1. În ziua de 31 mai 2016, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din
Arma Geniu “General Constantin N. Hârjeu” a sărbătorit Ziua Armei Geniu la
împlinirea a 157 ani de existență, în cadrul unor manifestări omagiale care au inclus
următoarele activități semnificative:
 în garnizoana București:
- cinstirea memoriei geniștilor participanți la Campaniile din anii 1913 și 19161919 prin depunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor din Arma Geniu
- Leul și a unei jerbe la Statuia mr.ing. Panait Donici, întemeietorul Armei Geniu /
b-dul Ion Mihalache;

- desfășurarea unui simpozion omagial dedicat împlinirii a 100 de ani de la intrarea
României în Războiul pentru Reîntregirea Națională, la Sala de Festivități a Muzeului
Militar Național, având pe agenda de lucru următoarele referate:
- Contextul general al angajării României în Războiului pentru Reîntregirea
Națională ( gl.bg.(r) Teodorescu Constantin);
- Evoluția structural - organizatorică a Trupele de Geniu în perioada Războiului
pentru Reîntregirea Neamului (col.(r) Gargaz Marian);
- Mareşalul Constantin Prezan - „mareșalul reîntregirii” și „practicianul apărării
Marii Uniri” de la 1 Decembrie 1918 (col.(r) Drăghicescu Petru);

- prezentarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.P. 853 / 27.05.2016
privind avansarea la gradul de colonel în retragere, cu prilejul Zilei Armei Geniu și a
Zilei Rezervistului Militar, a următorilor membri ai A.C.M.R.R.A.G.: lt.col.(r)
Cacoveanu Ion, lt.col.(r) Vasile N. Gheorghe și lt.col.(r) Olaru Dumitru;
- masă camaraderească la complexul de agrement Calise.
Au participat 42 membri ai Asociației și ca invitat de onoare, d-na dr. Olga
Macarie, nepoata Mareşalului Constantin Prezan.

 în garnizoana Brăila:
- ceremonial militar organizat de către Brigada 10 Geniu și Filiala Brăila a
A.C.M.R.R.A.G. în cazarma Batalionului 72 Geniu (Pontonieri), care a inclus:
- alocuțiuni evocative cu privire la evenimentul sărbătorit;
- serviciu religios pentru pomenirea înaintașilor geniști;
- înmânarea unor distincții onorifice cadrelor militare active și celor în rezervă /
retragere;
- dezvelirea și sfințirea unei plăci comemorative cu privire la funcționarea
Regimentului de Pontonieri în cazarma menționată până în anul 2000;
- defilarea subunităților participante la ceremonial.

Au participat cadre militare active, soldați și gradați profesioniști și personal civil din
unitățile de geniu / garnizoana Brăila, precum și 22 cadre militare în rezervă și în
retragere.

