
ADUNAREA GENERALĂ LA FILIALA JUDEȚEANĂ GORJ ,, GENERAL IOAN CULCER,, 

A ANCMRR ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” 

 

Membrii Filialei județene ,,General Ioan Culcer” a ANCMRR  ,,Alexandru Ioan Cuza” 

au participat la Adunarea generala anuală din 14.04.2022, care a analizat și dezbătut activitatea 

filialei din aprilie anul trecut până în prezent, stabilind obiectivele de lucru pentru anul acesta. 

Coordonați de președintele Filialei, colonelul (r) Emanuel BĂRBULESCU, rezerviștii 

cu atribuții de conducere pe domenii specifice: lt.col.(rtr) Constantin ALBU - cenzor, lt col (r) 

Severius CALOTĂ - prim-vicepreședinte, plt.adj. principal (r) Florin CĂPĂȚÎNĂ, col.(r) Petre 

TIȚA - secretar executiv, au prezentat participanților stadiul îndeplinirii programelor care se 

referă la colaborarea cu unitățile militare din garnizoană, cu instituțiile statului român, 

Prefectura, Consiliul Județean, Primăria municipiului Tg Jiu, cu asociațiile de pensionari civili, 

parteneriatele educaționale și colaborarea cu structurile asociative din garnizoană. 

Dl. general maior (rtr) dr Ion PÎLȘOIU, reprezentant al conducerii centrale a ANCMRR 

,,Alexandru Ioan Cuza” a participat la adunare și a apreciat pozitiv activitatea din filială, 

asigurându-ne de sprijinul concret și permanent al conducerii centrale. 

Participanți la eveniment, prefectul de Gorj, dl Marcel IACOBESCU și vicepreședintele 

Consiliului Județean Gorj, dl. profesor Gheorghe NICHIFOR au subliniat participarea 

rezerviștilor gorjeni la viața comunității și au felicitat membrii filialei pentru rezultatele obținute 

și obiectivele îndeplinite. 

Colonel (r) Emanuel BĂRBULESCU 

 

foto- adunarea generală -filiala județeană Gorj ,,General Ioan Culcer” a ANCMRR ,,A.I Cuza” 

(comandantul garnizoanei Tg- Jiu, colonelul Gheorghe ANDRONESCU, vicepreședintele Consiliului 

Județean Gorj,   prof. Gheorghe NICHIFOR, dl. gl.bg. (rtr ) Ion BĂRBULESCU-președinte de onoare 

al filialei, dl. gl. mr.( rtr.) Ion PÎLȘOIU, membru în Biroul Permanent Central al ANCMRR ,,A.I Cuza,,-

coordonator filială, prefectul județului Gorj, dl. Marcel IACOBESCU,  președintele filialei județene 

Gorj ,,General Ioan Culcer” dl. colonel (r ) Emanuel BĂRBULESCU 



                  

-foto 2 – cuvântul de deschidere al președintelui filialei;  

în dreapta imaginii, Prefectul județului Gorj, dl Marcel IACOBESCU 

 

                        foto- membrii ai filialei -aspecte din sala 

 

                      foto- echipa de redactare a procesului verbal  

 

 


