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Ziua veteranilor de război sărbătorită de elevii Şcolii Militare de Maiştri Militari şi 

Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” Piteşti în parteneriat cu Muzeul Judeţean Argeş 
şi primăria Şuici în Cimitirul Eroilor din localitate 

 
 

În data de 29 aprilie între orele 13.00-15.00 un pluton de elevii din Şcoala Militare de 
Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” Piteşti constituie gardă de 
onoare la manifestările dedicate Zilei veteranilor de război în Cimitirul Eroilor din 
localitatea Şuici. 

Anul acesta se aniversează 70 de ani de la cel de-al Doilea Război Mondial la care 
România a participat cu peste 1.000.000 de oameni care au luptat pentru ţară, prilej pentru a 
ne îndrepta recunoştinţa asupra veteranilor de război, supravieţuitori ai acestui conflict militar. 

Împrejurările istorice – ale căror taine continuă să fie desluşite – au făcut ca armata 
română să lupte în ambele tabere ale beligeranţilor. Iniţial alături de Axă, împotriva Uniunii 
Sovietice, iar apoi de partea Naţiunilor Unite, împotriva Germaniei naziste. 

Veteranii de război români îşi unesc glasurile pentru a spune răspicat că, în Est sau în 
Vest, acest război a fost al nostru, al poporului român şi al armatei sale, al României. În 
ambele ipostaze, armata română a luptat pentru întregirea hotarelor Ţării, sfârtecate prin pact 
şi dictate nedrepte. Chiar atunci când s-au aflat pe alte tărâmuri, trupele române nu au urmărit 
cucerirea sau anexarea de teritorii străine. De altfel, în toată istoria sa, poporul român nu a dus 
decât războaie de apărare a gliei străbune şi a fiinţei sale naţionale. 

Manifestările dedicate Zilei veteranilor de război din localitatea Şuici, considerată 
Poarta Făgăraşului, reprezintă un omagiu adus celor căzuţi pe câmpurile de luptă  şi a 
contribuit din plin la conştientizarea respectului faţă de simbolurile naţionale, a valorilor 
culturale şi istorice ale neamului românesc.   

Ţinând cont că activitatea se desfăşoară în localitatea Şuici, jurnaliştii care doresc să 
participe sunt rugaţi să ia legătura telefonică cu maior Bunescu Cătălin, privind transportul în 
localitatea Şuici.  
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