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Abstract
The battle from Ineu, from the period september 12th – september
17th 1944, is a page with an emotional charge full of meanings and
experiences that admire the courage, devotament and maturity of those
youngsters between 18 and 20 years old, students of the No. 6 Reserve
Infantry Officers School from Ineu, that fought against the Hungarian army.
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O pagină de istorie – puţin cunoscută – dar trăită până în cele mai
ascunse unghere ale filonului uman, a tuturor combatanţilor participanţi la
apărarea fiecărui petec de glie pe care au jurat să-l apere. Este o pagină cu o
încărcătură emoţională plină de sensuri şi trăiri, pe care trebuie să le înţelegi,
să le admiri curajul, dăruirea, maturitatea acelor tineri de 18-20 de ani, elevii
Şc. Of. Rez. Inf. nr. 6 Ineu, eroii anului 1944, în bătăliile duse în apărarea
Arealului Ineu. La 12 septembrie 1944
În şcoala activitate normală.
La ora 15,30 Comandantul Batalionului I, căpitanul Simion
Dragoman, însoţit de Comandanţii de companii, pleacă în recunoaştere spre
Şilindia în vederea ocupării unei poziţii pe aliniamentul vârful Târnova –
Lighet Pusta Siuptain – Satul Mic – Câmpul Corleşti (schiţa 7).
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Dispozitivul cu amplasamentul Bat. I în teren zona Dud – Şilindia –
Chier.
Legătura între P.C. Şcoala, batalioane şi companii, se face prin agenţi
de transmisiune.
În conformitate cu ordinul de operaţie al Diviziei I-a Infanterie,
Batalionul II Elevi/Şcoala Of. Rez. Inf. Nr. 6 Ineu, intră operativ sub
ordinele Detaşamentului Sud (vezi ordinul operativ nr. 1) din ziua de 11 IX
al Diviziei I-a Infanterie, comandat de lt. colonelul Mertic, Comandantul
Regimentului 85 Infanterie.
a) Misiunea Batalionului II Elevi este de a organiza câte un
centru de rezistenţă pe Mocrea şi pe Moroda, în scopul de
a interzice orice pătrundere a inamicului pe direcţiile:
- Seleuş – Moara Mocrea şi
- Seleuş – Moroda – Şilindia
Fiind în legătură la Sud (Pâncota) cu I şi II/Regt. 85 Inf. şi la Nord
cu II/Reg. 93 Infanterie.
b) Conduita în caz de atac: sub presiunea puternică a
inamicului, va continua a ţine înălţimea Mocrea, repliindu-se
cu stânga pe liziera de vest a Satului Mic, în măsura de a
reacţiona de pe dealul Mocrea către Ineu şi de pe Satul Mic
către Chier.
Această repliere se va face numai la ordinul Detaşamentului.
c) Organizarea terenului: amplasamentele normale de arme
automate, cuiburi de rezistenţă în formă de labă de gâscă,
lucrări de apărare accesorii (baricade)
d) Batalionul urmează a fi gata de luptă în noul dispozitiv până
la ora 17.
e) P.C. Detaşamentul lt. colonel Mertic la Târnova
În după amiaza zilei, Batalionul II/Şcoala Of. Rez. Inf. nr. 6 îşi
remaniază dispozitivul conform ordinului de operaţie.
Aprovizionările şi împrospătările cu muniţiuni se fac prin grija
Şcolii.
Căpitanul Teodorescu se prezintă din concediul medical şi
primeşte comanda Companiei 5-a.
Batalionul II realizează următorul dispozitiv de apărare:
- Compania 5-a cdt. cpt. Teodorescu I. Valeriu + 1 ploton mitraliere +
1 piesă 81,4 mm + 1 tun A.C. organizează un punct de sprijin pe
dealul Mocrea astfel:
o Plotonul 1 lt. Cornea Romulus pe botul de deal Mocrea cota
201 cu faţa către Ineu cu misiunea să bată în special şoseaua
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Ineu – Mocrea
o Plotonul 2 sublt. Munteanu pe botul de deal cota 164 cu faţa
la satul Iermata şi Seleuş
o Plotonul 3 sublt. Bichi Dumitru constituie un post de luptă cu
1 ploton, la Vest de calea ferată Ineu – Mocrea, imediat Nord
şoseaua Seleuş – Mocrea cu faţa la satul Şicula; interzice
pătruderea inamicului în lungul şoselei Seleuş sau Şicula.
- Compania 7-a elevi, comandată de căpitan Lunceanu Raul + 1 ploton
mitraliere + 1 tun A.C. + 1 piesă Art. 81,4 mm + 1 ploton din
Compania 6-a (sublt. Mladin) constituie un punct de sprijin pe satul
Mocrea şi Iermata astfel:
o Plotonul sublt. Bracău, pe liziera de Vest a satului, interzice
pătrunderea inamicului din direcţia Sud Seleuş. Are la
dispoziţie o grupă de mitraliere
o Plotonul sublt. Mihălceanu, pe liziera de N-V a satului
Moroda, interzice pătrunderea inamicului din direcţia Seleuş
o Plotonul 3 sublt. Marinescu, pe liziera de Nord, Moroda –
Canalul Morilor, având două grupe pe satul Iermata: o grupă
la intrarea drumului de care dinspre Seleuş în Iermata şi o
altă grupă la intrarea drumului de care dinspre Mocrea în
Iermata.
Compania e întărită cu 1 ploton puşcaşi de la Compania 6-a sub
comanda sublt. Mladin Ioan, instalat pe liziera de Sud a satului Moroda,
care trimite o grupă de supraveghere pe satul Seleuş. Această grupă noaptea
se retrage la Sud-Est de sat, pe Canalul Morilor.
- Compania 6-a elevi, comandată de căpitan Alexandru Tudor + 1
ploton mitraliere + 1 piesă A.C. + 2 piese Art. 81,4 mm + 2 piese
120 mm, constituie un punct de sprijin în zona de oprire, călare pe
şoseaua Mocrea – Satul Mic, pe liziera pădurii Mocrea (cota 130) cu
misiunea să oprească orice încercare de pătrundere a inamicului în
lungul şoselei Mocrea – Satul Mic; să contraatace în direcţia Mocrea
sau Moroda
În noaptea de 12/13 septembrie a.c. dispozitivul e complet realizat
astfel:
- compania 5-a rămâne pe loc în vechiul dispozitiv
- compania 6-a şi 7-a intră în dispozitivul ordonat
Plotonul A.A. al Batalionului II – călare pe şoseaua Ineu – Mocrea,
primeşte şi misiunea secundară de a interzice pătrunderea inamicului în
lungul şoselei. Are o piesă la dispoziţie de la Divizia 1-a Infanterie.
Se iau măsuri de a completa Batalionul II Elevi/Şcoala Ofiţeri
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Rezervă Infanterie nr. 6 cu muniţia şi hrana necesară operaţiunilor. (schita 8,
45 bis)
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Dispozitivul de apărare a obiectivelor Moroda – Iermata – Mocrea şi
accesul inamicului către Ineu.
Ambele batalioane de elevi stau rău sub raportul mijloacelor de
transport. Şcoala nu are posibilitatea decât de a da o singură căruţă de
companie pentru nevoile de transportul hranei şi muniţiei şi pentru
împrospătări de tot felul.
Pentru aceasta, Şcoală rechiziţionează căruţe şi cai din zonă, pentru a
se încărca şi transporta cele necesare pentru luptă. Restul materialelor şi
efectelor evacuate la Pleşcuţa rămân depozitate la magazii, sub pază, în zona
de dislocare.
DIVIZIA 1-A Infanterie trimite noile indicative ale unităţilor în
subordine (ordinul nr. 20.003/1944) dintre care extragem:
- Divizia 1-a Infanterie, Eşal. I = Feriga
- Divizia 1-a Infanterie, Eşal. II = Feriga II
- Şcoala Of. Rez. Inf. nr. 6 Ineu = Gaspar 6
- Batal. I/Şc. Of. R. Inf. nr. 6
= Plevna
- Batal. II/ Şc. O. R. Inf. nr. 6
= Predeal
Nici o pierdere.
În dimineaţa zilei de 13 septembrie 1944, ambele poziţii sunt
recunoscute, ocupate şi organizate de cele două batalioane. Se face
verificarea în teren a dispozitivului şi a planului de foc.
Unitatea de grăniceri Chişineu Criş raportează atacul unităţilor
maghiare în această dimineaţa, trecând frontiera pe la sud de Arad în direcţia
Zerind.
Batal. I Elevi trece pe poziţie, în dispozitivul recunoscut şi organizat
pe Satul Mic şi Şilindia. (schita 7 )
Batal. II Elevi se află în dispozitivul de apărare pe Mocrea şi
Moroda. (schita 8)
Colonelul V. Tatomirescu, comandantul Şcolii, însoţit de căpitanul
Georgescu Ioan, Şeful Biroul Operaţii, se deplasează cu maşina la Mocrea,
Iermata şi Moroda între orele 9 – 13 pentru verificarea dispozitivului,
planului de foc şi lucrărilor de organizare a terenului.
Se constată în special la elevii din Seria 1943 un moral foarte ridicat.
Poziţia deşi abia ocupată este aproape în întregime organizată şi cu
legăturile telefonice realizate.
Se recomandă adâncirea şi camuflarea lucrărilor, li se expune
ofiţerilor situaţia de front operativă.
La înapoiere, către Ineu, sunt întâlniţi pe drumul de care ce iese din
şoseaua Seleuş – Mocrea, spre Iermata, refugiaţi cu căruţe şi pe jos, precum
şi şeful Postului de Jandarmi din Şimandul de Jos, care raportează că
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susnumita comună a fost ocupată în dimineaţa zilei, la ora 6, de către trupele
maghiare întărite cu câteva care de luptă.
Inamicul pătruns pe teritoriul nostru a înaintat adânc, reuşind ca în
seara zilei de 13 septembrie 1944 să treacă de Sântana şi să se apropie de
Pâncota, luând contact cu stânga Detaşamentului lt. colonel Metric (I/85
Inf.) care se afla pe Pâncota.
Se anexează schiţa 9 cu situaţia generală a inamicului.

Direcţiile de atac ale inamicului în ziua de 13 septembrie 1944.
Faţă de această situaţie Batalionul I şi II Elevi ai Şcolii Of. Rez. Inf.
nr. 6 intensifică măsurile de observare şi siguranţă.
Din informaţiile primite de la Divizia 1-a Infanterie către orele 23,
rezultă că Aradul a fost ocupat în seara zilei, de către o Brigadă motorizată
maghiară.
Cu ordinul nr. 30.044 primit în seara zilei, Divizia 1-a Infanterie
ordonă să punem la dispoziţia acesteia, 2 piese A.C. şi 2 aruncătoare de 120
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mm ca o rezervă mobilă de foc la dispoziţia Comandamentului, urmând ca
să intervină cu acest armament, acolo unde este nevoie.
Această măsură se ia în urma operaţiunilor întreprinse în cursul zilei
de către unităţile germano-maghiare contra unităţilor noastre de acoperire,
întrucât se constată la trupele proprii, o totală lipsă de mijloace anticar, care
dacă le-ar avea în număr cât de restrâns, ar putea să facă faţă în bune
condiţii mijloacelor blindate folosite de inamic (în număr cât de mic şi de
categorie uşoară – tanchete). În această zi inamicul reuşeşte să se infiltreze
în dreapta dispozitivului batalionului şi să devină periculos.
Se iau măsuri pentru a se aduce de la Pleşcuţa, întregul armament
care se află depozitat în acea comună, pentru a fi repartizat unităţilor din
Divizia 1-a Infanterie.
Având în vedere căderea Aradului şi ofensiva inamică în curs de
desfăşurare, colonelul Tatomirescu în calitate de Comandant al Garnizoanei
Ineu, dă dispoziţiuni ca autorităţile, instituţiile, intelectualii, populaţia civilă,
etc. să-şi evacueze arhivele şi familiile spre Brad cu un tren care se va forma
în noaptea de 13/14 septembrie şi care va pleca din Ineu în dimineaţa zilei
de 14 septembrie 1944 ora 5.
În cursul zilei de 13 septembrie, Şcoala nu are nici o pierdere.
14 septembrie 1944
P.C. Şcoala Of. Rez. Inf. nr. 6 la Ineu.
Cele 2 tunuri A.C. şi aruncătoarele de 120 mm sunt aduse în cursul
nopţii de la Pleşcuţa, prin grija căpitanului Stavril Iacob. Ele sunt predate în
dimineaţa zilei Diviziei 1-a Infanterie. Piesele sunt încadrate cu ostaşi
specialişti din Regimentul 85. Infanterie, recuperaţi de pe front şi sunt puse
sub comanda a 4 elevi Sergenţi – voluntari din Compania 8-a:
1) Tanasoglu Ionisie, comandantul unui aruncător de 120 mm
2) Sabău Victor, comandantul unui aruncător de 120 mm
3) Gunea Constantin, comandantul unei piese A.C.
4) Drumea Octavian, comandantul unei piese A.C.
Divizia I-a Infanterie repartizează prin Biroul 4, muniţia necesară
pentru armamentul notificat, Serviciul Armături o ridică şi o distribuie
unităţilor.
Batalionul I Elevi la ora 5 se deplasează în întregime pe poziţia
recunoscută şi organizată, la Vest de Satul Şilindia şi Satul Mic, cu misiunea
de a opri o eventuală pătrundere a inamicului spre est pe direcţia Şilindia –
Buteni. (vezi schiţa 7)
Transportul materialelor, muniţiei şi hranei se face cu căruţele Şcolii
precum şi cu cele rechiziţionate de la locuitori.
În dimineaţa zilei acalmie.
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În după amiaza zilei atacurile maghiare continuă pe întreg frontul
Diviziei; comuna Cermei este cucerită de unguri.
Care de luptă inamice sunt oprite la 3 km Vest Pâncota, pe canal.
Situaţia devine din ce în ce mai critică.
La Batalionul II Elevi se repartizează încă 4 aruncătoare de 81,4 mm
aduse de la Pleşcuţa:
- 1 piesă la Compania 5-a
- 2 piese la Compania 6-a
- 1 piesă la Compania 7-a
Diverse:
- trenul format pentru evacuarea autorităţilor civile, etc. părăseşte gara
Ineu la ora 6,30 cu direcţia Brad.
- După amiază către orele 16,30 P.C. al Diviziei 1-a Infanterie se
deplasează din Ineu, la Sebiş. Şcoala îşi expediază ultimele materiale
şi arhiva rămasă, în căruţe, cu direcţia Şilindia.
- La ora 17 sosoşte un vagon cu muniţie de la Sebiş pentru
aruncătoare, tunuri A.C. şi A.A. care se distribuie imediat
Batalionului II Elevi.
Compania Garnizoană, primeşte ordin de la Comandantul
Garnizoanei, Colonel V. Tatomirescu, de a lua măsuri pentru paza
cazărmilor.
Nr. 107 din 14 septembrie 1944
Şc. Of. Rez. Inf. nr. 6 Ineu-Arad
Către
COMPANIA GARNIZOANĂ
(Cpt. Henţiu)
Cu onoare vi se face cunoscut că pentru paza cazărmii veţi numi pe
Lt. Ivănescu.
Lt. Ivănescu cu garda Şcoalei şi 20 de oameni va face paza localului.
Nu va părăsi cazarma decât atunci, când batalioanele din linia I –a au
primit ordin scris de retragere, de la Divizie.
D.O.
Şeful Bir. Operaţii
Căpitan ss I. Georgescu
La ora 18 toate impedimentele şi serviciile sunt evacuate şi în
cazarmă nu se mai află decât P.C. Şcoalei cu personalul respectiv.
La ora 18,30 P.C. Şc. Of. Rez. Nr. 6 se deplasează la Şilindia şi se
instalează la Şcoala Primară din acea comună.
În cursul deplasării spre Şilindia colonelul V. Tatomirescu însoţit de
căpitanul Georgescu Ioan, Şeful Biroului Operaţii, fac şi o verificare la
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dispozitivul Batalion I Elevi (pe Şilindia – Satul Mic).
Pierderi:
Sublt. Sever D. Petre, comandantul unui ploton din compania 4-a
elevi, dispare în cursul zilei, părăsindu-şi subunitatea. Se bănuieşte că a
dezertat la inamic. Ofiţerul face parte dintre cei care au absolvit şcoala
Militară în Germania. Este dat lipsă la apel.
15 septembrie 1944
- P.C. Şc. Of. Rez. Inf. nr. 6; Şcoala Primară Şilindia
În dimineaţa zilei Batalionul I Elevi execută un program de instrucţie
în sectorul respectiv (în apropierea poziţiei). Către ora 9 se ordonă telefonic
de Divizia 1-a Infanterie să lucreze la baricadarea şoselelor în zona
respectivă, măsură care se execută imediat.
Batalionul II Elevi se află în apărare în vechiul dispozitiv pe Mocrea
şi Moroda.
Inamicul după ce bate cu artileria de seară până dimineaţa comuna
Pâncota, atacă puternic în zorii zilei. Manevrată pe la N şi pe la S, este
cucerită.
Batalonul I/Reg. 85 Inafanterie se repliază pe dealul Copas cota 230,
din ordinul telefonic al Domnului General Gh. Poşoiu, comandantul Diviziei
1-a Inafanterie.
Tot din ordinul telefonic al Domnului General Gh. Poşoiu,
Compania 2-a Elevi, Bat. I (căpitan Străjescu Vasile) este pusă la dispoziţia
Detaşamentului Lt. Colonel Mertic (Reg. 85 Infanterie).
La ora 10,30 compania se pune în marş cu direcţia Târnova.
La ora 12,30 Căpitanul Străjescu ajunge la Târnova unde primeşte
ordin de a se instala definitiv pe acest sat cu faţa spre Vest, fiind întărit cu 1
aruncător de 120 mm şi 1 tun A.C. şi sprijinit de focul unei baterii de
obuziere din Reg. 38 Art.
Ca armament nu are decât puşti şi puşti mitraliere cu care elevii nu
au făcut nici o tragere de instrucţie.
Aruncătorul de 120 mm şi piesa A.C. sunt deservite de ostaşi
regimentului 85 Infanterie. Efectivul companiei la intrarea în dispozitiv: 4
ofiţeri; 117 elevi.
Ordinul verbal dat de Lt. Colonel Mertic, Comandantul
detaşamentului I, căpitanului Străjescu, este următorul:
„Inamicul atacă puternic în sectorul Pâncota, în special cu care de
luptă şi tanchete, precum şi cu infanterie purtată (biciclişti), a reuşit să
cucerească dealul Copas, cota 320m, ultimele elemente ale regimentului 85
Infanterie sunt în curs de retragere de pe dealul Copas.”
Compania 2-a Elevi luând sub comandă un tun A.C. de 47 mm şi
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un aruncător de 120 mm sub comanda lt. Marinescu Rihard din Şc. Of.
Rez. Inf. nr. 2 şi sprijinită de bateria sublt. Micşunescu din Regimentul
38 Artilerie (care dispune de 2 obuziere calibru 100 mm), va forma un
eşalon de repliere pe aliniamentul Chier – Târnova – Dud şi va susţine
retragerea Regimentului 85 Infanterie, oprind pe inamic pe această linie.
Comandantul companiei execută recunoaşterile necesare în
sectorul Târnova. Având în vedere însă lipsa de material anticar şi lipsa
unor câmpuri bune de tragere – terenul fiind complet acoperit de
porumbişti – se propune şi se aprobă să se ocupe o poziţie chiar pe
liziera de Vest a satului Târnova.
Regimentul 85 Infanterie urmează ca după repliere să ocupe o
nouă poziţie pe linia: La Brazde - Agriş. După decroşarea acestuia,
Compania căpitan Străjescu urmează să fie întărită cu încă o companie
din Regimentul 85 Inafanterie + 1 tun A.C. + 1 grupă mitraliere şi 1
polton aruncătoare de 120 (toate din Regimentul 85 Infanterie), pentru a
susţine retragerea regimentului şi a-i da timp să se orgnizeze pe noua
poziţie.
Direcţie de barat: Târnova – Dud.
Se anexează Schiţa nr. 10 cu dipozitivul Companiei 2-a elevi la
Târnova.
Către orele 14, inamicul atacă Ineul, însă fără rezultat, fiind
respins printr-un contraatac dat de două companii din batal. II/Reg. 93
Infanterie şi aruncat spre Şicula.
Batal. II. Elevi/Şc. Of. Rez. Inf. nr. 6 ia toate măsurile pentru a
putea face faţă unui eventual atac inamic. Către seara zilei se face o
recunoaştere în dispozitivul Batalionului II/Şc. Of. Rez. Inf. nr. 6.
Compania 7-a se repliază pe satul Chier şi pd. Mocrea.
Plotonul lt. Cornea / Compania 5-a se deplasează şi ocupă satul
Chier pentru a se putea face faţă unor eventuale pătrunderi inamice
dinspre Moroda şi Târnova. Plotonul rămâne pe satul Chier până în seara
zilei către ora 21, când este înlocuit de compania 7-a.
Lt. Cornea reintră în vechiul dispozitiv, pe dealul Mocrea cota
201.
Batalionul îşi reface legăturile telefonice în noul dispozitiv şi
lasă avanposturi de luptă pe satul Moroda.
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Obiectivele de apărat ale Companiei 2-a Elevi în ziua de 15
septembrie 1944.
Dispozitivul Batalionului II Elevi în seara zilei se prezintă astfel:
- compania 5-a şi 6-a neschimbate (vezi schiţa nr. 8)
- compania 7-a pe Chier, cu : - plotonul sublt. Bracău în faţa Chierului
spre vest, călare pe drumul de care ce vine de la Moroda,
- plotonul sublt. Mihălceanu pe grupul de pomi imediat Nord, pârâul
Cigheriu făcând legătura cu compania 6-a.
- plotonul sublt. Marinescu: cu 2 grupe face legătura între cele două
plotoane iar celelalte 2 grupe rămân în rezerva companiei – înapoia
centrului.(schita 11)
Batalionul II Elevi (Maior Neguţ) nu a luat încă contactul cu
inamicul. Intervine totuşi în sprijinul vecinilor, trăgând cu aruncătoarele
grele în faţa Ineului, atacat de trupele maghiare, zădărnicind ofensiva
inamică.
Diverse:
În dimineaţa zilei – s-au putut încă face aprovizionări şi împrospătări
din cazarma Ineu - vesela popotei garnizoanei, care rămăsese aproape în
întregime la Ineu din lipsa mijloacelor de transport, este evacuată. P.C. al
şcoalei se mută de la Chisindia la Cuied, în după amiaza zilei.
Medicul Şcoalei Sublt. Rez. Dr. Quintescu Mircea şi subof. sanitar
Gruion Petre cu tot materialul sanitar la dispoziţia Batalionului, însă fără
pansamente individuale şi fără medicamente în cantitate sufucientă. Nici
Divizia 3 Munte, nici Divizia 1-a Infanterie la care s-a apelat nu ne pot ajuta
cu nimic.
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Noul aliniament de apărare al Bat. II Elevi pe Mocrea – Chier.
Maiorul Ciulpan, Şeful Biroului 3 Operaţii din Divizia 1-a Infanterie
îşi fixează postul înaintat de comnadă al Diviziei la Şilindia în locul P.C. Şc.
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Of. Rez. Inf. nr. 6.
Nici o pierdere.
16 septembrie 1944
- P.C. Şc. Of. Rez. Inf. nr. 6 la Cuied.
Dispozitivul Batalionului I şi II în dimineaţa zilei este neschimbat.
Informaţiuni primite:
La ora 7,45: prin telefon Ineu, de la sublt. Săvescu:
„Inamicul bombardează cu aruncătoare grele cazarma Ineu.”
„A fost atins pavilionul nr. 2 pricinuindu-i stricăciuni, nu prea însemnate.”
La ora 8: prin telefon de la căpitanul Jianu Nicolae:
„Batalionul maiorului Luchian (cdt. I/R.85 Inf) se găseşte pe Agriş –
Târnova; nu are nimic în faţă. A împins patrule către Măderat şi Pâncota,
însă nu s-au întors.”
„Batalionul II/Şc. Of. Rez. Inf. nr. 6 (maior Neguţ) se află pe Mocrea –
având avanposturi impuse pe Moroda. În stânga batalionului nu s-a semnalat
nimic. În dreapta (N.V.) două care de luptă şi 2 plotoane de infanterie, se
îndreaptă spre Mocrea.”
În faţa Ineului între Crişul Alb şi Cazarma Regimentului 38 Artilerie
s-a produs un atac de infanterie inamic, sprijinit de aruncătoarele grele, care
însă nu a reuşit să ajungă decât până la 400 m în faţa cazărmilor.
La ora 9: prin telefon de la căpitanul Dragoman Simion, comandantul
Batalionului I Elevi:
- pe stânga, între Târnova şi Agriş situaţia neschimbată
- pe dreapta, între Ineu şi dealul Mocrea sunt în curs lupte. Se aud
focuri de infanterie şi aruncătoare de 120 mm.
Batalionul II Elevi este atacat puternic. Prin manevră executată pe la
flancul drept (între Ineu şi Mocrea) inamicul reuşeşte să se infiltreze în
dreapta dispozitivului batalionului şi să devină periculos. Prin această
învăluire inamicul încerca să ajungă în spatele teatrului de operaţii ocupat de
Batal. II Elevi.
Un contraatac dat cu o parte din rezerva Batalionului II Elevi,
reuşeşte să respingă pe inamic, cauzându-i mai multe pierderi în oameni,
armament şi material.
Graţie modului cum au acţionat elevii, lăsând inamicul să se apropie
până la 100 metri de poziţie după care au deschis focul şi datorită preciziei
cu care au tras atât cu armament automat cât şi cu aruncătoarele şi tunurile
A.C.; Batalionul II Elevi a făcut ca inamicul să lase pe teren, mulţi morţi,
răniţi şi a capturat un bogat material de război.
Acest batalion s-a comportat admirabil; nu a cedat într-adevăr „NICI
O BRAZDĂ DE PĂMÂNT” păstrându-şi poziţia cu înverşunare.
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Tatomirescu, rezultatul luptei şi-l felicită de modul cum elevii acestui
batalion au ştiut să-şi facă datoria, la botezul focului. Batalionul II Elevi s-a
umplut de glorie. Onoare şi cinste ofiţerilor şi elevilor lui.
În această luptă este rănit prin schije de brand inamice, la ambele
braţe şi stomac, elevul Sergent Pătrăniche Nicolae din Compania 8-a Elevi.
Totodată sunt omorâţi şi 2 cai.
- Ineul atacat frontal şi manevrat pe la ambele flancuri cade în mâna
inamicului către ora 11,30 (16 septembrie 1944).
La ora 13,10 Lt. colonel Metric raportează că cercetarea de luptă spre
Pâncota a luat contact cu inamicul la circa 2 km. Est Pâncota, unde s-a
oprit.
La ora 14,45 Batalionul II Elevi raportează:
- spre Şicula se observă concentrări de trupe inamice, în vederea unui
nou atac.
Aproximativ, două plotoane maghiare se strecoară spre poligonul de
tragere Ineu.
Aruncătoarele de 81,4 mm/Şc. Of. Rez. Inf. nr. 6 trag cu multă
precizie în mijlocul plotoanelor inamice. Artileria acţionează deasemenea
foarte eficace.
La ora 16,40 Batal. II Elevi Şc. Of. Rez. Inf. nr. 6 cere să i se trimită cu o
maşină a Diviziei cele 3 piese de 53 mm şi 552 lovituri rămase la Buteni,
pentru a mări numărul gurilor de foc pe poziţia de la Mocrea.
Din cauza infiltraţiunilor inamice făcute la Sud de Ineu, Compania
2-a (căpitan Străjescu) este pusă la dispoziţia Batalionului II Elevi /Şc. Of.
Rez. Inf. nr. 6. Ea este deplasată la flancul drept al Batalionului, pe Canalul
Morilor, cu faţa spre Ineu - (toate trei plotoanele în linie) – unde rămâne în
defensivă în sectorul: 1 km Est cota 201 (Mocrea), primul drum de care prin
Pd. Rovina spre cota 115.
Către ora 18 se semnalează înaintând spre Moroda coloane masive
inamice de infanterie. Ele sunt însă împrăştiate de focul precis al
aruncătoarelor grele ale Batalionului II Elevi de la Mocrea, deschis prin
surprindere.
În acelaşi timp spre Bocsig se aude zgomot de luptă (aruncătoare şi
armament automat) şi se văd coloane de fum ridicându-se în aer. La ora
19,20 conform ordinului telefonic al Diviziei 1-a Infanterie, Şcoala ordonă
telefonic, Batalionul I Elevi, aflat la Şilindia (mai puţin Compania 2-a
căpitan Străjescu care este la dispoziţia II/Şc. Of. Rez. Inf. nr. 6), să se
deplaseze de îndată la Chisindia, de unde va fi în măsură să bareze gura
defileului Crişului Alb la Vest de Joia Mare.
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În noaptea de 16/17 către ora 23 se primeşte şi ordinul de operaţii nr.
2 al Diviziei 1-a Infanterie prin care se confirmă ordinul dat acestui batalion.
Astfel Batalionul I Elevi (minus o companie puşcaşi) urmează a intra
a doua zi 17 septembrie în dispozitivul de apărarea gurii defileului Crişului
Alb la Vest Joia Mare, întărit cu 3 tunuri de 53 mm ce vor fi aduse în
dimineaţa zilei de 17 septembrie de o maşină a Diviziei 1-a Infanterie.
DIVIZIA 1-A INFANTERIE
Stat Major Bir. 3
P.C. Sebiş
16 septembrie 1944
Ora 20,30

Nr. 30.052

ORDIN DE OPERAŢIA NR. 2
I.
Situaţia
II.
Conducerea luptei
III.
Detaşamentul Lt. colonel Mertic, menţine linia actuală.
Îşi va grupa dispozitivul Batalionului I/85 Inf. pe direcţia Măderat –
Şilindia, acoperindu-se la Agriş.
În cazul când inamicul atacă puternic pe frontul Detaşamentului, să
fie gata de a face disponibil Batal. II Şc. Of. Rez. Inf. nr. 6, care la ordinul
Diviziei se va duce în zona Joia Mare – Paulian, unde va primi misiune. Din
acest moment, detaşametul va duce o acţiune întârzietoare pe direcţia
Târnova – Buteni, organizând o primă rezistenţă succesivă pe frontul
Şilindia – Tauţi.
După retragerea Batalionului Şcoală din regiunea Mocrea,
detaşamentul îşi va acoperi flancul drept pe înălţimea Mocrea şi apoi pe
direcţia Pădurea Corleşti – Dealul Băiţa de Criş (cota 197) – Hodiş.
IV.
Constituirea detaşamentelor
V.
Batal. I din Şc. Of. Rez. Inf. nr. 6 se va deplasa în cursul
nopţii de 16/17 sept. a.c. la Chisindia, va organiza un plan
de foc pe frontul Paulian – Bătrâneasa (cota 228),
inclusiv, pentru 2 companii în linie, cu scopul de a
închide comunicaţia de pe Crişul Alb spre Joia Mare –
Almaş.
Va începe imediat lucrările de organizarea terenului, (cuiburi de
arme automate, armament greu, cuiburi de rezistenţă pentru grupă). O
companie va fi trimisă la Bârsa, unde ia în primire misiunea Companiei 3-a
din Şc. Of. Rez. Inf. nr. 2, se va găsi la Bârsa până la ora 8 dim. 17
septembrie 1944
VI.
Rugăm luaţi imediat măsuri de executare.
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GH. POŞOIU
Şeful de Stat Major
Maior ss Mârzac Al.
Se trimite şi ordinul de operaţie nr. 2 Partea II-a.
Diverse: În dimineaţa zilei, Lt. Colonel Dragoman Ioan însoţit de căpitanul
Călinescu Nicolae se deplasează cu turismul la ora 6,45 la P. C. al Diviziei
1-a Infanterie (Sebiş) pentru a obţine mijloacele necesare de transport pentru
aprovizionări, împrospătări şi evacuări.
Se solicită: 2 autocamioane pentru transport, sanitari şi brancardieri,
brancarde, 1 autosanitară şi pansamente individuale, întrucât Şcoala din
acest punct de vedere stă cât se poate de rău. Totuşi nu se poate obţine
absolut nimic şi Divizia întâmpină aceleaşi greutăţi.
La ora 16 coloana de căruţe, bagaje şi arhiva Şcoalei se deplasează de la
Cuied la Buteni.
La ora 19,30 se deplasează şi P.C. la Buteni, evacuând în maşina Şcoalei şi
pe Elevul Sergent Pătrăniche Nicolae, rănit în dimineaţa zilei, pe poziţie şi
care după ce fusese pansat de medic, reuşeşte să ajungă cu o căruţă până în
acest loc.
La Cuied rămân ca o permanenţă la P.C. Sublt. Săvescu şi Plot.
Strâmbanu pentru a păstra legătura cu Batalionul II Elevi şi companiile din
Batal. I care sunt în deplasare spre Chisindia – Buteni – Joia Mare.
Pierderi în cursul zilei de 16 septembrie 1944:
- răniţi: Elev Serg. Pătrăniche Nicolae, contingentul 1943; rănit la
mâini şi abdomen 2 cai morţi (bombardament de brand)1.

1

A.N.M., M.St.M., Jurnal operatii septembrie 1944 al Şcolii Ofiteri Rezerva Infanterie nr
6 Iineu, inv. 1430/2.

192

