COMUNICAT Nr. 11 din 24.08.2016
In data de 18 august 2016, o delegaţie A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”,
formată din: general (r) prof.univ.dr. Mihai ILIESCU, preşedinte, general-locotenent (r)
Victor DUMITRESCU, prim-vicepreşedinte, colonel (r) Nicolae BELGIU, şef
Departament Resurse Umane şi colonel (r) Traian NEGOIŢĂ, şef Serviciu Secretariat, a
participat la manifestările ce s-au desfăşurat în Municipiul Oradea prilejuite de împlinirea
a 100 de ani de la intrarea României în Războiul de Întregire a Neamului (1916-1918) şi
împlinirea a 100 de ani de când, prin Ordin Ministrului de Război, lua fiinţă la 14/15
august 1916, Divizia 11 Infanterie, mare unitate din vestul ţării cu impresionante tradiţii de
luptă.
Activitatea a fost organizată de Filiala A.N.C.M.R.R. Bihor „General Traian
Moşoiu” la Sala Primăriei din Oradea şi a avut următorul program: întâmpinarea
oficialităţilor, prezentarea onorului şi salutul drapelului de luptă al Diviziei 11 Infanterie; a
urmat intonarea Imnului Naţional al României şi un TE-DEUM oficiat de un sobor de
preoţi militari din structurile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din
garnizoana Oradea; au transmis mesaje aniversare - şeful Statului Major General, general
Nicolae CIUCĂ, prefectul Judeţului Bihor, ing.Adrian-Claudiu POP şi preşedintele
A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, general (r) prof.univ.dr. Mihai ILIESCU.
Au prezentat comunicări ştiinţifice: prof.univ.dr.Viorel FAUR- „Însemnătatea
istorică a intrării României în Primul Război Mondial” şi colonel (r) dr. Constantin
MOŞINCAT – „Mihai Viteazul. Începutul marşului spre Marea Unire” iar colonel (r)
Grigore BARTOŞ şi general-maior (r) Mihai-Corneliu LUNGU, au prezentat momente din
istoria, locul şi rolul Diviziei 11 Infanterie în luptele pentru apărarea pământului
strămoşesc şi s-a făcut apelul solemn al drapelelor de luptă ale marii unităţii şi unităţilor
din subordine.
Corul veteranilor „General Traian Moşoiu”, dirijor Ioan Fluieraş, a prezentat un
scurt recital de cântece patriotice. Preşedintele A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”,
general (r) prof.univ.dr. Mihai ILIESCU, a înmânat personalităţilor oficiale invitate la
activitate, membrilor Filialei A.N.C.M.R.R. Bihor, diplome de excelenţă şi plachete
aniversare.
Cei prezenţi s-au deplasat în Piaţa Unirii unde, în cadrul unui ceremonia militar şi
religios de mare încărcătură emoţională, s-a depus o coroană de flori la statuia ecvestră a
domnitorului Mihai Viteazul (statuie ridicată din contribuţia bănească a cadrelor militare
în rezervă şi în retragere din garnizoana Oradea).
Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea drapelelor istorice. A urmat o masă
camaraderească.
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Pe această cale, Biroul Permanent Central transmite tuturor membrilor Filialei
A.N.C.M.R.R. Bihor „General Traian Moşoiu”, cele mai sincere felicitări pentru reuşita
manifestare organizată, sănătate şi putere de muncă spre binele tuturor cadrelor militare în
rezervă şi în retragere, împliniri şi fericire în familiile lor dar şi în marea familie a
Asociaţiei noastre. Să ne revedem sănătoşi şi în anii ce vin !
BIROUL PERMANENT CENTRAL
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