

teritoriul unde s-a născut şi a evoluat. 

Această luptă identifică şi cuvântul EROU. Astăzi numele tău stă înscris, la loc de cinste, fără 

nici o discriminare, pe frontispiciile monumentelor, pe plăcile comemorative din incinta 

unităţilor militare, pe troiţele de la răspântiile drumurilor, pe crucile înnegrite de vreme din 

cimitire, dar mai ales în inimile urmaşilor. Pilda, sacrificiilor lor vor fi de-a pururi vii în mintea 

noastră, cât va fi grai şi suflet românesc. Sângele lor, s-a vărsat cu generozitate pe întinsul 

pământ românesc şi chiar şi pe alte meleaguri, tot pentru apărarea fiinţei naţionale. 

Grija poporului român pentru prezent şi viitor se împleteşte cu grija pentru cunoaşterea şi 

preţuirea celor care prin jertfa lor au pus temelia trainică a României.  

Pretutindeni pe teritoriul ţării, fiecare ruină, movilă, placă comemorativă, stau  mărturie vie 

sacrificiile aduse de fii poporului român pentru libertate şi unitate naţională. 

Ca toţi cetăţenii ţării, locuitorii judeţului Buzău au participat la realizarea dezideratelor 

naţionale. Nu există eveniment major din istoria poporului român la care să nu fi participat şi 

buzoienii. Stau mărturie pentru cele afirmate: 124 de monumente, un mausoleu, 88 de obeliscuri, 

19 cimitire, 14 troiţe, 38 de cruci, 877 morminte, 7 plăci comemorative, 21.847 eroi înhumaţi 

(14.077 români, 4.600 germani şi 3170 ruşi). 

Toate acestea sunt aşezate şi înălţate maiestos în fiecare oraş, comună şi sat buzoian.  

Astăzi sărbătorim aceste evenimente în CIMITIRUL EROILOR, din municipiul Buzău, 

inaugurat pe data de 02.10.1931, în prezenţa regelui Carol al II-lea, primului ministru Nicolae 

Iorga, ministrului apărării gl. Amza Ştefănescu, generalilor Uică – comandanul D. 5 I., 

Vernescu şi Epure, prefectul Horia Furtună, primarul C. Popescu, comandanţilor unităţilor 

militatre din garnizoanele Buzău şi Ploieşti, alte oficialităţi locale. 
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Serviciul religios a fost oficiat de preasfinţitul Episcop militar Stroe, preasfiţitul Episcop 

Ghenade al Buzăului, preot cpt. Matei Popescu, confesorul garnizoanei, înconjuraţi de clerul 

episcopal. 

În acest cimitir odihnesc 9653 eroi din care: 1786 sunt necunoscuţi (din aceştia 753 sunt 

germani, 744 sunt austrieci şi unguri, 134 români, 136 bulgari şi ruşi, 14 turci şi 5 italieni).  

Menţionăm că atât biserica cât şi cimitirul au fost construite din iniţiativa armatei, care a 

donat şi terenul respectiv, iar artizanii principali au fost generalii Epure şi Uică, foş ti 

comandanţi ai D. 5 I., înscris pe care îl vedem pe faţada bisericii. 

După 1990, în curtea bisericii a fost înălţat un nou monument dedicat victimelor regimului 

comunist, iar cimitirul s-a extins în parte de est şi vest cu peste 600 de morminte. 

În perspectivă, dorim construirea unui cimitir militar şi a unei capele în faţa cimitirului 

sovietic, pe terenul armatei, cât şi reconstrucţia monumentului din faţa B. 47 Com. Infm. 

Prin realizarea acestor deziderate creăm un complex modern conform necesarului, 

necesităţilor, dar şi cerinţelor actuale. 

Suntem convinşi că acest colţ al oraşului, încărcat de istorie, să revină ceea ce a fost în 

perioada interbelică, un spaţiu cu profunde semnificaţii spirituale pentru oştirea română şi 

pentru garnizoana Buzău în special. 

Aici odihnesc, laolaltă, eroi de mai multe naţionalităţi, ceea ce confirmă faptul că în faţa 

Celui de Sus, toţi sunt egali şi au dreptul la acelaşi respect din partea noastră, a celor care s-au 

jertfit, indiferent de care parte a baricadei au luptat. 

Să ne plecăm smeriţi frunţile la marginea mormintelor lor şi să sorbim din adâncuri tainice 

îndrumări noi şi forţe, pentru a păstra sacra lor moştenire, pe care la rândul nostru, să o 

transmitem mai puternică şi mai glorioasă urmaşilor noştri. 

Considerăm că nu există datorie mai sfântă decât slăvirea amintirii eroilor noştri, să ne 

simţim, mai mult ca oricând, alături de ei şi sufleteşte să-i pomenim cu slavă şi să ardă candele 

nestinse pe mormintele lor. 

Să nu-i uităm! Pentru că, uitându-i pe ei, ne uităm pe noi, şi răspundem dacă în această 

„lume nouă” vom fi un „nimeni pe lume” şi vom pieri ca Neam şi ca Ţară. 

Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala judeţeană Buzău, mulţumeşte 

tuturor celor care au contribuit la ridicarea în această parte a oraşului nostru a acestor obiective 

monumentale, de o nepreţuită valoare morală şi de o rară frumuseţe, dar şi celor care au 

întreţinut, extins şi vor extinde şi vor înfrumuseţa în continuare aceste obiective. 

Odihniţi-vă în pace, bravi eroi ai României!” 

*** 

Conferinţa Anuală a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”,  filiala Buzău, din data 

de 18.03.2010, la care au fost invitaţi reprezentanţii instituţiilor de la nivel municipal şi judeţean, 

comandantul garnizoanei şi comandaţii de unităţi militare din garnizoana Buzău, membrii 

asociaţiei, desfăşurată la Comenduirea Garnizoanei Buzău, a avut următoarea ordine de zi: 

1. Cuvântul de deschidere şi prezentarea Darii de seamă pe anul 2009 şi sarcini pentru anul 

2010 şi în perspectivă, prezentată de Gl. bg. (r) Alstani Achim, preşedintele Biroul Executiv al 

Filialei Judeţului Buzău. 

2. Darea de seamă financiar – contabilă pe anul 2009 şi Planul de venituri şi cheltuieli pe anul 

2010, prezentat de prim-vicepreşedintele asociaţiei – col. (r) Stoica Dănel. 

3. Mesaje din partea unor instituţii de stat, asociaţii, ligi şi fundaţii. 

4. Discuţii şi propuneri ale reprezentaţilor filialei. 

5. Prezentarea unui program artistic de către trupa “MUGURI”. 
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6. Cuvânt de încheiere a Conferinţei Anuale, prezentat de Gl. bg. (r) Alstani Achim. 

Sarcini şi obiective pentru anul 2010 şi în perspectivă: 

- studierea şi aprofundarea Statutului Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, a 

Legii 379/2003 şi a altor prevederi legislative în domeniu; 

- Dezvoltarea relaţiilor cu autorităţile administraţiei locale, cu asociaţiile, uniunile şi 

organizaţiile care pot contribui cu ajutor logistic şi financiar Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 

”Regina Maria”, filiala judeţeană Buzău; 

- studierea posibilităţii de a obţine fonduri, nu numai din cotizaţii, ci şi prin alte mijloace sau 

forme de activităţi lucrative, permise de lege şi statut;  

- continuara acţiunilor de reparare şi întreţinere a mormintelor eroilor şi operelor 

comemorative de război. În atenţie în acest an 2010 completarea înnobilării Monumentului 

Regimentului 48 Infanterie, din faţa B.47 Com.Infm. Buzău, cu două piese de artilerie şi cu două 

panouri pe care vor fi înscrişi toţi eroii din municipiul Buzău; 

- sprijinirea fundaţiei „Pogorârea Sfântului Duh” pentru construirea bisericii militare în 

Garnizoana Buzău; 

- sprijinirea activă a Clubului Paraşutiştilor „Şoimii” Buzău pentru ridicarea Monumentului 

Simbol al paraşutiştilor şi inaugurarea în data de 10.06.2010, cu ocazia Zilei Paraşutiştilor; 

- continuarea demersurilor pentru ca localităţile din judeţul Buzău să-şi întocmească „Cartea 

de Aur” cu istoricul operelor comemorative de război; 

- luarea tuturor măsurilor pentru organizarea, cu prilejul Zilei Eroilor, a unor serbări, 

concursuri, simpozioane şi conferinţe cu caracter istoric. Publicarea în mass-media a unor 

articole legate de acest eveniment; 

- întocmirea unor documente cu principalele activităţi şi obiective ce revin filialelor locale şi 

transmiterea lor, cu sprijinul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, tuturor primarilor din judeţ;  

- acordarea unei mai mari atenţii mediatizării tuturor activităţilor desfăşurate de Asociaţia 

Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala judeţeană Buzău, la care vor fi implicate 

autorităţile locale cât şi personalităţi reprezentative ale culturii şi Istoriei României; 

În prezent, filiala judeţeană Buzău a identificat şi are în evidenţă următoarele opere 

comemorative: monumente ale eroilor – 124, militari străini înhumaţi în judeţ – 7.770, cimitire – 

19, osuare – 2, obeliscuri – 88, cruci comemorative – 38, troiţe – 14, mausoleu – 1, plăci 

comemorative – 7, morminte – 877, eroi înhumaţi la nivelul judeţului: 21.847, din care: români – 

14.077, germani – 4.600 şi sovietici – 3170. 

În anul 2009, s-au realizat: 

- monument  – localitatea Racoviţeni; 

- monument recondiţionat – Monumentul R.48I. – din faţa B.47 Com.Infm.; 

- Album Monumente şi eroi buzoieni – de către prof. istoric Relu Stoica; 

- Revista „România Eroică” – vândute 200 buc. 

La nivelul judeţului sunt constituite, până în prezent, un număr de 36 de filiale locale, numărând 

598 de membri; de asemenea, asociaţia are în evidenţă peste 50 membri de onoare şi 570 membri 

simpatizanţi. 

Filiala Buzău şi-a propus ca în acest an de ZIUA EROILOR să organizeze în memoria celor 

căzuţi la datorie, în premieră la nivelul municipiului nostru, un parastas la care să fie invitaţi toţi 

participanţii din cimitir. 

*** 

Conferinţa Anuală a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Buzău, din 

data de 21.02.2011, la care au fost invitaţi reprezentanţii instituţiilor de la nivel municipal şi 
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judeţean, comandantul garnizoanei, comandanţi de unităţi militare din garnizoana Buzău, membrii 

asociaţiei, a avut următoarea ordinea de zi: 

1. Cuvântul de deschidere a conferinţei şi prezentarea invitaţilor şi participanţilor.  

2. Darea de seamă pe anul 2010, sarcinile pentru anul 2011 şi în perspectivă. Prezintă Gl. bg. 

(r) Alstani Achim.  

3. Darea de seamă financiar-contabilă pe anul 2010 şi Planul de venituri şi cheltuieli pe anul 

2011. 

4. Intervenţii ale invitaţilor şi participanţilor la conferinţă. 

5. Aprobarea documentelor prezentate plenului. 

6. Cuvânt de încheiere, mulţumiri invitaţilor şi participanţilor la conferinţă – prezintă Gl. bg. 

(r) Alstani Achim. 

“Grija poporului român pentru trecut, prezent şi viitor se împleteşte cu grija şi preţuirea celor 

care prin jertfa lor au pus temelia solidă a României. 

Armata, ca instituţie militară, datează, potrivit documentelor din anul 1830, având la început 

4 regimente cu un efectiv de 5.802 militari. 

Cei ce s-au jertfit pentru patrie şi popor au fost şi rămân pildă de patriotism pentru 

generaţiile de astăzi şi viitoare, cărora le revine nobila misiune de a le păstra memoria şi a le 

îngriji mormintele. 

În acest sens, dorim să vă informăm că activităţile desfăşurate în cadrul filialei Buzău în 

perioada analizată au avut la bază Statutul Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” 

şi Legea 379/2003, urmărind realizarea scopurilor şi obiectivele prevăzute în acestea. 

Analizând activitatea desfăşurată o putem aprecia ca bună şi chiar foarte bună, dar 

analizând cu mai multă exigenţă rezultatele, acestea nu ne satisfac în totalitate, deoarece nu au 

fost pe măsura timpului şi a efortului depus de către Consiliul Director şi Biroul Executiv al 

filialei judeţene Buzău. 

În judeţul nostru sunt un număr de 127 de monumente, 19 cimitire unde sunt înhumaţi eroii 

noştri, 14 troiţe, 7 plăci comemorative şi un număr de 21.847 de eroi înhumaţi, din care: 14.077 

români, 4.600 germani şi 3170 sovietici. Constatăm că este nevoie de mai multă atenţie din 

partea noastră pentru întreţinerea mormintelor şi operelor de război. În acest sens împreună cu 

Consiliul Judeţean am întocmit şi trimis tuturor primăriilor din judeţ documentele necesare 

înfiinţării sau actualizării filialelor locale ale Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina 

Maria”, şi colaborării cu filiala judeţeană Buzău, dar nu am primit sprijinul cuvenit şi dorit. 

În acest moment avem constituite filiale numai în 35 de localităţi din cele 87 existente. 

Această situaţie ne obligă să ne implicăm mai mult pentru înfiinţarea mai multor filiale, 

atrăgând în conducerea acestora profesori de istorie din şcoli, preoţi, pensionari dar şi oficialităţi  

locale . 

Programul anual şi de perspectivă întocmit la nivelul judeţului a cuprins sarcini şi obiective 

realizabile la prima vedere, dar cu multe greutăţi în executarea lor conform statutului.  

Un alt obiectiv de realizat în această perioadă a fost restaurarea monumentului R.48 I. din 

faţa B. 47 Com.Infm. Buzău, cât şi amenajarea parcului respectiv, care se numeşte „Parcul 

Eroilor”, activitate iniţiată de veterani şi cadrele militare de rezervă, dar aprobată şi coordonată 

de comandantul garnizoanei Buzău, motiv pentru care îi aducem sincere mulţumiri. 

 Mulţumim, în acelaşi timp, tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui obiectiv. 

Aici aş încheia cu cel cu care am început aceste demersuri, cu scheme, măsurători, variante şi 

calcule, domnul artist Ciobanu Gheorghe. Mulţumim domnului profesor Relu Stoica, pentru 

realizarea albumului: „Monumente şi eroi buzoieni”. 
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Au fost construite şi inaugurare, de Ziua Eroilor, monumentele de la Cernăteşti şi Mihăileşti.  

Întrunirile lunare ale Biroului Executiv s-au ţinut la timp, respectându-se prevederile 

statutului referitoare la prezenţă şi problemele dezbătute.” 

Pentru anul 2011 şi în perspectivă au fost stabilite următoarele sarcini şi obiective: 

1. Studierea şi aprofundarea statutului Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, a 

Legii 379/2003. 

2. Dezvoltarea relaţiilor cu autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile, uniunile şi 

organizaţiile care pot contribui cu ajutor logistic.  

3. Studierea posibilităţilor de a obţine fonduri, nu numai din cotizaţii, ci şi prin alte mijloace 

sau forme de activităţi lucrative etc. 

4. Continuarea acţiunilor de reparare şi întreţinere a mormintelor eroilor şi operelor 

comemorative de război.  

5. Sprijinirea fundaţiei „Pogorârea Sfântului Duh” pentru construirea unei biserici militare în 

garnizoana Buzău. 

6. Continuarea demersurilor pentru localităţile din judeţul Buzău pentru întocmirea „Cărţii de 

aur” cu istoricul operelor comemorative de război. 

7. Luarea măsurilor pentru organizarea cu prilejul Zilei Eroilor a unor serbări, concursuri, 

simpozioane, conferinţe cu caracter istoric etc. 

8. Întocmirea unor documente cu principalele activităţi şi obiective ce revin filialelor locale şi 

transmiterea lor, cu sprijinul preşedintelui  Consiliului Judeţean Buzău, tuturor primarilor din judeţ.  

9. Acordarea unei mai mari atenţii mediatizării tuturor activităţilor desfăşurate de Consiliului 

Director Judeţean Buzău, la care vor fi implicate autorităţile locale dar şi personalităţi 

reprezentative ale culturii şi istoriei României. 

10. Receptivitate la toate solicitările venite din partea Colegiul Director al Asociaţiei Naţionale 

Cultul Eroilor „Regina Maria”, şi continuarea, de către aceasta, a demersurilor pentru obţinerea 

aprobării statutului de Utilitate Publică. 

*** 

În data de 17.09.2012 s-a desfăşurat Adunarea Generală Anuală pentru dare de seamă şi alegeri 

în cadrul filialei Buzău. 

La adunare a participat general maior (r.) dr. Neagoe Visarion care a prezentat un important 

mesaj al conducerii Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” . 

Adunarea a fost  deschisă de preşedintele asociaţiei, care a anunţat prezenţa şi invitaţii, aducând 

mulţumiri pentru participare. În continuare se prezintă prezidiul şi se ţine un moment de reculegere 

pentru cei trecuţi în nefiinţă din rândul membrilor asociaţiei. 

Preşedintele a dat citire ordinii de zi: 

1. Prezentarea Dării de seamă pe perioada 2009-2012, sarcinile pentru anul 2013 şi în 

perspectivă. Prezintă Gl. bg. (r) Alstani Achim.  

2. Darea de seamă financiar-contabilă pe anul 2012 şi Planul de venituri şi cheltuieli pe anul 

2013. Prezintă Gl. bg. (r) Alstani Achim. 

3. Intervenţii ale invitaţilor şi participanţilor la conferinţă. 

4. Alegerea Consiliului Director Judeţean, Biroului Executiv şi a cenzorului pentru următorii 4 

ani conform art. 24 din statut. Se prezintă tabelul cu propunerile aprobate de Biroul Executiv la 

şedinţa din 27.08.2012. 

5. Aprobarea documentelor prezentate plenului, prin vot deschis, liber exprimat conform art. 

15 din statut. 



 

13 
 

6. Cuvânt de încheiere, mulţumiri invitaţilor şi participanţilor la conferinţă – prezintă Gl. bg. 

(r) Alstani Achim. 

“Adunarea de astăzi prezintă pentru noi un plăcut prilej de a aprecia eforturile consiliului 

director şi al tuturor membrilor filialei. 

Grija poporului român pentru trecut şi viitor se împleteşte cu grija şi preţuirea celor care prin 

jertfa lor au pus temelie solidă României. 

E nesfârşit de lung pomelnicul de eroi şi martiri ai neamului român, ei îşi dorm somnul în 

nădejdea Învierii alături de strămoşii şi părinţii noştri şi lasă ca pe osemintele lor de jertfă să se 

ridice măreţul edificiu românesc. Să preţuim valorile neamului, să le cultivăm cu grijă şi să le 

punem în practică, prin fapte bune, care se cer acum mai mult ca oricând. 

Întreaga activitate am desfăşurat-o în strânsă colaborare cu organele locale şi organizaţiile 

neguvernamentale (A.N.V.R., A.N.C.M.R.R., A.R.P.I.A., Clubul Paraşutiştilor), într-o perioadă 

agitată, cu profunde frământări sociale şi mari greutăţi economice de tot felul, ne prezentăm ca 

un organism organizat, consolidat şi respectat de populaţia judeţului şi autorităţile locale, având 

un bilanţ cu multe realizări puse în slujba societăţii româneşti. 

Toate realizările noastre nu erau posibile fără înţelegerea şi sprijinul acordat de Prefectură, 

Consiliul Judeţean, Primărie, Comandantul Garnizoanei Buzău, cărora le aducem sincere 

mulţumiri. 

În judeţul nostru sunt un număr de 130 de monumente, 1 mausoleu, 88 de obeliscuri, 19 

cimitire unde sunt înhumaţi eroii noştri, 20 de troiţe, 7 plăci comemorative şi un număr de 

21.847 de eroi înhumaţi, din care: 14.077 români, 4.600 germani şi 3170 sovietici. Constatăm că 

este nevoie de mai multă atenţie din partea noastră pentru întreţinerea mormintelor şi operelor 

de război.  

Spre regretul nostru, în acest moment, avem constituite filiale numai în 47 de localităţi din 

cele 87 existente. Trebuie să ne implicăm mai mult pentru înfiinţarea mai multor filiale, 

atrăgând în conducerea acestora profesori de istorie din şcoli, preoţi, pensionari dar şi oficialităţi 

locale. 

Un alt obiectiv important în această perioadă a fost restaurarea monumentului R.48 I. din 

faţa B.47 Com.Infm. Buzău, activitate iniţiată de veterani şi cadrele militare de rezervă, aprobată 

şi coordonată  de comandantul garnizoanei Buzău. Aducem mulţumiri şi primarului Constantin 

Boşcodeală, Consiliului Local şi în mod special d-lui viceprimar Marcel Ciolacu. 

Au fost construite şi inaugurate, de Ziua Eroilor – 2010 - monumentele de la Cernăteşti şi 

Mihăileşti. Aducem mulţumiri Consiliilor Locale şi locuitorilor acestor comune. 

A fost înaintat un raport, cu nr. 32 de către A.N.C.E., A.N.V.R. şi A.N.C.M.R.R. pentru 

aprobarea construirii unui monument în Buzău care să reprezinte pe cei 2.546 de eroi din oraş 

morţi în războaiele din 1877-1878, 1913, 1916-1919, 1941-1945 şi Revoluţia din 1989”. 

Pentru anul 2013 şi în perspectivă filiala judeţeană a propus următoarele  sarcini şi obiective: 

1. Studierea şi aprofundarea Statutului Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” şi a 

Legii 379/2003 etc. 

2. Dezvoltarea relaţiilor cu autorităţile administraţiei locale, cu asociaţiile şi uniunile care pot 

contribui cu ajutor logistic.  

3. Studierea posibilităţilor de a obţine fonduri, nu numai din cotizaţii, ci şi prin alte mijloace 

sau forme de activităţi lucrative. 

4. Continuarea acţiunilor de reparare şi întreţinere a mormintelor eroilor şi operelor 

comemorative de război.  
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5. Continuare demersurilor pentru ca localităţile din Judeţul Buzău să-şi întocmească „Cartea 

de aur” cu istoricul operelor comemorative de război. 

6. Luarea tuturor măsurilor pentru organizarea cu prilejul Zilei Eroilor a unor serbări, 

concursuri, simpozioane şi conferinţe cu caracter istoric. Publicarea în mas-media a unor articole 

legate de aceste eveniment, precum şi alte activităţi omagiale. 

7. Întocmirea unor documente cu principalele activităţi şi obiective ce revin filialelor locale şi 

transmiterea lor, cu sprijinul preşedintelui  Consiliului Judeţean Buzău, tuturor primarilor din judeţ.  

8. Acordarea unei mai mari atenţii mediatizării tuturor activităţilor desfăşurate de Consiliului 

Judeţean Buzău, la care vor fi implicate toate autorităţile locale cât şi personalităţi reprezentative ale 

culturii şi istoriei României. 

9. Receptivitate la toate solicitările venite din partea Colegiului Director al Asociaţiei 

Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” şi continuarea de către aceasta a demersurilor pentru 

obţinerea aprobării statutului de Utilitate Publică. 

În urma propunerilor făcute de Biroul Executiv la şedinţa din 27.08.2012 şi supunerea la votul 

direct al adunării generale au fost aleşi şi votaţi ca membri plini şi supleanţi următorii:  

      A. BIROUL EXECUTIV:  

    1.  Gl. bg.(r.)  Alstani  Achim   -  Preşedinte 

    2.   Col.(r.)  Pîrlog  Mihail  -  Prim-vicepreşedinte 

    3.  Col. (r.)  Zaharia  Marcel  -  Vicepreşedinte 

    4.  Dimian  Floarea   -  Vicepreşedinte 

    5.  Col. (r.)  Birceanu  Nicolae  -  Vicepreşedinte  

    6.  C-dor. (r.)  Niţă  Aurel  -  Vicepreşedinte 

    7.  Col. (r.)  Veliu  Paul  -  Secretar 

    8.  Col. (r.)  Constantinescu  Gheorghe  -  Membru 

    9.  Lt. cdor .(r.)  Tătaru  Liviu   -   Membru 

    10.  Gl. bg.(r.)  Radu  Dumitru    -  Membru supleant 

    11.  Col.(r.)  Enache  Nicolae   -   Membru supleant 

    12.  Col. (r.)  Bălăceanu  Gheorghe  -   Membru supleant 

      B. COSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE CULTUL EROILOR „REGINA 

MARIA” FILIALA BUZĂU: 

    1.  Gl. bg.(r.)  Alstani  Achim   -  Preşedinte 

    2.   Col.(r.)  Pîrlog  Mihail  -  Prim-vicepreşedinte 

    3.  Col. (r.)  Zaharia  Marcel  -  Vicepreşedinte 

    4.  Dimian  Floarea   -  Vicepreşedinte 

    5.  Col. (r.)  Birceanu  Nicolae  -  Vicepreşedinte  

    6.  Cdor. (r.)  Niţă  Aurel  -  Vicepreşedinte 

    7.  Col. (r.)  Veliu  Paul  -  Secretar 

    8.  Col. (r.)  Constantinescu  Gheorghe  -  Membru 

    9.  Lt. cdor .(r.)  Tătaru  Liviu   -   Membru 

    10.  Gl. Bg.(r.)  Radu  Dumitru    -  Membru  

    11.  Col.(r.)  Enache  Nicolae   -   Membru  

    12.  Col. (r.)  Bălăceanu  Gheorghe  -   Membru  

    13.  Col. (r.)  Fătu  Tudorel   -   Membru  

    14.  Col. (r.)  Gane  Tudor  -   Membru  

    15.  Col. (r.)  Dinu Constantin   -   Membru  

    16.  Gl. bg.(rtg.)  Săvoiu  Vasile  -   Membru supleant  
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    17.  Stoica  Relu   -   Membru supleant 

    18.  Petcu  Gheorghe  -   Membru supleant 

    19.  Col.(r.)  Romaşcu  Socrate  -   Membru supleant 

    20.   Prof. Niţă Niculina  -   Membru supleant 

    21.   Cdor. (r.)  Moldoveanu   Nichifor   -  Membru supleant 

C. CENZOR:  

Economist  Petroiu  Sergiu  -  Cenzorul asociaţiei 

 

 

 


