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Cimitirul Eroilor de la Valea Uzului a luat fiinţă, în perioada 1926-1927, urmare a unei ample
activităţi de centralizare a osemintelor eroilor descoperite pe Valea Uzului, efectuate de
Societatea „Cultul Eroilor", se arată între amplu documentar cu privire la situația Cimitirului
Eroilor din Valea Uzului publicat pe pagina de internet a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor,
scrie Dan Tanasă pe blogul său, preluat de Romanian Global News.

Potrivit analizei publicate pe site-ul ONCE, deşi statisticile privind cimitirul eroilor de la Valea
Uzului nu sunt fără echivoc, caracterul multinaţional al cimitirului este evident, în cadrul acestuia
fiind centralizaţi eroi de mai multe naţionalităţi. Potrivit unei statistici din 18 ianuarie 1928 ( Ane
xa nr. 2
), lângă mormintele celor 350 de morţi de război din 1917, Societatea a centralizat osemintele a
847 morţi de război, dintre care: 170 identificaţi nominal (unguri -108,
germani – 43, români
– 8, ruşi – 4, sârbi – 3, italieni – 2 şi austrieci – 2), 435 neidentificaţi nominal (unguri – 336,
germani – 78, ruşi – 18 şi români – 3,
Anexa nr. 3
) şi 242 necunoscuţi.

Potrivit unui Buletin informativ, întocmit de Legiunea de Jandarmi Ciuc, în anul 1934, în Cimitirul
eroilor de la Valea Uzului existau 1254 de cruci din lemn şi patru din piatră, iar pe cruci existau
înscrisurile următoare: „un erou român sau un erou german, un erou ungur" etc ( Anexa nr. 4 )

În al Doilea Război Mondial, conform „Fişei de evidenţă a cimitirului" din anul 1988, în acest
cimitir au mai fost înhumaţi 108 militari germani, care au murit în luptele din zonă ( Anexa nr. 5 )
, ajungându-se la un total de 1.306 morţi de război. Însă, după documentele întocmite de
Crucea Roşie Română şi datate la nivelul anilor '70, în anul 1944 în Cimitirul eroilor de la Valea
Uzului au fost înhumaţi 40 de militari germani, din care 27 identificaţi nominal şi 13
neidentificaţi nominal (
Anexa nr. 6
)
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În ceea ce priveşte numărul militarilor români înhumaţi în acest cimitir, faţă de situaţia statistică
din anul 1928 (când sunt menţionaţi în evidenţă 11 eroi români, dintre care 8 identificaţi nominal
şi 3 neidentificaţi nominal), „Fişa de evidenţă a cimitirului" din anul 1988, (care nu menţionează
nicio sursă documentară), face trimitere la 148 de morţi de război români (şi nu 149 cum rezultă
din însumumarea morţilor de război din anexele nr. 7 şi nr. 8 ), în contextul în care cei care au
întocmit fişa din 1988 au însumat morţii de război români identificaţi nominal de la Valea Uzului
(19) – Anexa nr. 7 , cu morţii de război români identificaţi nominal la Poiana Uzului (130) – An
exa nr. 8
, un alt loc de înhumare din Primul Război Mondial, desfiinţat în perioada interbelică, osemintele
fiind centralizate în Cimitirul eroilor din oraşul Comăneşti, jud. Bacău (
Anexa nr. 9
).

Cimitirul de la Valea Uzului, profanat de autoritățile locale din Sânmartin cu bani din Ungaria

Potrivit analizei ONCE, Primăria comunei Sânmartin, jud. Harghita, a realizat lucrări de
renovare a cimitirului, fără respectarea planurilor iniţiale ale necropolei din 1927, amplasând trei
monumente comemorative ungare, panouri informative, plăci comemorative şi aproximativ 600
de însemne de căpătâi (cruci creștine cu însemne naționale ungare) atât pe suprafeţele de
teren în care, potrivit schiţelor identificate în documentele de arhivă, sunt înmormântaţi morţi de
război ungari, cât şi pe cele pe care figurează morţi de război de alte naţionalităţi (români,
austrieci, germani, ruşi, italieni şi sârbi), astfel încât elementele de identificare ale celorlalte
naţionalităţi, altele decât cea ungară, nu se mai regăsesc în cimitir.

Potrivit analizei ONCE, lucrarile de restaurare menționate anterior au fost făcute de autoritatea
locală din Sânmartin fără respectarea cadrului juridic aplicabil, fără avizul ONCE și fără a ține
cont de normele dreptului internațional umanitar. Lucrările au fost finanţate, aşa cum reiese din
adresa cu nr. 3b-17/113/02.05.2019 remisă de Grupul Parlamentar UDMR de la Camera
Deputaţilor către Ministerul Apărării Naţionale (Anexa nr. 11), din resurse proprii ale Primăriei
Sânmartin, contribuţii ale unor persoane fizice, dar şi din donaţii ale Ministerului Apărării din
Ungaria, fără înştiinţarea şi consultarea părţii române, contrar reglementărilor dreptului
internațional umanitar, și prevederilor acordului româno-ungar în domeniu.

Primarul din Dărmănești a acționat legal în acest caz

Potrivit MApN, începând cu anul 2018, Primăria oraşului Dărmăneşti, jud. Bacău, a executat, în
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cadrul Proiectului Reabilitarea Cimitirului Eroilor situat în Valea Uzului, la limita cu jud. Harghita,
aprobat de Comitetul interministerial, şi cofinanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale cu
suma de 65.000 lei, lucrări prin care au fost amplasate, în latura dreaptă a cimitirului, în care nu
existau morminte de război în schiţele originale ale necropolei, 50 de însemne de căpătâi (cruci
creştine), un monument comemorativ din marmură, dedicat tuturor eroilor înhumaţi în
necropolă, opt catarge având arborate drapelele celor şapte state care au militari înhumaţi în
necropola de război (Austria, Germania, Italia, România, Federaţia Rusă, Serbia, Ungaria) şi al
UE, amenajând şi o alee de acces la monumentul central.
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