
                               Activități prilejuite de sărbătorirea zilei  Armatei României  
 

La Târgu-Jiu, activitățile planificate de rezerviștii gorjeni să fie desfăsurate în luna octombrie au prins 

și de această dată contur. Astfel, în cadrul ședințelor procedurale de întâlnire cu conducerea Centrului Militar 

Județean Gorj și conducerea Garnizoanei Tg- Jiu au fost qnalizate problemele cu care se confruntă pe plan 

local rezerviștii și au primit soluționari pozitive în măsura competențelor.  

 Au fost prezentate de către reprezentanţii Centrului Militar Județean o selecție de acte normative 

interne care privesc personalul militar în rezervă şi retragere, informări şi răspunsuri la problemele ridicate de 

membrii filialei. În cadrul pregătirii activităților omagiale organizate cu prilejul zilei Armatei României, 

rezerviștii filialei organizează pentru prima dată stand propriu cu exponate. De asemenea, aceștia au participat 

și la acțiuni comemorative alături de camarazii hunedoreni. 

              Activitati integrate 
Rezultatele parteneriatelor educaționale derulate în anii trecuți și în prezent au condus la implicarea 

rezerviștilor în cadrul acțiunilor prin care se omagiază ziua Armatei României.  

Evenimentul „Armata României în școli" derulat în Gorj a avut ca loc de desfășurare Colegiul Național „Tudor 

Vladimirescu" din Târgu Jiu. Și-au dat concursul militarii profesioniști din unitatea de garnizoană, camarazii 

din cadrul Biroului de Informare Recrutare al CMJ Gorj și rezerviștii filialei județene a ANCMRR „A.I Cuza”. 

Activitatea derulată în perimetrul colegiului a cuprins elemente de tradiții militare, exponate și piese de 

vestimentație, uniforme, planșe și artefacte descoperite în zonele din împrejurimi, modele de echipament  și 

machete de armament. La acestea s-au adăugat prezentările realizate de către camarazii din cadrul CMJ Gorj 

despre cariera militara, instituțiile militare de învătământ, profesia militară.  

Imaginile surprise de obiectivul fotografic sunt edificatoare, iar interesul manifestat de tinerii liceeni 

pentru instituția armatei  au surprins plăcut pe organizatorii evenimentului. Tinerii elevi au fost interesati în 

egală masură de exponatele prezentate, de tradiții și uniformele expuse, piesele descoperite si istoricul acestora, 

modele de armament modern și tehnica intrată de curând în înzestrare.  

Alături de specialiștii în activitate și-au adus aportul rezerviștii filialei județului Gorj ,,General Ioan 

Culcer". Din rândul acestora, actorii evenimentului au fost,  col.(r) Emanuel BĂRBULESCU, col.(r) Tița 

Dumitru Petre, col.(r) Ion-Viorel VÎLCEANU- președinte Asociația Arca Lex, m.m  Alexandru SCAFARU. 

Acțiunile educaționale în parteneriat și de prezentare a insemnătății zilei Armatei României au continuat și la 

Scoala Sf. Nicolae, și Liceul Teologic „Sf. Nicodim" din Târgu Jiu.  

Colonel ( r.) Emanuel BĂRBULESCU 

 

 
 



    
 

 



   
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 


