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Eveniment jubiliar la Arad - 30 de ani de activitate a Filialei 

„Ziridava” a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și 

Retragere 
Am avut onoarea de a conduce Şedinţa Solemnă la Aniversarea a 30 de ani de la înființarea Filialei 

Județene „Ziridava” Arad a Asociaței Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru 

Ioan Cuza”, a fost o aniversare plină de bucurie la care au participat 140 de persoane printre care multe 

cadre militare; 

Invitati:  

-domnul Doru Sinaci subprefect al judeţului Arad, domnul Gheorghe Stoian ,secretar general al 

prefecturi judeţului Arad ; 

- domnul  Ionel Bulbuc,vicepreşedinte al Consiliului Județean Arad, doamna director Ioana 

Engelhardt - Centrul Cultural Judeţean Arad; 

 - domnul  Lazăr Faur ,viceprimar Primaria Arad; 

-IPS Timotei Seviciu Arhiepiscopia Aradului, inspector eparhial preot Tiberiu Ardelean; 

- comandantul Batalionului 191I ”colonel Radu Golescu” lt.col. Ioan Sorin Semeniuc, mr.preot 

militar Adrian David; 

- comandantul Centrului Militar Judeţean Arad,lt.col. Dan Margărint; 

- delegaţia Clubului Rezerviştilor din Szeged- preşedinte Mr. Csepi Laszlo; 

- delegaţia Clubului Rezerviştilor  din Bekescsaba- preşedinte Csuvarszki Janos; 

- Primaria Șiria,(domnul primar Boţ Valentin,doamna consilier judeţean Garofiţa Popa); 

- Primaria Ghioroc,(domnul primar Popi–Morodan Corneliu, domnul secretar Cismaş Gheorghe, 

preot paroh Valentin Savuşcă, parohia Minis; 

- Doamne si domni dedicaţi prozei si poeziei, membrii susţinători ai filialei; 

- Evenimentul a debutat cu intonarea imnului de stat al României interpretat a cappella de către 

Anastasia Maria Solomie elevă în clasa a IX a a Colegiului  de artă ”Sabin Drăgoi” din Arad; 

- Am ţinut  un moment de reculegere în amintirea cadrelor militare din rezervă şi în retragere care 

au plecat la oastea din ceruri în tot acest timp,părintele David Adrian ţinând o scurtă slujbă; 

- Generalul maior (rtg) Vasile Ionel Heredea a luat cuvântul prezentând istoria celor 30 de ani de 

activitate a Filialei „Ziridava” Arad, în care cadrele militare în rezervă şi în retragere au fost implicate în 

diferite activități.   

- Înalt prea Sfinția Sa Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a amintit faptul că Armata are un 

rol hotărâtor în apărarea țării, a familiei și credinței în Dumnezeu, de aceea Biserica Ortodoxă Română a 

fost mereu alături de Armată.  

- a luat cuvântul domnul dr. Doru Sinaci – subprefectul judeţului Arad, care a felicitat Filiala 

Judeţeană a cadrelor militare în rezervă şi în retragere “Ziridava”   Arad pentru cei 30 de ani de activitate, 

amintind faptul că Patria are nevoie de Armată și totodată sugerând că Aradul are nevoie de o fanfară 

militară. „Nu lăsati armele, luptați în continuare”, a fost cuvântul de încheiere; 
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- A luat cuvântul  vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Ionel Bulbuc, care a amintit faptul că 

veteranii care au luptat pe front nu trebuie uitați niciodată, pentru că ei au fost cei care au luptat pentru 

acest popor; 

-  A luat cuvântul viceprimarul Aradului, Lazăr Faur, spunând că Armata are un rol important în 

viața unui bărbat pentru că îl face disciplinat și ordonat; 

-  Au luat cuvântul şi preşedinţii celor doua cluburi de rezervişti invitate, respectiv președintele 

Clubului rezerviștilor  de la Szeged, maiorul Csepi Laszlo, şi președintele clubului rezerviștilor  de la 

Bekescsaba, Csuvarskzi  Janoș, care la rândul lor au felicitat Filiala Arădeană „Ziridava” pentru cei 30 de 

ani de activitate, mulțumind totodată președintelui filialei pentru invitația de a participa la acest deosebit 

eveniment.  

- A urmat ceremonia de decernare a diplomelor aniversare și insigne jubiliare,  a medaliilor și a 

plachetelor jubiliare, după care a avut loc un moment muzical susţinut de  domnişoara Anastasia Maria 

Solomie, un talent al urbei noastre minunate , Arad.  

- S-a trecut la servirea mesei, în care meniul a fost unul cazon, respectiv fasole cu ciolan si cârnaţ 

cu garniturâ de salată de ceapă roşie si varză nouă, amintindu-ne tuturor și întorcându-ne în timp la 

perioada cătăniei. 

-  Mulţumesc sponsorilor care au contribuit la realizarea acestui eveniment deosebit din viața tuturor 

rezerviștilor militari și nu numai, amintim:  Prefectura Arad, Consiliul Județean Arad, Primăria 

Municipiului Arad, Centrul Cultural Județean Arad, Primăria Comunei Ghioroc, Primăria Comunei Șiria, 

SC Cerbul Albastru SRL, Agro Țucudean Curtici, și nu în ultimul rând familia Dămoc din Ineu.  

 Tin să multumesc domnilor  Gheorghe Stoian şi Doru Sinaci, care au fost în permanenţă alături 

de noi si ne-au sprijinit in ducerea la capat a acestui eveniment. 

 Multumesc domnului gl.mr.(rtr.) Heredea Vasile Ionel pentru toti anii petrecuti in filiala alaturi 

de dânsul, ca si cadru militar in rezerva si retragere, pentru tot ceea ce a făcut  face si va face in 

continuare, pentru asociatie. 

-  pe această cale, îi multumesc  colegului nostru col.(rtr) Arion Vasile , coordonatorul de proiect 

cu CCJ Arad. 

- Multumiri  tuturor care dealungul acestor ani şi in special a ultimilor 5 ani au fost, sunt si vor fi 

cu noi. 

 La ceas aniversar, noi rezerviştii, putem spune despre noi că aprecierea corectă a serviciului 

militar activ ori în rezervă, necesită mult mai multă atenţie, necesită curaj şi independenţă, atât 

din partea armatei cât şi din partea societăţii civile. Numai atunci recunoaşterea, respectul şi 

onoarea nu vor fi cuvinte rostite în vânt. 

 Astăzi este Ziua Rezervistului Militar, prilej cu care,  permiteţi să adresez un sincer la multi 

ani, cu sănătate si fericire, tuturor cadrelor militare în rezervă şi în retragere. 

 LA MULŢI ANI CAMARAZI! 

- Acest eveniment jubiliar a reușit să readucă în sufletele tuturor celor prezenți mândria de a fi 

român, mândria fiecărui rezervist militar că a făcut parte din Armata Română, cea care a fost 

mereu prezentă acolo unde țara avea nevoie. 

- Nu pot să închei înainte de a felicita pe toți cei care au participat la  organizarea  acestui eveniment 

deosebit din viața municipiului si județului Arad, amintindu-ne faptul că Armata Română a fost 

mereu aproape de popor. „Armata este inima și sufletul unei națiuni”, iar națiunea care nu va mai 

avea Armată va dispărea din istorie. Dragi camarazi, nu lăsați armele jos, pentru noi, copii noștrii 

și pentru țară! 

Preşedintele ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” Filiala Judeţeană „Ziridava” Arad 

Colonel (rtr)   Sandu Crişan 

 

 

 


