
                    SĂRBĂTORIREA  ZILEI  REZERVISTULUI  MILITAR 

 

 

În data de 31 mai 2022 la Cercul Militar Cluj-Napoca a avut loc festivitatea de sărbătorire a Zilei 

Rezervistului Militar organizată de Filiala Județeană Cluj a ANCMRR, prilej de mare bucurie și satisfacție 

pentru toți rezerviștii militari. 

Festivitatea a fost deschisă de președintele Filialei, col.(rtr) Ioan Pogan care a salutat participarea la 

adunare a  rezerviștilor de toate gradele din cadrul MApN, a delegațiilor din partea rezerviștilor MI, SRI, a 

veteranilor de război. De asemenea a anunțat prezența  prefectului județului Cluj, doamna Irina Munteanu, 

a episcopului vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, PS Benedict Bistrițeanu, din partea 

Primăriei Cluj-Napoca, a domnului Ionuț Țene, a șefului de stat major al Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, 

domnul colonel doctor Petru Pah, a șefului de stat major al CMZ Cluj, locotenent colonel Păuceanu 

Alexandru, a președintelui Asociației Veteranilor de Război, domnul gl.bg.(rtr) Constantin Mancaș, a 

președintelui ANCMR din M.I, domnul gl.bg. dr. (rtr) Petru Litan, a președintelui ACMR din SRI, domnul 

col.(rtr) Liviu Banias. 

Pentru început, a fost invitat să binecuvânteze adunarea și evenimentul Preasfinția  Sa Benedict, care 

în numele său  personal, al Arhiepiscopiei și al Înalt preasfinției Sale, Andrei Andreicuț, Mitropolit al 

Clujului, Maramureșului și Sălajului, a felicitat rezerviștii militari, subliniind strânsa legătură între Biserică 

și Armată. 

Prefectul județului, doamna Irina Munteanu și-a exprimat respectul și recunoștința pentru militari, 

pentru rezerviștii militari, care și-au asumat curajul și riscurile nobilei meserii pentru apărarea patriei. 

Mesajul  primarului Emil  Boc a fost transmis de către domnul Ioan Vasile Țene, șeful Biroului Învățământ, 

Cultură, Culte, Sport și Societate. 

Domnul col.(rtr) Cireap Gheorghe a dat citire mesajului președintelui ANCMRR, domnul gl.lt (rtr) 

Neculai Băhnăreanu cu prilejul Zilei Rezervistului Militar. 

În continuare, domnul președinte, col.(rtr) Ioan Pogan, a înmânat diplome de onoare, oficialităților 

prezente și unor invitați. 

A urmat apoi lansarea cărții „Un Secol de Prezență Militară  Românească în Garnizoana Bistrița” 

scrisă de un colectiv de ofițeri în rezervă din Bistrița și prezentată de domnul prof. univ. dr.gl.mr. Ioan 

Manci. 

În cuvântul său, președintele Filialei a felicitat și elogiat activitatea celor care cu cinste și onoare au 

slujit țara sub drapel, care au promovat interesele statului de drept, ale valorilor democratice, ale 

simbolurilor și intereselor naționale. Domnia sa a amintit despre solidaritate și camaraderie, dar și de 

impactul unor măsuri guvernamentale ce au viciat negativ viața rezerviștilor care nu trebuiau marginalizați, 

ci priviți și folosiți ca o sursă valorică acumulată în decenii, necesară tinerei generații și acestor vremuri 

extrem de complicate. 

A urmat un scurt recital al corului „Napoca – Viva” al ANCMRR Cluj, condus de domnul col.(rtr) 

Vasile Bod, din al cărui repertoriu nu a lipsit cunoscuta piesă corală „Pe-al nostru steag e scris unire”. 

Prima parte a activității s-a încheiat în acordurile Marșului Rezervistului Militar. 

În partea a doua, a urmat o activitate de socializare la restaurantul Complexului Militar de 

Garnizoană, unde s-a servit tradiționala mâncare ostășească  „fasole cu cârnați”, un pahar de vin și deserturi 

cu prăjituri. 

Pentru reușita acestei frumoase activități mulțumim comenzii Diviziei a 4-a Infanterie „Gemina”, 

personalului Popotei de Garnizoană și sponsorilor enumerați într-o listă atașată. 
    

 



           

 

                        



                       

 

 



 

SPONSORII 
Activității din 31 mai 20221 „Ziua rezervistului Militar” 

              1. SC. MULTI ROL PROD.COM.IMPEX  
                         Director general: Koncz Paul  
                         Catering : Fasole + Cârnați – 100 porții  
              2. SC BROTEX SRL  
                         Director general: Crișan Cristian  
                        Catering : Fasole + Cârnați – 30 porții  
              3. Cofetăria „NICOLA” - PROD. COFETĂRIE + PATISERIE  
                       Director general: Făgădar Ani  
              4. Cofetăria „BOEMA” - PROD. COFETĂRIE + PATISERIE  
                       Directori: Farcaș Dorin și Ramona  
              5. Cofetăria MARI – RELI - PROD. COFETĂRIE + PATISERIE  
                       Director: Moldovan Aurelia  
              6. SC LEON BAKER - BRUTĂRIE + PATISERIE  
                      Director general: Lung Leon  
              7. SC SAFE WAY INTERNATIONAL IMPEX SRL  
                      Răcoritoare, apă plată, apă minerală  
                      Director executiv: Cristian Purcaru  
              8. SC EXIMAL – IMPEX SRL – Apă minerală  
                      Director: Rusu Constantin  
              9. O9A Golden Foil (societate de publicitate) – Banner  
                     Director: Truță Ovidiu  
             10. I.P.B. INTERNATIONAL PAPER BUSINESS 
                     – Produse de papetărie și birotică  
                      Director general: Bodea Petre  

Mulțumim frumos sponsorilor care, prin ajutorul acordat, au făcut posibile activitățile 

organizate de „Ziua Rezervistului Militar” 



 


