2. În ziua de 28 mai 2016, în contextul manifestărilor consacrate celei de-a 157-a
aniversări a Armei Geniu, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Arma
Geniu “General Constantin N. Hârjeu” și Primăriile din localitățile Horia și Valea
Ursului, jud. Neamț au organizat și desfășurat unele manifestări omagiale dedicate în
exclusivitate mr.ing. Panait Donici.
La aceste activități au participat: gl.bg.dr.(r) Tofan Mihai, col. Mocan Ioan,
col.(r)Patrichi Emil, col.(r) Pop Teodor, col.conf.univ.dr.ing.(r) Constantinescu Nicolae,
col.(r) Zaharcu Steluța, d-na Druțu Alecsandra și col.(r) Vasiliu Ion - membri ai
A.C.M.R.R.A.G.; col.(r) Sălceanu Florin și col.(r) Oprea Vasile din partea
A.N.C.M.R.R. – filiala Neamț; lt.col. Gheorghe Cristian, ofițer în statul major al
Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” Brăila; plut.adj.pr. Bugan Gheorghe și plut.adj.pr.
Damian Cristian, subofițeri de stat major / Brigada 3 Logistică „Zargidava” Roman.
Autoritățile locale au fost reprezentate de dl.ing. Vasile Baciu – primar al com. Horia,
dl.ec. Viorel Smeria – primar și d-na Elena Grosu director al bibliotecii „Panait Donici”
/ com. Valea Ursului.
Evenimentul omagial s-a desfășurat potrivit următorului program:
 ceremonial solemn pentru pomenirea mr.ing. Panait Donici la biserica ,,Pogorârea
Sfântului Duh” din loc. Horea, ctitorită de către acesta în urmă cu 120 de ani
(16.05.1896):
- prezentarea alocuțiunilor evocatoare de către reprezentanții Primăriei Horia și ai
Protoieriei Roman;
- serviciu religios, săvârșit de către Părintele Dragoș Munteanu- protopop al
Romanului, Părintele paroh Smeria Gheorghe împreună cu preoții Hrestic Petrică și
Nicoară Vasile;

 ceremonial solemn pentru cinstirea memoriei ilustrului întemeietor al Armei Geniu,
la mormântul său din curtea bisericii ,,Sfântul Dumitru” / loc. Valea Ursului:
- prezentarea alocuțiunilor evocatoare de către reprezentanții Primăriei și Asociației;
- serviciul religios săvârșit de către Părintele Burică Adrian împreună cu Părintele
Ioachim / Mănăstirea Giurgeni;
- depunerea coroanelor de flori din partea A.C.M.R.R.A.G., a Primăriei și a
Consiliului Local al com. Valea Ursului;
- înmânarea Diplomei de Merit și Premiului Special ,,Panait Donici”, elevului din
com. Valea Ursului desemnat de comisie;
- predarea-primirea spre îngrijire a Stejarului lui Donici din curtea biserici, între
vechiul și noul câștigător al premiului menționat;
- vizitarea sectorului Panait Donici din incinta bibliotecii comunale, înmânarea de
distincții onorifice;
- donarea de către Asociație pentru Sectorul Muzeal ,,Panait Donici” din incinta
bibliotecii comunale, a Drapelului de Luptă înmânat de A.I. Cuza, la 01 Septembrie
1863, Batalionului de Geniu / București înființat de mr.ing. Panait Donici la
01.01.1866;
- donarea de către d-na col.rtr. Zaharcu Steluța către Bibliotecă Comunală a unui set
de cărți cu valoare educațională școlară.

