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General-maior
Dragoș-Dumitru Iacob,

Comandantul Diviziei 2
Infanterie „Getica”

Imagini pentru istoria viitorului
1

Imagini pentru istoria viitorului
La peste un secol de la înfiinOarea Armatei a 2-a, apariOia acestui album

retrospectiv trebuie privit ca un recurs la memorie, dar și la întărirea
legăturilor dintre generaOii.

Parcursul devenirii acestei mari unităOi, de la Armata a 2-a, la Divizia 2
Infanterie „Getica”, nu e doar o înșiruire de evenimente, ci un traseu
marcat de transformări structurale, instituOionale, sociale, dar și în planul
destinelor personale ale tuturor celor care și-au legat existenOa de institu-
Oia militară. ContribuOia lor, cu fapta, cu sufletul, de multe ori cu viaOa, la
devenirea acestei structuri, încercăm să v-o prezentăm în acest album.

Fotografia ne ajută să cuprindem și să înOelegem mai bine realitatea.
Sau măcar o parte din ea. Posibilitatea de a observa detaliile războiului,
mai mult sau mai puOin plăcute ochiului, armele, uniformele, condiOiile de
pregătire, de trai, de luptă, dar și grozăviile câmpului de luptă, tragediile co-
lective și personale, ne poate ajuta să ne imaginăm și chiar să ne concre-
tizăm mental contextul epocii, al evenimentului, al momentului.

Dincolo de valoarea de document a unei fotografii, de rolul ei în a in-
dica, clarifica și tranșa incontestabil fapte, evenimente și atitudini, trebuie
să recunoaștem puternicul rol mobilizator al acesteia, de întărire a legătu-
rii dintre cei plecaOi pe front să lupte și, probabil să moară pentru Oară, și cei
lăsaOi acasă să ducă războiul din spatele războiului, să îndure mizeria, să se
înverșuneze să trăiască, să aștepte, să spere la revenirea celor plecaOi pe front
și să păstreze amintirea celor care nu se vor mai întoarce niciodată acasă.

Continuatoare a tradiOiilor de luptă ale Armatei a 2-a, dar și valorilor și tra-
diOiilor militare naOionale împământenite pe aceste meleaguri, Divizia 2
Infanterie „Getica” este rezultatul unor inerente etape de transformare, în
pas cu evoluOia istorică a societăOii românești, conectată la ritmul dezvol-
tării europene și mondiale.

Parcurgând cu răbdare și atenOie filele acestui album retrospectiv, privi-
torul va parcurge el însuși, în cadenOa marșului prin istorie al acestei mari
unităOi, cei 105 ani de istorie glorioasă în slujba Nării și a neamului româ-
nesc.

Drumul spre afirmare, consacrare și aliniere la modernitate al acestei
mari unităOi, parte integrantă și definitorie a sistemului actual de securitate
și apărare a Oării, a trecut, providenOial, și pe la Buzău și a rămas marcat
definitiv pe harta identitară a acestui Oinut de la Curbura CarpaOilor. Institu-
Oia militară a fost și este o prezenOă statornică pe aceste meleaguri, încă de
la înfiinOarea primelor entităOi moderne ale oștirii române. UnităOile militare
care și-au avut garnizoană aici au fost parte la toate marile confruntări mi-
litare în care a fost angajată armata română. Astăzi Buzăul este a doua
mare garnizoană a Oării și poartă cu mândrie acest frumos blazon.

La 105 ani de la constituirea și intrarea ei în războiul pentru întregirea
României, marea unitate de la Buzău rămâne, prin spirit, abnegaOie și
entuziasm, o structură mereu tânără, capabilă de efort și sacrificii necon-
diOionate, determinată să accepte noile misiuni ale prezentului și provocări
ale viitorului și să le transforme în noi și certe pagini de palmares și de glo-
rie ale Armatei României. Imaginile din ultima parte a acestui album susOin
și certifică incontestabil această afirmaOie.

La mulOi ani Diviziei 2 Infanterie „Getica”, demnă continuatoare a Arma-
tei a 2-a și Comandamentului 2 OperaOional Întrunit „Mareșal Alexandru
Averescu”!
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Anul acesta, când se împlinesc 105 ani de la constituirea, în august 1916, a marilor unităţi ale armatei
române şi intrarea României în Marele Război pentru împlinirea idealului naţional, comanda Diviziei 2
Infanterie „Getica”, continuatoarea tradiţiilor de luptă ale Armatei a 2-a române, a avut frumoasa iniOiativă a
alcătuirii unui album istoric, care să ilustreze, în 105 file de carte frumoasă, cei 105 ani de istorie glorioasă.

Ajutaţi de un bogat fond de imagini, unele dintre ele adevărate comori istorice, identificate în arhivele insti-
tuţiilor publice cu rol de păstrare a memoriei militare naţionale, dar şi în cele ale unor pasionaţi şi generoşi co-
lecţionari, ne-am propus să le cuprindem în paginile acestei cărţi pe cele cele mai sugestive, care să jaloneze
drumul parcurs de această mare unitate, indiferent de denumirea, rolul şi misiunea sa în structura de forţe a
Armatei României.

Am dorit să oferim celor de azi, dar mai ales celor de mâine, o sinteză imagistică cât mai obiectivă, dar, ca
întotdeauna în asemenea demersuri editoriale, trăim regretul că nu am avut posibilitatea inserării întregului
fond fotografic avut la dispoziOie, motiv pentru care ne cerem iertare celor care, avizaţi şi pretenţioşi, ne vor
reproşa lipsa uneia sau alteia dintre imaginile intrate deja în istorie.

Victoriile răsunătoare ale Armatei a 2-a române şi a unora dintre unităţile sale componenete, pe fron-
turile Primului şi ale celui de-al Doilea Război Mondial, dar şi eşecurile usturătoare în anumite momente nefa-
vorabile ale istoriei, evoluţia acesteia în perioada regimului comunist şi după Revoluţia din Decembrie 1989,
sunt sperăm, echilibrat ilustrate în paginile acestui album. Credem, de asemenea, că maniera adoptată, de a
lăsa în primul rând imaginea să vorbească, fără a face comentarii de prisos despre momentul sau personajele
surprinse şi eternizate de aparatul fotografic, este cea mai potrivită pentru lucrarea de faOă. Ineditul şi sponta-
neitatea unora dintre aceste imagini îi dau, sperăm, acel plus de valoare care s-o individualizeze și s-o eviden-
Oieze în peisajul publicistic militar.

Pe drumul prin istoria contemporană a Armatei a 2-a române, înfiinţată la 16 august 1916, la intrarea în răz-
boi a României de partea Antantei, ostaşul român nu a precupeţit nici un moment să plece la luptă, să apere
și să întregească trupul ciuntit al ţării, să-i apere integritatea şi suveranitatea. Sângele miilor de eroi căzuţi
pentru patrie – pe pământ românesc sau departe de ţară, iar mai nou şi în teatrele de operaţii ale alianţei mi-
litare la care suntem parte activă – rămâne cel mai puternic şi indestructibil liant ale edificiului nostru naOional.

În acelaşi timp, am încercat să ilustrăm eroismul şi sacrificiul militarilor noştri dovedite în aplicaţii, în poli-
goane, pe şantierele economiei naOionale, în intervenţiile la dezastrele naturale, oriunde ţara a avut nevoie de
prezenţa şi intervenţia sa decisivă şi, de cele mai multe ori, salvatoare.

Transformările şi reorganizările structurale suferite de-a lungul timpului, impuse de comandamentele politico-
militare ale unui moment istoric sau altul, justificate sau mai greu de acceptat uneori, pot crea unele dificultăţi
de recunoaştere identitară a acestei mari unităţi, dar nu pot îndepărta actualele structuri de axul central al de-
venirii lor istorice. Albumul de faţă, cu inerentele lui limite şi neajunsuri, îşi doreşte, o dată în plus, să eviden-
ţieze acest parcurs istoric emblematic şi glorios.

Mersul istoriei şi evoluţia organismului militar românesc, în noua paradigmă a securităţii naţionale în context
aliat, au impus reconfigurarea Comandamentului Armatei a 2-a, acoperită de glorie în acţiunile militare ale celor
două mari conflagraţii militare, şi constituirea Comandamentului Operaţional Întrunit – căruia i s-a conferit şi de-
numirea onorifică „Mareşal Alexandru Averescu”, marele comandant al Armatei a 2-a în Primul Război Mon-
dial. Această nouă structură, modernă şi îndrăzneaţă la vremea respectivă, a condus, cu mult profesionalism
şi responsabilitate, detaşamentele româneşti participante la misiuni în teatrele de operaţii din afara teritoriului
naţional. I-a urmat, ca rod al unei permanente căutări spre noi soluţii de supleţe şi răspuns la cerinţele opera-
ţionale actuale, Divizia 2 Infanterie „Getica”, purtătoare a tradiţiilor de luptă a armatei înfiinţată la intrarea ţării
în Războiul de Întregire Naţională, care îşi continuă scrierea propriei istorii pentru istoria şi viitorul României.

La mulţi ani în slujba şi pentru gloria Armatei României!

Colectivul de elaborare

105 ani de istorie glorioasă în
105 file de carte frumoasă



După o neutralitate de 2 ani, în vara anului 1916, România a intrat în Primul Război Mondial alături de
statele Antantei. Concomitent cu această opOiune, Marele Stat Major român a pus în aplicare Ipoteza Z,
care însemna, în esenOă, trecerea la ofensivă în Transilvania cu o grupare de forOe compusă din trei ar-
mate, de-a lungul CarpaOilor Răsăriteni și Meridionali.

Prin Înaltul Decret nr. 2784, semnat de regele Ferdinand al României, în noaptea de 14/15 august
1916 au fost înfiinOate cele trei armate române - 1, 2 și 4 (de Nord) - pentru a fi angajate în această ope-
raOie strategică pentru eliberarea Transilvaniei pe întregul front. Misiunea acestora era de a pătrunde pe
direcOii multiple în Podișul Transilvaniei și în Banat și, dezvoltând ofensiva în adâncime, să iasă prin Poarta
Someșului și Poarta Mureșului, în Câmpia Tisei și a pune stăpânire, în misiune următoare, pe zona de
aprovizionare a armatelor austro-ungare în regiunea Dunării Mijlocii și Budapesta. S-a recurs astfel la
manevra strategică pe direcOii exterioare multiple cu o grupare de forOe care reprezenta aproximativ 80 %
din efectivul mobilizat de 850.000 de oameni, din care 650.000 pentru armata de operaOii, în timp ce
pentru trecerea parOial la apărare pe frontul de sud s-a destinat Armata a 3-a, care însuma 20 %, cu toate
că fâșia ei de acOiune avea o dezvoltare frontală apropiată de cea a armatelor 1, 2 și 4. Scopul vădit al
materializării loviturii principale în această operaOie ofensivă strategică a fost eliberarea unui teritoriu
naOional cu o suprafaOă de peste 102.000 km pătraOi, de fapt a provinciei istorice Transilvania.1

În primul eșalon se găsea Armata a 4-a, comandată de generalul Constantin Prezan, pe o direcOie im-
portantă și cu o misiune eminamente ofensivă, ea trebuind să cucerească cel mai dificil lanO muntos din
ansamblul carpatin românesc, să pătrundă spre vest dinspre Moldova pe un front de aproximativ 300 km
și, dezvoltând ofensiva spre cursul mijlociu al Mureșului, să întoarcă apărarea austro-ungară din faOa Ar-
matei a 9-a ruse, la dreapta, și din faOa Armatei a 2-a române, comandată de generalul Alexandru
Averescu, la stânga. Potrivit concepOiei operaOiei strategice, după ieșirea din lanOul muntos, grupurile de
acoperire ale armatelor a 4-a și a 2-a trebuiau să se constituie în câte două avangărzi puternice pentru
fiecare armată și să asigure trecerea nestingherită a CarpaOilor Răsăriteni și Meridionali de către forOele
principale și concentrarea acestora în partea de est a Podișului Transilvaniei. La rândul ei, Armata 1 ro-
mână, comandată de generalul Ion Culcer, desfășurată pe frontul de la Dunăre până la Turnu Roșu, tre-
buia să pătrundă în Transilvania pe la sud, cu cele trei grupări de forOe: Cerna, Jiu și Olt. Ulterior, datorită
convergenOei direcOiilor principale de acOiune, cele trei armate române trebuiau să iasă pe cursul mijlociu
al Mureșului pe un front de 250 km sau pe MunOii Apuseni. Ieșirea în scurt timp pe aceste aliniamente, în-
deosebi pe ultimul, nu numai că ar fi permis organizarea unei apărări puternice, dar făcea posibilă o im-
portantă economie de forOe și mijloace, care ar fi putut fi întrebuinOate pe alte direcOii.2

Ordinul nr.40 al Marelui Cartier General, din 15 august 1916 constituie actul de naștere al Armatei a
2-a. Acesta prevedea ca începând cu ziua de 18 august 1916 toate trupele și serviciile prevăzute prin
lucrările Ipotezei Z să treacă sub ordinele superioare ale Comandamentului Armatei a 2-a, al cărei
cartier general se va găsi instalat, până la terminarea mobilizării, în localul Școlii de artilerie și geniu din
București.

Compunerea de început a Armatei a 2-a însemna Corpurile 2 și 3 Armată și Brigada 3 Călărași, care
întruneau un total de 78 batalioane de infanterie, 12 escadroane de cavalerie și 71 baterii de artilerie.
Prin același Înalt Decret No 2784 din 14/VIII/1916, la comanda sa a fost numit generalul de divizie
Alexandru Averescu (14.08-26.08.1916; 26.09.1916-30.01.1918), cel care avea să se acopere de glorie
în luptele de la Mărăști din vara anului 1916, iar nu peste mult timp va deveni una dintre cele mai
populare figuri politice din România. O scurtă perioadă de timp, în care generalul Averescu a primit
însărcinarea de a comanda Armata a 3-a, după dezastrul de la Turtucaia, la comanda Armatei a 2- s-a
aflat generalul de divizie Grigore Crăiniceanu (26.08-26.09.1916).

În august 1916, Armata a 2-a a fost dispusă central în dispozitivul strategic al frontului românesc de pe
CarpaOi, participând iniOial la operaOia de acoperire și apoi, în lunile august-septembrie 1916, la ofensiva
din Ardeal, traversând cele trei etape ale acestei prime operaOii.

La jumătatea lunii septembrie 1916, după ce trupele sale atinseseră și trecuseră la consolidarea ali-
niamentului Odorheiul Secuiesc, Paloș, Dăișoara, Ticușu Nou, Noul Român, Cârtișoara, Avrig, ofensiva
Armatei a 2-a în Ardeal s-a încheiat. Prin aducerea pe acest front a Armatei a 9-a germane raportul de
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forOe a devenit nefavorabil pentru partea română, ceea ce a impus pentru lunile următoare trecerea la
apărare pe întregul aliniament.

În perioada ianuarie-iunie 1917 a avut loc reorganizarea armatei române, operaOie la care a concurat
și Misiunea Militară Franceză, condusă de generalul H. M. Berthelot. Au fost refăcute armatele 1 și 2, cu
un total de 15 divizii de infanterie, 2 de cavalerie, 4 regimente de artilerie grea și 12 escadrile de aviaOie.
Armata a 2-a a trecut la refacerea potenOialului militar și moral al forOelor concomitent cu menOinerea în dis-
pozitivul de apărare din zona Vrancei a majorităOii marilor sale unităOi și unităOilor din compunere. Efecti-
vele sale se ridicau la 8 generali, 2648 ofiOeri, 123228 trupă (din care 73675 combatanOi, 42476
necombatanOi și 7077 disponibili).3

La 13 ianuarie 1917, Armata a 2-a avea dispuse marile unităOi astfel: Grupul Grigorescu (Divizia 15 In-
fanterie și Brigada 7 Mixtă) pe aliniamentul Mânăstirea Cașin, vârful Momâia, grupul rus Mannerheim (3
divizii, din care una română) între Momâia și Șerbești și Grupul Râmnic între Șerbești și Oleșești, iar în
rezervă Divizia 7 Infanterie.4 Între 13-18 februarie 1917, Armata a 2-a a executat prima sa ofensivă pe fron-
tul din Moldova, reușind să respingă inamicul în sectorul Mărăști și să stabilizeze frontul pe aliniamentul
ȘuOiOa, Putna și Siret.

După cum spune Constantin KiriOescu, Armata a 2-a, rămasă pe front în MunEii Oituzului și ai Vrancei,
își căuta o linie pe care să își fixeze frontul, în luptă atât cu dușmanul pe care-l avea în faEă, cât și cu as-
primea unei ierni grozave. […] Ea va sta în tranșee șase luni de zile, păstrând cu sfinEenie postul de san-
tinelă la porEile Moldovei refugiului, refacerii și revanșei.5

Frontul pe care era dispusă, de aproximativ 35 kilometri, între Armatele a 9-a și a 4-a ruse, se
împărOea în două sectoare: sectorul de vest, comandat de generalul Eremia Grigorescu, și sectorul de est,
comandat de generalul Carl Gustaf Emil Mannerheim, finlandezul din armata rusă, eroul eliberării de mai
târziu a Finlandei de sub stăpânirea rusească și președintele provizoriu al noii Republici finlandeze. Iată
cum descrie acesta activitatea sa pe frontul românesc: Printre forEele transferate toamna târziu, în 1916,
în România, s-a aflat și divizia mea, care la sfârșitul lunii noiembrie a părăsit frontul de la Luck pentru a
se angaja într-un marș de 700 km pe drumuri desfundate, unde m-am prezentat generalului Averescu, co-
mandantul Armatei 2 române. Am primit ordinul de a pleca imediat pe frontul de apărare, la 40 km nord-
vest de oraș, unde o brigadă română, condusă de căpitanul (colonelul, n.n.) Sturza, era la grea strâmtoare.
Brigada mi-a fost subordonată și s-a contopit într-un grup tactic cu numele Vrancea.6

Grupul Vrancea a blocat timp de o lună accesul trupelor Puterilor Centrale spre Focșani și Valea Sire-
tului, chiar dacă o divizie de cazaci și-a părăsit pe neașteptate poziOiile, comandantul ei motivând mai târ-
ziu că și-a pierdut încrederea în armata română.

Grupul Vrancea s-a retras pentru odihnă și completări, iar Mannerheim a fost decorat cu Ordinul Mihai
Viteazul și a părăsit activitatea captivantă din Alpii Transilvaniei, deplasându-se cu Divizia 12 Cavalerie
rusă în Basarabia.7

După șase luni de așteptare pe poziOii, Armata a 2-a română a fost angajată în marea bătălie de la
Mărăști, între 9 și 14 iulie 1917. Rareori o armată s-a găsit într-o înălEare sufletească mai mare ca Armata
a 2-a română în preajma bătăliei de la Mărăști, avea să scrie mai târziu Constantin KiriOescu.8 La rândul
său, generalul Averescu avea să consemneze, în NotiEele sale: 9 VII. În fine, ziua mult așteptată începe.
Zi mare, căci este în joc reputaEiunea armatei, sau cel puEin a valoarei soldatului nostru.[…] Am însă
ferma încredere în succesul trupelor noastre pe frontul armatei mele. Sunt convins că acEiunea care în-
cepe azi va fi pentru soldatul nostru un titlu de glorie și pentru Eară de mândrie. Ne măsurăm, în condiEiuni
aproape egale, cu cei mai buni soldaEi din lume. Sunt convins că vom învinge.9

BilanOul acestei bătălii a fost strălucit. Frontul inamic a fost străpuns pe o lungime de 30 km și împins
pe o adâncime de 20 km, 30 localităOi fiind recucerite de forOele române. În nouă zile de luptă, Armata a
2-a a făcut prizonieri un număr de 23 ofiOeri și 2746 soldaOi inamici, a capturat 40 de tunuri, 30 de mortiere
de tranșee, 22 mitraliere și mult alt material de război. Cu toate acestea, succesul strategic nu a putut fi
exploatat. Parte componentă a imensului front rusesc, armata română a trebuit să-și oprească ofensiva,
datorită gravei defecOiuni a armatei ruse, confruntată cu valul revoluOionar care i-a determinat pe soldaOii
acesteia să nu mai lupte.

După retragerea din toamna anului 1917 a trupelor rusești de pe frontul din Moldova, Armata a 2-a a
ocupat o fâșie de apărare mult mai largă, de aproximativ 130 km, între localităOile Bicaz spre nord și
Muncel la sud.
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La sfârșitul lunii ianuarie 1918, generalul Alexandru Averescu, artizanul bătăliei de la Mărăști a predat
comanda Armatei a 2-a generalului Arthur Văitoianu (6 februarie-1 mai 1918), fiind numit prim-ministru al
guvernului între 29 ianuarie-27 februarie 1918 și desemnat să negocieze și să semneze înrobitoarea Pace
de la București cu Puterile Centrale, după ce armatele marelui aliat rus, infestate de virusul bolșevic, au
abandonat în degringoladă frontul românesc. Nereușind să obOină minimele condiOii pe care partea ro-
mână și le dorea, generalul Averescu și-a prezentat demisia din fruntea guvernului, în locul său fiind numit
politicianul conservator Alexandru Marghiloman, cel care avea să salveze ce s-a mai putut salva din Ro-
mânia în greaua situaOie de la începutul anului 1918, dar care avea să semneze, ca prim ministru, și uni-
rea Basarabiei cu România la 27 martie 1918.

Ulterior, generalul Alexandru Averescu s-a dedicat activităOii politice, în fruntea Ligii Poporului, înfiinOată
la 16 aprilie 1918, și transformată la 17 aprilie 1920 în Partidul Poporului, formaOiune politică care îi va
aduce din nou fotoliul de prim-ministru al guvernului, între 13 martie 1920-13 decembrie 1921 și 30 mar-
tie 1926-4 iunie 1927.10

Urmare a Tratatului de Pace de la București, la 1 mai 1918 Armata a 2-a a primit ordinul de demobili-
zare și a fost desfiinOată ca structură. Trebuie însă remarcat că în toamna aceluiași an, la a doua mobili-
zare a armatei române, două mari unităOi care făcuseră parte din structura Armatei a 2-a, Diviziile 9 și 10
Infanterie, au fost angajate în misiuni de luptă în Basarabia, la solicitarea organelor puterii de stat ale
acestei provincii, pentru restabilirea ordinii publice înainte și după unirea acesteia cu România.

În perioada interbelică, aceste două divizii și-au continuat existenOa și pregătirea, ducând mai departe
tradiOiile de luptă ale Armatei a 2-a.

În contextul politico-militar premergător celui de-al Doilea Război Mondial, când Marele Stat Major
a decretat mobilizarea armatei române și, conform Ordinului Marelui Stat Major nr.11251/39, la 12 sep-
tembrie 1939 a fost reînfiinOată Armata a 2-a, în compunerea sa au intrat Corpul 2 Armată, Divizia 1 Gră-
niceri, Diviziile 4, 9, 10 Infanterie, Brigada a 7-a Cavalerie și Detașamentul „Dunărea”, iar la comandă a
fost numit generalul Nicolae Ciupercă. Începea astfel o nouă etapă a existenOei acestei mari unităOi.

La 28 iunie 1940, în urma Ultimatumului sovietic, România a pierdut Basarabia și nordul Bucovinei, fiind
nevoită în același timp să-și redimensioneze dispozitivul strategic. Marile unităOi operative și tactice aflate
în aceste teritorii au fost retrase în interior și și-au modificat structura. Armata a 2-a avea la 12 septem-
brie 1940 în structura sa Corpul 2 Armată cu comandamentul la București (pentru puOin timp și în garni-
zoana ConstanOa) și Corpul 3 Armată cu comandamentul în garnizoana Buzău. La 22 septembrie 1940,
conducătorul statului român, generalul Ion Antonescu, a iniOiat „Proiectul de reorganizare a Armatei” în
urma căruia Marele Stat Major român a ordonat desfiinOarea comandamentului Armatei a 2-a, Corpul 2 Ar-
mată fiind pus la dispoziOia Marelui Stat Major, iar Corpul 3 Armată intrând în subordinea Armatei a 4-a.

În schimb, aceleași Divizii 9 și 10 Infanterie din compunerea fostei Armate a 2-a au constituit elemen-
tul de continuitate al acesteia, fiind angajate în acOiuni militare atât în campania din est, cât și în cea din
vest. Tot ele vor purta pe mai departe o parte din tradiOia acestei mari unităOi și în perioada postbelică, in-
trând din nou în compunerea Armatei a 2-a în 1960, când aceasta va fi din nou reînfiinOată. Până atunci
însă armata română avea să treacă printr-o restructurare semnificativă, determinată nu atât de reconsi-
derarea concepOiei de apărare a Oării, cât mai ales de impunerile Comisiei Aliate de Control (sovietică).

După încheierea și ratificarea Tratatului de Pace, la 10 februarie 1947, numărul diviziilor române a fost
redus de la 50 (operative sau de instrucOie), câte existau la 23 august 1944, la numai 7. În același timp,
au fost aduse în România trei divizii sovietice, cu efective de război, dislocate în zonele economice im-
portante ale Oării: București, Sibiu, Petroșani și Timișoara.11

În 1947, Adunarea DeputaOilor a elaborat Legea nr. 205 pentru organizarea și funcEionarea Ministeru-
lui Apărării NaEionale și Legea nr. 206 pentru organizarea armatei. În baza acestor acte normative, în
iunie același an au fost create ca structuri organizatorice, 4 regiuni militare. În acest sens, Regiunea 2 Mi-
litară, cu comandamentul în București, poate fi considerată continuatoarea tradiOiilor Armatei a 2-a.

La 1 mai 1960, în baza Ordinului Marelui Stat Major nr. C.L. 0066 din 27.02.1960 și a Ordinului co-
mandantului Regiunii 2 Militare nr. R.A. 0903 din 28.04.1960, Regiunea 2 Militară s-a desfiinOat și a fost
înfiinOat, în garnizoana București, Comandamentul Armatei a 2-a. Astfel, a început cea de-a treia etapă
a existenOei Armatei a 2-a ca structură constituită.

Comandant al acesteia a fost numit generalul-maior Stan Marcu (01.05.1960-14.06.1963), iar șef de stat
major generalul-maior Ioan Jelev, cei care fuseseră și la comanda Regiunii 2 Militare. Au urmat la
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comandă generalul-maior Ion Gheorghe (14.06.1963-10.06.1965), generalul-maior Ioan Șerb (10.06.1965-
08.07.1969), generalul-locotenent Nicolae Militaru (08.07.1969-05.06.1978), generalul-colonel Vasile
Milea (05.06.1978-31.03.1980).

Această perioadă este caracterizată de preocuparea permanentă pentru ridicarea capacităOii de luptă
a marilor unităOi și unităOilor din subordine. În acest sens, aplicaOiile cu trupe desfășurate în poligoanele
Cincu și Mălina în anii 1973-1976, precum și cea din vara anului 1978 în care s-a forOat fluviul Dunărea,
la care s-au adăugat aplicaOiile de mobilizare desfășurate de Diviziile 10 și 67 Mecanizate în anii 1978 și
1979, s-au constituit în bune ocazii de afirmare și confirmare a capacităOilor acOionale ale comandamen-
telor, marilor unităOi și unităOilor din compunerea Armatei a 2-a.

La 5 aprilie 1980, în baza aprobării Consiliului Apărării pe Protocolul nr. C.A.004 al ședinEei din 06
februarie și a Ordinului General al ministrului apărării naEionale nr.0008 din 02 aprilie 1980, Comanda-
mentul Armatei a 2-a a fost subordonat ministrului apărării naOionale și dislocat în garnizoana Buzău. În
aria sa de responsabilitate intrau zonele de operaOii de est și sud-est (Moldova și Dobrogea) și avea ca
structuri subordonate, trei mari unităOi mecanizate (Diviziile 9, 10 și 67 Mecanizate), una de rachete, un
centru de instrucOie, precum și unităOi de artilerie, transmisiuni, geniu, artilerie A.A.

La 16 aprilie 1980, în baza Decretului PrezidenEial nr. 80, în funcOia de comandant al Armatei a 2-a a
fost numit generalul-maior Ion Dândăreanu (17.04.1980-24.01.1990), iar prin Ordinul nr. M.C.213 din 21
aprilie, în funcOia de șef al statului major a fost numit generalul-maior Grigorie Drăghici.

În perioada 1980-1989, aplicaOiile cu marile unităOi și unităOile subordonate au scos în evidenOă capaci-
tatea de acOiune a acestora în diferite forme de luptă și situaOii tactice, în toate zonele de operaOii, dar cu
precădere în cele din est și sud-est, în condiOii complexe de relief, anotimp și stare a vremii.

La sfârșitul anului 1989, Armata a 2-a și comandamentul acesteia se găsea cu majoritatea efectivelor
în garnizoanele de dislocare. În perioada 16-22 decembrie 1989, au fost puse în aplicare planurile de mă-
suri pentru ridicarea capacităOii de luptă potrivit indicativelor și ordinelor primite de la eșaloanele supe-
rioare. Începând cu 22 decembrie 1989, comandamentul, marile unităOi și unităOile Armatei a 2-a au
acOionat pentru sprijinirea noii puteri instalate în garnizoanele de dislocare și au reprezentat principalul ele-
ment de stabilitate al populaOiei din zonele respective. În timp ce subunităOi din Regimentul 38 Mecanizat
și Batalionul 101 Cercetare au întărit paza și apărarea Comandamentului Armatei a 2-a și obiectivelor
importante din municipiul Buzău, în perioada respectivă, în baza ordinelor primite de la noua conducere
politico-militară a Oării, forOe din Regimentele 282, 301 și 321 Mecanizate au fost deplasate la București
pentru a participa la paza și apărarea unor obiective strategice (Aeroportul InternaOional Otopeni, sediul
Ministerului Apărării NaOionale etc.).

După 1990, a urmat o perioadă de profunde transformări în armata română, toate structurile militare fiind
supuse unui amplu proces de restructurări cantitative și calitative. La comanda Armatei a 2-a, au fost nu-
miOi generalii-locotenenOi Paul Cheler (01-07.02.1990), Dumitru Pletos (07-26.02.1990) și Ștefan Gușă
(26.02.1990-28.03.1994), personalităOi marcante ale oștirii române. Au urmat la comandă generalul-maior
Nicolae Păștinică (19.07.1994-18.10.1995), generalul de brigadă Eugen Bădălan (18.10.1995-
12.09.1997), generalul de brigadă dr. Mircea Mureșan (12.09.1997-21.01.1999), generalul de brigadă
Mihai Palaghia (05.02.1999-01.08.2000).

O serie de aplicaOii tactice organizate și conduse de Comandamentul Armatei a 2-a, sau participarea
la cele conduse de eșaloanele superioare, au scos în evidenOă capacitatea acesteia de a acOiona după
principiile luptei moderne. Pot fi menOionate aici aplicaOiile Putna ‘90, Neptun ‘91, Bicaz ‘92, Siret ‘93, Ciuc
‘93, Dacia ‘93, Siriu ‘94, Siret ‘94, Danubius ‘95, Criza ‘99, ForEa 2000. La controalele și inspecOiile Statu-
lui Major General și Statului Major al ForOelor Terestre, comandamentul Armatei a 2-a a fost apreciat cu
calificativul maxim.

La 30 martie 2000, în baza Ordinului ministrului apărării naEionale nr. M.S. 33 din 30.03.2000, a înce-
put transformarea Comandamentului Armatei a 2-a în Comandamentul 2 OperaOional Întrunit, activitate
care s-a finalizat la 30 iulie 2000, după ce marile unităOi și unităOile din subordine au fost resubordonate
Corpurilor 1 și 10 Armată Teritoriale. La comanda noii structuri a fost numit generalul-maior dr. Cornel
Paraniac (15.01.2001-01.12.2004). Au urmat la comandă generalul-maior dr. Teodor Frunzeti
(01.12.2004-15.03.2006), generalul-maior dr. Ștefan Oprea (01.09.2006-03.11.2006) și generalul-locote-
nent dr. Florian PinOă (03.11.2006 – 30.04.2008), generalul de brigadă dr. Dan Ghica Radu (15.05.2008-
17.03.2009), generalul-maior Visarion Neagoe (17.03.2009-15.04.2010).
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La 18 august 2001, când s-au împlinit 85 de ani de la înfiinOarea Armatei a 2-a, Comandamentului 2
OperaOional Întrunit i s-a acordat Drapelul de Luptă și denumirea onorifică Mareșal Alexandru Averescu.

Conform Ordinului șefului Statului Major General, de la 1 ianuarie 2003, Comandamentul 2 OperaOio-
nal Întrunit a exercitat comanda și controlul operaOional ale tuturor contingentelor naOionale participante la
operaOii în sprijinul păcii în structuri multinaOionale și în cadrul iniOiativelor de cooperare multinaOională. De
asemenea, a monitorizat participarea cu personal de stat major în cadrul comandamentelor constituite
pentru conducerea operaOiilor în sprijinul păcii, precum și în misiunile de pace desfășurate sub egida ONU
și OSCE. În perioada 2001-2006, acesta a organizat și condus o serie de exerciOii și aplicaOii naOionale și
a participat la exerciOii multinaOionale și bilaterale.

La 15.04.2010 Comandamentul 2 OperaOional Întrunit Mareșal Alexandru Averescu a fost transformat
în Divizia 2 Infanterie Getica, preluând tradiOiile Armatei a 2-a și ale structurilor ce au succedat-o. La co-
manda acesteia a fost numit generalului maior dr. Visarion Neagoe (15.04.2010-04.06.2010), fiind suc-
cedat de către generalul-maior dr. Nicolae N. Roman ( 01.07.2010 - 12.01. 2011), generalul de brigadă
dr. Nicolae Ciucă (12.01.2011-07.01.2014), generalul de brigadă dr. Petrică Lucian Foca (07.01.2014-
04.05.2017), generalul de brigadă Gheorghe Vișan (09.05.2017-31.07.2017), generalul de brigadă
GheorghiOă Vlad (03.08.2017-17.02.2020), generalul-maior Dragoș-Dumitru Iacob (17.02.2020-prezent).

În luna iulie 2017, comandamentul Diviziei 2 Infanterie Getica, sub comanda generalului de brigadă
Gheorghe Vișan, a condus cel mai mare exerciOiu multinaOional desfășurat în regiunea Oării noastre, cu
trupe și trageri de luptă în peste 20 de poligoane, centre de instruire dar și raioane de dislocare, intitulat
Saber Guardian 2017. La acest exerciOiu au participat peste 25.000 de militari, 3000 de mijloace tehnice
și 90 de aeronave de luptă și transport, din 22 de Oări membre ale AlianOei Nord Atlantice, demonstrând
capacitatea de reacOie a Oărilor aliate într-un scenariu de apărare colectivă.

Cu ocazia Centenarului Primului Război Mondial, anul 2017 a fost declarat Anul Mărăști, Mărășești,
Oituz - 100, iar la Mausoleul eroilor români de la Mărășești, Președintele României, domnul Klaus
Iohanis a semnat decretele de decorare ale drapelelor de luptă ale unor unităOi militare, ca semn de apre-
ciere a profesionalismului și a rezultatelor remarcabile obOinute de acestea. Drapelului de Luptă al Divi-
ziei 2 Infanterie Getica i-a fost conferit Ordinul NaOional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn
de pace.

La 105 ani de la înfiinOarea Armatei a 2-a, continuatoarea tradiOiilor istorice ale acesteia și ale Coman-
damentului 2 OperaOional Întrunit „Mareșal Alexandru Averescu”, Divizia 2 Infanterie Getica se prezintă ca
o structură militară puternică și complexă, de maximă importanOă în cadrul Armatei României, având mari
responsabilităOi în sistemul de apărare al Oării, în măsură să-și ducă la îndeplinire importantele misiuni
încredinOate pentru apărarea independenOei, suveranităOii și integrităOii teritoriale a statului român.

Note:
1 General de divizie Dorin Gheorghiu, colonel Ion Cioară, profesor dr. colonel (r) Gheorghe Tudor

Bihoreanu, Armata a IV-a „Transilvania” la 80 de ani, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996, p.42.
2 Colonel dr. Gheorghe Tudor, Dezvoltarea gândirii militare românești în anii Primului Război Mondial,

în vol. România în anii Primului Război Mondial, vol. I, 1987, p. 752-780.
3 Nicolae Ciobanu, Vladimir Zodian, Dorin Mara, Florin Șperlea, Cezar MâOă, Ecaterina Zodian, Enci-

clopedia Primului Război Mondial, Editura Teora, București, 2000, p. 147.
4 Ibidem, p. 145.
5 Constantin KiriOescu, Istoria războiului pentru întregirea României, vol. II, Editura ȘtiinOifică și Enci-

clopedică, București, 1989, p. 40.
6 Ibidem.
7 Ibidem, p. 51.
8 Constantin KiriOescu, Op. Cit., p. 62.
9 Mareșal Alexandru Averescu, NotiEe zilnice din război, Editura Militară, București, 1992, p. 142-143.
10 Aron Petric și colab., Istoria României între anii 1918-1981, Editura Didactică și Pedagogică, Bucu-

rești, 1981, p. 60-62.
11 Ibidem, p. 12.
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Gl.div. Alexandru Averescu
Comandant al Armatei a 2-a

14.08.1916 - 26.08.1916
26.09.1916 - 30.01.1918

Gl.div. Grigore Crăiniceanu
Comandant al Armatei a 2-a

26.08.1916 - 26.09.1916

Gl.C.A. Arthur Văitoianu
Comandant al Armatei a 2-a

06.02.1918 - 01.05.1918

Gl.div. Nicolae Ciupercă
Comandant al Armatei a 2-a

12.09.1939 - 22.09.1940

Gl.lt. Stan Marcu
Comandant al Armatei a 2-a

01.05.1960 - 14.06.1963

Gl.mr. Ion Gheorghe
Comandant al Armatei a 2-a

14.06.1963 - 10.06.1965

Gl.mr. Ioan Șerb
Comandant al Armatei a 2-a

10.06.1965 - 08.07.1969

Gl.lt. Nicolae Militaru
Comandant al Armatei a 2-a

08.07.1969 - 05.06.1978

Gl.col. Vasile Milea
Comandant al Armatei a 2-a

05.06.1978 - 31.03.1980

Gl.mr. Ion Dândăreanu
Comandant al Armatei a 2-a

17.04.1980 - 24.01.1990

Gl.lt. Paul Cheler
Comandant al Armatei a 2-a

01.02.1990 - 07.02.1990

Gl.lt. Dumitru Pletos
Comandant al Armatei a 2-a

07.02.1990 - 26.02.1990

Gl.lt. Ștefan Gușă
Comandant al Armatei a 2-a

26.02.1990 - 28.03.1994

Gl.mr. Nicolae Păștinică
Comandant al Armatei a 2-a

19.07.1994 - 18.10.1995

Gl.bg. Eugen Bădălan
Comandant al Armatei a 2-a

08.10.1995 - 12.09.1997

Gl.bg. Mircea Mureșan
Comandant al Armatei a 2-a

12.09.1997 - 21.01.1999

GALERIA COMANDANHILOR
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Gl.bg.dr. Mihai Palaghia
Comandant al Armatei a 2-a

05.02.1999 - 01.08.2000
Comandant al Comandamentului

2 OperaOional Întrunit
01.08.2000 - 15.01.2001

Gl.lt.dr. Cornel Paraniac
Comandant al Comandamentului

2 OperaOional Întrunit
23.01.2001 - 01.12.2004

Gl.lt.dr. Teodor Frunzeti
Comandant al Comandamentului

2 OperaOional Întrunit
01.12.2004 - 15.03.2006

Gl.mr.dr. Ștefan Oprea
Comandant al Comandamentului

2 OperaOional Întrunit
01.09.2006 - 03.11.2006

Gl.lt.dr. Florian PinIă
Comandant al Comandamentului

2 OperaOional Întrunit
03.11.2006 - 30.04.2008

Gl.bg. Dan Ghica-Radu
Comandant al Comandamentului

OperaOional Întrunit
15.05.2008 - 17.03.2009

Gl.bg.dr. Visarion Neagoe
Comandant al Comandamentului

OperaOional Întrunit
17.03.2009 - 15.04.2010
Comandant al Diviziei 2

Infanterie „Getica”
15.04.2010 - 04.06.2010

Gl.bg.dr. Nicolae N. Roman
Comandant al Diviziei 2

Infanterie „Getica”
01.07.2010 - 12.01.2011

Gl.bg.dr. Nicolae-Ionel Ciucă
Comandant al Diviziei 2

Infanterie „Getica”
12.01.2011 - 07.01.2014

Gl.bg.dr. Petrică-Lucian Foca
Comandant al Diviziei 2

Infanterie „Getica”
07.01.2014 - 04.05.2017

Gl.bg. Gheorghe Vișan
Comandant al Diviziei 2

Infanterie „Getica”
09.05.2017 - 31.07.2017

Gl.bg. GheorghiIă Vlad
Comandant al Diviziei 2

Infanterie „Getica”
03.08.2017 - 17.02.2020

Gl.mr. Dragoș-Dumitru Iacob
Comandant al Diviziei 2

Infanterie „Getica”
17.02.2020 - prezent
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Ostaș român în
tranșee (observator)

Frontul Armatei a 2-a

Întărirea unui post de comandă înaintat

Transmiterea
telegramelor prin TFF

1916-1919
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Pregătirea ofensivei

Stabilirea punctelor
de staIie
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Decorarea militarilor români de către Regele Ferdinand I

Sosirea Reginei Maria pe front
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Regele Ferdinand I
decorează ofiIerii
Diviziei a 8-a ruse

Regina Maria și generalul
Alexandru Averescu

Regina Maria trece în
revistă trupele române
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Generalul Alexandru
Averescu şi comandorul

Nicolae Gracoski

Generalii Averescu şi
Warthiadi împreună cu
Regele Ferdinand I la
poligonul Mihai Bravu
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Regele Ferdinand I şi
generalii Alexandru
Averescu şi Arthur

Văitoianu analizează
situaţia frontului

Regele Ferdinand I şi generalul Alexandru Averescu
pe front la Târgu Ocna
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Regele Ferdinand I și
generalii Averescu,
Warthiadi asistă la
tragerile de artilerie
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Regele Ferdinand I, Principele moştenitor Carol
şi generalul Alexandru Averescu primesc

defilarea trupelor

Regele Ferdinand I și generalul Alexandru Averescu la Adjud
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Regele Ferdinand I, generalii Alexandru Averescu, Eremia Grigorescu şi
Constantin Prezan la un ceremonial religios la Sascut

Generalul Alexandru Averescu în faţa trupelor la Rucăreni
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Generalul
Alexandru Averescu

Generalii Alexandru
Averescu și Henri
Mathias Berthelot

şeful misiunii
militare franceze
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Generalii Alexandru Averescu și Henri
Mathias Berthelot Generalul Alexandru Averescu

în mijlocul ofiţerilor din
Comandamentul Armatei a 2-a
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Regele Ferdinand I felicită un ofiIer român

OfiIeri români înaintea unei noi misiuni
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Serviciu religios pe frontul Armatei a 2-a

AmbulanIa
Acordarea primului ajutor
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Legătură telefonică

Infirmerie de campanie
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Trecerea artileriei pe
pod la Zimnincea

Coloane românești
de căruIe și cavalerie

Armata română trece
CarpaIii

Defilare elevi
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Trupe române în atac

Prima linie de
tranșee

Tun 120 mm
în acIiune
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Militari români în repaus
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Tabăra Regimentului 48
Infanterie, Deleni, Iași

Grup de ofiIeri români

Cimitir militar
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Regimentul 11 Infanterie Siret
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SecIie de mitraliere

Artilerie de 120 mm, adăpostită

Lucrări genistice pe Valea
ZăbrăuIiului, Bacău

Samarizarea tehnicii
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Urmele războiului

PoziIie austro-ungară
la nord de Oituz

Cuib de mitralieră
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Prizonieri de război

Punct de comandă

Transportul hranei
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Regimentul 48
Infanterie în

tabăra la Deleni,
Iași

Spitalul
de tifos

exantematic
la Dorohoi

Bordei pe
Măgura Cașinului



105 file de istorie în imagini

- 37 -

Infanteriști în poziIie de luptă
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Monitor camuflat la ancoră Tun de 75 mm camuflat în poziIie
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OfiIerii Regimentului 34
Infanterie

Generalul Ștefan Holban
cu statul său major la

Regimentul 11
Infanterie Siret

Grup de ofiIeri români
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Serviciu religios pe front

Slujba religioasă pentru
soldaIii morIi ai

Regimentului 11 Infanterie
Siret
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Tragedia retragerii în Moldova,
toamna 1916
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ConstrucIia unei căi ferate

Prepararea hranei
pe front

Spălarea
echipamentului
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ReIele de sârmă

Repararea unui pod
de către geniști

români

Săparea
tranșeelor în

Regiunea Deltei
Dunării
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Post de observaIie

Trupe române
concentrate pentru

ofensivă în zona frontului
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Post de comandă
pe frontul din Moldova

Artileria rusă pe poziIie
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SoldaIi în tranșee

Prima linie a frontului
Armatei a 2-a

Obuzier românesc pe
poziIie
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Tun antiaerian

ExerciIiu la un centru
de instrucIie

Trupă în bivuac
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Trăsurile
Armatei a 2-a

Patrula de cavalerie

Defilarea trupelor
la inspecIia

Regelui Ferdinand I
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Mitralieră în acIiune

În tranșee
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Prizonieri germani la Făgăraș

Barăci pentru prizonieri
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MuniIii capturate
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Fanfara militară

Amplasament
de tun de 150 mm
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Regele Ferdinand I primește defilarea Diviziei a 9-a

Defilarea trupelor române victorioase



Generalul Alexandru Averescu şi Statul Său Major defilează prin faIa
Regelui Ferdinand I

- 54 -

De la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” 1916-2021
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Mausoleul Eroilor din
Războiul 1916-1919,
Mărășești, Vrancea

Mausoleul Eroilor din
Războiul 1916-1919,

Mărăști, Vrancea
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Mausoleul Eroilor din
Războiul 1916-1919,

Mateiaș - Câmpulung, Argeș

Mausoleul Eroilor din Războiul 1916-1919,
Soveja, Vrancea
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1919-1939
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Batalionul 2 Vânători de Munte la o competi<ie sportivă militară la St. Moritz, Elve<ia



- 59 -

Regele Carol al II-lea acordă gradul de mareşal generalului Alexandru Averescu,
Sighișoara 1930
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Regele Carol al II-lea în cazarma din Brașov

Principele Mihai I la defilare, Batalionul 2 Vânători de Munte, Brașov
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Repararea tehnicii

Între<inerea armamentului
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Colonelul Nicolae Strat, Batalionul 2 Vânători de Munte

Ofi<eri
vânători de
munte în
cazarma din
Brașov
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Principele Carol al II-lea îl premiază pe căpitanul Vasile Scârneci

Competi<ii sportive în cazarma Batalionului 2 Vânători de Munte
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Atelier croitorie și cizmărie, Batalionul 2 Vânători de Munte
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Obuzier Skoda md. 1934, cal. 150 mm
Tunurile lungi Schneider, md. 1936
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Tancuri Renault FT-17

Șenileta Malaxa tip UF

Tanc R-35
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Sec<ie de obuziere Skoda, cal. 100 mm

Tun de câmp francez md. 1897
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1939-1945
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Coloană de tancuri

În postul de pază

Trupe de cavalerie pe frontul de est
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Militar în tranșee

Cură:area armamentului
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Campania Armatei Române în est, 1941-1942
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Marșul trupelor române

Grupă în atac
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Cazemată întărită

Patrulă motorizată

Grup de ofi:eri



De la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” 1916-2021

- 76 -

Inspec:ia trupelor

Militari români în Crimeea
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Studierea terenului înaintea unei misiuni

Trupele române debarcă în Peninsula Kerci
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Nave românești în
Marea Neagră

Regimentul 9 Roșiori
în Kuban
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Pionieri de asalt români în mlaștinile Kubanului



«
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Pod peste Nistru
construit de pontonierii

români

Portul Temryuk, la Marea Azov



105 file de istorie în imagini

- 81 -

Baterie de coastă la Sevastopol,
Peninsula Crimeea

Cazemate Sevastopol
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Ostași români în mun:i pe pozi:ie de tragere

Misiune de
cercetare
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Cuib de mitralieră
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Punct de observare înaintat
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Post de observare în Crimeea

Santinela română la Novorosiisk, 9ărmul de est al Mării Negre
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Sărbători pascale în Crimeea
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Coloana românească în marș
prin stepa înghe:ată

Prizonieri ruși răni:i după luptele de la
Melitopol
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Militari români spre un nou
aliniament de luptă pe Front de Est

Amplasarea în pozi:ie a artileiei grele
pe front
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Grupă în apărare

Carte poștală de pe front
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Militari români pe
Frontul de Est

Artileria de
coastă
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Coloană de tancuri în apropierea de Carei

Cazemată distrusă
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Unită:i din Divizia 9 Infanterie - Regimentele 34, 35 și 40 Infanterie, defilează prin
orașul Brno din Cehoslovacia (13 iunie 1945) și Bekescaba din Ungaria (15 iulie 1945)
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1945-1960
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Aplica#ii cu trageri de luptă
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Grupă de cercetare
Militari în sprijinul popula#iei
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Garda la Drapelul de Luptă

Cu onorul spre dreapta!
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Instruc#ia gărzilor
patriotice

Trecerea tehnicii pe
pod de pontoane
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Exerci#iu de alarmare

Patrulă de cercetare chimică
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1960-1980
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Instruc.ia la obuzierul cal. 100 mm Skoda, md. 1930
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Însușirea misiunii la macheta
terenului Participarea militarilor la înlăturarea

efectelor inunda.iilor
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Instruc.ia la luneta foarfecă Buch
Exerci.iu demonstrativ la obuzierul

cal. 100 mm Skoda, md. 1930
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Militarii artileriști execută cercetarea
inamicului și a terenului din punctul de

observareDefilarea artileriștilor fa.a Palatului
Agriculturii din Brăila
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Fotografie la Drapelul de Luptă

Cercetaș observator

Samarizare tehnicii
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1980-1990
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Îmbarcare tehnicii în aplica"ia „BARIERA 88”, Bordușani, Ialomi"a
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Instruc"ie de front

Pregătire de luptă și politică
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Instruire combinată în poligon
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1990-2010
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Militari la instruc=ie
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Onor la Drapel!

Pregătirea militarilor transmisioniști
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Instruc=ie sanitară

Trageri cu armament ușor

Prezentarea tehnicii



De la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” 1916-2021

- 116 -

Pregătirea militarilor
în Baza de antrenament la sol
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Cercetaș în misiune

Prezentarea tehnicii grele
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Militari în Afganistan

Ac=iuni CIMIC în Afganistan



105 file de istorie în imagini

- 119 -

Slujba de binecuvântare înainte de plecare în misiune
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„Rechinii Albi” în Irak, 2008



105 file de istorie în imagini

- 121 -



De la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” 1916-2021

- 122 -

Lucrări genistice în Irak

Pregătirea militarilor irakieni
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Exerci=iul DEMEX 07
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Pod de pontoane
peste Râul Buzău

2008
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Exerci=iul
BALKAN GUARD

2009
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Exerci=iul
ROUEX 2009
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Echipa Operaţională de Consiliere şi Legătură de Tip Garnizoană (OMLT)
Afganistan - 2009
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2010-2021
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Briefing în Poligonul Capu Midia - 2011
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Trageri de luptă cu complexele de rachete
antiaeriene CA-95 și KUB Capu Midia - 2011
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„Cavalerii negri” în
Poligonul Smârdan

Respingerea atacului unei
companii de tancuri
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În poziEie de luptă

ȘedinEă de educaEie fizică
militară
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Mașinile de luptă ale infanteriei gata de ofensivă
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Ultimele pregătiri înainte de ofensivă
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ExerciEiul HISTRIA - 13
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InstrucEie în poligoane
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ExerciEiu CBRN, Valea Poienii, Argeș
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Trecerea Dunării la Brăila 2014
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Trageri în Poligonul Smârdan 2014
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Tragere în Poligonul Smârdan, 2014
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Ziua NATO la Buzău, 2014
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Companie de tancuri la exerciEiul MĂLINA 15

ExerciEiu cu trageri de luptă la aplicaEia SENZORUL 15

AcEiuni specifice în cadrul exerciEiului HISTRIA 15
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ExerciEiul
SCORPIONS FURY

2015

ExerciEiul
JUSTICE SWORD 15.2

InstrucEie alături de
partenerii americani

la exerciEiului
PLATINUM LYNX
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Plutonul AG - 9 la
exerciEiul HISTRIA 15

Regimentul 528
Cercetare „Vlad

Depeș”
la parașutare

Trecerea Dunării
pe pod de

pontoane la
exerciEiului
HISTRIA 15
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ExerciEiul
multinaEional
COMBINED

RESOLVE VII, în
Baza Hohenfels
din Germania

2016
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ExerciEiul multinaEional SCUTUL DE FOC 2016
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ExerciEiul
PLATINUM EAGLE 16.1
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Cota 100, Răzoare, Mărășesti, 2017
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Centenarul Primului Război Mondial la Mărășesti - 2017
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Dezvelirea bustului Mareșalului Alexandru Averescu în București, 2017
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Dezvelirea bustului Mareșalului Alexandru Averescu în Buzău, 2017
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Exerci.iul SABER GUARDIAN,
Cincu, 2017
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Exerci.iul SABER GUARDIAN, 2017
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Exerci.iul
SABER GUARDIAN,

Bordușani 2017
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Instruc.ie pe Lacul Razim, 2017
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Ziua Por.ilor deschise, 2018
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Simpozion de comunicări știin3ifice, Primăria Municipiului Buzău, 2018
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Exerci3iul JUSTICE SWORD, 2018
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Trageri de luptă
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Concursul de istorie
„1 Decembrie - Ziua

Na3ională a României”
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Exerci3iu de repetare a misiunii, Cincu
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Afganistan
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Pregătire pentru misiune Afganistan
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Coloană de tancuri în
Poligonul Smârdan
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JUSTICE SWORD, 2019
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ExerciKiul GETICA 20
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JUSTICE SWORD, 2021
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ARGEDAVA, 2021
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G A L E R I A E R O I L O R C Ă Z U J I

Sublocotenentul (pm)
Remus Brânzan

17 septembrie 1996
Bosnia-Hertegovina

Sublocotenentul (pm)
Iosif-Silviu Fogaraşi
11 noiembrie 2003

Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Bogdan Valerian Hâncu

27 aprilie 2006
Irak

Sublocotenentul (pm)
Narcis Şonei

24 aprilie 2005
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Mihail-Anton Samuilă

14 noiembrie 2003
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Ionel Gheorghiţă Drăguşanu

20 iunie 2006
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Aurel Marcu

6 septembrie 2007
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Claudiu Marius Covrig

13 iunie 2008
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Ionuţ Cosmin Sandu

20 martie 2008
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Ioan Grosaru

21 septembrie 2007
Irak

Sublocotenentul (pm)
Dragoş Traian Alexandrescu

31 august 2008
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Claudiu Chira

26 februarie 2009
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Florin Bădiceanu
23 februarie 2010

Afganistan

Maiorul (pm)
Iuliu-Vasile Unguraş

7 aprilie 2009
Afganistan

Maiorul (pm)
Tiberius-Marcel Petre

3 aprilie 2009
Afganistan
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Sublocotenentul (pm)
Valerică Leu
12 mai 2010
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Caracudă Paul
23 iunie 2010
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Cristian-Petru Filip
1 octombrie 2010

Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Marius Florin Sfecheş

1 octombrie 2010
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Dan Ciobotaru
23 iunie 2010
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Constantin-Laurenţiu Lixandru

5 mai 2011
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Cătălin Ionel Marinescu

10 mai 2011
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Adrian Postelnicu

22 septembrie 2013
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Vasile Claudiu Popa
22 septembrie 2013

Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Ion-Lucian Leuştean

9 mai 2012
Afganistan

Sublocotenentul (pm) Claudiu-
Constantin Ştefan Vulpoiu

30 martie 2014
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Iulian Dumitrescu

07 mai 2016
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Ciprian-Ştefan Polschi

05 septembrie 2019
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Mădălin Stoica

15 septembrie 2017
Afganistan

Sublocotenentul (pm)
Adrian Vizireanu

07 mai 2016
Afganistan
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Onor la Veteran! 2019
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Ziua Eroilor, Buzău, 2019
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1 Decembrie - Ziua NaKională a României, 2019
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Icoanele „Veteran” s-au întors acasă!

Biserica românească, Kandahar, Afganistan
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ExerciKiu în comun cu structuri
din sistemul naKional de apărare

și ordine publică
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Pe frontul pandemiei Covid-19, în cooperare cu structuri
din sistemul naKional de apărare și ordine publică
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Ceremonie militară și religioasă de ResfinKire a „Crucii Comemorative a Eroilor
Români din Primul Război Mondial”, Crucea Caraiman, 2020
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Ceremonie militară
și religioasă, la cimitirul

militarilor Regimentului 48
Infanterie Buzău,

la Deleni, Iași, 2021
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Burse de merit pentru elevii buzoieni ai Colegiilor Militare NaKionale
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Onor la Veterani!
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AcKiuni civice

Concert promenadă
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Vaccinare antiCOVID-19 în sprijinul
populaKiei civile
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Acordaţi 2% din impozitul anual pe venit Fundaţiei „Mareşal Alexandru Averescu”,
(organizaţie nonprofit, de utilitate publică, recunoscută conform HG 860 din 12.11.2013)

pentru a reda patrimoniului naţional o clădire istorică
CERCUL MILITAR BUZĂU

Detalii de completare şi trimitere a formularului 230 pe site-ul
www.fundatia-averescu.ro

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

MOZAIC BUZOIAN

Detalii de completare şi trimitere a formularului 230 pe site-ul
www.fundatia-averescu.ro

Colectivul redacţional mulţumește Consiliului Jude@ean Buzău care, de-a lungul celor 15 ani de
existen@ă ai Funda@iei „Mareșal Alexandru Averescu”, ne-au sus@inut în proiectele noastre și avem

convingerea că, în continuare, vom putea merge spre viitor împreună.



FFuunnddaaţţiiaa  „„MMaarreeşşaall  AAlleexxaannddrruu  AAvveerreessccuu””
BBuuzzăăuu,,  BBuulleevvaarrdduull  UUnniirriiii  nnrr..  114400

wwwwww..ffuunnddaattiiaa--aavveerreessccuu..rroo




