CIMITIRUL EROILOR din
VALEA UZULUI județul Harghita / POIANA UZULUI județul BACĂU
Din punct de vedere georgrafic, locația despre care vorbim în legătură cu Cimitirul Eroilor (de
fapt: Cimitirile Eroilor, căci au fost patru, în total!), este valea Uzului.
În acest loc, existau cîndva DOUĂ LOCALITĂȚI, CU DENUMIRE ASEMĂNĂTOARE:

Valea Uzului și POIANA Uzului.
Valea Uzului în 1891 avea 127 locuitori.
Poiana Uzului, în jurul anului 1900,număra 20 de case.
In primul război mondial satul Poiana Uzului a fost complet distrus. Populatia s-a retras din fata
nemților ce treceau prin defileul Uzului, iar aceştia în retragerea lor au bombardat satul nerămînd
nici măcar o singură casă nedristrusă. După război populația revine aproape integral, urmează o
perioadă de dezvoltare, înreruptă de cel de al doilea război mondial, când populația este nevoită
să se refugieze din calea trupelor germane. După cel de al doilea război mondial, satul Poiana
Uzului se dezvoltă strîns legat de comuna Dărmăneşti. Fiind aşezat la o distanţă de cca. 12
km de aceasta, deşi Dărmăneştiul se dezvoltă foare mult din punct de vedere industrial, Poiana
Uzului se mentine ca așezare tipică rurală, dar izolată. Construirea barajului în 1965 in aval de
această localitate, a determinat o schimbare radicală a peisajului geografic: satul Poiana Uzului
a dispărut de pe harta județului Bacău. Cele 231 de familii, au fost strămutate în satul Boiştea
pe locul numit „Lanul Dumbrăviata". Barajul este situat la punctul numit Pivniceri, are o
înălțime de 82 m şi o lungime de 513. http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro, Iulia Văcărașu:
POIANA UZULUI, UN SAT DISPĂRUT DE PE HARTA JUDETULUI BACAU
DECI: fosta localitate POIANA,satul Poiana Uzului a dispărut de pe harta ţării și azi se află
sub LACUL Poiana Uzului. .
DIN ACEASTĂ CAUZĂ NU MAI GĂSIM ACEST CIMITIR AL EROILOR PE PARTEA
ROMÂNĂ A GRANIȚEI DE ODINIOARĂ!
Unde sunt, totuși, eroii neamului? Unde este de fapt în valea Uzului un CIMITIR AL
EROILOR ROMÂNI?
Nimic mai simplu. Acolo, unde au fost/a fost dintotdeauna: ÎN DĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL
BACĂU!

Monumentul EROILOR NEAMULUI din Poiana Uzulul-Dărmănești a fost inălțat în
memoria ostaşilor români cazuţi în luptele de pe valea Uzului în primul război mondial.
În anul 1915 în trecătoarea Uzului a fost cantonat REGIMENTUL 15 RĂZBOIENI din Piatra
Neamț. Unitățile acestui regiment au executat în aceasta zonă lucrări de fortificații și apărare.
Piatra din incinta monumentului a marcat reduta lucrată de Compania 2 din REGIMENTUL 15
RĂZBOIENI, Comandanții acestei companii au fost maior GHEORGHIU, capitan NEAGU.
locotenent GOTCU, sublocotenent NICOLAU, sublocotenent POSTINESCU.
In anul 1922 Prințesa ȘTIRBEI a făcut o cruce din stejar și piatra de mormânt cu inscripția "AICI
ZAC OSEMINTELE UNUI EROU NECUNOSCUT". In fiecare an dupa 1922 se făcea
parastasul eroilor si se cinstea ziua EROILOR NEAMULUI.In anul 1936 un grup de veterani din
primul război mondial, conduși de căpitanul MANEA au refăcut crucea si au adus osemintele
unor ostași din cimitirul vecin cu cascada NASOLIA.
Sfințirea noii cruci a avut loc în ziua de înălțare a anului 1936 cu participarea unui număr mare
de cetățeni din Dărmănești.
In perioada anilor 1949-1990 la acest monument nu s-au sărbătorit oficial Ziua Eroilor…
Din inițiativa maiorului COSTIN NICOLAE, un grup de cetățeni au hotărât în anul 1978 ca
modesta cruce din stejar si piatra de mormânt să fie restaurată în forma actuală pentru ca peste
ani să amintească veșnic despere eroii acestui neam. Inscripțiile de ambele fețe ale crucii sunt
cele originale de pe vechile cruci. In anul 1979 la 9 mai Ziua Eroilor, oficial în acea perioada, sa incercat inagurarea monumentului, lucru refuzat de autorități pe motiv că nu era înregistrat
ca monument istoric.
In anul 1990 în ziua de INALTARE (24 mai 1990) s-a făcut sfințirea monumentului
in prezenta veteranilor de război, preoților și locuitorilor din Dărmănești.
Numele celor care cu dragoste si pasiune și-au dat concursul la realizarea monumentului
în forma actuală, sunt: maior COSTIN NICOLAE, Ing PADUREANU COSTICA, sing.
VERDES BASARAB, ing. BARBU MIHAI, sing BUICEANU NECULAI CHITURLEA ION,
CIUBOTARU STEFAN, MATEI ANDREI, MURARASU ION, ICHIM -EUGEN,
BOISTEANU ION, CHITURLAS ION, IFTIMIE DESPA.
DARMANESTI 1979
Sursa: Album foto: Eroii din Primul Război Mondial (LXXXIX): Dărmănesti
Localizarea cimitirului: Cascada Nasolea Mare, Dărmăneşti
Cimitirul Eroilor Români de la Poiana Uzului, Dărmăneşti
La Coada Lacului există un monument împrejmuit cu un gard din plase se sârmă la care
se ajunge urcând nişte scări şi intrând pe o portiţă. Monumentul constă dintr-o cruce din
beton şi fier înconjurată de stâlpi de fier, care se ridică pe un soclu din ciment, legați
între ei de un lanț. Opt brazi sunt de o parte şi de alta al monumentului. In partea
dreaptă a crucii pe o piatră este notat: "Reduta/ Compania 2 / Reg. 15 Rez B / Locot.
Gotcu P. / Maior Ghiorghiu / 1915 1 septe/ scris de caporal / ??" în interiorul împrejmuirii
cu stâlpii din fier, în faţa crucii, există o piatră cu înscrisul: "Aici / zac osemintele / unui erou
/ necunoscut / 1916". Pe cruce este fixată o placă din fier pe care s-a gravat următorul
text: "Pentru veşnica pomenire a celor ce / şi-au dat viața pe aceste locuri şi pentru
cinstirea / celor ce cu vitejie au luptat aici. / Ridicata-am această sfântă cruce pentru
neuitata / amintire a zilelor de 27 august şi 15 noiembrie 1916./ În acele vremuri s-au
găsit aici şi în slujba patriei 1 - Reg. 27 Bacău / - Reg. 15 Războieni P. Neamț
/ - Reg. 4Vânători / - Reg. 8 Obuziere/ - Reg 4 Artilerie // 29 august 1936 - un grup de veterani".

Pe spatele crucii se găseşte o altă placă din fier cu înscrisul: "In amintirea foştilor nostri
/ camarazi din Reg. 7 Inf. morți în / Ardeal, Carpați, Jiu, Bucureşti, Cireşoaia / 29 august
1936 // Crucea originală din stejar, şubrezită de vreme, a fost depusă la biserica Sf.
Nicolae (Boiştea). / Monumentul în forma actuală a fost realizat în februarie 1979 cu
osteneala unor cetățeni/patrioți dintre muncitorii constructori ai instalaţiei de cocsare,
precum şi muncitori şi / cadre din Raf. Dărmănești. / De la vechiul monument s-a mai
păstrat piatra de pe mormânt precum şi textul inscripţiei/descifrată de pe tablele aplicate
pe ambele fețe ale vechii cruci. // Glorie veşnică eroilor neamului / care în 1916-1919
s-au jertfit pentru / Unirea cea mare".
În fata porții de intrare, în stânga, există un afişier care păstrează fotografii şi texte care
în mare notează istoricul acestui monument, precum şi numele celor care s-au implicat
în ridicarea şi restaurarea lui. Pe o altă foaie este notat un "Scurt istoric al luptelor din
Primul Război Mondial de pe Valea Uzului" in care se specifică faptul că "luptele de pe
Valea Trotuşului - Ghimes, Sulta, Cibănuş, Uz , încheiate cu izbânda bravilor ostaşi
români, a costat viața a 52 de ofiţeri şi 4.092 ostaşi români".
Pr. Cornel Cadar Sursa: Episcopia Romano-Catolică de Iaşi

Cimitirul Eroilor Români de la Poiana Uzului, Dărmăneşti

DECI, LOCAȚIA CORECTĂ PENTRU COMEMORAREA EROILOR NEAMULUI SI
CINSTIREA MEMORIEI SOLDAȚILOR ROMÂNI CARE S-AU JERTFIT PENTRU
APĂRAREA PATRIEI ȘI AU CĂZUT IN LUPTELE DE PE valea UZULUI ESTE
DĂRMĂNEȘTI!
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B019'43.2%22N+26%C2%B020'00.0%22E/@46.3270469,
26.3324622,291a,35y,39.27t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.328659!4d26.333333

Valea Uzului, Sânmartin, Județul Harghita. Cimitirul Eroilor din Valea Uzului

Localitate Valea Uzului, potrivit Legii nr.2 din 16 februarie 1969, republicată, privind
organizarea administrativă a teritoriului României, aparține de județul Harghita, comuna
Sânmartin, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189
„ JUDEȚUL HARGHITA: C. COMUNE
43.

Sânmartin

1. Sânmartin
2. Ciucani
3. Valea Uzului”

iar în timpul războaielor mondiale se afla pe teritoriu inamic. Cimitirul Eroilor inițial a
reprezentat cimitirul civil al localității, profilul său schimbându-se în timpul Primul Război
Mondial în anul 1917, când Armata Ungară a îngropat aici 350 de soldați din regimentele 9
și 10 Honvezi. Asociația Cultul Eroilor - Comitetul Central Bucuresti, în 1926 și 1927, a depus
efortul de a identifica și înhuma un număr suplimentar de 793 eroi inamici. Totodată, Cultul
Eroilor a îngrijit lucrările realizate anterior de armata ungară, pregătind cimitirul și pentru
ulterioare înhumări de oseminte, dacă se vor afla. Porivit hărții realizate de ei (Asociatia
Cultul Eroilor), mormintele sunt așezate în 7 parcele, dintre care în 5 parcele sunt
înmormântați soldați unguri, într-o parcelă germani și într-una austrieci.

.

Crucile de lemn sunt amplasate fără inscripții, dar aceasta nu înseamnă, că nu sunt cunoscuți cei
care sunt îngropați în aceste morminte, numele lor figurează scrise pe tabla de marmură de pe
zidul cimitirului, printre care și singurul soldat român identificat și îngropat aici.
O evidență despre foștii soldați ai armatei austro-ungare decedați în anii 1916 și 1917 a fost
realizată de către Ministerul de Interne al Ungariei .Lista cuprinde 600 de nume, dintre care 332
decedați în Valea Uzului și înmormântați în acest cimitir. La un singur nume (poz.27)
figurează înscris că soldatul a făcut parte din Regimentului român de infanterie 57.
Numele lui este trecut și pe tabla de marmură din cimitir.
https://drive.google.com/drive/folders/1ch3XcvZ7a5sUJNLq3wyEcTz-mI6WZYNJ (capul de
tabel
cuprinde:
Data
deces/Nume/rang/unitatea
militară/Religie/Vârstă/Locul
decesului/Nationalitatea/Nr.MI.)
De ce este marea majoritate a soldaților îngropați la cimitirul din localitatea Valea Uzului de
naționalitate maghiară – ori, dacă luăm apartenența religioasă, reformat, romano-catolic, grecocatolic, lutheran, etc…și NU ortodox? Foarte simplu. În timpul războiului, părţile
combatante îşi înmormântau eroii în cimitirele de pe teritoriile asupra cărora aveau
control (și după cum se vede și pe harta cu cele două localități, Valea Uzului era pe o parte a
graniței de odinioară (pe partea maghiară), iar Poiana Uzului și Dărmănești pe cealaltă parte).
Acum, acest cimitir MILITAR din localitatea Valea Uzului, conform datelor oficiale ale
Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (înfiinţat în baza Legii 379/2003 şi a HG 635/2004,
cu completările şi modificările ulterioare) - organul de specialitate al administraţiei publice
centrale destinat protejării mormintelor şi operelor comemorative de război –aparține de
comuna Sânmartin din județul HARGHITA:

https://once.mapn.ro/pages/view/139
Acesta este cimitirul unde au fost amplasate în mod ILEGAL (s-au comis un șir de
ilegalități, constatate de autoritățile guvernamentale –de ex. Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale a transmis Primăriei Dărmăneşti faptul că proiectul de reabilitare a Cimitirului
Internaţional al Eroilor Valea Uzului nu a primit avizul Comisiei pentru Monumente de For
Public şi prin urmare se află în imposibilitatea legală de a inaugura parcela eroilor români
- și din Bacău, comise de Primăria Dărmănești)
50 de cruci din beton, unele PESTE MORMINTELE ÎN CARE SUNT ÎNGROPATI
SOLDATI MAGHIARI, HONVEZI AI REGIMENTULUI 10, iar SUB CELELALTE
CRUCI NU EXISTĂ NICI UN FEL DE RĂMĂȘITE, ACELE „morminte” FIIND
GOALE!
Cu acest gest primarul a comis un șir de ilegalități, a comis profanare de morminte, a insultat
comunitatea maghiară, dar și celelalte națiuni, care își au morții în acest cimitir și care niciodată
nu au fost ortodocși.
Iar pentru adevărații eroi români, care își dorm somnul veci la Cimitirul Eroilor Români de la
Poiana Uzului, Dărmăneşti, nu ar exista mai mare rușine decât acela, dacă în memoria lor se
vor prezenta vreodată onoruri în fața unor cruci construite și ridicate peste osemintele altora.
Pentru adevărații eroi români, ar fi o batjocorâre dacă florile aduse și lumînările aprinse pentru
cinstirea lor ar fi puse altundeva, pe niște construcții goale… Pentru amintirea lor ar fi foarte
jenant faptul ca numele lor să nu fie pomenit, ca ei să fie „dotați” cu tăblițe uniforme de
„necunoscut”, atunci când numele lor se cunoaște.
SĂ NE CINSTIM EROII… ACOLO UNDE SUNT!

