
 

ACTIVITĂȚI ORGANIZATE ÎN CINSTEA ZILEI ARMATEI ROMÂNIEI 

ÎN PERIOADA 21-25.10.2022 

 

1. SIMPOZION DEDICAT ZILEI ARMATEI ROMÂNIEI LA CERCUL MILITAR BAIA MARE 

În șirul evenimentelor dedicate sărbătoririi Zilei Armatei în Garnizoana Baia Mare, s-a înscris 

şi simpozionul organizat de Batalionul 813 Infanterie „Maramureş", comandant – lt.col. Marcel 

Dreghici, în colaborare cu Asociaţia Cultul Eroilor „Regina Maria” şi cu sprijinul Asociaţiei 

Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Alexandru Ioan Cuza” Maramureş.  

La eveniment au participat atât cadre militare active, cât şi în rezervă sau în retragere de la 

unităţi militare şi instituţii care fac parte din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională de la nivelul Garnizoanei Baia Mare.  

Toţi cei prezenţi au fost încântaţi să urmărească expunerile despre semnificaţia Zilei de 25 

Octombrie, dar şi momentele artistice susţinute de Fanfara Municipală, condusă de plt.adj. (r) Florin 

Mătăsaru, versurile recitate de col. (r) Iacob Oniga, Ansamblul „Tradiţii Maramureşene” condus de 

Amalia Mureşan şi solistele Lia Ciutac şi Bianca Botişan din ansamblul Asociaţiei „Ion al Anei” din 

Stremţ. Finalul manifestării a adus multă emoţie, dar şi mândrie în sufletele tuturor celor prezenţi. 

                 
 

         
 



 
 

2. ȘTAFETA VETERANILOR ,,INVICTUS"  

Ștafeta Veteranilor, proiectul de suflet al stării de spirit ,,INVICTUS" a ajuns, în după-amiaza 

zilei de 23 octombrie la sediul Batalionului 813 Infanterie ,,Maramureș". 

Voluntarii, care au participat la ștafeta ajunsă la ediția a IX-a, au fost întâmpinați cu 

entuziasm de personalul batalionului, în dorința de a aduce un omogiu Eroilor Neamului căzuți la 

datorie în războaiele de apărare a Patriei sau în teatrele de operații. Ștafeta a fost predată de voluntarii 

Batalionului 811 Infanterie ,,Dej", urmând ca aceasta sa fie purtată cu cinste, în data de 24 octombrie 

de reprezentanții Batalionului 813 Infanterie ,,Maramureș" și voluntarii INVICTUS, în continuarea 

derulării activităților de pe Traseul Roșu, ca un arc peste timp, o machetă, simbolic, eliberarea 

ultimei palme de pământ strămoșesc. Militarii maramureșeni, alături de voluntari, vor fi călăuziți, în 

acest demers, de dorința de a demonstra că eroismul este puterea de a ne învinge pe noi înșine, pentru 

a face să triumfe valorile și idealurile dictate de conștiința Poporului Român. 

Un grup de membri ai filialei județene Maramureș a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare 

în Rezervă şi Retragere „Alexandru Ioan Cuza” a participat luni 24.10.2022, la Monumentul 

Ostașului Român din Baia Mare la ceremonia înmânării ștafetei de către subprefectul județului 

Maramureș, doamna Enikö-Erzsébet Krizsanovszki, voluntarilor ștafetei INVICTUS care a plecat pe 

traseul Baia Mare-Satu Mare-Carei. 

 



 
 

3. SLUJBA DE POMENIRE A CAMARAZILOR TRECUȚI ÎN ETERNITATE 

Luni 24.10.2022, la Biserica militară a garnizoanei Baia Mare, Biroul executiv al filialei 

județene Maramureș al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Alexandru 

Ioan Cuza” a organizat o slujbă de pomenire a tuturor camarazilor militari activi, în rezervă sau în 

retragere, a veteranilor de război maramureșeni și a eroilor căzuți pentru patrie pe aceste meleaguri. 

Alături de preotul militar al garnizoanei dr. Gabriel Băban, precum și de membri ai familiilor 

celor decedați ne-am rugat pentru ei și am ținut un moment de reculegere. 

 
 

 



 

4. CONCERTUL DE CÂNTECE PATRIOTICE ȘI OSTĂȘEȘTI ”ODĂ OSTAȘULUI ROMÂN” 

În seara de 24.10 2022, un grup de membri ai filialei județene Maramureș a Asociaţiei 

Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Alexandru Ioan Cuza”  a participat la 

Concertul de cântece ostășești susținut de formațiile corale Corul bărbătesc din Vălenii Șomcutei și 

Corala preoțească"Arhanghelii" a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, 

organizat la Biserica Militară de Garnizoană din municipiul Baia Mare, cu ocazia Zilei Armatei 

României. 

 

 
 

 
5. CEREMONIALUL MILITAR ȘI RELIGIOS DESFĂȘURAT LA MONUMENTUL OSTAȘULUI 

ROMÂN DIN PARCUL ”REGINA MARIA” – BAIA MARE 

Un grup de membri ai filialei județene Maramureș a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare 

în Rezervă şi Retragere „Alexandru Ioan Cuza” a participat marți 25.10.2022, la Monumentul 

Ostașului Român din Baia Mare la ceremonialul militar și religios dedicat Zilei Armatei României. 

Alături de comanda garnizoanei Baia Mare, am depus o coroană de flori la Monumentul 

Ostașului Român, cinstind astfel ostașii români căzuți pentru patrie. 

În continuare,  pentru prima dată,în cadrul asociației noastre,aceste distincții au fost acordate 

și înmânate de Ziua Armatei la "Monumentul Ostașului Român" din garnizoana Baia Mare. Felicitări 

camarazilor premiați. 

Ziua a fost încheiată cu un moment de socializare organizat de către Biroul executiv al filialei 

județene Maramureș al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Alexandru 

Ioan Cuza”, la care au participat camarazii din cadrul asociației noastre. 

 



 

 
 

  
 

Președintele Filialei Județene Maramureși 

      Col.(r.) Gavril COSTIN 


