
 
 
• 07 Aprilie, col.(r.) Gargaz Marian, col.(r.) Mocan Ioan, col.(r.) Patrichi Emil 

împreună cu peste 30 ofițeri de geniu în rezervă și retragere din mun. Râmnicu Vâlcea 
au participat la festivitatea organizată de Centrul de Instruire pentru Geniu, E.O.D. și 
Apărare C.B.R.N ,,Panait Donici” cu prilejul sărbătoririi a 135 de ani de la înființarea 
Școlii Speciale de Artilerie și Geniu, prima instituție de învățământ militar pentru 
corpurile celor 2 arme tehnice din compunerea Armatei Române.  
    Programul festivității a inclus următoarele activități semnificative:  

- ceremonial militar și religios (cuvânt de deschidere al comandantului, citirea 
mesajelor diferitelor eșaloane, alocuțiuni, moment religios și defilarea efectivelor 
centrului);  
- vizitarea sălilor de specialitate, a capelei militare, a Muzeului Armei Geniu, a 
bibliotecii și a unor muniții și echipamente moderne de geniu și E.O.D.; 
- prezentarea unor exerciții practice de autoapărare, arte marțiale și judo, de dresaj 
și acțiune a echipelor E.O.D. pentru detectarea substanțelor explozive și cu ajutorul 
câinilor militari. 
Cu acest prilej, col.(r.) Mocan Ioan a prezentat ,,Mesajul Asociaţiei Cadrelor 

Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,Constantin N. Hârjeu” cu 
prilejul evenimentului sărbătoresc, iar col.(r.) Gargaz Marian a înmânat col. Dan 
Marin, comandantul Centrului, ca donație pentru Muzeul Armei Geniu: 

- Drapelul de Luptă al Școlii Militare de Geniu, model Ferdinand I - 1921/1923, 
reprodus la scară redusă; 

- Drapelul de Luptă al Primului Batalion de Pontonieri, unitate corp aparte, model 
Carol I - 1872/1908, reprodus la scară redusă; 

- Tabloul reprezentând corpul de cadre și cursanți ai Școlii Militare de Artilerie și 
Geniu / 1902; 

- Actul de constatare a decesului mr.ing. Panait Donici, copie după original; 
- Fotomontaj cu fotografii și monumente ,,In memoriam – Panait Donici”. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În același cadru festiv, în contextul împlinirii a 20 de ani de la angajarea primei 

unități de geniu la misiuni în sprijinul păcii, sub mandat N.A.T.O. în Teatrul de 
Operații din Bosnia Herțegovina, col.(r.) Gargaz Marian a acordat distincții simbolice, 
astfel:  

-  doamnei plut.adj.pr. Bârzan Mariana soția sublocotenentului post mortem 
Brînzan Remus căzut la datorie pe timpul îndeplinirii unei misiunii în coridorul 
Goradje, în anul 1996, Brevetul de Membru de Onoare al Asociaţiei Cadrelor 
Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,Constantin N. Hârjeu”,  

-  domnului col.(r.) Crețan Ion - fost comandant al Regimentului 1 Geniu Râmnicu 
Vâlcea și comandant al Batalionului 96 Geniu / Bosnia Herțegovina, Drapelul de 
Luptă al Batalionului de Geniu / București (unic la acea dată), model Alexandru Ioan 
Cuza - 1863, reprodus la scară redusă;  
    Batalionul de Geniu / București (nr. 2) a fost înființat la 27.10.1860, iar începând 
cu 01.01.1862, ca urmare a desființării Batalionului 1 Geniu / Iași a devenit 
Batalionul 1 Geniu. În timp, corespunzător evoluției structural - organizatorice, 
trecutul istoric și tradițiile de luptă ale acestuia au fost preluate succesiv de către 
Regimentul 1 Geniu București, Batalionul 2 Pionieri București, Regimentul 2 
Pionieri București, devenit Regimentul 2 Pionieri Garda, Regimentul 221 Pionieri 
Râmnicu Vâlcea, devenit ulterior Regimentul 53 Pionieri și Regimentul 1 
Geniu ,,Alexandru Ioan Cuza”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


