
                                             ZIUA  AUTOMOBILISTULUI 

 

Filiala județeană Maramureș a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere 

„Alexandru Ioan Cuza” a organizat și desfășurat marți, 1 Martie 2023, la Cercul Militar Baia Mare, de la ora 

11.00, o Adunare Festivă dedicată Zilei Automobilistului Militar. 

Acțiunea s-a dovedit binevenită și a fost încununată de succes, participanții – cadre militare în 

rezervă și în retragere, dar și militari activi din arma Auto – având parte de o agendă bogată de activități și 

bucurându-se de emoția revederii și amintirii evenimentelor memorate și rememorate, trăite și retrăite 

împreună pe parcursul anilor serviți sub Drapel. 

Am avut onoarea de a participa la activitatea noastră domnul lt. col. Vasile Marcel Dreghici -

comandantul garnizoanei Baia Mare și al Batalionului 813 Infanterie „Maramureș”, alături de șeful de stat 

major al Centrului Militar Județean Maramureș - domnul lt. col. Dumbrăviceanu, de militari activi 

automobiliști din cadrul Batalionului 813 Infanterie ”Maramureș” și Centrului Militar Județean Maramureș, 

de ofițeri, maiștri militari și subofițeri în rezervă și în retragere din arma „Auto” și de invitații acestora.  

Adunarea Festivă a început cu intonarea Imnului de Stat al României urmat de un moment de 

reculegere pentru camarazii plecați prea devreme din rândurile noastre.  

Președintele Filialei județene Maramureș a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în 

Retragere „Alexandru Ioan Cuza” - col.(r.) Gavril Costin a prezentat expunerea „File din istoria 

automobilismului militar în România”, iar col.(r.) Ionel Corcodel a prezentat un remember referitor la 

industria automobilistică românească de-a lungul timpului.  

Au fost selectate și prezentate, de către col. (r.) Ioan Bota, câteva videoclipuri având ca obiect 

tendințele privind evoluția tehnicii militare de automobile românești în etapa actuală și preocupările 

conducerii Ministerului Apărării Naționale și structurilor de specialitate din cadrul acestuia privind evoluția 

armei auto în perspectiva anilor ce vor urma. 

Au fost prezentate mesaje de salut și felicitare către automobiliștii militari activi și în rezervă de către 

comandantul garnizoanei Baia Mare, lt. col. Vasile Marcel Dreghici și de către șeful de stat major al 

Centrului Militar Județean Maramureș - domnul lt. col. Dumbrăviceanu. 

Activitatea s-a încheiat cu vizitarea Sălii de Tradiții Militare a garnizoanei Baia Mare, a Bibliotecii 

Cercului Militar Baia Mare, cu o fotografie de grup spre aducere aminte, cu numeroase și spumoase amintiri  

depănate la o reușită activitate de socializare ce a fost organizată către finalul zilei. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 


