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CAPITOLUL I
PROBLEME GENERALE

În conformitate cu Hotărârea Guvernului României
nr. 698 din 19 august 2014, publicată în Monitorul Oficial
al României, partea I, nr. 619 din 22 august 2014, Asociaţia
Naţională  Cultul  Eroilor  „Regina  Maria”  (Biroul  Executiv
Central, Filialele şi Subfilialele) a fost recunoscută ca fiind
de utilitate publică. Ca urmare, Asociaţia şi structurile din
teritoriu  beneficiază  de  prevederile  Ordonanţei
Guvernului nr.  26/2000 cu privire la  asociaţii  şi  fundaţii,
aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.
246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea,  ca urmare a  obţinerii  Statutului  de
Utilitate  Publică,  Biroul  Executiv  Central  al  Asociaţiei  a
hotărât convocarea Conferinţei Naţionale Extraordinare a
A.N.C.E. „Regina Maria” la data de 30 aprilie 2015, ocazie
cu care se va adopta noul STATUT al  Asociaţiei  noastre.
Urmează să primiţi, ulterior, toate detaliile organizatorice.

Tot  în  acest  semestru,  Biroul  Executiv  Central  al
A.N.C.E.  „Regina  Maria”  a  organizat  şi  desfăşurat
sărbătorirea  a  95  de  ani  de  la  înfiinţarea  Societăţii
„Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”.

Asociaţia  noastră  este  continuatoarea  societăţii,
preluând de la reînfiinţarea sa în anul  1991,  obiectivele
acesteia. Activitatea s-a desfăşurat la Sala de Marmură a
Cercului Militar Naţional, la data de 12 septembrie 2014,
cu  participarea  unor  personalităţi  care  au  reprezentat
Preşedinţia  şi  Guvernul  României,  Casa  Majestăţii  Sale
Regelui,  Biserica  Ortodoxă  Română,  Ministerul  Apărării
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Naţionale,  Statul  Major  General,  cele  trei  Categorii  de
Forţe ale Armatei, preşedinţii Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu
care A.N.C.E. „Regina Maria” are protocoale de colaborare
şi toţi preşedinţii filialelor judeţene ale Asociaţiei. Cu acest
prilej, Steagul de Identificare al Asociaţiei a fost inaugurat
şi a fost decorat cu următoarele distincţii: Emblemele de
onoare  ale  celor  trei  Categorii  de  Forţe  ale  Armatei  şi
Emblema de Onoare a Asociaţiei  Diplomaţilor Militari în
Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan CUZA”.

De  asemenea,  cu  ocazia  Zilei  Statului  Major
General,  155 de ani de la înfiinţare, la 12.11.2014, şeful
acestuia, generalul dr. Ştefan DĂNILĂ a acordat Asociaţiei
noastre  „Emblema  de  Merit  Partener  pentru  Apărare”,
clasa a II-a, în semn de preţuire a activităţii de cinstire a
eroilor neamului, precum şi pentru întreţinerea operelor
comemorative  şi  cimitirelor  de  onoare  ale  eroilor  de
război.

*
* *

Începând  cu  data  de  15.02.2015,  Biroul  Executiv
Central  al  Asociaţiei  are  instalat  telefon  şi  fax  cu  Nr.
0212241802,  direct,  cu  teritoriul.  Rămâne  valabil  şi
telefonul 0212242652(3), interioarele:

 - 0158 - preşedintele;
 - 0147 - preşedintele de onoare;
 -  0159  -  vicepreşedinţii  şi  secretariatul,  dar  cu

precădere,  vă rugăm să utilizaţi telefonul direct, inclusiv,
pentru fax.
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Rugăm,  insistent,  conducerile  filialelor  care  au
restanţe  băneşti  faţă  de  Biroul  Executiv  Central
(contravaloare reviste, medalii, cota 25%) să facă eforturi
pentru stingerea creanţelor.

Urmează să desfăşurăm, la 30 aprilie a.c., Conferinţa
Naţională  Extraordinară  care  presupune  un  cost  de
aproximativ 4.500 lei (bufetul suedez) şi de asemenea, de
aproximativ 7.000 de lei pentru apariţia revistei „România
Eroică” nr. 50.

La  data  întocmirii  prezentului  material,  Biroul
Executiv  Central  are  în  contul  deschis  la  B.C.R.,  filiala
Unirii,  doar  1.700  de  lei.  De  aceea,  rugăm,  cu  alese
sentimente  de  camaraderie,  pe  toţi  cei  care  pot  ajuta
material, în funcţie de posibilităţi, Biroul Executiv Central,
pentru organizarea şi  desfăşurarea Conferinţei Naţionale
Extraordinare şi tipărirea revistei „România Eroică” nr. 50,
să  depună,  banii  respectivi  în  contul  nostru  ştiut  cu
adnotarea  expresă:  „pentru  Conferinţa  Naţională”,  sau,
„pentru  revista  „România  Eroică”  nr.  50”.  Mulţumim
anticipat cu sentimente de gratitudine tuturor celor care
vor avea posibilitatea să ne ajute material.

Cele arătate mai sus, (cuantumul sumei din contul
Biroul  Executiv  Central)  sunt  certificate  de  auditul
executat  la  sfârşitul  anului  2014  de  către  Comisia  de
Cenzori a A.N.C.E. „Regina Maria”.

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că,  pentru
plata medaliilor  confecţionate în anul 2014 (cele două -
Brâncoveanu şi a 95-a aniversare) firmei care le-a produs,
a trebuit să scoatem bani din buzunarele proprii  pentru
acoperirea sumei creanţă ca urmare a neonorării de către
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unele filiale - nu dăm exemple - a sumelor reprezentând
contravaloarea medaliilor pe care le-au comandat şi le-au
distribuit în teritoriu la diferite personalităţi.

*
* *

Vă reiterăm, rugămintea ca, filialele care încă nu au
dobândit  statutul de PERSOANĂ JURIDICĂ, să întreprindă
măsurile necesare pentru depunerea actelor respective la
Tribunal  (Judecătorie).  Biroul  Executiv  Central,  vă  stă  la
dispoziţie cu orice document care vi se cere, referitor la
evoluţia în timp a A.N.C.E. „Regina Maria”, precum şi cu
orice fel de act care vi se cere de către judecătorie.

*
* *

Rugăm  filialele  care  editează  reviste  proprii  să
utilizeze  sigla  Asociaţiei  cu  noua  denumire,  Asociaţia
Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, iar culoarea roşie
de  la  drapelul  naţional,  să  apară  la  exterior  (punctul
„îndepărtat” faţă de centrul siglei), de asemenea, să apară
corect  denumirea  Asociaţiei:  Ex.  Revistă  de  cultură,
informare  şi  opinie  -  este  denumirea  dată  de  una  din
filialele  noastre  -  a  Asociaţiei  Naţionale  Cultul  Eroilor
„Regina Maria”, filiala................,  Nr...,  luna.....,etc.  Nu vă
impunem sub nici  un fel  cum să vă denumiţi  revista,  ci
numai DENUMIREA corectă a Asociaţiei şi a GRAFICII siglei
acesteia.
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Vă trimitem, în alb-negru, (nu am avut posibilitatea
să le multiplicăm color) SIGLA Asociaţiei care urmează să o
înregistrăm  la  O.S.I.M.(dar  o  puteţi  salva  de  pe  site-ul
Asociaţiei).

*
* *

Cu adâncă durere, Biroul Executiv Central vă anunţă
şi  pe  această  cale  că  în  ultima  perioadă  ne-au  părăsit
ducându-se la Domnul,  prieteni devotaţi,  camarazi  loiali,
neobosiţi  luptători  pentru  glorificarea  şi  eternizarea
memoriei  eroilor  neamului  românesc,  conducători  de
frunte ai filialelor A.N.C.E. „Regina Maria”, astfel:

-  în  data  de  28  decembrie  2014,  generalul  de
brigadă  (rtr.)  Marius  BALABAN,  preşedintele  filialei
judeţului ARGEŞ, născut la 01 august 1942;

-  în  data  de  08  ianuarie  2015,  colonelul  (rtr.)  dr.
Aurel VAIDA, preşedintele filialei MARAMUREŞ, născut în
anul 1930;

-  în  data  de  12  februarie  2015,  colonelul  (rtr.)
Gheorghe LIPAN, fost preşedinte al filialei GALAŢI, născut
în anul 1930;

- în data de 20 februarie 2015, generalul de brigadă
(rtr.)  Constantin TĂNASE,  prim-vicepreşedinte al  A.N.C.E.
„Regina Maria” şi preşedintele filialei DÂMBOVIŢA, născut
la 01 februarie 1933.

Le aducem un pios omagiu pentru tot ce au făcut
de-a lungul anilor şi vieţii lor pentru ca EROII NEAMULUI
ROMÂNESC să nu fie uitaţi!

Dumnezeu să-i odihnească şi să le fie ţărâna uşoară!
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CAPITOLUI II
ACTIVITĂŢI ALE BIROULUI EXECUTIV CENTRAL

1. O delegaţia a A.N.C.E. „Regina Maria” a participat la
festivitatea din Piaţa Tricolorului din Bucureşti organizată
cu prilejul Zilei Drapelului Naţional (26.06.2014).
2. S-a participat la adunarea generală a Filialei Buzău şi
s-au  acordat  diplome  de  către  preşedintele  A.N.C.E.
„R.M.”.
3. S-a  primit  delegaţia  A.N.C.M.R.R./M.A.I.,  cu  care
ocazie s-a semnat protocolul de colaborare.
4. S-a reînnoit protocolul de colaborare cu A.D.M.R.R.
„Alexandru Ioan CUZA”.
5. S-a  expus  firma  cu  denumirea  A.N.C.E.  „R.M.”  la
Punctul de control al Direcţiei Topografice Militare.
6. S-a revigorat activitatea Filialei Gorj - s-a desfăşurat
adunarea  generală  şi  a  fost  ales  noul  preşedinte  în
persoana  d-lui  col.(rz.)  dr.ing.  Walter  LOGA.  Din  partea
Biroului  Executiv  Central  au  participat  dl.  Gl.mr.(rz.)
Prof.univ.dr.  Visarion  NEAGOE  şi  Col.(rtr.)  Gheorghe
MATEESCU.
7. Preşedintele  A.N.C.E.  „R.M” a  efectuat  o  vizită  de
documentare la Filiala Sibiu.
8. S-a semnat protocolul de colaborare cu A.C.M.R.R.
din S.I.E., la sediul A.N.C.E.„R.M.”.
9. S-a confecţionat Steagul de Identificare al  A.N.C.E.
„R.M.”,  care  a  fost  inaugurat  la  12 septembrie  2014,  la
festivitatea de la Cercul Militar Naţional.
10. O  delegaţie  a  Asociaţiei  noastre,  condusă  de
preşedinte,  a  efectuat  o  vizită  la  Casa  Majestăţii  Sale
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Regelui, cu care prilej au fost oferite, din partea noastră
un platou şi o vază („95 de ani de la Marea Unire”), un
calendar,  reviste  „România  Eroică”,  medalia  aniversară
„95 de ani de la Marea Unire” şi invitaţia adresată A.S.R.
Principesa Margareta de a participa la sărbătoarea de la
12 septembrie 2014.
11. S-a participat la sărbătorirea Zilei Imnului Naţional
(19.07.2014).
12. S-au confecţionat 8 dosare care cuprind colecţiile de
reviste A.N.C.E.„R.M.” şi ale filialelor.
13. S-a  elaborat  şi  tipărit  Buletinul  informativ  nr.
3/2014, Semestrul I.
14. A  fost  actualizat  permanent  şi  continuu  SITE-ul
A.N.C.E.  „R.M.”  (www.ancerm.ro),  Cdor.(rz.)  Prof.  Dorin
IONESCU. 
15. S-au  confecţionat  100  de  medalii  „Sfinţii  Martiri
Brâncoveni”.
16. S-a realizat reţeaua de INTERNET la sediul A.N.C.E.
„R.M.”, cu sprijinul S.T.S. şi Direcţiei Topografice Militare.
17. S-a continuat amenajarea panourilor cu fotografii ce
reflectă  activitatea  a  26  de  filiale.  Rugăm  conducerile
filialelor care NU ne-au trimis fotografii din activităţile pe
care le-au desfăşurat, să aibă bunăvoinţa, să le trimită cât
mai curând la Biroul Executiv Central pentru completarea
panourilor respectivelor filiale.
18. S-au realizat 150 buc. de medalii aniversare „95 de
ani de la înfiinţarea Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în
Război”.
19. A  apărut  revista  România  Eroică  nr.  3-4(49-
50)/2014.
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20. Studioul  Cinematografic  al  Armatei,  având la bază
scenariul  elaborat  de  către  Biroul  Executiv  Central,  a
realizat  filmul  cu  istoricul  A.N.C.E.„R.M.”,  care  a  fost
prezentat la festivitatea de la 12 septembrie 2014.
21. S-a  participat  la  activităţi  comemorative  la
Mărăşeşti şi Ţebea.
22. A  intrat  în  funcţiune  Registrul  Istoric  al  A.N.C.E.
„R.M.”.
23. S-a  efectuat  o  vizită  la  Direcţia  Domenii  şi
Infrastructuri/M.Ap.N. pentru clarificarea situaţiei spaţiilor
utilizate de Biroul Executiv Central şi filiale.
24. S-a  reînfiinţat  FILIALA MUNICIPIULUI  BUCUREŞTI  a
A.N.C.E.„Regina Maria”.
25. S-a  elaborat  Proiectul  noului  Statut  al  A.N.C.E.
„R.M.”,  ediţia  2015,  care  a  fost  difuzat  la  toate  filialele
pentru studiu şi propuneri de îmbunătăţire.
26. S-a  elaborat  Planul  cu  principalele  activităţi  ale
A.N.C.E „R.M.” pentru anul 2015, care a fost trimis la toate
filialele şi publicat pe site-ul Asociaţiei.
27. A  fost  proiectat  de  către  dl.  Col.(rtr.)  Ioan
TODERICIU Calendarul 2015 al A.N.C.E. „R.M.” şi realizat în
format  electronic  de  către  dl.  Cdor.(rz.)  Prof.  Dorin
IONESCU, dar din lipsă de fonduri nu am putut să-l tipărim,
decât într-o formă simplă, pe o singură pagină cu sprijinul
Centrului Editorial al Armatei, într-un tiraj de 100 buc.
28. S-au  continuat  demersurile  pentru  valorificarea
calităţii de asociaţie de utilitate publică:

- raport la ministrul apărării naţionale;
- raport la comandantul C.L.I.;
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-  întâlnire  şi  discuţie  cu  secretarul  general  al
M.Ap.N.;

-  centralizarea  situaţiei  spaţiilor  de  lucru  din
administrarea M.Ap.N. utilizate de Biroul Executiv Central
şi de filiale;

-  înaintarea  raportului  adresat  şefului  D.D.I.  cu
această  situaţie  în  vederea  elaborării  unui  proiect  de
Hotărîre de Guvern.
29. S-au  continuat  demersurile  pentru  încheierea
protocolului  de  colaborare  cu  Asociaţia  Casei  Majestăţii
Sale Regelui.
30. S-a confecţionat o placă comemorativă şi s-a depus
în cimitirul Miclăuşeni - Republica Moldova, unde îşi dorm
somnul de veci mulţi ostaşi români căzuţi în anul 1941.
31. S-a  participat  la  simpozionul  organizat  de
A.N.C.M.R.R. cu ocazia zilei de 25 octombrie, Ziua Armatei
României.
32. La aniversarea a 20 de ani  de la înfiinţarea filialei
judeţene  Prahova  a  A.N.C.E.  „R.M.”,  preşedintele  de
onoare  al  Asociaţiei  dl.  Gl.bg.(rtr.)  Petre  STOICA  a
prezentat mesajul Biroului Executiv Central.
33. S-au depus coroane de flori la Mormântul Ostaşului
Necunoscut,  Monumentul  ostaşilor  români  căzuţi  în  al
Doilea  Război  Mondial  din  faţa  U.N.Ap.  –  Bucureşti,  la
Monumentul  Ostaşului  Român de la Carei,  precum şi  în
garnizoana Titu.
34. S-au  elaborat  propuneri  de  acţiuni  organizate  de
A.N.C.E.„R.M.”,  care  să  fie  incluse  în  Programul  de
activităţi „România 100” dedicat împlinirii a 100 de ani de
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la Marea Unire din 1 Decembrie 1918 şi s-au înaintat la
Direcţia Calitatea Vieţii Personalului.
35. S-a  transmis,  în  vederea  publicării  de  către  către
revista „Gândirea Militară Românească” şi revista „Străjer
în  calea  furtunilor”,  a  unui  material  privind  istoricul
A.N.C.E.„R.M.”.
36. S-au acordat diplome unor personalităţi.
37. S-a continuat publicarea pe SITE-ul A.N.C.E.„R.M.”, a
principalelor  activităţi  şi  evenimente  organizate  şi
aniversate/comemorate  de  A.N.C.E.  „R.M.”,  Cdor.(rz.)
Prof. Dorin IONESCU.
38. S-a  participat  la  simpozionul  organizat  de I.C.R.  şi
U.N.Ap.  pe tema situaţiei  românilor  din Valea Timocului
(Serbia).
39. S-a participat la activităţi aniversare, adunări festive
şi simpozioane în perioada 11-14.11.2014, astfel:

- 155 de ani de la înfiinţarea S.M.G.;
- 155 de ani de la înfiinţarea Secţiei a II-a din S.M.G.

– Ziua Cercetaşilor Militari;
- 155 de ani de la înfiinţarea D.T.M.;
-  150  de  ani  de  la  înfiinţarea  revistei  „România

Militară”.
40. S-a  efectut  o  vizită  la  Fundaţia  „General  Grigore
BAŞTAN” şi s-au identificat noi modalităţi de colaborare.
41. S-a  elaborat  proiectul  de  buget  al  A.N.C.E.
„R.M.”pentru  anul  2015,  finalizat  de  dl.  Cdor.(rz.)  Prof.
Dorin  IONESCU  şi  s-au  efectuat  demersuri  pentru
obţinerea de fonduri prin sponsorizări.

14



42. S-au înaintat propuneri pentru avansarea în grad a
unor membri merituoşi ai A.N.C.E. „R.M.” – nu s-a aprobat
cel propus la ministrul afacerilor interne.
43. S-au  analizat  lucrările  dedicate  prizonierilor  de
război din cel de-Al Doilea Război Mondial, trimise Revistei
„România  Eroică”  în  vederea  acordării  premiului
„Comandor Virgil Alexandru Dragalina”.
44. S-a primit de la A.C.M.R.R./S.I.E. colecţia completă a
revistei editate de aceasta, „Periscop”.
45. S-a  participat  la  Conferinţa  anuală  a  Asociaţiei
Naţionale a Veteranilor de Război.
46. În prezenţa delegaţiei Biroului Executiv Central, s-a
înfiinţat  subfiliala  A.N.C.E.  „Regina  Maria”  din  comuna
CĂLINEŞTI,  judeţul  Argeş şi  a Cercului  Cultul  Eroilor la o
şcoală din localitate.
47. Secretarul  General  al  M.Ap.N.,  dl.  Codrin
MUNTEANU a efectuat o vizită la sediul  Biroului Executiv
Central.  Cu  acest  prilej  s-au  abordat  o  serie  de
problematici,  domnia sa oferindu-se să sprijine Asociaţia
în rezolvarea problemelor complexe cu care se confruntă.
48. În  Cartea  de  Onoare  a  A.N.C.E.„Regina  Maria”  au
semnat Şeful S.M.G., dl. Gl. dr. Ştefan DĂNILĂ şi Secretarul
General al M.Ap.N., dl. Codrin MUNTEANU.
49. S-a semnat Protocolul de colaborare între A.N.C.E.
„Regina Maria” şi Asociaţia Casei Majestăţii Sale Regelui,
la data de 10.12.2014, la Palatul Elisabeta.
50. S-a participat la ceremonia depunerii de coroane de
flori, cu ocazia Zilei Naţionale a României,  la Mormântul
Ostaşului Necunoscut, în Bucureşti, şi la Alba Iulia.
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51. 10 membri ai Biroului Executiv Central au participat
la Parada Militară din Piaţa Constituţiei, din Bucureşti, cu
ocazia Zilei Naţionale a României (01.12.2014).
52. S-au transmis felicitări de Crăciun şi Anul Nou 2015.
53. S-au transmis Diplomele de Excelenţă la susţinătorii,
din anul 2014, ai revistei „România Eroică”. Datorită unor
disfuncţionalităţi la nivelul  Biroului Executiv Central nu s-
au  trimis  la  timp respectivele  diplome  datorate
susţinătorilor din Valea Jiului, fapt pentru care ne cerem
scuze.
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CAPITOLUL III
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN SEMESTRUL al II-lea

LA NIVELUL FILIALELOR

Filiala Municipiului BUCUREŞTI

1. S-a reînfiinţat FILIALA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
a A.N.C.E.„Regina Maria”, fiind ales preşedintele acesteia
în  persoana  dl.  Cdor.(rz.)  Prof.  Dorin  IONESCU  şi
COMITETUL  EXECUTIV  format  din dl.  Cdor.(rz.)  Şefan
CALCIŞCĂ, dl. Cdor. (rtr.) ing. Nicolai MAZĂRE, dl. Mr.(rz.)
Cristian MATEESCU, dl. Prof. Mihai ALBU, d-na Lt.col.(rtr.)
Anişoara  SATNOIANU,  d-na  Prof.  Lucreţia  ŢURLEA,  dl.
Medic  Iulian  PANDREA,  dl.  Avocat  Ion  ZORILĂ  şi  d-na
Contabilă Eugenia STOIANOVICI.

2. Membrii filialei au contribuit la buna desfăşurare
a adunării festive omagiale dedicată aniversării a 95 de ani
de la  înfiinţarea Societăţii  „Mormintele  Eroilor  Căzuţi  în
Război”  întocmind  prezentările  Asociaţiei  proiectate  pe
timpul adunării şi multiplicând DvD-ul cu filmul realizat de
Studioul Cinematografic al Armatei (150 de buc.).

3. Conducerea filialei a participat la ceremonialurile
de  depuneri  de  coroane  şi  jerbe  de  flori  la  Mormântul
Ostaşului Necunoscut şi la Monumentul Eroilor Căzuţi în
Teatrele de Operaţii, în Bucureşti.

4.  A  fost  actualizat  permanent  şi  continuu SITE-ul
A.N.C.E.  „R.M.”  (www.ancerm.ro)  şi  a  fost  proiectat  şi
elaborat  SITE-ul  Filialei  Municipiului  Bucureşti,  Cdor.(rz.)
Prof. Dorin IONESCU.
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5.  A  contribuit  la  proiectarea  medaliei  „Sfinţii
Martiri Brâncoveni”.

6.  A  proiectat  Steagul  de  Identificare  al  A.N.C.E.
„R.M.”,  realizat  de  Biroul  Executiv  Central,  care  a  fost
inaugurat  la  12  septembrie  2014,  la  festivitatea  de  la
Cercul Militar Naţional.

7.  A  realizat  panoul  cu  fotografii  ce  reflectă
activităţile desfăşurate de Filiala Municipiului Bucureşti.

8.  S-a  elaborat  Proiectul  Statutului  Filialei
Municipiului Bucureşti a A.N.C.E.„R.M.”, ediţia 2015.

9.  S-a  elaborat  Proiectul  cu  Atribuţiile  membrilor
Biroului  Executiv  al  Filialei  Municipiului  Bucureşti  a
A.N.C.E.„R.M.”.

10. S-a elaborat Planul cu principalele activităţi ale
Filialei Municipiului Bucureşti a A.N.C.E „R.M.” pentru anul
2015.

11.  A fost  realizat  în  format electronic  Calendarul
2015 al A.N.C.E. „R.M.” de către dl. Cdor.(rz.) Prof. Dorin
IONESCU  şi  tipărit  cu  sprijinul  Centrului  Editorial  al
Armatei, într-o formă simplă, pe o singură pagină, într-un
tiraj de 100 buc.

12. Au fost acordate diplome omagiale unor membri
ai Asociaţiei.

13.  S-a  continuat  publicarea  pe  SITE-ul  A.N.C.E.
„R.M.” şi al  Filialei  Municipiului  Bucureşti  a principalelor
activităţi  şi  evenimente  organizate  şi  aniversate  /
comemorate de A.N.C.E. „R.M.”, dl. Cdor.(rz.) Prof. Dorin
IONESCU.

14.  A  elaborat  proiectul  de  buget  al  Filialei
Municipiului Bucureşti a A.N.C.E „R.M.” pentru anul 2015
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care a fost integrat în Proiectul de buget al A.N.C.E „R.M.”
şi  s-au  efectuat  demersuri  pentru  obţinerea  de  fonduri
prin  sponsorizări  şi  pentru  donaţii  –  dl.  Cdor.(rz.)  Prof.
Dorin IONESCU.

15. Membri ai filialei au participat la Zilele Muzeului
Militar Naţional,  d-na  muzeograf Valeria BĂLESCU (Biroul
Executiv Central  al  A.N.C.E.  „R.M.”),  având o prezentare
deosebită a Eroului Necunoscut.

16.  Membri  ai  Biroului  Executiv  al  Filialei
Municipiului  Bucureşti  a  A.N.C.E  „R.M.”  au  participat  la
Parada  Militară  din  Piaţa  Constituţiei,  din  Bucureşti,  cu
ocazia Zilei Naţionale a României (01.12.2014).

17. Filiala Municipiului Bucureşti a A.N.C.E „R.M.” a
înfiinţat Cercul Cultul Eroilor al Colegiului Economic Viilor.

18.  S-au  întocmit  diferite  diplome  pentru  Biroul
Executiv  Central  –  dl.  Cdor.(rz.)  Prof.  Dorin  IONESCU,  6
modele.

19. A fost întocmită şi acordată Diploma de Membru
de Onoare al  A.N.C.E „R.M.”  d-lui jurnalist Cristian-Tudor
POPESCU.

20. S-au transmis felicitări  de Crăciun şi  Anul Nou
2015.

Filiala Judeţeană ARAD „Avram Iancu”

Filiala  a  participat  la  expoziţia  itinerantă  „Eroul
necunoscut – simbol al eroismului naţional”, organizată de
Muzeul  Militar  Naţional  „Ferdinand  I”,  în  data  de
08.07.2014 împreună cu d-na muzeograf Valeria BĂLESCU.
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Conducerea  filialei  a  participat,  în  data  de
29.07.2014, la activităţile organizate de organele locale cu
ocazia Zilei Imnului Naţional.

Cu ocazia aniversării a 70 de ani de la eroicele lupte
duse  de  „Detaşamentul  Păuliş”,  în  ziua  de  20.09.2014,
filiala  a  participat  la  ceremonialul  militar  şi  religios
organizat la Monumentul Eroilor de la Păuliş, iar cu acest
prilej s-a depus o coroană de flori.

În data de 25.09.2014, a fost înfiinţat Cercul Cultul
Eroilor la liceul „ADAM MULLER GUTTEMBURG” ARAD, şi
s-au înmânat două diplome aniversare celor doi elevi  ai
acestui liceu, câştigători ai concursului „România Eroică”
(Popescu Ioana şi Ciacir Adrian).

Membrii  filialei  au  vizitat  expoziţia  de  fotografii
„România în Primul RĂZBOI Mondial - 100 de ani”, de la
Galeriile „Turnul de Apă”, în ziua de 17.10.2014.

Elevi  ai  Cercurilor  Cultul  Eroilor  au vizitat  B.191 I.
„Dinicu Golescu” din Cetatea Arad cu ocazia Zilei Porţilor
Deschise, în data de 24.10.2014.

Cu  ocazia  Zilei  Armatei  României  şi  Zilei  Artileriei
Terestre, membrii  filialei  au participat la ceremonialurile
militare şi religioase şi de depuneri de coroane de flori la
„Crucea Martirilor”.

La simpozionul „Aradul şi Marea Unire” organizat în
data  de  28.11.2014,  elevii  Cercului  Cultul  Eroilor  de  la
Şcoala Gimnazială nr. 5 Arad au prezentat un emoţionant
moment  de  lirică  patriotică,  care  a  fost  urmat  de  un
frumos program de cântece şi dansuri  populare susţinut
de ansamblul artistic „ARĂDEANA”. Filiala a înmânat două
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Diplome de Merit  şi  două insigne cu tricolor cu această
ocazie.

La  ceremonialul  militar  şi  religios  cu  depuneri  de
coroane  de  flori  organizat  cu  ocazia  Zilei  Naţionale,  au
participat  elevi  ai  Cercurilor  Cultul  Eroilor  din  şcolile
gimnaziale nr. 21 şi 6 din Arad.

În ziua de 18.12.2014, membrii filialei au participat
la simpozionul „Armata în Revoluţia din 1989 la Arad” şi la
lansarea revistei „Stindard” nr.2/2014, la care şi filiala este
editor.  De  asemenea,  în  data  de  22.12.2014,  au  depus
coroane  de  flori  la  Monumentul  Revoluţiei  din  faţa
Primăriei.

Filiala Judeţeană ARGEŞ

Cu prilejul aniversării a „95 de ani de la înfiinţarea
Societăţii  Mormintele  Eroilor  Căzuţi  în  Război”,  au  fost
organizate mai multe evenimente.

1. Adunarea festivă dedicată evenimentului în data
de 02.10., care a cuprins:

-  prezentarea  materialului  –  95  de  ani  de  la
înfiinţarea Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”;

-  prezentarea  filmului  realizat  de A.N.C.E.  „Regina
Maria”;

-  vernisajul  expoziţiei  „Eroul  Necunoscut  –
Legământ pentru totdeauna”;

-acordarea diplomelor de excelenţă pentru membrii
filialei  care au contribuit la afirmarea acesteia în judeţul
Argeş;

-  prezentarea  Steagului  de  identificare  al  A.N.C.E.
„Regina Maria”.
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2.  Adunări  festive  la  nivelul  filialelor  municipale  ,
orăşeneşti şi comunale.

3. În cadrul Cercurilor Cultul Eroilor din judeţ a fost
prezentat materialul „95 de ani de la înfiinţarea Societăţii
Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”,  în perioada 15-30.
11.2014.

4.  În  parteneriat  cu  Biblioteca  Cercului  Militar
Piteşti,  Biblioteca  Judeţeană  Argeş  „Dinicu  Golescu”,
bibliotecile  orăşeneşti  Mioveni,  Curtea  de  Argeş,
Câmpulung Muscel şi  Muzeul Goleşti,  au fost organizate
expoziţii de carte şi fotografii dedicate aniversării a 95 de
ani de la înfiinţarea Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi
în Război”.

În perioada 02-23.10, la Cercul Militar Piteşti a fost
deschisă  expoziţia  „Eroul  Necunoscut-Legământ  pentru
totdeauna”  în  organizarea  Muzeului  Militar  Naţional
„Regele Ferdinand I”. Au participat personalităţi ale vieţii
publice  locale,  peste  600 de elevi,  studenţi,  veterani  de
război, rezervişti militari şi cadre active.

Membrii  filialei  au  participat  la  excursia
documentară pe itinerariul,  Piteşti  –  Sibiu – Alba Iulia  –
Cluj – Satu-Mare – Carei, organizată în colaborare cu alte
structuri asociative şi primăria Mioveni.

Sub  genericul  „Transfăgărăşan  –  40”,  filiala  a
organizat  în  partenerat  cu  alte  structuri  asociative  din
Municipiul Piteşti, manifestări dedicate aniversării a 40 de
ani  de  la  darea  în  exploatare  a  Transfăgărăşanului.  Cu
acest prilej, au fost organizate o adunare festivă, o lansare
de carte (Scrisori  din Transfăgărăşan),  expoziţii  de carte,
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fotografii,  timbre  şi  un  pelerinaj  în  ziua  de  15.08  pe
Transfăgărăşan.

Consiliul  Director  al  filialei  a  participat  la
organizarea  ceremonialelor  militare  şi  activităţilor
aniversare  din  judeţ  cu  ocazia  Zilei  Armatei  României.
Membrii filialei au depus o coroană de flori la mausoleul
Mateiaş  şi  au  participat  la  adunarea  festivă  dedicată
evenimentului.  În  şcoli,  a  fost  prezentat  materialul
„Armata română - trecut, prezent şi viitor”.

La  întâlnirea  de  lucru  a  profesorilor  de  istorie  şi
ştiinţe socio-umane, Consiliul  Director a prezentat filmul
Asociaţiei, un material despre Cultul Eroilor şi un videoclip
al  Cercului  Cultul  Eroilor  din  şcoala  gimnazială  „Radu
Negru”.

În data de 29 noiembrie, a fost înfiinţat Cercul Cultul
Eroilor  „Regina  Maria”  din  şcoala  gimnazială  Vrăneşti  –
comuna  Călineşti-Vale,  activitate  la  care,  pe  lângă
personalităţile  locale  şi  ale  filialei  Argeş,  a  participat  şi
preşedintele A.N.C.E. „Regina Maria”.

Filiala Judeţeană BACĂU „Colonel Corneliu Chirieş”

Conducerea Filialei a organizat, ca în fiecare an, în
colaborare cu Primăria comunei Oituz, în ziua de 15 august
2014,  un  ceremonial  militar  şi  religios  „Memoria
Oituzului”. La manifestare au participat senatori, deputaţi,
prefectul de Bacău, vicepreşedintele Consiliului Judeţean,
generali  şi  ofiţeri  în  rezervă,  veterani  de  război,
reprezentanţi  ai  administraţiei  publice  locale,  cadre
didactice  şi  tineri  din  localitatea  Oituz  şi  localităţile
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învecinate.  Garda  de  onoare  şi  muzica  militară  au  fost
asigurate de către Garnizoana Bacău.

În ziua de 17 august 2014, în cadrul manifestărilor
Zilelor Oraşului Comăneşti, membrii Consiliului Director au
depus coroane de flori la mormântul Eroilor din Cartierul
Zăvoi şi Troiţa Eroilor din Delul Cetăţuia.

Preşedintele  filialei  a  participat  la  Adunarea
Solemnă dedicată împlinirii  a 95 de ani de la înfiinţarea
Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război” în data de
12 septembrie 2014. Filiala a organizat Adunarea Festivă
dedicată acestui eveniment la data de 17 septembrie 2014
la Cercul Militar Bacău . Au participat personalităţi militare
active, în rezervă şi în retragere şi civile, cadre didactice,
preoţi  şi  membri  ai  cercurilor  Cultul  Eroilor.  Cu  această
ocazie,  s-au înmânat 20 de medalii  a  95-a aniversare,  5
medalii comemorative închinate împlinirii a 300 de ani de
la  martiriul  Brâncovenilor  şi  70  de  diplome  unor
personalităţi care au colaborat cu filiala Bacău.

Membrii  Consiliului  Director  au  participat  la
ceremonialul religios organizat, în ziua de 13 septembrie
2014, de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
„Maior Constantin ENE”, pentru cinstirea memoriei Eroilor
Pompieri, cu care prilej au depus o coroană de flori.

Cu prilejul Zilei Armatei României, filiala a colaborat
cu Garnizoana Bacău şi în parteneriat cu Primăria Bacău,
Inspectoratul  Judeţean  de  Poliţie,  I.S.U.  şi  Inspectoratul
Judeţean de Jandarmi, la organizarea pentru prima dată,
după decembrie 1989, a Expoziţiei EXPO-MILITAR-BACĂU,
în perioada 24-26 octombrie 2014. La Cercul Militar Bacău,
filiala a organizat un simpozion dedicat acestui eveniment,
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iar  filiala  a  depus  o  coroană  de  flori  la  Monumentul
Eroilor.  Garnizoana  Bacău  a  organizat  un  spectacol
omagial,  iar seara,  s-a desfăşurat retragerea cu torţe de
către un detaşament de militari din garnizoană. Secretarul
filialei  a  participat,  în  această  zi,  în  oraşul  Mărăşeşti,  la
şcoala gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”, unde a prezentat
o expunere despre importanţa acestei zile. Au participat
aproximativ  100  de  elevi,  cadre  didactice,  veterani  şi
văduve de  război,  organele  administraţiei  publice  locale
din Mărăşeşti.

În data de 07 noiembrie 2014, ca în fiecare an, filiala
a  comemorat împreună cu I.S.U.  Bacău,  pe eroul  Maior
Constantin  ENE,  la  mormântul  său  din  Cimitirul  Central
Bacău.  De  asemenea,  la  bustul  Eroului  din  Parcul
Trandafirilor s-au depus coroane de flori.

Cu prilejul  Zilei  de  1  Decembrie,  Ziua Naţională  a
României, filiala a organizat un simpozion dedicat acestui
eveniment  şi  a  participat  la  ceremonialurile  militare  şi
religioase  din  cimitirele  Eroilor  Lazaret  şi  Poligonul  de
tragere din municipiul Bacău. Preşedintele a prezentat o
expunere despre semnificaţia zilei.  Astfel de activităţi au
fost  organizate  în  toate  localităţile  judeţului  Bacău,
menţionând,  în  principal,  subfilialele  Oneşti,  Tg.  Ocna,
Comăneşti, Măgireşti şi Tescani.

Preşedintele  filialei  a  fost  invitat  la  Studioul  de
Radio Bucureşti, la emisiunea dedicată armatei în data de
20  decembrie  2014,  unde  a  prezentat  aspecte  ale
desfăşurării  evenimentelor  din  decembrie  1989  din
Garnizoana Bacău. În ziua de 22 decembrie 2014, membrii
Consiliului Director au depus o coroană de flori la capela
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Eroilor  Revoluţiei  din  Cimitirul  Central  din  Bacău.
Preşedintele  a  fost  invitat  de  către  Asociaţia
Revoluţionarilor băcăuani, în sala de festivităţi a Palatului
Administrativ,  unde  a  prezentat  o  expunere  privind
sacrificiul Eroilor băcăuani căzuţi în decembrie 1989.

Filiala Judeţeană BISTRIŢA - NĂSĂUD

Filiala a organizat, împreună cu Filiala Judeţeană a
Arhivelor Statului, un simpozion  dedicat împlinirii  a 100
de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. Prima
parte  s-a  desfăşurat  la  Muzeul  Etnografic  Rodna,  unde
preşedintele filialei a prezentat un material. Partea a doua
s-a  desfăţurat  la  Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc”,
unde au prezentat referate mai mulţi istorici locali.

Cu ocazia aniversării celor 95 de ani de la înfiinţarea
Societăţii  „Mormintele Eroilor  Căzuţi  în  Război”,  filiala a
organizat un simpozion la Cercul Militar Bistriţa, unde, pe
lângă  membrii  filialei,  au  participat  şi  reprezentanţi  ai
A.N.C.M.R.R.,  Bg.81  Mc.,  A.N.V.R.  şi  ai  Inspectoratului
Şcolar.  De  asemenea,  cu  acelaşi  prilej  a  fost  organizat
spectacolul  de  dansuri  şi  cântece  de  cătănie  cu
participarea  ansamblului  „Doiniţa”.  A  fost  organizată  o
excursie  tematică  la  Oarba  de  Mureş  şi  în  împrejurimi,
pentru  evocarea  evenimentelor  sângeroase  din  această
Vale a Plângerii a neamului românesc.

Membrii filialei au participat la toate evenimentele
aniversare la nivel judeţean: Ziua Imnului; Ziua Drapelului;
Ziua Armatei şi Ziua Naţională.

De  asemenea,  membrii  Consiliului  Director  au
participat  la  lansări  de  carte,  simpozioane,  sesiuni  de
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comunicări,  organizate  de  Centrul  Judeţean  pentru
Cultură, Casa Municipală de Cultură, Biblioteca Judeţeană
şi alte instituţii.

Filiala Judeţeană BOTOŞANI

Membrii filialei au participat, la invitaţia prefectului
judeţului, la festivităţile organizate pe plan local dedicate
sărbătoririi  Zilei  Imnului  Naţional.  Pentru  a  marca
importanţa  acestei  sărbători,  filiala  a  organizat,  în
colaborare cu Muzeul Judeţean de Istorie, o expoziţie de
ordine şi medalii care cuprind însemnele naţionale, unde
în  deschidere  s-a  prezentat  expunerea  „Semnificaţia
Imnului, Stemei şi Drapelului Naţional”.

Cu  ocazia  Zilei  Limbii  Române,  filiala  a  organizat
împreună  cu  membrii  care  lucrează  la  Biblioteca
Judeţeană, o întâlnire cu profesorii de la Universitatea din
Chişinău  pe  tema  „Limba  română,  patria  tuturor
românilor”.

Cu prilejul sărbătoririi a 95 de ani de la înfiinţarea
Societăţii  „Mormintele  Eroilor  Căzuţi  în  Război”,
preşedintele  filialei  a  înmânat  diplome  aniversare  unor
personalităţi  care  au  avut  o  contribuţie  importantă  la
desfăţurarea  activităţii  filialei.  La  întâlnirile  cu  membrii
Cercurilor  Cultul  Eroilor,  preşedintele  filialei  a  prezentat
activitatea Asociaţiei în cei 95 de ani de activitate.

La solicitarea filialei Botoşani, primăria municipiului
a executat ample lucrări de întreţinere la Cimitirul Eroilor
din localitate.

Cu ocazia Zilei Armatei, preşedintele filialei a avut o
întâlnire  cu  cadrele  active  din  garnizoană  unde  a  fost
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prezentată activitatea filialei şi a depus o coroană de flori
la monumentele din municipiu.

În localitatea Costeşti a fost ridicat un monument în
memoria eroilor din localitate din donaţiile a doi membri
simpatizanţi ai asociaţiei noastre.

Cu ocazia Zilei Naţionale, în toate localităţile unde
există  subfiliale,  s-au  desfăşurat  activităţi  educative
dedicate acestui eveniment şi s-au depus coroane de flori
la monumentele eroilor.

Filiala  a  semnat  un  protocol  de  colaborare  cu
A.N.C.M.R.R.  din  Ministerul  de  Interne,  filiala  judeţeană
Botoşani.

Împreună  cu  membrii  Fundaţiei  „Gl.  Grigore
Baştan”,  filiala  a  organizat  o  expoziţie  de  paraşute  şi
simpozionul „Istoria Paraşutismului Românesc”.

Filiala  a  luat  în  grijă  întreţinerea  mormântului  Gl.
Filip AGRICOLA, comandant de corp de armată în luptele
pentru  eliberarea  Transilvaniei,  deoarece  nu  mai  are
aparţinători.

Filiala Judeţeană BRĂILA

Activităţile enumerate mai jos (până la 01 iulie) nu
au  fost  cuprinse  în  totalitate  în  Buletinul  Informativ
Nr.3/2014, Semestrul I, ca urmare le reamintim, astfel:

Pe data de 23 mai 2014, la manifestarea organizată
în  Sala  de  spectacole  a  Cercului  Militar  Naţional  din
București  de  către  Asociația  Națională  Cultul  Eroilor
„Regina Maria”,  a fost prezent și  un grup de membri ai
filialei noastre.
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În  cadrul  manifestărilor  dedicate  aniversării  a  155
de  ani  de  la  înființarea  Armei  Geniu  la  Biblioteca
Judeţeană „Panait Istrati” din municipiul Brăila, pe data de
27 mai 2014, a avut loc vernisajul expoziţiei de fotografii,
machete, uniforme şi medalistică „Geniu 155”, dl. Lt.col.
(rz.)  Ionel  TEODORESCU,  președintele  Filialei  Judeţene
Brăila a A.N.C.E. „Regina Maria”, contribuind la realizarea
secțiunii  de  medalistică,  iar  Redactorul  șef  al  revistei
„Brăila  Eroică”,  dl.  Col.(rz.)  Petru  GURĂU  a  făcut
prezentarea ultimului  număr omagial  al  revistei  dedicat,
aproape în întregime, armei geniu. Tot cu acest prilej,  a
avut  loc  şi  lansarea  de  carte  a  Comisarului  şef  dr.  Didi
MILER,  intitulată  „Sisteme  de  apărare  în  România
interbelică. Fortificaţiile militare din Moldova”.

Pe  30  mai  2014,  la  Batalionul  72  Geniu  „Matei
Basarab” a avut loc o ceremonie de depunere de coroane
de  flori  la  Monumentul  eroilor  genişti şi  Monumentul
eroului  pontonier  Eftimie  Croitoru,  activitate  urmată  de
„Ziua  porţilor  deschise”.  Din  partea  filialei,  a  depus  o
coroană  de  flori  un  grup  de  membri,  în  frunte  cu
preşedintele filialei. În aceeaşi zi, membri ai filialei au fost
prezenţi  la  Cercul  Militar  Brăila,  unde  s-a  desfăşurat
simpozionul  „Arma  Geniu  la  155  de  ani  de  existenţă.
Trecut,  prezent  şi  perspective”,  precum  şi  expoziţia  de
carte cu tematica „Arma Geniu - 155 de ani de istorie”.

De  asemenea,  membri  ai  Asociaţiei,  militari  ai
Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” şi invitaţii acestora au
participat  pe  31  mai  2014  în  Piaţa  Independenţei,  la
desfăşurarea ceremonialelor militare dedicate împlinirii a
155 de ani de la înfiinţarea armei Geniu.
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La sediul Filialei Judeţene a fost deschisă, la data de
05 iunie 2014, o expoziție de icoane și iconițe, la iniţiativa
vicepreşedintelui filialei, doamna Georgeta BĂLAN, care a
fost  vizitată  de  membri  ai  Cercului  Cultul  Eroilor  de  la
Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu”, din Brăila, însoțiți
de  prof.  Cristiana  TĂNASE.  După  vizionarea  expoziţiei,
elevii au susținut un mic program artistic.

O delegaţie a Asociaţiei a fost prezentă la Congresul
Internațional  de  Dacologie,  editia  a  XV-a,  la  Oradea,  în
perioada 18 - 19 iulie 2014, cu tema „Dacologia la George
Coșbuc”.  Evenimentul  a  fost  organizat  de  Dacia  Revival
International Society, entitate a cărei președinte este dr.
Napoleon Săvescu.

19  membri  ai  Filialei  Judeţene  Brăila  a  Asociației
Naționale  Cultul  Eroilor  „Regina  Maria”  și  ai  Clubului
Seniorilor din învățământ Brăila au participat pe data de
06 august 2014 la o excursie tematică, organizată de către
redactorul șef al revistei „Brăila Eroică”, dl. Col. (rz.) Petru
GURĂU pentru comemorarea de la Mărășești.

Pe parcursul excursiei, participanții au vizitat casele
memoriale  „Fănuș  Neagu”  și  „Alexandru  Vlahuță”,
Penitenciarul  de  tristă  amintire  Râmnicu  Sărat,  şi,  din
Municipiul  Focșani,  Piața  Unirii,  Piatra  de  hotar  și
Mausoleul.  Excursia  a  continuat  cu  o  evocare  la  Statuia
Victoriei de la Tișița, iar punctul final, și cel mai important,
l-a constituit participarea la comemorarea eroilor căzuți în
luptele din vara anului  1917 de la Mărășești,  Mărăști  și
Oituz,  comemorare  ce  s-a  desfășurat  la  Mausoleul
Mărășești. A fost depusă o coroană de flori şi din partea
Asociaţiei.
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La Cercul  Militar  Brăila  s-au desfăşurat  mai  multe
evenimente,  cuprinse  în  calendarul  activităților  dedicate
„Anului comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni”.

Activitatea din data de 11 august 2014 a cuprins o
expoziție  de  icoane,  carte  și  fotografii  „Sfinții  Martiri
Brâncoveni”,  precum  şi  lansarea  volumului  de  poezie
religioasă „Sfânta cruce - pomul vieții”, moderată de dl. Lt.
col. (rz.) Cezar POSTELNICU, membru al filialei noastre. Au
fost  oferite  diplome,  cărţi  cu  autografe  şi  medalia
comemorativă Brâncoveanu.

Vicepreşedintele filialei, doamna Georgeta BĂLAN a
participat  pe  data  de 07  septembrie  2014,  la  Ţebea,  la
manifestările dedicate împlinirii a 142 de ani de la trecerea
în neființă a lui Avram Iancu.

În  cadrul  manifestărilor  organizate  sub  genericul
„70 de ani  de la eliberarea ultimei  palme din pământul
sfânt al patriei” pe data de 22 octombrie 2014, în sala de
festivități  a  Cercului  Militar  Brăila,  s-a  desfășurat
simpozionul  intitulat  „25  Octombrie,  Ziua  Armatei
Române”,  Lt.  col.  (rz.)  Ionel  Teodorescu,  președintele
filialei Brăila a  Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina
Maria” prezentând o comunicare.

Cercul Militar Brăila a fost, în ziua de 27 noiembrie
2014,  gazda  unei  manifestări  cultural-artistice,  dedicată
Zilei Naţionale a României , moderată de către dl. Lt.col.
(rz.) Cezar POSTELNICU, membru al Filialei Judeţene Brăila
a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

Filiala  Brăila  a  organizat,  în  sala  de  spectacole  a
Şcolii  gimnaziale  „C.S.  Aldea”,  din  Brăila,  în  ziua  de  28
noiembrie 2014, un emoţionant program cultural - artistic.
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Dl.  Lt.col.(rz.)  Ionel  TEODORESCU,  preşedintele  filialei,  a
făcut  câteva  precizări  asupra  scopurilor  Asociației
Naționale  Cultul  Eroilor  „Regina  Maria”  şi  a  oferit
informaţii despre revista „Brăila Eroică”, editată de către
filiala noastră.

În  ziua  de  1  Decembrie,  un  grup  de  membri  au
participat la activităţile dedicate zilei naţionale.

Expoziţia  itinerantă „Eroul  necunoscut  – simbol  al
eroismului  naţional”  a  ajuns  şi  la  Brăila,  pe  data  de  02
decembrie 2014, fiind găzduită la Cercul Militar Brăila.

Expoziţia,  organizată de doamna Valeria BĂLESCU,
muzeograf la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand
I”,  membră  a  Biroului  Executiv  Central  al  ANCE„Regina
Maria”  a  cuprins  numeroase  fotografii  document
referitoare  la  desemnarea  Eroului  Necunoscut  al
României.

Filiala Judeţeană BUZĂU

În data de 01 iulie,  a avut loc Adunarea Generală
anuală  (pentru  anul  2014)  la  care  au  participat
preşedintele  A.N.C.E.  „Regina  Maria”,  dl.  Gl.mr.(rz.)
Prof.univ.dr.  Visarion  NEAGOE,  preşedintele  Consiliului
Judeţean,  reprezentanţi  ai  Arhiepiscopiei  Buzăului  şi
Vrancei, ai primăriei, ai garnizoanei Buzău, Gl.bg.dr. Lucian
FOCA,  preşedinţi  ai  asociaţiilor  de  la  nivelul  garnizoanei
Buzău,  comandanţi  de  unităţi,  însumând  peste  250  de
persoane.  Activitatea a început cu intonarea Imnului  de
Stat  şi  a  Imnului  Eroilor,  a  continuat  cu  citirea Dării  de
seamă, Bilanţul financiar-contabil şi principalele obiective
ale  filialei.  La  punctual  doi,  participanţii  au  urmărit  un
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spectacol  artistic  prezentat  de  formaţii  de  muzică
populară şi uşoară ale Casei de Cultură Buzău şi  fanfara
militară a garnizoanei Buzău. În încheierea spectacolului, a
evoluat formaţia artistică „NEMURITORII”, căreia, în semn
de respect pentru ceea ce fac pentru cinstirea eroilor şi
neamul românesc, preşedintele A.N.C.E. „Regina Maria” i-
a acordat Diploma şi Medalia „95de ani” de la înfiinţarea
Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”.

La  nivelul  judeţului,  au  fost  sărbătoriţi  şapte
veterani de război care au împlinit vârsta de peste 100 de
ani.  Ei  au  fost  felicităţi  de  M.Ap.N.,  de  comandantul
Centrului  Militar  Buzău,  însoţit  de  preşedinţii  Asociaţiei
Veteranilor  de  Război  şi  A.N.C.E.  „Regina  Maria”,  filiala
Buzău,  primarul  comunei,  consilieri,  vecini  şi  prieteni,
fiecare oferindu-le flori, reviste, diplome, insigne şi sume
băneşti.

Cu ocazia sărbătoririi  a  95 de ani de la înfiinţarea
Societăţii  „Mormintele  Eroilor  Căzuţi  în  Război”,  au  fost
conferite peste 30 de medalii  celor  care au avut merite
deosebite  în  activitatea  de  cinstire  a  memoriei  eroilor
neamului românesc.

Conducerea  filialei  a  participat  alături  de
comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica” la ceremonialul
organizat  pentru  depuneri  de  coroane  de  flori  de  Ziua
Armatei  la  monumentul  Regimentului  48  Infanterie  din
Parcul  Eroilor.  Preşedintele  filialei  a  acordat  Diplome  şi
Medalia 95 de ani de la înfiinţarea Societăţii „Mormintele
Eroilor Căzuţi în Război”. Acelaşi ceremonial s-a desfăşurat
şi la Cimitirul Siriu.
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De  Ziua  Naţională  a  României,  filiala  a  depus  o
coroană  de  flori  la  monumentul  din  Parcul  Prefecturii.
După ceremonialul  depunerii de coroane de flori, au fost
rostite  alocuţiuni  şi  a  urmat  o  paradă  militară  cu
detaşamente pe jos cât şi în tehnică de luptă.

Datorită unei bune cooperări cu oficialităţile locale,
instituţiile de învăţământ, asociaţiile şi fundaţiile din judeţ
filiala reuşeşte să-şi realizeze obiectivele în condiţii foarte
bune.

Filiala Judeţeană CLUJ

Cu prilejul Zilei Presei Militare, la 23 iulie, mai mulţi
membri ai Consilului Judeţean au participat la simpozionul
organizat  la  Comandamentul  Diviziei  4  Infanterie
„Gemina”, susţinând comunicarea „Rolul presei militare în
promovarea cultului eroilor şi cinstirea înaintaşilor”.

De  Ziua  Imnului  Naţional  al  României,  29  iulie,
membrii filialei Cluj au participat în 6 localităţi urbane şi 17
localităţi  rurale (în  centrele de comună) la  manifestările
prilejuite de această sărbătoare.

În  data  16  august  2014,  conducerea  filialei  a
participat la simpozionul de comunicări ştiinţifice pe tema
intrării  României  în  Primul  Război  Mondial,  Războiul  de
Întregire a Neamului, la 14/15 august 1916. Comunicarea
filialei  Cluj  a  avut  ca  temă  jertfele  românilor  ardeleni
înrolaţi  în  armatele  austro-ungare  în  primi  doi  ani  de
război, 1914-1916.

Membrii filialei au participat în data de 21 august la
Simpozionul organizat pentru comemorarea a 300 de ani
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de la  martiriul Brâncovenilor, cu tema „Despre martiri şi
eroi”.

Filiala Cluj a organizat o Adunare Festivă în data de
11  septembrie,  cu  prilejul  împlinirii  a  95  de  ani  de  la
înfiinţarea Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”
– 12 septembrie 1919, cu accent pe reperele istorice ale
înfiinţării filialei judeţene Cluj.

Cu prilejul manifestărilor comemorative ocazionate
de împlinirea a 70 de ani de la eliberarea Clujului, în data
de 11 octombrie, în Cimitirul Eroilor din Cluj-Napoca s-a
depus o coroană de flori.

În  ziua  de  20  octombrie,  filiala  a  depus  la
Judecătoria Cluj dosarul de modificare privind denumirea
şi  sediul  filialei,  compoziţia  numerică  şi  nominală  a
Consiliului Director.

Membrii  filialei  au  depus  o  coroană  de  flori  la
monumentul „Glorie Ostaşului Român” din Cluj-Napoca şi
la Monumentul Eroilor din Carei, în ziua de 25 octombrie –
Ziua Armatei României.

De asemenea, reprezentanţi ai filialei au participat,
în  data  de  13  noiembrie,  la  sfinţirea  monumentului
„Martirilor din Gherla” unde au depus o coroană de flori.

În  data  de  15  noiembrie,  conducerea  filialei  a
participat  la  simpozionul  cu  tema „Unirea  Bucovinei  cu
România  –  15/28  noiembrie  1918,  semnificaţii  şi
învăţăminte în contextul  internaţional”.

La  şedinţa  omagială  închinată  Zilei  Naţionale  a
României, din data de 25 noiembrie, filiala a prezentat o
comunicare,  iar  la  1  Decembrie,  a  participat  şi  a  depus
coroane de flori la manifestările organizate în Piaţa Avram
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Iancu din Cluj–Napoca, Dej, Turda, Gherla, Câmpia Turzii şi
Huedin.

Totodată,  la  manifestările  comemorative  care  au
încheiat  „Săptămâna  Recunoştinţei”,  în  data  de  22
decembrie,  a fost depusă o coroană de flori  în Cimitirul
Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, din Cluj–Napoca.

Filiala Judeţeană CONSTANŢA

În  ziua  de  10  septembrie,  membii  filialei  au
organizat adunarea festivă omagială dedicată aniversării a
95 de ani de la înfiinţarea Societăţii „Mormintele Eroilor
Căzuţi în Război”.

Conducerea  filialei  a  organizat  şi  participat
împreună  cu  Asociaţia  Naţională  a  Cadrelor  Militare  în
Rezervă şi în Retragere, filiala Constanţa, la întâlnirea cu
ministrul apărării naţionale.

Filiala a organizat participarea unei delegaţii de 50
de persoane la ceremonialul dedicat memoriei militarilor
morţi în bătălia de la Turtucaia (1916).

O delegaţie de 40 de persoane a participat la Zilele
Oraşului  Dobrich  (Bulgaria),  care  a  inclus  asistarea  la
ceremonialul  militar  şi  religios  organizat  în  memoria
militarilor înhumaţi în Cimitirul de Onoare din localitate.

Conducerea  filialei  a  organizat  deplasarea  unei
delegaţii  de  50  de persoane la  Monumentul  Eroilor  din
localitatea Siriu (Buzău), pentru a participa la ceremonialul
militar  şi  religios  organizat  în  memoria  militarilor  din
Regimentul 34 Infanterie căzuţi  la datotie şi  înhumaţi în
complexul din această zonă.
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Membrii  filialei  au  organizat  şi  participat  la  unele
lansări de carte ale unor autori, membri ai subfilialei din
Mangalia.

A fost organizată o întâlnire colegială la Constanţa,
cu veterani de război şi rezervişti din Bulgaria.

Filiala  s-a  implicat  în  organizarea  unor  activităţi
pentru  ajutorarea  unor  elevi  nevoiaşi  din  garnizoana
Medgidia.

Membrii  filialei  au  participat  la  festivităţile
organizate  cu  ocazia  Zilei  Marinei,  în  Constanţa  şi
Mangalia - 15 august 2014.

Cu  ocazia  Zilei  Naţionale  a  României,  au  fost
organizate  ceremoniale  militare  şi  religioase  în
garnizoanele Constanţa, Mangalia, Medgidia, Cernavodă şi
Techirghiol.  De  asemenea,  filiala  a  participat  la
ceremonialul militar şi religios organizat cu ocazia Zilei de
22 decembrie. Totodată, au fost organizate unele activităţi
festive  dedicate  Zilei  Naţionale  a  României  la  şcoli  din
Constanţa,  Agigea,  Techirghiol,  Valu  lui  Traian,  Oituz,
Medgidia, Grădina, Mangalia.

Membrii  filialei  au  participat  la  sesiunea  de
comunicări  ştiinţifice  dedicate  zilei  de  23  august,  la
sesiunea  ştiinţifică  internaţională  „PONTICA”,  şi  la
adunarea festivă organizată cu ocazia Zilei Dobrogei.

Cu  ocazia  Zilei  Armistiţiului  -  11  Noiembrie,
Ambasada Franţei a organizat un ceremonial la Parcela de
Onoare  a  militarilor  francezi  din  Constanţa,  unde  au
participat şi membri ai filialei Constanţa.

De  asemenea,  conducerea  filialei  a  participat  la
ceremonialele  organizate  de  Ambasada  Serbiei  la
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Monumentul  Eroilor  Sârbi  din  Medgidia,  cu  ocazia  Zilei
Naţionale  a  Serbiei  şi  la  cele  organiazte  de  Forumul
Democrat German din Constanţa, cu ocazia Zilei Naţionale
a Germaniei şi a Sfântului Nicolae/Nicolaus.

Filiala a participat la lansarea de carte organizată de
conducerea A.N.C.M.R.R. din S.R.I.

Cu  ocazia  împlinirii  a  50  de  ani  de  la  înfiinţarea
Brigăzii  9  Mecanizate  „Mărăşeşti”  şi  a  Batalionului  911
Infanterie  „Capidava”,  conducerea  filialei  a  participat  la
ceremonialurile militare organizate cu acest prilej.

Membrii  filialei  au  participat  la  activităţile
organizate de A.R.P.I.A. Constanţa cu ocazia Zilei Aviaţiei,
la Muzeul Marinei şi  la Monumentul Eroilor Aviatori  din
Mihail Kogălniceanu.

Conducerea  filialei  a  participat  la  Zilele  Comunei
Saraiu.

Au  fost  acordate  interviuri  unor  posturi  Tv.:
NEPTUN, LITORAL, ALFA şi s-a participat la realizarea unor
emisiuni.

S-a  finalizat  documentarea  la  Arhivele  Naţionale
Constanţa referitoare  la  eroii  constănţeni  din  cele  două
războaie mondiale.

S-au  editat  numerele  17  şi  18  ale  revistei  „Arma
Pontica”.

Filiala Judeţeană DÂMBOVIŢA „Mihai Viteazul”

Filiala a depus coroane de flori la monumentele din
localităţile:  Teiş,  Pietroşiţa,  Ocniţa  şi  Lucieni,  unde  au
participat majoritatea membrilor Biroului Executiv.
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La  simpozionul  dedicat  Zilei  Armatei  au  fost
înmânate  medaliile  oferite  de  Asociaţie,  tuturor
membrilor  Biroului  Executiv  şi  primarului  Municipiului
Târgovişte,  Iulian PRISECARU. La simpozion au participat
comandantul  garnizoanei  Târgovişte,  Col.  ing.  Nicolae
ANTONIE,  primarul  municipiului  Târgovişte,  Iulian
PRISECARU,  secretarul  Consiliului  Judeţean,  Ec.  Ivan
IVANOFF şi aproximativ 300 membri şi invitaţi.

În ziua de 06.11.2014, a fost încheiat un protocol de
colaborare  cu  şcoala  gimnazială  din  comuna  Lucieni
reprezentată de directorul şcolii dl. Dan STAN.

Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la Revoluţia din
Decembrie1989,  în  ziua de 22  decembrie  2014,  filiala  a
depus o coroană de flori la monumentul Eroilor Revoluţiei
şi s-a lansat revista Eroica nr. 47-48, la ceremonialul militar
şi  religios  din  Piaţa  Mihai  Viteazul  Târgovişte.  Prin
programul  Prefecturii  şi  al  garnizoanei  s-a  stabilit  să  ia
cuvântul  şi  prim-vicepreşedintele  Asociaţiei  Naţionale
Cultul Eroilor „Regina Maria”, care a înmânat o diplomă de
merit  dl.  Ec  Ioan  BADEA,  preşedintele  Asociaţiei
Luptătorilor din Decembrie 1989.

Filiala Judeţeană DOLJ „Fraţii Buzeşti”

În  perioada  06-09  august,  filiala  a  organizat
deplasarea  pe  un  itinerar  tematic  „Pe  urmele  eroilor
români” în 13 judeţe din Ardeal.

În data de 20 august, membrii filialei s-au implicat,
în  colaborare  cu  Muzeul  Militar  Naţional  „Regele
Ferdinand I ”, la organizarea expoziţiei „Eroul necunoscut,
simbol al eroismului naţional”.
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Filiala a organizat deplasarea pe un itinerar tematic
„142 de ani de la moartea lui Avram Iancu”, ocazie cu care
s-a depus o coroană de flori la Ţebea, în perioada 07-08
septembrie. De asemenea, pe un alt itinerar „Bătălia de la
Oarba de Mureş - 70 de ani”, în data de 24 septembrie.

Membrii  filialei  au  participat  la  reconstituirea
Bătăliei de la Jiu, împreună cu „Asociaţia Tradiţia Militară”,
în data de 18 octombrie, iar la 10 noiembrie, cu prilejul
Zilei  Artileriei,  filiala  a  organizat  un  simpozion  tematic
privind istoricul artileriei.

Membrii filialei au participat la ceremonialul militar
şi religios desfăşurat cu ocazia Zilei Armatei României, cu
care prilej au depus o coroană de flori.

Cu ocazia Zilei Naţionale a României, membrii filialei
au  participat  la  „Congresul  Spiritualităţii  Românilor  de
Pretutindeni”, desfăşurat în Municipiul Alba Iulia, unde au
depus  o  coroană  de  flori  la  monumentul  lui  „Mihai
Viteazul”.  Filiala  a  acordat  8  Diplome de  Excelenţă  şi  o
Diplomă Aniversară domnului economist-expert slt.  (rtr.)
Cristian BIŢA, veteran de război, cu ocazia împlinirii vârstei
de 90 de ani.

Filiala Judeţeană GALAŢI

În  perioada  17-18  septembrie, Filiala  Judeţeană
GALAŢI  a  A.N.C.E.  „Regina  Maria”  a  fost  invitată  la
Conferinţa  pastoral-misionară  de  toamnă dedicată  celor
„300 de ani de la Martiriul Brâncovenilor”, organizată de
Episcopia Basarabiei de Sud şi de Direcţia de Învăţământ
Cahul, Republica Moldova. Cu această ocazie, Cpt. (rz.) ing.
Constantin  SAMOILĂ,  membru  al  filialei,  a  publicat  un
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articol  în  „Călăuza  Ortodoxă”,  revista  Arhiepiscopiei
Dunărea de Jos.

Începând  cu  data  de  04.11.,  când  a  fost  înlocuit
vicepreşedintele  cu  relaţiile  publice  şi  mass-media,  s-a
introdus  şi  funcţia  de  purtător  de  cuvânt.  Actualmente,
vicepreşedintele  care  a  preluat  relaţiile  publice,  mass-
media şi sarcina de purtător de cuvânt este împuternicit:
să  reprezinte  preşedintele  filialei  în  relaţiile  cu  mass-
media,  centre  de  cultură  etc.;  să  stabilească  relaţii  de
colaborare  cu  organele  administrative  ale  instituţiilor
publice; să stabilească relaţii de colaborare cu societăţile
comerciale şi cu ONG-uri.

În  data  de  12  septembrie,  ora  11.00,  la  Cercul
Militar  Galaţi  a  avut  loc  Adunarea  Festivă  dedicată
aniversării  a  „95  de  ani  de  la  înfiinţarea  Societăţii
Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”, la care au participat
şi  subfilialele  din  judeţul  Galaţi.  De  asemenea,  au
participat ca invitaţi:  oficialităţile  administraţiei judeţene
şi municipale, comandanţi şi militari de la unităţile militare
din Galaţi,  reprezentanţi ai serviciilor speciale, directorul
Muzeului de Istorie, conducerea unităţii de pompieri şi un
grup de elevi de la şcoala nr. 28. Pe holul Cercului Militar a
fost  organizată  o  expoziţie  de  fotografii.  În  deschiderea
adunării, au fost acordate patru „Diplome de Onoare”. Cu
această  ocazie,  în  cotidianul  „Viaţa  liberă”,  a  apărut
articolul „96 de ani de la Armistiţiul din 1918”.

Pe  data  de  24  octombrie,  a  fost  organizată  o
ceremonie de sărbătorire a Zilei Armatei României, la care
au  participat  oficialităţi  ale  administraţiei  de  stat  şi  alţi
oameni de cultură. De asemenea, în ziua de 25 octombrie,
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filiala a participat la ceremonialul militar şi religios, unde a
depus o coroană de flori.

Cu  ocazia  Zilei  Naţionale  a  României,  conducerea
filialei a participat la ceremonialul militar şi religios, unde a
depus  o  coroană  de  flori.  În  zilele  premergătoare,  în
cotidianul  „Viaţa  liberă”,  revista  „Axis  Libri”  şi  revista
„Călăuza  Ortodoxă”,  au  fost  publicate  articole  dedicate
evenimentului.  Membri  ai  filialei  au participat  la  parada
militară  defăşurată  în  faţa  prefecturii  Galaţi,  iar  seara,
preşedintele filialei  însoţit  de mai  mulţi  membri  au  fost
invitaţi  la o emisiune dedicată evenimentului,  la „Expres
TV”.

Filiala Judeţeană HARGHITA

În perioada 14.08.–20.08.2014, la Izvorul Mureşului,
comuna  Voşlăbeni,  judeţul  Harghita,  s-a  desfăşurat
Universitatea de Vară,  organizată  de Fundaţia  Naţională
pentru  Românii  de  Pretutindeni  (Bucureşti),  Centrul
European  de  Studii  Covasna-Harghita  (Sf.  Gheorghe),
Despărţământul  ASTRA  Covasna–Harghita,  cu  sprijinul
Departamentului  Politici  pentru  Relaţia  cu  Românii  de
Pretutindeni  şi  al  Episcopiei  Ortodoxe  a  Covasnei  şi
Harghitei.  La  dezbateri  au  participat  dl.  ministru  de
externe  Titus  CORLĂŢEAN,  dl.  secretar  de  stat  Viorel
BADEA,  doamna  deputat  Ecaterina  ANDRONESCU,  Înalt
Preasfinţitul  Ioan  SELEJAN,  deputatul  din  Republica
Moldova Iurie ROŞCA, prof. ing. dr. Claudiu MĂTASĂ din
S.U.A. şi membri ai A.N.C.E. „R.M.”, filiala Harghita.

La data de 19 septembrie, la Miercurea Ciuc, a avut
loc Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Românii
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din  sud-estul  Transilvaniei,  Istorie,  Cultură,  Civilizaţie”,
Ediţia  a  XX-a,  dedicată  împlinirii  a  două  decenii  de  la
înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei. Cu
această  ocazie,  Muzeul  Oltului  şi  Mureşului  Superior  a
organizat,  sâmbătă,  20 septembrie,  vernisarea expoziţiei
„Constantin  Brâncoveanu  –  300  de  ani  de  la  martiriu”,
precum şi secţiunea de comunicări ştiinţifice „Probleme de
muzeologie  şi  patrimoniu  cultural  în  sud-estul
Transilvaniei”.  Cu  această  ocazie,  au  fost  înmânate  de
către  preşedintele  A.N.C.E.  „Regina  Maria”,  filiala
Harghita,  medalii  comemorative  „300 de  ani  Constantin
Brâncoveanu”,  Înalt  Preasfinţitului  Ioan  SELEJAN,
domnului subprefect Andrei-Jean ADRIAN şi unor membri
ai asociaţiei, col. (rtr.) Adrean TESLOVAN şi col. (rtr.) Virgil
NEDEA.

Împreună  cu  dl.  subprefect  Andrei-Jean  ADRIAN,
filiala  a  organizat,  în  data de 24 septembrie,  în  sala  de
marmură a Consiliului Judeţean Harghita, simpozionul „95
de ani de la înfiinţarea Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi
în  Război”.  La  eveniment  au  participat  reprezentanţii
tuturor  structurilor  militare  din  judeţ,  asociaţiile
rezerviştilor din M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I.,  precum şi filiala
Asociaţiei Veteranilor de Război din judeţul Harghita. Cu
această ocazie s-au înmânat diplome aniversare şi Medalia
„95 de ani de la înfiinţarea Societăţii  Mormintele Eroilor
Căzuţi în Război”, mai multor personalităţi din judeţ. A fost
vizionat filmul realizat de A.N.C.E. „Regina Maria”.

La 25 octombrie, membrii filialei au depus, pentru
prima  oară,  o  coroană  de  flori  la  Miercurea  Ciuc,  la
Monumentul Eroului Necunoscut.
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Au fost definitivate documentele de funcţionare a
filialei ca persoană juridică, urmând a fi depuse la tribunal.

Continuă să se desfăşoare investigaţii  cu privire la
Cimitirul  Eroilor  din  Primul  Război  Mondial  de  la  Valea
Uzului şi, de asemenea, privind demolarea monumentului
din centrul comunei Sânmartin, judeţul Harghita (Privind
demolarea monumentului Biroul Executiv Central doreşte
să-i  fie  trimise  toate  datele  pentru  a  se  interveni  la
organele superioare ale Statului).

La data de 03 noiembrie, cu ocazia Zilei Vânătorilor
de  Munte,  filiala  a  depus  o  coroană  de  flori  la  Troiţa
Ostaşilor Vânători de Munte din incinta U.M.01101.

Cu prilejul manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a
României, 1 Decembrie, filiala a participat la simpozionul
„Paşi  spre  Marea  Unire”  şi  la  vernisajul  expoziţiei  foto-
documentare  „Unirea  cea  Mare  -  1  Dcembrie  1918”,
organizate  la  Centrul  Cultural  „Miron  Cristea”,  în
colaborare cu Muzeul Oltului şi Mureşului Superior. La 1
Decembrie,  filiala  a  participat  la  ceremonialul  militar  şi
religios de comemorare a Eroilor neamului românesc, cu
ocazia împlinirii a 96 de ani de la Marea Unire de la Alba
Iulia,  depunând  o  coroană  de  flori  la  Monumentul
Ostaşului Necunoscut din municipiul Miercurea Ciuc.

Filiala Judeţeană IALOMIŢA

Conducerea  filialei  a  participat  la  festivităţile
organizate de oficialităţile locale, cu prilejul Zilei Imnului
Naţional.
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În  ziua  de  25  octombrie,  Ziua  Armatei  României,
membrii  filialei  au  depus  o  coroană  de  flori  la
Monumentul Eroilor din Slobozia.

La  1  Decembrie,  cu  ocazia  Zilei  Naţionale  a
României, filiala a depus o coroană de flori la monumentul
(statuia) lui Mihai Viteazul din SLOBOZIA. În seara aceleiaşi
zile,  preşedintele,  prim-vicepreşedintele  şi  secretarul
executiv  al  filialei  au  fost  invitaţi,  şi  au  participat,  la  o
manifestare culturală, organizată de preşedintele Consililui
Judeţean Ialomiţa.

În  luna  noiembrie,  în  perioada  14-24,  a  fost
organizată,  la  SLOBOZIA,  la  Centrul  Cultural  U.N.E.S.C.O.
„Ionel Perlea”,  fotoexpoziţia „Eroul Necunoscut”.

Cu  ocazia  primirii  drapelului  de  luptă  de  către
unitatea militară din garnizoană, în data de 01 octombrie,
conducerea filialei a participat la festivităţile organizate cu
acest prilej.

În data de 22 decembrie, filiala a depus o coroană
de  flori  la  Monumentul  Revoluţiei  din  SLOBOZIA  şi  a
participat la manifestările organizate cu acest prilej.

Filiala Judeţeană IAŞI

În  ziua  de  02  iulie  2014,  membri  ai  filialei  au
participat la Muzeul Unirii din Iași, la simpozionul omagial
„510 ani de la trecerea în eternitate a lui Ștefan cel Mare
și Sfânt”.

Membrii  filialei  au  participat  la  manifestările
organizate la nivelul garnizoanei Iași, în Piața Tricolorului,
dedicate Zilei Imnului – 29 iulie.
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Cu  ocazia  Zilei  Tanchiștilor  –  01  august,  membrii
filialei  au  participat  la  festivitățile  desfăşurate  cu  acest
prilej la Cercul Militar Iași.

În  ziua  de  29  august  2014,  membrii  asociației  au
participat la Cercul Militar Iași la un spectacol de poezie și
muzică românească „Limba română este patria mea”.

Dl.  Col.(rtr.)  Ion  CHIRIȚĂ,  secretarul  general  al
filialei, a participat în ziua de 12 septembrie 2014 la Cercul
Militar Național din București la manifestările organizate
cu  ocazia  sărbătoririi  celei  de-a  95-a  aniversări  de  la
înființarea  Societății  „Mormintelor  Eroilor  căzuți  în
război”.

Membrii  filialei  au  participat  în  zilele  de  12  și  13
septembrie la activitățile organizate cu prilejul sărbătoririi
a  20 de ani  de  la  înființarea Batalionului  151 Infanterie
Lupii Negri.

Dl.  Col.(rtr.)  Ion CHIRIȚĂ a participat în ziua de 14
septembrie  2014  la  sfințirea  Troiței  Eroilor  și  Martirilor
neamului românesc din comuna Bogdana, județul Vaslui.
La festivitate au participat dl. Col.(rtr.) Constantin CHIPER,
vicepreședinte al  A.N.C.E.„Regina Maria” și  doi  ofițeri  în
rezervă, care au depus o coroană de flori.

În ziua de 18 septembrie 2014, dl. Col.(rtr.) ing Ioan
TIMOFTE  și  dl.  Col.(rtr.)  Ion  CHIRIȚĂ  au  participat  la
Cimitirul  Eternitatea  din  Iași  la  comemorarea  dedicată
soldaților  germani  din  Al  Doilea  Război  Mondial,
organizată la nivelul garnizoanei.

Dl. Col.(rtr.) ing Ioan TIMOFTE și dl. Gl.bg.(rtr.) Ilie
IONESCU,  președintele  A.N.V.R.,  Iași,  în  ziua  de  24
octombrie  2014  au  prezentat  la  Școala  generală  „Ion
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Creangă”  din  Iași  comunicări  despre  importanța  Zilei
Armatei și a carierei militare.

În ziua de 27 octombrie 2014, dl. Col.(rtr.) ing. Ioan
TIMOFTE  a  participat  și  a  ținut  o  expunere  la  sfințirea
paraclisierului  și  osuarului  din  cimitirul  „Pogorârea
Sfântului  Duh”  –  Bucium,  Iași,  parcela  Eroii  Neamului,
manifestare organizată la nivelul garnizoanei.

Dl. Col.(rtr.) ing. Ioan TIMOFTE a participat în ziua de
07 noiembrie 2014 la Liceul Vasile Alecsandri din Iași,  la
dezbaterea  proiectului  „Inovația  socială  în  cadrul
comunităților  prin  voluntariatul  intergenerațional.
Învățarea pentru viață”, organizat de conducerea liceului
și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Conducerea Filialei Judeţene Iași a participat în data
de  10  noiembrie  2014  la  evenimentele  organizate  de
Institutul  Cultural  Francez,  cu  ocazia  „Zilei  Armistițiului
Primului  Război  Mondial”.  Au  avut  loc  depuneri  de
coroane  de  flori  la  cavoul  militar  francez  din  Cimitirul
Eternitatea și la bustul generalului Henry Berthelot, situat
în spatele Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași.

Cu  ocazia  Zilei  Militarului  German,  în  data  de  16
noiembrie 2014 membrii Colegiului Director au participat
la  Cimitirul  Eternitatea  Iași,  la  monumentul  militarilor
germani, la depunerea de coroane și jerbe de flori.

Membrii filialei au participat în ziua de 22 noiembrie
2014 la ceremonia prilejuită de împlinirea a 50 de ani de la
înființarea Batalionului 198 Sprijin Logistic „Prut”.

În ziua de 26 noiembrie 2014, un grup de 16 elevi și
4 cadre didactice, în frunte cu dl. prof. Gheorghe MOGA,
directorul  Școlii  generale  din  Liteni-Bâlteni,  jud.  Iași,  au
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efectuat o vizită de documentare la Cercul Militar Iași. Cu
această ocazie, dl.  Col.(rtr.)  ing. Ioan TIMOFTE a făcut o
prezentare  a  istoricului  instituției  și  a  Asociației  Filialei
Judeţene Iași a A.N.C.E.„Regina Maria”.

Cu prilejul Zilei Naționale a României – 1 Decembrie,
conducerea filialei  a  participat  la  ceremonialul  militar  și
religios în Piața Unirii din Iași, unde a depus o coroană de
flori la Monumentul Unirii.

În ziua de 14 decembrie 2014, dl. Col.(rtr.) ing. Ioan
TIMOFTE a participat la seminarul „14 decembrie 1989 -
ziua  când  Iașul  a  dat  semnalul  începerii  Revoluției
Române”,  care  s-a  desfășurat  în  Sala  Mare  a  Palatului
Roznovanu din Iași.

Filiala a participat în ziua de 22 decembrie 2014 la
manifestările  dedicate  Zilei  Revoluției  Române,  în  Piața
Palatului, unde a depus o coroană de flori la Troița ridicată
în memoria eroilor Revoluției.

Filiala Judeţeană NEAMŢ

În baza Programului activităţilor dedicate aniversării
a 95 de ani de la înfiinţarea Societăţii „Mormintele Eroilor
Căzuţi în Război” -12 septembrie 1919, au fost omagiate,
prin  manifestări  de  o  mare  diversitate,  cu  o  largă
participare  şi  colaborare  cu  Muzeele  de  Istorie  şi
Arheologie  din  Piatra  Neamţ  şi  Roman,  Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ
şi a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
din cele 3 structuri care şi-au adus o contribuţie deosebită,
sprijinind  buna  desfăşurare  a  evenimentului  omagial,
astfel:  -  expoziţii  cu  fotografii  privind  operele
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comemorative de război în localităţile: Roman, Tg. Neamţ,
Răuceşti,  Războieni  şi  Ştefan  cel  Mare;  -  simpozioane,
sesiuni de referate şi comunicări, mese rotunde cu tema
„Eroii  nu  ne  părăsesc  nicicând”,  organizate  la  Cercul
Militar  Roman,  Muzeul  de  Istorie  Piatra  Neamţ,  şcolile
generale din localităţile Răuceşti, Girov, Rosnov şi Bicaz; -
au fost distribuite 50 de exemplare ale revistei „România
Eroică” nr. 48 şi 49, elevilor din Cercurile Cultul Eroilor; - în
fiecare  unitate  şcolară,  la  bibliotecă  sau  în  alte  spaţii
adecvate,  au  fost  amenajate  expoziţii  de  carte  „Fapte
semnificative  săvârşite  de  eroii  neamului  românesc”.  În
cadrul acestor expoziţii sunt expuse şi cărţile unor autori
nemţeni cu privire la  faptele eroice care au avut loc pe
teritoriul  judeţului  Neamţ,  autor  Gl.bg.(rtr.)  Octavian
MANCU. 

Au  continuat  activităţile  de  îngrijire  a
monumentelor  din  cimitirele  localităţilor:  Răuceşti,
Ruginoasa, Tarcău, Războieni şi Rosnov.

În ziua de 14 septembrie, conducerea filialei a avut
o  întâlnire  de  lucru  cu  inspectorul  Şcolar  Judeţean,
inspector  general  dr.  Viorel  STAN,  unde  s-au  analizat
activităţile desfăşurate de Cercurile Cultul Eroilor în anul
de  învăţământ  şcolar  2013-2014,  cu  următoarele
obiective:  -  participarea  elevilor,  membri  ai  Cercurilor
Cultul Eroilor la activităţile publice de depuneri de jerbe şi
coroane de flori  la  operele  comemorative  de război,  cu
prilejul  Zilei  Eroilor,  sărbătorilor  naţionale,  precum  şi  la
comemorarea unor evenimente istorice; - activităţi privind
participarea  elevilor  la  îngrijirea  şi  înfrumuseţarea
operelor comemorative de război; - modul de difuzare în
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unităţile  de  învăţământ  a  revistei  „România  Eroică”,
revistă  de  cultură  şi  educaţie  patriotică,  de  cinstire  a
eroilor  neamului;  -  organizarea  de  expuneri  tematice
susţinute de profesori, veterani de război şi personalităţi
de  seamă  ale  istoriei  în  cadrul  Cercurilor  cu  ocazia
aniversării  unor  evenimente  importante  din  istoria
noastră, prevăzute în calendarul sărbătorilor naţionale.

La  propunerea  filialei,  cu  ajutorul  Consiliului
Director  al  Casei  de  Ajutor  Reciproc  a  Pensionarilor
Militari, au fost acordate recompense în sume băneşti în
valoare de 100 de lei, elevilor premianţi la Olimpiada de
Istorie,  elevi  care  au  fost  felicitaţi  şi  de  Biroul  Executiv
Central  al  A.N.C.E.„Regina Maria”.  Inspectorului  general,
dl.  Prof.  dr.  Viorel  STAN,  i  s-a  conferit  Diploma  de
Excelenţă pentru neobosita strădanie şi generosul aport în
scopul cinstirii memoriei ostaşilor români care s-au jerfit
pentru înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc.
Au mai fost conferite diplome şi altor personalităţi care au
sprijinit filiala.

În  ziua  de  24  octombrie,  cu  prilejul  Zilei  Armatei
României, în garnizoanele Piatra Neamţ şi Roman au avut
loc ample manifestări în memoria tuturor ostaşilor români
căzuţi  la  datorie  pentru  apărarea  Patriei.  Activităţile  au
continuat  cu  simpozionul  „Armata României  de-a  lungul
timpului” care a avut loc la Muzeul de Istorie şi Arheologie
Piatra  Neamţ.  În  ziua  de  25  octombrie  a  avut  loc
ceremonialul militar şi religios în Piaţa Ştefan cel Mare.

Cu  prilejul  Zilei  Vânătorilor  de  Munte,  luni  03
noiembrie, subfiliala Tg. Neamţ în colaborare cu primăria
oraşului  au  organizat  „Festivitatea  de  cinstire  a  eroilor
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noştri  pământeni”,  manifestare  care  a  avut  loc  la
„Mormântul Vânătorilor de Munte” de la Culmea Pleşului,
monument  construit  cu  sprijinul  Cultului  Eroilor  şi
inaugurat în anul 1939. A fost oficiat un serviciu religios de
către un sobor de preoţi şi s-au depus coroane de flori. La
eveniment au participat cadre didactice, elevi, veterani de
război  şi  persoane de toate  vârstele,  fiind  mediatizat  în
presa şi televiziunea locală.

În  perioada  premergătoare  Zilei  Naţionale  a
României au avut loc numeroase activităţi în majoritatea
consiliilor locale din judeţ. Evocarea evenimentului istoric
şi aniversar s-a realizat prin acţiuni adecvate: simpozioane,
expuneri,  expoziţii  documentare  şi  de  artă  plastică,
recitaluri  de  muzică  şi  poezie,  concursuri  în  numeroase
oraşe şi comune. În data de 1 Decembrie, în Piaţa Ştefan
cel  Mare  din  municipiul  Piatra  Neamţ,  a  avut  loc  un
ceremonial şi o paradă militară.

Cu  prilejul  comemorării  „Eroilor  martiri  căzuţi
pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989”, în data de
22  decembrie,  în  Piaţa  Tricolorului  din  Piatra  Neamţ,  a
avut loc un ceremonial militar şi religios deosebit, urmat
de depuneri de coroane de flori.

Filiala Judeţeană PRAHOVA

Cu ocazia aniversării  a 20 de ani de la reactivarea
„Cultului  Eroilor”  în  judeţul  Prahova(pe  data  de  24
octombrie  1994  s-a  înfiinţat  Comitetul  Naţional  pentru
Restaurarea,  Repararea  şi  Întreţinerea  Cimitirelor  şi
Monumentelor Eroilor, Filiala Prahova), filiala a desfăşurat
un  amplu  program,  constând  în  prezentarea  istoricului

51



Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, de către
dl.  Col.  (rtr.)  Constantin CHIPER,  a expoziţiei  de medalii,
decoraţii, insigne, prezentată de dl. Col. (rz.) Puiu CUJBĂ, o
expoziţie de documente ale „Cultului Eroilor” din perioada
interbelică, prezentată de doamna Raluca ANDREESCU de
la Arhivele Statului Ploieşti, o expoziţie de grafică dedicată
eroilor  prezentată  de  elevii  şcolilor  gimnaziale  „Andrei
Mureşanu”, „Mathias Henri Berthelot”, „Sf. Vasile” şi „Sf.
Vineri”.  Asociaţia  Colecţionarilor  de  Arme  a  prezentat
arme folosite în Primul şi al Doilea Război Mondial.

La  această  adunare  au  participat  din  partea
Instituţiei Prefectului de Prahova, d-na Rodica Paraschiv,
din  partea  C.J.PH.  dl.  ing.  Mircea  Cozma,  din  partea
Primăriei  Ploieşti,  viceprimarul,  prof.  Raul  Petrescu,  din
partea  A.N.C.E.  „Regina  Maria”,  dl  Gl.bg.(rtr.)  Petre
STOICA. De asemenea, au participat primarii din comunele
Ariceştii  Rahtivani,  Măgurele,  Vălenii  de  Munte  şi
Bărcăneşti, profesori de istorie, îndrumători ai Cercurilor
Cultul Eroilor din şcolile prahovene şi un număr apreciabil
de elevi, un pluton de elevi din Şcoala Militară de Pompieri
şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldeşti Scăieni,
reprezentanţi  ai  jandarmilor  şi  poliţiştilor  din  Judeţul
Prahova, veterani de război şi cadre militare în rezervă şi
în retragere. În încheiere, membrii Cercului „Cultul Eroilor”
din Colegiul Naţional „Nichita Stănescu” au prezentat un
emoţionant  program  de  poezii  şi  cântece  patriotice.  În
cadrul adunării, Consiliul Judeţean Prahova, în colaborare
cu  Biblioteca  „Nicolae  Iorga”  a  lansat  cartea  „Istoria
Întregirii  Neamului  Romînesc”,  ediţia  a  2-a,  autor

52



Constantin Kiriţescu. Au fost înmânate diplome omagiale
şi Revista „Prahova Eroică” nr. 8.

În acest semestru, filiala a primit ca membri activi
un număr de 25 cadre militare în rezervă şi profesori de
istorie din şcoli.

Biroul  Executiv  a  reânnoit  protocoalele  de
colaborare  cu  un  nr.  de  190  Cercuri  Cultul  Eroilor,  prin
implicarea  inspectorului  şcolar  prof.  dr.  Mariana
GHEORGHE, a dl. Col.(rtr.) Constantin CHIPER, dl. Col.(rtr.)
dr. Dumitru CODIŢĂ şi dl. Col. (rtr.) Puiu CUJBĂ.

Membrii  filialei  au  colaborat  cu  cadrele  din
conducerea  garnizoanelor  militare  Ploieşti,  Câmpina,
Breaza,  cu  primarii  din  judeţ,  pentru  întreţinerea
cimitirelor  şi  monumentelor  eroilor.  De  asemenea,  s-au
depus  coroane  de  flori,  la  datele  de  20  iulie,  la
monumentul lui „Aurel Vlaicu” din Brăneşti, la 6 august, la
Cimitirele  Tabla  Buţii  şi  Vălenii  de  Munte,  la  13
septembrie, la Băneşti şi la 25 octombrie, la monumentele
din judeţul Prahova, iar la 1 dcembrie, la monumentul lui
Mihai  Viteazul  din  Ploieşti  şi  monumentele  eroilor  din
oraşele şi comunele prahovene.

Reprezentanţii  filialei  au  participat  la  consfătuirile
cu profesorii de istorie, geografie şi religie şi la instruirile
trimestriale ale profesorilor de istorie, în cadrul cercurilor
de istorie din Ploieşti, Câmpina, Breaza, Vălenii de Munte
şi Urlaţi-Mizil.

Au fost difuzate 100 de reviste „România Eroică” şi
1.500  de  reviste  „Prahova  Eroică”  nr.  7  şi  8,  în  şcoli  şi
localităţi din Prahova şi Republica Moldova.
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Membrii filialei au participat la evocările istorice de
la  Tabla  Buţii  şi  la  Mărăşeşti  (06  august),  precum  şi  la
cursurile  de  vară  ale  Universităţii  „Nicolae  Iorga”  de  la
Vălenii de Munte (17-25 august).

Cu  prilejul  Zilei  Armatei  României,  au  fost
prezentate  expuneri  în  şcoli  şi  localităţi,  precum  şi
depuneri de coroane de flori la monumentele din Ploieşti,
Câmpina, Sinaia, Vălenii de Munte, Mizil, Baba Ana, Breaza
şi alte localităţi din Judeţul Prahova. De asemenea, au fost
prezentate  expuneri  la  monumentele  eroilor  români,
francezi, englezi, ruşi, austrieci şi germani căzuţi în Primul
Război Mondial, cu prilejul comemorării a 100 de ani de la
izbucnirea  războiului  şi  încheierea  armistiţiului  între
Puterile Antantei şi Germania (11 noiembrie).

Filiala  a primit  vizitele delegaţiilor  rezerviştilor din
Republica  Moldova  şi  Germania  şi  a  efectuat  vizite  de
răspuns în aceste ţări, delegaţiile fiind conduse de coloneii
(rtr.) Marian DULĂ şi Nicolae MOISE.

Sub conducerea şi organizarea dl. Col. (rtr.) Marian
DULĂ şi dl. Mr. (rz.) Adrian POPESCU au fost comemoraţi
ostaşii germani, croaţi, austrieci şi unguri, căzuţi în luptele
de pe Valea Prahovei în anul 1916.

Filiala Jude  ţeană   SĂLAJ

Membrii filialei au făcut mai multe deplasări în judeţ
pentru crearea de noi subfiliale.

A fost pregătit panoul cu imagini ale monumentelor
din  judeţ  pentru  expoziţia:  „95  de  ani  de  la  înfiinţarea
Societăţii  Mormintele  Eroilor  Căzuţi  în  Război”  -  12
septembrie 1919.
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În  colaborare  cu  Fundaţia  „Mihai  Viteazul  –
Gurăslău 400”, filiala a organizat şi prezentat o expoziţie
tematică  la  monumentul  de  la  Gurăslău,  cu  ocazia
festivităţilor prilejuite de împlinirea a 413 ani de la Victoria
lui Mihai Viteazul împotriva lui Sigismund Bathory.

Filiala  a  achiziţionat  de  la  Biblioteca  Judeţeană
lucrarea  „Monografia  judeţului  Sălaj”  –  cu  prezentarea
monumentelor existente în judeţ.

S-a participat la comemorările de la Trăznea şi Ip în
data  de  09,  respectiv,  14  septembrie,  în  memoria
românilor ucişi de trupele horthyste în anul 1940.

Membrii Biroului Executiv au participat la emisiuni
cu tematică a principalelor evenimente social-culturale şi
istorice  care  au  fost  organizate  în  judeţ,  astfel:  Radio
„Maria”, posturile „Regio TV” şi „Sălăjanul TV”.

Cu prilejul  aniversării  a 95 de ani de la înfiinţarea
Societăţii  „Mormintele Eroilor  Căzuţi  în  Război”,  filiala a
pregătit şi desfăşurat o Adunare Festivă.

Au fost înmânate,  într-un cadru festiv,  carnete de
membru  unor  elevi  şi  studenţi  care  s-au  remarcat  la
concursurile naţionale de istorie.

În data de 26 septembrie, la Biblioteca Naţională a
României  au  avut  loc  trei  lansări  de  carte,  avându-l  ca
autor  pe  vicepreşedintele  filialei,  dr.  Marin  Pop,  astfel:
„Viaţa  politică  în  România  interbelică  (1919-1938)”,
„Monografia familiei Coposu. Între istorie şi memorie” şi
„Corneliu  Coposu.  Jurnal  din  vremurile  de  război”.
Volumele  au  fost  prezentate  de  dl.  Prof.univ.dr.  Ioan
SCURTU  şi  Tudor  Călin  ZAROJANU.  Membrii  filialei  au
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participat  la  dezvelirea  bustului  lui  Corneliu  Coposu  la
Simleul Silvaniei.

Împreună cu ofiţeri  din U.M.01483 şi  de la Cercul
Militar Zalău, membrii Biroului Executiv ai Filialei Judeţene
SĂLAJ a A.N.C.E. „Regina Maria” au participat la acţiunile
dedicate Zilei Armatei României, oferind elevilor însemne
ale  Asociaţiei,  diplome,  calendare  pentru  anul  2015,
proiecţia  unui  film  cu  imagini  ale  eroilor  şi  faptelor
acestora, a monumentelor din judeţ etc.

Filiala s-a implicat în acţiuni de caritate, împreună
cu  membri  ai  Crucii  Roşii-Filiala  Sălaj  pentru  ajutorarea
unor persoane cu statut de veteran de război, invalid sau
văduve de război.

De asemenea, filiala a participat la sărbătorirea Zilei
Artileriei  Române,  în  garnizoanele  Zalău  şi  Şimleul
Silvaniei.

Sub  coordonarea  Instituţiei  Prefectului  Judeţului
Sălaj şi cu sprijninul Centrului de Cultură şi Artă, a editurii
„Caiete Silvane”, membrii filialei au contribuit la apariţia
celei  de-a  V-a  ediţii  a  lucrării  „Sălăjenii  şi  faptele  lor”,
dedicată eroilor Ţării Silvaniei.

Cu prilejul Zilei Naţionale a României şi a împlinirii a
25 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989, filiala a fost
prezentă la mai  multe acţiuni organizate în instituţiile şi
şcolile judeţului, iar în ziua de 22 decembrie, a fost oferită
o  diplomă  de  excelenţă  şi  o  plachetă  comemorativă
Asociaţiei 21 Decembrie a Revoluţionarilor – Filiala Sălaj,
într-un  ceremonial  care  s-a  desfăşurat  sub  coordonarea
Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj.
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Filiala Judeţeană SUCEAVA

Din iniţiativa şi sub conducerea nemijlocită a Filialei
Judeţeană  Suceava  a  Asociaţiei  Naţionale  Cultul  Eroilor
„Regina Maria”, în data de 20.09.2014, a fost comemorat
eroul sublocotenent (pm) Ioan GROSARU, în satul Păiseni,
comuna Cornu Luncii.  Poetul erou Ioan GROSARU a fost
ucis în urmă cu 7 ani, în IRAK, în timpul unei misiuni de
cercetare. La această ceremonie au fost lansate volumele
„Corabia din Furtună” şi „Cărări Stelare” semnate de Ioan
GROSARU.  De asemenea,  cu  acest  prilej  a  fost  deschisă
publicului Casa Memorială a eroului din satul Păiseni. Un
moment  emoţionant  l-au  creat  elevii  de  la  Şcoala  din
Păiseni,  îndrumaţi  de prof.  Simona Mirela UNGUREANU,
care au recitat  din poemele eroului.  Prin grija  filialei,  la
Editura  Militară  este  în  curs  de  apariţie  volumul
„Postament pentru o Enigmă” al eroului.

În  data  de  01.12.2014,  o  delegaţie  a  filialei  a
participat, în Bucovina, la sărbătorirea a 96 de ani de la
unirea  cu  Patria-Mamă.  Uniţi  într-o  singură  suflare
românească,  împreună  cu  oficialităţile  ucrainiene  s-a
depus o coroană de flori la statuia lui Mihai Eminescu –
Luceafărul poeziei româneşti.

Cu  ocazia  zilei  de  06.11.2014,  dată  la  care  oraşul
Suceava  a  fost  redat  României  prin  acţiunile  trupelor
româneşti  conduse de Maiorul  Anton  IONAŞCU,  au  fost
organizate  simpozioane  la  Muzeul  Judeţean  de  Istorie,
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi  în şcolile din
judeţ, acţiuni la care au participat şi membri ai filialei.
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La  comemorarea  eroilor  martiri  ai  Revoluţiei  din
Decembrie,  Filiala  Judeţeană  Suceava  a  Asociaţiei  a
participat la ceremonialul militar şi religios, ocazie cu care
a depus coroane de flori  la  monumentul  din  municipiul
reşedinţă  de  judeţ,  la  monumentul  din  Fălticeni,  la
mormintele  eroilor  Ion  BUTE,  Ionel  PASCU  şi  Puiu
MIHAILOVICI.

Filiala Judeţeană V  Â  LCEA

Membrii filialei au participat la evenimentele care s-
au desfăşurat în judeţ, astfel: - în data de 03 iulie, la slujba
de pomenire a inventatorului şi patriotului Dumitru PANU-
MIHĂILESCU,  la  3  ani  de  la  trecerea  sa  la  Domnul;  -  la
Medalionul aniversar „Arhimandrit Veniamin MICLE”, la 75
de ani, organizat la Mânăstirea Bistriţa, în data de 07 iulie;
-  memorialul  „Prof.  Costea  MARINOIU”,  ediţia  a  II-a,
organizat  în  data  de  16  iulie,  în  Parcul  Turistic  Salina
Ocnele Mari.

La  solicitarea  A.N.C.E.  „Regina  Maria”,  Filiala
Judeţeană  Vâlcea,  primarul  interimar  al  municipiului
Râmnicu-Vâlcea a iniţiat un Proiect de Hotărâre cu privire
la  atribuirea  numelui  Generalului  Nicolae  MAZILU,
scuarului din faţa Casei Ştiinţei şi Tineretului din cartierul
Ostroveni,  proiect  aprobat  în  unanimitate  de  consilierii
locali în şedinţa din 25 iulie.

În  colaborare cu Centrul  Eparhial  al  Arhiepiscopiei
Râmnicului,  Forumul  Cultural  al  Râmnicului  şi  alte
structuri,  filiala  a  organizat  Memorialul  Pr.  Dumitru
BĂLAŞA.
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Preşedintele  filialei  a  participat,  în  data  de  12
septembrie,  la  Adunarea  festivă  organizată  cu  ocazia
sărbătoririi  a  „95  de  ani  de  la  înfiinţarea  Societăţii
Mormintele  Eroilor  Căzuţi  în  Război”,  organizată  de
A.N.C.E.  „Regina Maria”,  la  Sala  de Marmură a  Cercului
Militar  Naţional,  Bucureşti.  Cu  acelaşi  prilej,  filiala  a
organizat  în  perioada  16-30  septembrie  mai  multe
evenimente astfel: o ceremonie religioasă, un concert, o
adunare  festivă,  un  simpozion,  lansare  de  cărţi  şi  o
excursie cu caracter documentar în locurile istorice unde
s-au jertfit pentru ţară eroii şi martirii neamului, depuneri
de coroane de flori la monumentele eroilor din Râmnicu-
Vâlcea  şi  Oarba  de  Mureş.  La  propunerea  preşedintelui
filialei,  prof.  Eugen  PETRESCU,  Biroul  Executiv  Central  a
decernat 3 medalii şi 17 diplome aniversare unor membri
activi,  membri  de  onoare  şi  colaboratori  ai  filialei
asociaţiei. De asemenea, cu acest prilej, Consiliul Judeţean
Vâlcea a decernat A.N.C.E. „Regina Maria”- filiala Vâlcea, o
diplomă de onoare şi stema judeţului Vâlcea, iar Centrul
Militar Judeţean Vâlcea i-a acordat preşedintelui filialei, o
diplomă aniversară.

În perioada 24-25 septembrie a fost organizată, de
către Filiala Judeţeană Vâlcea a A.N.C.E. „Regina Maria”,
Tabăra anuală de cercetări istorice: „Pe urmele eroilor şi
martirilor  neamului”,  ediţia  a  V-a  (Racoviţa  –  Perişani  –
Titeşti – Racoviţa).

Preşedintele  filialei  a  participat  în  data  de  25
septembrie, ca invitat al Preasfinţitului Părinte dr. Emilian
LOVIŞTEANU - episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului,
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la  lansarea  volumului  „Cuvânt  şi  faptă  în  lumina
Evangheliei”, la Alba Iulia.

În data de 07 octombrie, preşedintele filialei a fost
invitat  al  Televiziunii  Vâlcea  1,  în  emisiunea  „Mutare
decisivă”,  realizată  de  Jana  ZDRELEA.  S-a  vorbit  despre
evenimentele  lunii  septembrie  organizate  de  A.N.C.E.
„Regina Maria” la nivel central şi local.

Cu prilejul Zilei Armatei României, 25 octombrie, au
fost organizate trei evenimente: „Ziua Armatei României
în şcoli”, simpozionul „70 de ani de la acţiunile de luptă
pentru  eliberarea  teritoriului  naţional”  şi  prezentarea
„Tipuri  de  misiuni  executate  în  Teatrul  de  Operaţii  din
Afganistan”,  la  care  a  participat  preşedintele  filialei,
prezentând  comunicarea  intitulată  „Ziua  Armatei
României  la  70  de  ani  de  la  eliberarea  teritoriului
naţional”.  La  activităţi  au  participat  şi  membrii  Cercului
Cultul Eroilor de la Colegiul Energetic din Râmnicu–Vâlcea,
care au depus o coroană de flori.

Conducerea filialei a participat la ceremonia militară
şi  religioasă  desfăşurată  cu  ocazia  Zilei  Naţionale  a
României, în data de 1 Decembrie, cu care ocazie a depus
o coroană de flori.

Cu prilejul comemorării a 25 de ani de la Revoluţia
din  Decembrie  1989,  la  monumentul  Eroilor  Revoluţiei,
situat în Scuarul Revoluţiei din municipiul Râmnicu-Vâlcea,
a fost oficiată o ceremonie religioasă urmată de depuneri
de coroane de flori. A participat o delegaţie în frunte cu
preşedintele  filialei.  De  asemenea,  membrii  filialei  au
participat  la  simpozionul  „De  la  Martirii  Brâncoveni  la
Martirii  Revoluţiei  Române  din  Decembrie  1989”,
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eveniment organizat de Centrul de Cercetări Istorice „Pr.
Dumitru BĂLAŞA”, A.N.C.E. „Regina Maria”, filiala Vâlcea,
Primăria Horezu şi alte instituţii locale.

Filiala Judeţeană VRANCEA

La data de 29.05.2014 de ZIUA EROILOR dl. Plt.Maj.
(rtr.) Vasile  BURUIANĂ,  preşedintele  Filialei,  a
participat la ceremonialul militar şi religios desfăşurat la
Mausoleul  Eroilor din Focşani, unde a depus o  coroană
de flori din partea Filialei Judeţene Vrancea.

De asemenea, dl. Plt.Maj.(rtr.) Vasile  BURUIANĂ
a participat  la  acţiunea de sfinţire a TROIŢEI din
comuna  Coteşti-Vale, troiţă dedicată tuturor  eroilor
neamului, construită din iniţiativa dl. Cpt.(rz.) Ştefan cu
sprijinul filialei,  a conducerii  Cercului  Militar  Focşani  şi
conducerii  Peniteciarului  Focşani,  care  a  şi  executat
lucrarea. La acest eveniment a participat o delegaţie din
Republica Moldova.

În prioada 28.06.-04.07.2014 dl. Plt.Maj.(rtr.) Vasile
BURUIANĂ a  participat  la  activităţile  „Taberei  de
vară”  organizată la C imitirul  Militar G erman  de la
Frunzoaia,  cu participarea  elevilor de la  Colegiul
„Gheorghe Asachi”,  Focşani  în parteneriat  cu elevi ai
colegiului  „Andronic Motrescu”,  din  Rădăuţi  şi  cu  o
delegaţie  de elevi  şi  profesori  din  Rostok  (Uniunea
Populară Germană), organizaţie nonguvernamentală
care  a  suportat  toate  cheltuielile  pentru  buna
desfăşurare  a  activităţilor  de  întreţinere  a
mormintelor eroilor germani.
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La  data  de  06.08.2014 dl.  Plt.Maj.(rtr.) Vasile
BURUIANĂ a participat la ceremonialul militar şi religios
organizat la Mausoleul Eroilor de la Mărăşeşti.

Dl.  Plt.Maj.(rtr.) Vasile  BURUIANĂ  a  participat
la  data  de  15.08.2014 la ceremonialul religios  din
comuna  Băleşti, Vrancea  cu  ocazia  comemorării  eroilor
români şi francezi din cele două războaie mondiale.

La 12.09.2014 dl. Plt.Maj.(rtr.) Vasile  BURUIANĂ a
participat la  Adunarea  festivă  organizată  cu  ocazia
sărbătoririi  a  95  de  ani  de  la  înfiinţarea  Societăţii
„Mormintele  Eroilor  Căzuţi  în  Război”,  organizată  de
A.N.C.E.  „Regina  Maria”,  la  Cercul  Militar  Naţional,
Bucureşti.

La  data  de  07.10.2014  preşedintele  Asociaţiei  a
transmis  prin FAX tuturor primăriilor din judeţ o adresă
prin  care  se  cere  luarea  măsurilor  necesare  pentru
executarea  unor  lucrări  de  întreţinere  şi  reparaţii  la
monumentele  comemorative  aflate  în  aria  lor  de
responsabilitate.

De asemenea, cu sprijinul Primăriei Focşani au
fost  executate  lucrări  curăţire  şi  zugrăvire  a
monumentului dedicat eroilor aflat pe şoseaua Focşani  -
Brăila.

În data de 25.10.2014, conducerea Filialei Judeţene
Vrancea  a  participat  la  ceremonialul  militar  şi  religios
oficiat  la  Mausoleul  Eroilor  din  Municipiul  Focşani  cu
ocazia Zilei Armatei României,  prin depuneri  de coroane
de flori.

La  10.11.2014, membri ai Filialei Judeţene Vrancea
au participat la ceremonialul militar şi religios oficiat  cu
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ocazia  sărbătoririi  Zilei  Artileriei  Române,  desfăşurat  la
Cimitirul  Nordic  din  Municipiul  Focşani.  De  asemenea,
preşedintele Asociaţiei a participat, în calitate de invitat, la
simpozionul  organizat  cu  acest  prilej  la  Teatrul  „Maior
Gheorghe Paştia”  şi  a  înmânat  comandantului  Brigăzii  8
LAROM  „Alexandru  Ioan  Cuza”,  Focşani  o  Diplomă  de
Onoare cu ocazia aniversării a 171 de ani de la înfiinţarea
armei artilerie.

22.12., preşedintele Asociaţiei a participat împreună
cu conducerea A.N.C.M.R.R.-filiala Vrancea la o activitatea
de donaţii constând în îmbrăcăminte, obiecte de uz casnic,
încălţăminte şi dulciuri către Căminul de copii din comuna
Dumbrăveni, Vrancea cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

*
* *

Biroul Executiv Central al A.N.C.E. „Regina Maria” îşi
exprimă regretul că doar 22 de filiale ale Asociaţiei noastre
au răspuns apelului de a ne face cunoscute activităţile pe
care le-au desfăşurat în semestrul II/2014. De asemenea,
Biroul  Executiv  Central  roagă,  insistent,  toate  filialele
Asociaţiei  noastre  să  ne  trimită  în  timp  util  activităţile
desfăşurate în cursul semestrelor următoare, în vederea
consemnării lor în Buletinul Informativ al A.N.C.E.„Regina
Maria”, precum şi pentru facilitarea realizării unor sinteze
centralizatoare  şi  a  unei  imagini  de  ansamblu  privind
activităţile  complexe  şi  diverse  reuşite  derulate  de
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” la nivel
naţional.
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Totodată, rugăm conducerile filialelor şi subfilialelor
să trimită pe adresa de mail a Biroului Executiv Central al
A.N.C.E.  „Regina Maria” (office@  ancerm.ro) informaţii  şi
fotografii  de la cele mai interesante activităţi  pe care le
desfăşoară, în vederea publicării lor pe SITE-ul Asociaţiei
(www.ancerm.ro).

Este neplăcut faptul că, în teritoriu, se organizează
numeroase  activităţi  de  succes,  care,  însă,  din  lipsă  de
comunicare,  nu  pot  fi  făcute  cunoscute  publicului  larg.
Este o oportunitate insuficient exploatată, care ar putea
spori imaginea pozitivă a A.N.C.E. „Regina Maria” şi care,
de  ce  nu,  ar  atrage  mai  mulţi  membri  şi  simpatizanţi.  

În  acelaşi  timp,  fiind  o  oglindă  fidelă  a  activităţii
Asociaţiei  noastre,  Buletinul  Informativ  poate  atrage  şi
sprijinul  cu  idei,  activităţi  şi  acţiuni,  inclusiv  financiar  al
unor sponsori.

*
* *

Pentru  o  mai  bună  comunicare  între  filiale,  vă
prezentăm alăturat,  datele  de contact  ale  preşedinţilor
acestora:

Nr.
Crt. Filiala Numele şi prenumele

preşedintelui Nr. telefon

1. Alba(Alba Iulia) Col. (r) Ioan GÂLDEA 0729956141
2. Arad Col.(r) Constantin BURSA 0751434999
3. Argeş (Piteşti) Ec. Ştefan ALEXANDRESCU

(prim-vicepreşedinte)
0740519490

4. Bacău Col.(r) Paul Valerian 
TIMOFTE (şi vicepreş. al 

0745649425
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Nr.
Crt. Filiala Numele şi prenumele

preşedintelui
Nr. telefon

A.N.C.E.„R.M.”)
5. Bihor

(Oradea)
Col. (r) ing. Dan POINAR 0722661355

0758628241
6. Bistriţa-Năsăud

(Bistriţa)
Col. (r) Vasile MĂGERUŞAN 0744311624

7. Botoşani Col. (r) Gheorghe TIMOFTE 0726736009
8. Braşov Col. (r) Dumitru STRATANOV 0729104254
9. Brăila Lt. col. (r) Ionel 

TEODORESCU
0749102965

10. Bucureşti Cdor.(rz.) Dorin IONESCU 0773775889
11. Buzău Gl. bg. (rtr.) Achim ALSTANI 0722991202
12. Caraş-Severin

(Reşiţa)
Lt.col. (r) Simionel 
MURARIU

0723151224

13. Călăraşi Col. (r) Nicolae DRAGU 0726796333
14. Cluj Col. (r) Iulian PATCA 0749930142
15.  Constanţa Col. (r) Remus MACOVEI 0733694815
16. Covasna (Sfântu 

Gheorghe)
Col. (r) Ioachim 
GRIGORESCU

0749983559

17. Dâmboviţa
(Târgovişte)

Prof. univ. dr. George 
COANDĂ (prim-vicepreş.)

0721964983

18. Dolj (Craiova) Col. (r) Grigore PĂSĂRIN 0770962547
19. Galaţi Col. (r) Valerian 

PARASCHIVAN
0722267367

20. Giurgiu Prof. Mircea ALEXA 0729644503
21. Gorj (Tg. Jiu) Col.(r) dr. Ing. Walter LOGA 0765237676
22. Harghita

(M. Ciuc)
Col. (r) Ilie MOHORA 0744878949

23. Hunedoara
(Petroşani)

Mr. (r) Gheorghe MARC 0723896461

24. Ialomiţa
(Slobozia)

Col. (r) Tudorel BRATU 0769649636

25. Iaşi Col. (r) Ioan TIMOFTE 0722463232
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Nr.
Crt. Filiala Numele şi prenumele

preşedintelui
Nr. telefon

26. Maramureş
(Baia Mare)

Col.(r)Ioan BOTA
(Secretar executiv) 
Urmează alegeri în urma 
decesului col. Aurel VAIDA

O788803646

27. Mehedinţi
(Drobeta 
Turnu 
Severin)

Cpt. cdor.(r) Virgil CUREA 0745537583

28. Mureş
(Tg. Mureş)

Col. (r) ing. Ioan JUDEA 0722463729

29. Neamţ
(Piatra 
Neamţ)

Col. (r) Vasile MURARIU 0722569810

30. Olt
(Caracal)

Lt. col. (r) Victor EPURE 0729911198

31. Prahova
(Ploieşti)

Col. (r) Constantin CHIPER
(şi vicepreşedinte A.N.C.E. 
„R.M.”)

0727686541

32. Satu-Mare Lt.col. (r) ing. Ioan Zorin 
PLATEC

0742995158

33. Sălaj
(Zalău)

Col. (r) Alexandru ŞERBAN 0758935823

34. Sibiu Col. (r) Avram BOJAN 0741028943
35. Suceava Col.(r) Niculae NIGA 0724020395
36. Lugoj

Filiala 
Jud.Timiş

Gl. bg. (r) Gheorghe 
FERARU

0722672396

37. Tulcea Lt.col. (r)Vasile STAN 0740427070
38. Vaslui Col. (r) Petru DOBOŞERU 0722671567
39. Vâlcea Prof. Eugen PETRESCU 0749070503
40. Vrancea Plut. Maj. (r) Vasile 

BURUIANĂ
0724543434
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CAPITOLUL IV
CALENDARUL EVENIMENTELOR DIN SEMESTRUL I/2015

Nr.
Crt Ziua Luna Evenimentul

1 01 ianuarie Anul Nou
2 01 ianuarie Sfântul Ierarh Vasile cel Mare
3 02 ianuarie A doua zi de Anul Nou
4 06 ianuarie Botezul Domnului - Boboteaza
5 07 ianuarie Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul
6 15 ianuarie Ziua naşterii poetului Mihai Eminescu
7 24 ianuarie Unirea Principatelor Române
8 30 ianuarie Sfinţii Trei Mari Ierarhi Vasile, Grigore şi 

Ioan
9 01 februarie Ziua Intendenţei Militare

10 02 februarie Întâmpinarea Domnului
11 08 februarie Intrarea Triumfală a lui Alexandru Ioan 

Cuza în Bucureşti - 1859
12 12 februarie Garnizoanele otomane de la Vidin şi 

Belogradcik se predau trupelor române 
(1878)

13 28 februarie Execuţia publică, prin tragere pe roată, a 
lui Horia şi Cloşca (Alba Iulia-1785)

14 01 martie Ziua Automobiliştilor Militari
15 08 martie Ziua Internaţională a Femeii
16 09 martie Sfinţii 40 de Mucenici
17 09 martie Restabilirea Administraţiei Româneşti în 

Partea de Nord-Vest a Transilvaniei 
(1945)

18 14 martie România se proclamă Regat (1881)
19 25 martie Buna Vestire
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Nr.
Crt Ziua Luna Evenimentul

20 27 martie Unirea Basarabiei cu România
(27 martie/ 9 aprilie)

21 29 martie România devine membră N.A.T.O.(2004)
22 02 aprilie Ziua Mondială a Cărţii pentru Copii
23 03 aprilie Ziua Trupelor de Jandarmi
24 12 aprilie Sfintele Paşti – Învierea Domnului
25 13 aprilie A doua zi de Paşti
26 14 aprilie A treia zi de Paşti
27 17 aprilie Ziua Internaţională pentru Conservarea 

Monumentelor
28 23 aprilie Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
29 23 aprilie Ziua Forţelor Terestre
30 25 aprilie Ziua Justiţiei Militare
31 29 aprilie Ziua Veteranilor de Război
32 30 aprilie Inaugurarea Noului Monument al 

Infanteriei din Bucureşti (2000), lucrarea 
lui Ioan Bolborea

33 30 aprilie Ziua Infanteriei Române
34 30 aprilie Ziua Logisticii Militare
35 01 mai Sărbătoarea internaţională a muncii
36 03 mai A doua Adunare Naţională de pe Câmpia 

Libertăţii de la Blaj (3-5 mai 1848)
37 08 mai Ziua Mondială a Crucii Roşie
38 09 mai Ziua proclamării independenţei de Stat a 

României(1877), Ziua vicroriei asupra 
fascismului (1945), Ziua Uniunii Europene

39 15 mai Ziua Poliţiei Militare
40 18 mai Ziua Internaţională a Muzeelor
41 21 mai Înălţarea Domnului –Ziua Eroilor
42 21 mai Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi Elena
43 21 mai Ziua Chimiştilor Militari

68



Nr.
Crt Ziua Luna Evenimentul

44 30 mai Ziua Gardianului Public
45 31 mai Ziua Rezervistului Militar
46 31 mai Ziua Geniştilor Militari
47 31 mai Prima zi de Rusalii
48 01 iunie A doua zi de Rusalii
49 09 iunie Adunarea de la Islaz (1848)
50 10 iunie Ziua Paraşutiştilor Militari
51 11 iunie Declanşarea Revoluţiei Democratice la 

Bucureşti (1848)
52 17 iunie Ziua Aviaţiei Militare
53 18 iunie Ziua Constructorilor Militari
54 22 iunie Intrarea României în Al Doilea Război 

Mondial (1941)
55 24 iunie Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
56 26 iunie Ziua Drapelului Naţional
57 29 iunie Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
58 01 iulie Ziua Muzicilor Militare
59 02 iulie Moartea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt 

(1504)
60 11 iulie Bătălia de la Mărăşti (11-17 iulie 1917)
61 14 iulie Ziua Transmisioniştilor Militari
62 20 iulie Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
63 20 iulie Ziua Forţelor Aeriene
64 23 iulie Ziua Presei Militare
65 25 iulie Ziua Radiolocaţiei
66 26 iulie Ziua Arhivelor Militare
67 28 iulie Izbucnirea Primului Război Mondial 

(1914)
68 29 iulie Ziua Imnului Naţional al României

*
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CAPITOLUL V
APARIŢII EDITORIALE

1. Revista  „România  Eroică”  nr.  3-4(49-50)  din  2014,
Bucureşti.

2. Revista „Brăila Eroică”nr. 19 din 2014, Brăila.
3. Revista „Arma Pontica” nr.3(17) din 2014, Constanţa.
4. Revista „Vrancea Eroică” nr.3 din 2014, Focşani.
5. Revista „Vrancea Eroică” nr.4 din 2014, Focşani.
6. Revista „Eroii Neamului” nr.4 din 2014, Satu Mare.
7. Revista „Galaţiul Eroic” nr.3 din 2014, Galaţi.
8. Revista „Prahova Eroică” nr.8 din 2014, Ploieşti.
9. Revista „Plăieşii” nr.6 din 2014, Suceava.
10. Ziarul „Eroii Neamului” nr.3-4 (21-22) din 2014, Iaşi.
11. Revista „Argeş-Cultul Eroilor” nr.8 din 2014, Piteşti.

Adresa de trimitere a informărilor semestriale:

1. În scris: B-dul Ion MIHALACHE nr. 124-126, Sector 1,
Bucureşti.
2. E-mail: office  @  ancerm.ro
3. Telefon/fax,  direct  al  A.N.C.E.  „Regina  Maria”:
0212241802.

Prin fax, puteţi transmite documente la orice oră din
zi sau noapte.
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