
 

                                          SEMINAR  INTERNAȚIONAL 

 

         În perioada 22 - 25 iunie 2022 Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, 

membră a Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă din NATO ( CIOR ), cea mai 

mare organizație neguvernamentală a ofițerilor din lume, a organizat și desfășurat la 

Pitești un seminar internațional dedicat tinerilor ofițeri în rezervă din statele membre. 

În cadrul programului dedicat acestui simpozion în ziua de 24 iunie 2022 a fost inclusă 

și o vizită de documentare în orașul regal Curtea de Argeș, la Batalionul 33 Vânători de 

Munte „Posada”. 

         Delegatia participanților la acest eveniment, tineri ofițeri în rezervă din S.U.A., 

Canada, Germania, Franța, Elveția, Austria și România, a fost condusă de domnul gl. 

mr.(r.) Dan GRECU. 

         Primirea în cazarma Batalionului 33 Vânători de Munte a fost făcută de către 

comandantul unității, domnul lt.col. Costinel POPA și domnul col. (rtr.) 

Laurențiu  DOMNIȘORU - președintele Filialei Județene Argeș „POSADA” a 

Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere. 

         După cuvântul de „BUN VENIT” adresat de domnul lt. col. Costinel POPA, s-a 

făcut o poză de grup, apoi s-a vizitat Muzeul Unității, s-a participat la un exercițiu tactic 

de pregătire în poligonul alpin al militarilor vânători de munte și apoi s-a vizitat o mică 

expoziție cu tehnică militară din dotarea trupelor de vânători de munte. Aici 

participanților la acest simpozion li s-au prezentat caracteristicile tehnico- tactice ale 

tehnicii prezentate. 

         Apoi însoțiți de președintele Filialei Județene Argeș „POSADA” a A.N.C.M.R.R., 

și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic Argeșeanul, Arhiepiscop al 

Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului s-a vizitat Mânăstirea Curtea de Argeș. Aici am 

fost primiți și ne-a fost ghid, părintele diacon Adrian ENACHE. Ofițerilor rezerviști 

străini li s-a prezentat istoricul acestor locuri și a edificiilor prezentate. S-a prezentat 

Catedrala, Sala Manole din Palatul Arhiepiscopal, parcul Mânăstirii și noua Necropolă. 

         La deplasarea prin oraș tinerilor ofițeri străini în rezervă li s-au prezentat: Curtea 

Domnească, Primăria Municipală Curtea de Argeș, Centrul Militar din garnizoană, 

Baza Sportivă, Gara Regală. 

          Masa de prânz a fost servită în cazarma unității împreună cu un grup de ofițeri în 

retragere din Filiala Județeană Argeș „POSADA”. După cuvântul de mulțumire adresat 

de domnul gl.mr.(r.) Dan GRECU, comandantul Batalionului 33 Vânători de Munte, 

domnul lt.col. Costinel POPA a înmânat câte o plachetă omagială a Batalionului 33 

Vânători de Munte, unui rezervist din Marina Militară a Canadei, domnului gl.mr. (r.) 

Dan GRECU, prim vicepreședintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România și 

domnului col.(rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU, președintele Filialei Județene Argeș 

„POSADA” a ANCMRR. 

          Întreaga activitate din garnizoana Curtea de Argeș s-a bucurat de respect, 

solidaritate și respectarea drepturilor și demnităților celor care au slujit și slujesc Patria 

sub drapelul tricolor. 

         Vă prezentăm câteva imagini de la acest eveniment. 

 Președintele  Filialei  Județene  Argeș „POSADA” 

Col. ( rr.) Laurențiu  DOMNIȘORU 



 

 
 

             
 

 

 



 

 

   
 

   
 

                                                    
 



 

                          
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

         
 

 

 


