
PRO MEMORIA 
 

Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu" este o organizaţie 
independentă -  neguvernamentală care a luat fiinţă, în anul 2005 din 
iniţiativa cadrelor militare ale Comandamentului Operaţional Întrunit 
„Mareşal Alexandru Averescu". Au aderat la aceasta, militarii şi 
personalul civil contractual din unităţile militare din garnizoana Buzău: 
Batalionul 47 Comunicaţii şi Informatică, Batalionul 3 Geniu, 
Batalionul Sigint, Batalionul 60 Paraşutişti, Batalionul 200 Stat Major, 
Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene, Şcoala de maiştri şi 
subofiţeri pentru Forţele Aeriene, Centrul de Instruire pentru Operaţii 
Speciale, Unitatea Militară 01710 Cislău, Unitatea Militară 01708, 
Centrul Militar Judeţean, un număr important de cadre militare în 
rezervă şi retragere, precum şi civili din municipiu. 
 Poate deveni membru al fundaţiei, orice persoană cu capacitate 
deplină de exerciţiu, care acceptă prevederile Actului Constitutiv şi 
ale Statutului şi se obligă să le respecte.  
         Obiectivul principal pentru care şi l-a propus Fundaţia este 
reabilitarea Cercului Militar Buzău, care, din luna august 2008, în 
urma expertizei tehnice, este încadrat în clasa de risc seismic I.   
         Începând cu 1 decembrie 2008, activităţile Cercului Militar  se 
desfăşoară în incinta Centrului de sănătate militar – Buzău. 

Fundaţia vizează consolidarea şi reamenajarea acestei clădiri 
emblematice pentru arhitectura patrimonială a urbei, la începutul 
secolului trecut. Lăcaş de însemnătate publică şi de vibrant 
ataşament afectiv, pentru numeroase generaţii de militari, casa oştirii 
a învăţat, în timp, pe copii să picteze, danseze, să cunoască tainele 
calculatorului şi să se familiarizeze cu limbile străine. Maturii îşi 
cerebrau acolo, evenimente deosebite, ale vieţii de familie şi 
profesionale, camaradereşti, sărbătorile naţionale sau cele ale 
unităţilor. 

Dintre realizările celor trei ani de activitate amintim următoarele: 
- Revista fundaţiei, „Străjer în calea furtunilor”, care a ajuns la a 

cincea apariţie, ultimul număr fiind dedicat personalităţii mareşalului. 
- Pentru că fundaţia are şi scop caritabil, am sprijinit, cu sume 

de bani, militari care aveau nevoie de ajutor, traversând clipe grele 
ale existentei. Am fost alături, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă şi cele 
Pascale, de copiii şi bătrânii din centre speciale. 
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Am organizat activităţi cultural-artistice şi sportive, în colaborare 
cu alte fundaţii şi asociaţii. 

Fiindcă ne gândim şi la viitor, ne-am propus o serie de proiecte, 
pe care vrem să le realizăm, în împlinirea cărora solicităm şi sprijinul 
dumneavoastră. 

În acest an, vrem să obţinem statutul de „fundaţie de utilitate 
publică”, acesta permiţându-ne să ne diversificăm activităţile, în 
vederea obţinerii de fonduri pentru îndeplinirea ţelului principal: 
reabilitarea Cercului Militar. 

Un alt proiect este achiziţionarea unei minitipografii, care, prin 
înfiinţarea Editurii „Mareşal Alexandru Avererescu”, să poată imprima 
cărţi de istorie, beletristică etc, ale membrilor fundaţiei şi nu numai. 

Începând cu anul 2010, vom institui premiul „Mareşal Alexandru 
Averescu” pentru literatură, care prin regulament, va stimula atât pe 
cei consacraţi, cât şi tinerele talente. 

Sugestiile dumneavoastră ar putea lărgi paleta de proiecţii a 
viitoarelor activităţi ale fundaţiei; tot astfel cum, la fel de benefică ne-
ar fi medierea unor relaţii cu alte fundaţii apropiate ca scop şi, 
eventual, cu sponsori binevoitori, chiar în această perioada de 
recesiune, mai puţin prielnică actelor de mecenat. 
           Vă mulţumim pentru receptarea mesajului nostru şi speraăm 
că, prin perseverenţă şi decentă persuasiune, să putem izbândi în 
realizarea celor cuprinse în planul de proiecte al  Fundaţiei „Mareşal 
Alexandru Averescu".     
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