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OBIECTIVE

Cunoașterea istoriei, așa cum a fost, reprezintă o provocare la care nu
mulți se încumetă să răspundă. A accepta o asemenea provocare
înseamnă să fii cu adevărat pasionat de istorie. Înființată în anul 2014,
Asociația Redescoperă Istoria reunește persoane pasionate care vor
să dea culoare istoriei prin intermediul reconstituirii istorico-militare.
Dorim să demonstrăm că istoria nu este ceva plictisitor, așa cum de
obicei se crede, ci este mai mult decât o simplă înșiruire de ani și
evenimente. Asociația Redescoperă Istoria „scoate” istoria de pe
rafturile prăfuite ale uitării și o aduce în fața publicului într-un mod cu
totul diferit decât o face o carte, un film sau chiar un film
documentar. Motto-ul Asociației Redescoperă Istoria este Istoria
începe acum! Istoria începe acum deoarece aceasta va fi mereu un
subiect de actualitate, pe care trebuie să îl cunoaștem sub toate
aspectele, deoarece fără trecut nu ne putem cunoaște prezentul.
Reconstituim structuri militare din trei țări participante la luptele
celui de-Al Doilea Război Mondial: Armata Română (Regimentul 33
Dorobanți Tulcea – Divizia 10 Infanterie), Armata Germană –
Wehrmacht și Luftwaffe (Regimentul 208 Grenadieri – Divizia 79
Infanterie, Batalionul de Parașutiști Brandemburg – Divizia
Brandemburg și Regimentul 202 Artilerie Antiaeriană – Divizia 5
Artilerie Antiaeriană) și Armata Roșie (Regimentul 703 Pușcași –
Divizia 233 Pușcași), structuri care au avut un rol deosebit atât în
istoria contemporană a României, cât și a Europei.
Suntem singura asociație de reenactment din România care utilizează
în cadrul acțiunilor sale un vehicul militar original și în perfectă stare
de funcționare: VW tip 82 Kübelwagen.
Punem accent pe interacțiunea cu tânăra generație în cadrul
evenimentelor la care participăm prin intermediul
programului cultural - educațional Ore de Istorie Vie. Realizat sub
forma unor prezentări cu diverse teme ale ultimei conflagrații
mondiale, acest program este prezentat atât elevilor, liceenilor, cât și
studenților, fiecare prezentare fiind concepută în funcție de specificul
fiecărui public.
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Am participat, începând din ianuarie 2015, ca
asociație de reenactment la evenimente culturale
organizate de instituții culturale precum: Muzeul
Municipiului București, Muzeul Militar Național
„Regelele Ferdinand I”, Brigada 30 Gardă „Mihai
Viteazul”, Rotary Club Varana Focșani, Retromobil
Club România și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România.
Profesionalismul membrilor Asociației Redescoperă
Istoria a fost recunoscut în mod special de Muzeul
Municipiului București, instituție culturală cu care ARI
colaborează încă de la redeschiderea MMB (mai
2015), prin participarea atât la evenimentul Noaptea
Muzeelor, cât și la Școala de Vară desfășurată în 2015
la Palatul Suțu, apoi din 2016, la Casa Filipescu –
Cesianu, eveniment la care au participat peste 100 de
copii.
Totodată, pe lângă colaborarea cu instituții culturale,
ARI a susținut programul Ore de Istorie Vie atât în fața
studenților Facultății de Istorie a Universității din
București, cât și pentru elevii de gimnaziu și liceu din
unități școlare aflate în localitățile Covasna, Focșani,
Călinești și București.
Ne propunem colaborări atât cu instituții de cultură,
cât și cu organizații non-guvernamentale, pentru
desfășurarea de proiecte educaționale adresate
tinerei generații. Pentru detalii și propuneri, putem să
fim contactați la adresa de
email contact@redescoperaistoria.ro.
Asociația Redescoperă Istoria, prin acțiunile sale, se
delimitează de organizațiile cu caracter extremist și
nu promovează mesajul politic specific perioadei
istorice reconstituite.
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ORE  DE  ISTORIE  VIE

01

02

Prezentare a Campaniei din Răsărit prin prisma vieții și
activității infanteristului de rând, aflat în prima linie,
indiferent de armata în care acesta servea: Armata Română,
Wehrmacht ori Armata Roșie, precum și cum dotarea sa cu
echipament a influențat cursul luptelor desfășurate între anii
1941 – 1944 .

Istoria și evoluției armamentului utilizat de arma infanteriei
în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și
impactul pe care acestea l-au avut asupra desfășurării
luptelor între anii 1939 – 1945, prezentate pe înțelesul
tinerei generații și nu numai, utilizând replici fidele ale
armelor reale.

VIATA SOLDATULUI PE FRONTUL DE EST

EVOLUTIA ARMAMENTULUI DE INFANTERIE

Realizat de o echipă tânăra și dinamică, programul cultural –
educațional Ore de Istorie Vie cuprinde un număr de șase
prezentări la care pot participa atât elevii de gimnaziu și
liceu, cât și studenți, fiecare prezentare putând fi adaptată în
funcție de specificul fiecărui public țintă. Durata unei
prezentări este de o oră, aceasta incluzând o prezentare
multimedia, însoțită de prezentări de uniforme istorice ,
echipament și replici ale armelor reale. Prezentările
susținute de către membrii Asociației Redescoperă Istoria nu
conțin și nu promovează mesajul politic specific perioadei
celui de-Al Doilea RăzboiMondial.
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VALUL NIMICITOR DE LA 1 AUGUST 1943

04

ACTUL DE LA 23 AUGUST 1944

05

06

Prezentarea operațiunii „Tidal Wave” prin care aviația
americană a încercat să distrugă rafinăriile de petrol de la
Ploiești, într-un efort de a grăbi sfârșitul celui de-Al Doilea
Război Mondial, însă în ciuda unei minuțioase pregătiri,
operațiunea a fost un eșec datorită ripostei ferme a apărării
antiaeriane precum și a aviației româno – germane.

Luptele din nordul Bucureștiului dintre parașutiștii români și
cei germani din august 1944, ca urmare a ieșirii României din
alianța cu Germania a transformat fostul aliat într-un inamic,
care a încercat prin orice mijloace să „restabilească ordinea”
în Capitală.

Prezentare care își propune să răspundă întrebării „Ce
însemna să fii pilot în timpul celui de-Al Doilea Război
Mondial?”,moment în care Aviația Regală Română a efectuat
misiuni pline de curaj împotriva inamicului pe întreaga
durata a celui de-Al Doilea Război Mondial, îndiferent de
punctul cardinal al frontului.

AVIATIA REGALA ROMANA IN RAZBOI

BATALIA DE LA STALINGRAD

03

Bătălia care a schimbat nu doar cursul celui de-Al Doilea
Război Mondial, ci și geopolitica întregii Europe pentru o
jumătate de secol, prezentată pe înțelesul tinerei generații și
nu numai, prin intermediul uniformelor, echipamentului și a
armamentului utilizat de combatanții români, germani și
sovietici în timpul luptelor.
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ISTORIE  EXPERIMENTALA

Programul Istorie experimentală se desfășoară pe parcursul a
câtorva ore, timp în care participanții – echipați
corespunzător anilor ’40 – redescoperă istoria
experimentând aspecte ale vieții soldaților aflați pe front,
într-un cadru organizat. (program pilot)
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UNIFORME

Sergent
Armata Română
1941

Sergent 
Armata Roșie
1942

Plutonier
Wehrmacht
1942



15

Căpitan
Wehrmacht
1943

Căpitan
Armata Roșie
1943

Sublocotenent 
Armata Română

1943
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Maior 
Armata Română
1944

Căpitan 
Wehrmacht

1944

Vânător de munte 
Armata Română

1944
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Parașutist
Wehrmacht
București, aug. 1944

Parașutist
Aviația Regală Română

București, aug. 1944



Asociația Redescoperă Istoria este singura asociație
de reenactment din România care utilizează în cadrul
acțiunilor sale de reconstituire istorico-militară un
vehicul militar original și în perfectă stare de
funcționare: VW tip 82 Kübelwagen.
Aflat în colecția domnului Ovidiu Ciobanu, membru
ARI, vehiculul a fost fabricat în primul an de producție
al acestui tip de autovehicul (1940). Fabricat în peste
50.000 de exemplare, Kübelwagen a fost unul dintre
vehiculele întâlnite pe toate fronturile celui de-Al
Doilea Război Mondial, inclusiv în România. Trebuie
menționat faptul că însuși Regele Mihai al României a
condus în anii ’40 un astfel de vehicul.
Conform istoricului vehiculului, acesta are o poveste
aparte: ajuns pentru prima dată în România în 1941,
înaintea declanșării Operațiunii Barbarossa
(invadarea Uniunii Sovietice), Kübelwagen-ul a însoțit
Armata Germană pe Frontul de Est până la Stalingrad,
când a fost relocat.
În primăvara anului 1944, vehiculul se găsea din nou
pe teritoriul României, mai exact în dotarea
Regimentului 208 Grenadieri al Diviziei 79 Infanterie
a Wehrmacht-ului, divizie ce activa la nord de orașul
Iași, ulterior vehiculul ajungând în Grecia. După
eliberarea Greciei de sub ocupația germană, la finele
anului 1944, Kübelwagen-ul a fost vândut către
populația civilă.
În anul 2010, vehiculul a fost cumpărat de către
domnul Ovidiu Ciobanu, iar această achiziție poate fi
interpretată ca pe o recuperare a istoriei, demers
care coincide cu obiectivele Asociației Redescoperă
Istoria. Până în prezent, acest vehicul este singurul de
acest fel din România.

KüBELWAGEN

Dimensiuni
Lungime 374 cm • Lățime 160 cm •
Înălțime 165 cm • Greutate 715 kg
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14 ianuarie - Facultatea de Istorie a Universității din București
18 aprilie - Retro Parada Primăverii, Constanța
09 - 10 mai - Zilele Muzeului Militar Național, București
15 mai - Redeschiderea Muzeului Municipiului București
16 mai - Noaptea Muzeelor, Muzeul Municipiului București
04 iulie - Școala de Vară (1), Muzeul Municipiului București
11 iulie - Școala de Vară (2), Muzeul Municipiului București
18 iulie - Școala de Vară (3), Muzeul Municipiului București
25 iulie - Școala de Vară (4), Muzeul Municipiului București
01 august - Școala de Vară (5), Muzeul Municipiului București
08 august - Școala de Vară (6), Muzeul Municipiului București
15 august - Școala de Vară (7), Muzeul Municipiului București
22 august - Școala de Vară (8), Muzeul Municipiului București
29 august - Școala de Vară (9), Muzeul Municipiului București

ACTIUNI 2015
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14 IANUARIE 2015
Facultatea de Istorie a Universității din București

Prelegerea „Ultimul Blitzkrieg pe Frontul de Vest (1944 – 1945)”, referitoare la
ofensiva germană din Ardeni, de la sfârșitul anului 1944, și prezentarea de uniforme,
armament și echipament, ținute în fața studenților din anul III în timpul cursului lect.
univ. dr. Marian Ștefănescu, în cadrul programului educațional „Ore de Istorie Vie”.
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18 APRILIE 2015
Retro Parada Primăverii, Constanța

Prezentarea vehiculului VW tip 82 Kübelwagen, a echipamentului, armamentului și
a uniformelor utilizate în timpul Campaniei din Vest, etapă a celui de-Al Doilea
Război Mondial, când Armata Română, alături de cea Sovietică, a luptat pentru
eliberarea Europei de sub dominația germană.
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9 – 10 MAI 2015
Zilele Muzeului Militar Național, București

Prezentarea vehiculului VW tip 82 Kübelwagen, a echipamentului, armamentului, precum și a
uniformelor utilizate în timpul Campaniei din Vest, etapă a celui de-Al Doilea Război Mondial,
când Armata Română, alături de cea Sovietică, a luptat pentru eliberarea Europei de sub
dominația germană.
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15 MAI 2015 
Redeschiderea Muzeului Municipiului București (Palatul Suțu)

Prezentarea vehiculului VW tip 82 Kübelwagen, a echipamentului, armamentului și a
uniformelor utilizate de militarii prezenți în București, în perioada 1940 – 1945.
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16 MAI 2015
Noaptea Muzeelor – Muzeul Municipiului București 

(Palatul Suțu)

Prezentarea vehiculului VW tip 82 Kübelwagen, a echipamentului, armamentului și a
uniformelor utilizate de militarii prezenți în București, în perioada 1940 – 1945
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4 IULIE – 29 AUGUST 2015 
„Școala de Vară la Palat” - Muzeul Municipiului București
(Palatul Suțu)

Prelegeri cu tema celui de-Al Doilea Război Mondial și prezentare de echipament,
armament și uniforme utilizate în timpul desfășurării războiului pe continentul
european, ținute în fața a peste 100 de copii, pe parcursul a nouă zile, în cadrul
programului educațional „Ore de Istorie Vie”.
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16 martie - Facultatea de Istorie a Universității din București
09 mai - Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, ICR București
14 - 15 mai - Zilele Muzeului Militar Național, București
21 mai - Noaptea Muzeelor, Muzeul Municipiului București
24 - 25 mai - „Ore de Istorie Vie” la Covasna, jud. Covasna
15 iulie - Școala de Vară (1), Muzeul Municipiului București
22 iulie - Școala de Vară (2), Muzeul Municipiului București
29 iulie - Școala de Vară (3), Muzeul Municipiului București
05 august - Școala de Vară (4), Muzeul Municipiului București
12 august - Școala de Vară (5), Muzeul Municipiului București
19 august - Școala de Vară (6), Muzeul Municipiului București
26 august - Școala de Vară (7), Muzeul Municipiului București
02 septembrie - Școala de Vară (8), Muzeul Municipiului București 
03 septembrie - AeroNautic Expo, Parcul Crângași, București
07 - 08 octombrie - „Ore de Istorie Vie” la Focșani, jud. Vrancea
22 octombrie - „Ore de Istorie Vie” la Călinești, jud. Argeș
12 decembrie - „Ore de Istorie Vie” la Șc. Gim. nr. 280, București

ACTIUNI 2016
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16 MARTIE 2016 
Facultatea de Istorie a Universității din București

Conferința „Viața soldatului pe Frontul de Est (1941 – 1944)”, parte a programului
educațional „Ore de Istorie Vie”, în cadrul căreia au fost prezentate studenților
Facultății de Istorie a Universității din București, viața, armele, uniformele și
echipamentul soldaților din cel timpul celui de-Al Doilea RăzboiMondial.
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9 MAI 2016 
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (ICR București)

Conferința „Teiul lui Eminescu și sfârșitul războiului în Europa”, parte a
programului educațional „Ore de Istorie Vie”, în cadrul căreia au fost
prezentate aspecte inedite legate de teiul lui Eminescu, dar și de viața,
armele, uniformele și echipamentul soldaților din ultimele luni ale celui
de-Al Doilea RăzboiMondial.
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14 - 15 MAI 2016 
Zilele Muzeului Militar Național, București

Marcarea a 75 de ani de la intrarea României în cel de-Al Doilea RăzboiMondial (iunie 1941),
prin reconstituirea unei poziții de tragere din timpul Campaniei din Răsărit, prin prezentarea
de echipament, armament și uniforme utilizate de forțele române, germane și sovietice,
precum și prin prezentarea vehiculului VW Kübelwagen.
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21 MAI 2016
Noaptea Muzeelor – Muzeul Municipiului București (Palatul Suțu)

Reconstituirea unei poziții de tragere și prezentarea vehiculului VW tip 82 Kübelwagen,
a echipamentului, a armamentului și a uniformelor utilizate de militarii prezenți în
București în perioada 1940 – 1945.
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24 - 25 MAI 2016
„Ore de Istorie Vie” la Covasna (jud. Covasna)

Prelegeri cu tema celui de-Al Doilea Război Mondial și prezentare de echipament,
armament și uniforme utilizate în timpul desfășurării războiului pe continentul
european, ținute în fața elevilor Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Voinești, Covasna,
pe parcursul a două zile în cadrul programului educațional „Ore de Istorie Vie”.
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15 IULIE – 2 SEPTEMBRIE 2016 
Școala de Vară a Muzeului Municipiului București

„Vara Istoriei pe Calea Victoriei” (Casa Filipescu - Cesianu)

Prelegeri cu tema celui de-Al Doilea Război Mondial și prezentare de echipament,
armament și uniforme utilizate în timpul desfășurării războiului pe continentul
european, ținute în fața a peste 100 de copii, pe parcursul a opt zile în cadrul
programului educațional „Ore de Istorie Vie”.
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3 SEPTEMBRIE 2016 
AeroNautic Expo (Parcul Crângași, București)

Marcarea a 75 de ani de la intrarea României în cel de-Al Doilea Război Mondial
(iunie 1941) prin reconstituirea unei poziții de tragere din timpul Campaniei din Răsărit,
precum și prin prezentare de echipament, armament și uniforme utilizate pe front de către
forțele române, germane și sovietice în perioada 1941 – 1944.
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7– 8 OCTOMBRIE 2016 
„Ore de Istorie Vie” la Focșani (jud. Vrancea)

Prelegeri cu tema celui de-Al Doilea Război Mondial și prezentare de echipament,
armament și uniforme utilizate în timpul desfășurării războiului pe continentul european,
ținute în fața elevilor de liceu din Focșani pe parcursul a două zile în cadrul programului
educațional „Ore de Istorie Vie”.
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22 OCTOMBRIE 2016 
„Ore de Istorie Vie” la Călinești (jud. Argeș)

Prelegeri cu tema celui de-Al Doilea Război Mondial și prezentare de echipament,
armament și uniforme utilizate în timpul desfășurării războiului pe continentul european,
ținute în fața elevilor de gimnaziu din localitatea Călinești, în cadrul programului educațional
„Ore de Istorie Vie”.



66



67



68

12 DECEMBRIE 2016 
„Ore de Istorie Vie” la Școala Gimnazială nr. 280 „Mihail Sebastian”, București

Prelegeri cu tema celui de-Al Doilea Război Mondial și prezentare de echipament,
armament și uniforme utilizate în timpul desfășurării războiului pe continentul european,
ținute în fața elevilor de clasa a IV-a și a VIII-a ai Școlii Gimnaziale nr. 280 „Mihail
Sebastian” din București, în cadrul programului educațional „Ore de Istorie Vie”.
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ACTIUNI 2017

17 martie - „Ore de Istorie Vie” la Șc. Gen. nr. 167, București
13 mai - Zilele Muzeului Militar Național, București
20 mai - Noaptea Muzeelor, Muzeul Municipiului București
27 mai - Ziua Porților Deschise la Bg. 30 Gardă „M. Viteazul”, București
06 iulie - Școala de Vară (1), Muzeul Municipiului București 
13 iulie - Școala de Vară (2), Muzeul Municipiului București
20 iulie - Școala de Vară (3), Muzeul Municipiului București
27 iulie - Școala de Vară (4), Muzeul Municipiului București
29 septembrie - „Ore de Istorie Vie” la Liceul Teoretic „Școala mea”
11 octombrie - Conferință Muzeul Nicolae Minovici, București (1)
25 octombrie - Conferință Muzeul Nicolae Minovici, București (2)
08 noiembrie - Conferință Muzeul Nicolae Minovici, București (3)
22 noiembrie - Conferință Muzeul Nicolae Minovici, București (4)
24 noiembrie - „Ore de Istorie Vie” la Școala gimnazială nr. 195
01 decembrie - Ziua Națională a României, Dobroești (jud. Ilfov)
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17 MARTIE 2017 
„Ore de Istorie Vie” la Școala Generală nr. 167, București

Prelegeri cu tema celui de-Al Doilea Război Mondial și prezentare de echipament,
armament și uniforme utilizate în timpul desfășurării războiului pe continentul european,
ținute în fața elevilor pasionați de istorie din clasele VI – VIII ai Școlii Generale nr. 167 din
București, în cadrul programului educațional „Ore de Istorie Vie”.
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13 MAI 2017 
Zilele Muzeului Militar Național, București

Marcarea a 75 de ani de la debutul Bătăliei de la Stalingrad (iulie 1942), prin reconstituirea
unei poziții de tragere din timpul Campaniei din Răsărit, prin prezentarea de echipament,
armament și uniforme utilizate de forțele române, germane și sovietice în prima parte a
Bătăliei de la Stalingrad.
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20 MAI 2017
Noaptea Muzeelor – Muzeul Municipiului București (Palatul Suțu)

Reconstituirea unei poziții de tragere și prezentarea echipamentului, a armamentului și
a uniformelor utilizate de combatanții români, germani și sovietici în timpul Bătăliei de
la Stalingrad (1942).
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27 MAI 2017
Ziua Porților Deschise – Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”

Reconstituirea unei poziții de tragere și prezentarea evoluției uniformelor,
echipamentului și a armamentului utilizat de către infanteria română, germană și
sovietică în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial (1941 – 1945). La prezentarea ARI
au asistat și 50 de elevi din Covasna veniți special pentru aceasta la București.
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6 – 27 IULIE 2017 
Școala de Vară a Muzeului Municipiului București
„Vara Istoriei pe Calea Victoriei” (Casa Filipescu - Cesianu)

Prelegeri cu tema celui de-Al Doilea Război Mondial și prezentare de echipament,
armament și uniforme utilizate în timpul desfășurării războiului pe continentul
european, ținute în fața a 50 de copii, pe parcursul a patru zile în cadrul programului
educațional „Ore de Istorie Vie”.
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29 SEPTEMBRIE 2017
Ore de Istorie Vie la Liceul Teoretic „Școala mea”, București

Prelegeri cu tema celui de-Al Doilea Război Mondial și prezentare de echipament,
armament și uniforme utilizate în timpul desfășurării războiului pe continentul
european, ținute în fața elevilor înscriși la Clubul de Istorie din cadrul Liceului Teoretic
„Școala mea” din București, în cadrul programului educațional „Ore de Istorie Vie”.
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11 OCTOMBRIE – 22 NOIEMBRIE 2017 
Conferințele celui de-Al Doilea Război Mondial
Muzeul Nicolae Minovici

Serie de conferințe cu tema celui de-Al Doilea Război Mondial și prezentare de
echipament, armament și uniforme utilizate în timpul desfășurării războiului pe
continentul european, ținute pe parcursul a patru zile diferite în cadrul programului
educațional „Ore de Istorie Vie”.
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24 NOIEMBRIE 2017
Ore de Istorie Vie la Școala Gimnazială nr. 195, București

Prelegeri cu tema celui de-Al Doilea Război Mondial și prezentare de echipament,
armament și uniforme utilizate în timpul desfășurării războiului pe continentul
european, ținute în fața elevilor clasei a III-a A din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 195 din
București, în cadrul programului educațional „Ore de Istorie Vie”.
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1 DECEMBRIE 2017 
Ziua Națională a României la Dobroești (jud. Ilfov)

Prezentare de echipament, armament și uniforme utilizate de către Armata Română în
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial în cadrul programului educațional „Ore de
Istorie Vie”.
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30 martie - „Ore de Istorie Vie” la Școala gimnazială nr. 195
19 mai - Noaptea Muzeelor, Muzeul Municipiului București
26 mai – Ziua Porților Deschise la Bg. 30 Gardă „M. Viteazul”, București
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30 MARTIE 2018
Săptămâna Altfel la Școala Gimnazială nr. 195, București

Prelegeri cu tema celui de-Al Doilea Război Mondial și prezentare de echipament,
armament și uniforme utilizate în timpul desfășurării războiului pe continentul
european, ținute în fața elevilor claselor a III-a și a IV-a din cadrul Școlii Gimnaziale
nr. 195 din București, în cadrul programului educațional „Ore de Istorie Vie”.
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19 MAI 2018
Noaptea Muzeelor – Muzeul Municipiului București (Palatul Suțu)

Reconstituirea unui punct de comandă și prezentarea echipamentului, a armamentului
și a uniformelor utilizate de combatanții români, germani și sovietici în timpul luptelor
din Kuban din primăvara anului 1943.
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26 MAI 2018
Ziua Porților Deschise – Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”

Prezentarea evoluției uniformelor, echipamentului și a armamentului utilizat de către
infanteria română, germană și sovietică în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
(1941 – 1945).
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www.redescoperaistoria.ro

facebook.com/RedescoperaIstoria
contact@redescoperaistoria.ro


