
Stimate Domnule Președinte Gheorghe Gavrila Copil, 
 
Timpul este necrutator cu noi; nu reușim sa înfaptuim tot ce ne propunem, iar 
atunci cand reușim nu ajungem sa  mediatizam suficient. 
 
Enumar cateva activitati la care au contribuit, participat si membrii S.C. 
"Bucuresti-Chisinau" Filiala Prahova: 
 
a) 31 mai-4 iunie 2018 am participat la Pelerinajul "Capitalele Uniri" organizat 
de Primaria Municipiului Ploiesti la care au participat: profesori de istorie 
insotiti de grupe de elevi; membri ai Asociatiei "Cultul Eroilor" Prahova, 
Societatea Culturala " Bucuresti -Chisinau" Prahova, Pro Basarabia si Bucovina.  
   Pelerinajul a avut urmatorul intinerariu: Ploiesti-Iasi-Chisinau-Cetatea Hotin-
Cernauti-Alba Iulia-Ploiesti. 
In ficare localitatile au fost vizitate obiective cu mare incarcatura istorica: 
   -Iasi: Muzeul Unirii, Piata Uniri, Palatul Culturi, Casa Dosoftei, Mitropolia 
Moldovei, Biserica Trei Ierarhi etc. 
   - Chisinau: Mitropolia Basarabiei, Statuia lui Stefan cel Mare si Parcul cu Aleea 
Scriitorilor, Palatul Parlamentului, Muzeul de Istorie, etc 
   - Cetatea Hotin si exponatele muzeului cetatii. 
   - Cernauti: turul orasului cu oprire la edificiile incarcate de istorie- Teatrul 
National, Primaria, Catedrala Ortodoxa,etc. si a culminat cu vizitarea 
Universitatii din Cernauti. 
   - Alba Iulia: vizitare Cetatii Medievale si a obiectivelor reprezentative ale Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918 
 
b) 13-17 iulie 2018 am participat la Pelerinajul " Pe urmele eroilor" organizat 
de filiala locala Valenii de Munte a Asociatiei .Cultul Eroilor Prahova la care au 
participat-contribuit si membri de la Societatea Culturala " Bucuresti -Chisinau" 
Prahova.  
        Intinerariul a avut urmatoarele obiective: 
-  Cimitirul Eroilor de la: Tiganca si Cania unde s-au depus coroane de flori si au 
slujit preotii: Gheorghe Parvu din Parohia Orasului Urlati-Prahova si Vasile 
Burduja de la Parohia Sfintii Romaniei de la Cania, Raionul Cantemir. 
- Cimislia - comemorarea eroilor cazuti la Nistru, pe 26 iulie s-au implinit 26 de 
ani de la incetarea razboiului Nistrean si semnarea Conventiei de reglementare 
pasnica a conflictului. Evenimentul este descris in ziarul Gazeta de Sud (anexat) 
- Chisinau - Asociatia Veteranilor de Razboi 1992 Tiras-Tigina in persoana Dlui 
Col(rtg.) Anatol Caraman ne-a insotit in vizitele facute la:  



                                        - Academia de Politie si Inspectoratul de politie a R. 
Moldova 
                                        - Muzeul de Istorie Militara  
                                        - Intalnirea cu Veteranii de la Cosnita din stanga Nistrului, 
vizitarea campului de lupta si aliniamentul frontului din zona. 
- Vizitarea Manastirii Capriana. 
(documente anexate:donatie 100 steaguri; prelevarea si depunerea de pamant-
Ploiesti,Tiganca, Cania, Cimislia) 
 
c) 12-17.August 2018 un numar de 10 membrii ai Societatii Culturale Bucuresi - 
Chisinau au participat la cea de a LXV editie a Cursurilor de Vara a Universitatea 
Populara "Nicolae Iorga" de la Valenii de Munte. Cu aceasta ocazie am 
donat Asociatiei Veteranilor de Razboi1992 " TIRAS-TIGHINA" fondata si 
reprezentata de domnul col.(rtg) Anatol Caraman: 100 (una suta) steaguri 
tricolore si 10 exemplare din lucrarea Moldova rupta- redactata de ing. Dan 
Stanescu  ( Document anexat) 
 
Cu stima si respect, 
 
Ing. Ursu Neculai 
 
" cine nu crede in viitorul neamului sau este tradator de neam" O Goga 
 
 
P.S. 
 
Domnule Profesor , 
 
Acesta este o prezentare a Simpozionului CARP Vaslui la care am fost invitat si 
am participat pe data de 13.08.2018 

UN SECOL DE ISTORIE, CULTURA SI CIVILIZATIE 

  

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vaslui a organizat in cadrul Zilele 
culturii Municipiului Vaslui  Simpozionul pe tema enunţată mai sus. 

  Doamna Profesoară Lupu Valentina - Preşedinta a CARP Vaslui a deschis 
Simpozionul prin prezentarea tematicii, participantilor, invitatilor, intonarea 
Imnului României si s-a continuat cu prelegerile pe această temă susţinute 



de:      - Colonel (rtg) Constantin CHIPER - Vicepreşedente al A.N.C.E. “Regina 
Maria”                                                                                                          - Colonel (rz) 
Stefan-Mihai FOCSA – Preşedinte “Liga Culturală“ filiala Vaslui,       - Doctor 
Valeriu LUPU – Vicepreşedinte al CARP Vaslui.                                            -  - 
Senatorul de Vaslui  - Dna. Profesor Gabriela CREȚU. 

Dl. Doctor Valeriu Lupu a vorbit despre tradiţiile culturale pe meleagurile 
Vasluiene, aratand ca incă din epoca medievală, s-au afirmat mari personalitaţi: 

- Stefan cel Mare Domnitor al Tării Moldovei a stabilit localitatea Vaslui 
fiind a doua reşedinţă Domnească. Un rol deosebit de important in dezvoltarea 
localităţii l-au avut familiile boiereşti: Roseti, Sturza, Cantemir, Cuza, Milescu 
s.a. 

- Domnitorul A.I. Cuza, după realizarea Unirii Principatelor, a trecut la 
infăptuirea marelor reforme de modernizare a tânărului Stat Român modern. A 
deschis largi posibilităţi dezvoltării pe aceste meleaguri a instituţiilor de 
invăţământ şi de cultură, introducând obligativitatea invăţământului primar 
gratuit; a introdus  invăţământului secundar, liceal şi accesul la invăţământul 
superior. 

- După obţinerea independenţei de stat a României alături de vechile 
familii boiereşti au apărut si noi familii de intelectuli: Răşcanu, Vrânceanu, 
Racoviţă şi alţii care au contribuit la dezvoltarea invăţământului şi culturii. 
Astăzi in orasul  Vaslui functioneaza mai multe licee: Racoviţă, Kogălniceanu, 
Rugină, Procopiu. Localitatea dispune de Mass Media cu tehnică avansată, Casa 
de Cultură “Constantin Tănase”, Muzeul de Istorie “Stefan cel Mare”, Biblioteca 
“Spătar Milescu” şi un frumos parc pentru cultură şi odihnă  “ Copou”. 

- A menţionat că Judeţul Vaslui a dat tării 15 Generali de armată şi mai 
mulţi Academicieni, intre care reţinem pe Emil Racoviţă, Emil Condurache, 
Stefan Procopiu, Vasile Răşcanu, Dumitru Popa, şi alţii. 

In continuare Col. (rtg) Constantin Chiper a prezentat istoricul Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”: 

- La 12 Septembrie 1919 din iniţiativa Ministerului de Război şi a Bisericii 
Ortodoxe Române s-a infiinţat “Societatea Mormintelor Eroilor cazuţi in 
Războiul 1916-1919”. 



Preşedinte de onoare a fost aleasă “Regina Maria” şi preşedinte executiv 
Miron Cristea, fost Episcop de Caransebeş, Mitropolit primat al B.O.R. şi din 
1925 primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. 

Comitetul Societaţii a rezolvat următoarele măsuri: 

- Adunarea osemintelor bunicilor noştrii cazuţi in luptele din munţi, pe 
văi şi dealuri, in cimitirele localitaţilor şi apoi in Cimitirele Eroilor şi Mausoleelor 
Eroilor; 

- In 1920 a facut propunerea Guvernului României pentru sărbătorirea 
Zilei Eroilor in ziua sărbătoririi Inalţării Dmnului Isus Hristos la ceruri;  

- A facut propunerea Guvernului României pentru stabilirea “Eroului 
Necunoscut”; 

- In anul 1927 s-a schimbat denumirea Societaţii Mormintelor Eroilor in 
Societatea Cultul Eroilor, organism care a realizat in perioda interbelică 106 
Cimitire ale Eroilor si 14 Mausolee ale Eroilor. 

De reţinut că in Cimitirele Eroilor au fost adunate şi osemintele militarilor 
străini care au participat la război impotriva armatei Romane. 

- In perioada interbelică Comitetul Societaţii a editat revista România 
Eroică. 

- In anul 1940 s-a schimbat denumirea SCE in Aşezământul Cultul Eroilor 
“Regina Maria”, la doi ani după decesul reginei Maria (28 Iulie 1940 la Balcic din 
Cadrilater). 

- Aşezământul a continuat să realizeze cimitire pentru inhumarea eroilor 
căzuţi in al Doi-lea Război Mondial, şi să desfăşoare activităţi educative pentru 
cinstirea memoriei eroilor in şcoli si localităţi. 

- In anul 1948 Guvernul Republicii Populare Române a hotărât să 
desfiinţeze Aşezământul “Regina Maria”. 

De ingrijirea cimitirelor şi monumentelor eroilor s-au ocupat 
reprezentanţii administraţiilor locale, preoţii şi cadrele didactice, precum şi 
militarii activi şi in rezervă. 



-         In anul 1990 din iniţitiva cadrelor militare active şi in rezervă s-a 
infiinţat “Comitetul Naţional pentru construirea şi ingrijire cimitirelor 
şi monumentelor Eroilor”. 

-         In anul 1995 Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române a propus 
Guvernului României să se revină la tradiţii şi să se sărbătorească Eroii 
Patrei in ziua Inălţării Domnului nostru Isus Hristos. 

-         In anul 1997 s-a transformat C.C.R. in Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor 

şi s-a revenit la tradiţii editandu-se revista “România Eroică”. 

-         In noiembrie 2011 in titulatura Asociaţiei s-a adăugat numele 
“Regina Maria”. 

-         In prezent există in fiecare judeţ al tării câte o filială a Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”. 

Deasemenea in 23 de judeţe din ţară s-au realizat reviste proprii ale 
cultul Eroilor cum sunt: “Eroica Dâmboviţa”, “Prahova Eroica”, “Plaieşii 
Suceava”  , “Bacăul Eroic”, “Galaţiul Eroic”, “Neamul Românesc” Iaşi, “Buzăul 
Eroic”, “Argeşul Eroic “ şi altele. 

-         In fiecare an in Ziua Eroilor şi Inălţarea Domnului precum şi cu 
prilejul altor sărbători naţionale, membrii Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor depun  flori şi aprind candelele ale recunoştinţei la 
Mormintele, Monumentele şi Cimitirele Eroilor. 

In continuare Col. (rz) Mihai Stefan Focşa a prezentat unele activitaţi 
desfaşurate de Liga Culturală din Vaslui. In incheierea Simpozionului a recitat 
poezii patriotice D-na Profesoară Lucia Chiper iar Dl Profesor Caloianu…..a 
interpretat, la diverse instrumente muzicale, melodii patriotice şi romanţe 
Cuvantul de incheire l-a avut D-na Senator Gabriela 
Creţu.                Intocmit,                                                                 15.08.2018 

Cpt. (rz) Ing. Neculai URSU 
Membru al Asociaţiei Cultul Eroilor Prahova 
Preşedinte al Societaţii Culturale Bucureşti-Chişinău Prahova 
Redacția revistei Noi, Dacii! mulțumește d-lui Cpt. (rz) Ing. 
Neculai Ursu pentru relatarea evenimentelor la care a participat. 


