
                                 Membrii filialei județene Gorj ,,General Ioan Culcer" 

                                                      își sărbătoresc seniorii 

 

Cuprinsă în planul principalelor activități aprobat în adunarea generală, sărbătorirea grupei 

seniorilor a surprins  plăcut audiența participantă la Ziua Rezerviștului Militar.  Atunci au răspuns      

,,prezent"  numai doi seniori, a căror stare de sănătate a permis participarea la eveniment: col.(rtr) Ion 

NIMARĂ și col.(rtr) Ion TRAȘCĂ. Au primit, nu fără emoții, onorul din partea camarazilor și 

respectul membrilor filialei. Micile simboluri de recunoștință acordate seniorilor au venit să 

întărească aprecierea de care se bucură în cadrul filialei. 

            Sărbătoare cu repetiție 
            Stăruitori în demersurile asumate, odată cu eliminarea restricțiilor sanitare, o  delegație numită 

de președintele filialei, col.(r) Emanuel BĂRBULESCU a fost alături de familia d-lui col.(rtr) 

Constantintin TRANDAFIR la aniversarea a nouă decenii de viața ale acestuia. Membrii delegației, 

col.( rtr) Vasile CALOTĂ, col.(r)  Viorel VÎLCEANU, col.(rtr) I FOANENE și m.m.(rtr) Alexandru 

SCAFARU au înmânat diploma și simbolurile filialei în semn de prețuire. În jurul măsuței pe care 

tronau ceștile cu cafea aburindă oferite cu generozitate de gazdă, s-au depănat amintiri, s-au ascultat 

sfaturi despre cumpătare pentru păstrarea sănătății, glume și s-a ciocnit câte o cupă de șampanie. Un 

moment surpriză a fost și dialogul telefonic, legătura realizată prin intermediul telefoniei mobilă, cu 

președintele de Onoare al filialei, dl. gl.bg.(rtr) Ion BĂRBULESCU. Prietenia care îi leagă pe cei doi 

seniori a depășit parcursul activităților ca ofițeri activi și a continuat apoi situându-se printre membrii 

fondatori ai  filialei.  

           La aniversarea zilei de naştere  ne-am bucurat să fim printre cei care am  adresat cu onoare şi 

deosebită plăcere, calde felicitări, multă sănătate, viaţă îndelungată plină de bucurii alături de familie 

şi toţi cei pe care domnia sa îi preţuieşte. La mulți ani! 

           Seniorilor noștri, respect. 

           Pentru frumuseţea anilor care au trecut peste d-voastră şi pentru anii  care înseamnă 

sărbătoarea vieţii, permiteţi-ne să vă adresăm dragi seniori, tradiționalul  LA MULȚI ANI !, 

asigurându-vă de constanta noastră consideraţie şi preţuire!  

Președinte filiala Județeană Gorj 

Col.(r) Emanuel BĂRBULESCU 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



       
 

      
 

 

 

     
 

 


