
                     SIMPOZION  ZIUA  ARMATEI  ROMÂNIEI 
 

ANCMRR ”Gl. Traian Moșoiu” – Filiala Bihor a organizat în data de 20.10.2022 la sala 

de conferințe a Centrului de Excelență NATO HUMINT INTELIGENCE din garnizoana Oradea, 

un simpozion dedicat sărbătoririi Zilei Armatei României, 25 octombrie, intitulat : ”Armata 

României în noul context geopolitic și geostrategic”, în parteneriat cu Garnizoana Oradea , 

Cercul Militar Oradea, Centrul de Excelență NATO HUMINT INTELIGENCE din Oradea, 

Centrul 54 Comunicații și Tehnologia Informațiilor din Oradea, CMJ Bihor, Universitatea Agora 

din Oradea, ANCE ”Regina Maria” – Filiala Bihor. 

 Moderatorul simpozionului a fost domnul Gl. Bg. (Rtg.) Conf. Univ. Dr. Vasile Creț, 

primvicepreședintele ANCMRR ”Gl. Traian Moșoiu” – Filiala Bihor iar organizatorii acestei 

activități au fost Lt. Col. (Rtg.) Dipl. Ec. Tudor Alexandru – Costel, secretarul executiv și Col. 

(R.) Soran Virgil, șeful aparatului de lucru, membri ai aceleiași filiale. 

 Simpozionul a debutat cu salutul Locțiitorului Centrului de Excelență NATO HUMINT 

INTELIGENCE, Col. Cuc Mircea, adresat participanților. 

 S-a intonat imnul național al României și imnul Europei în interpretarea orchestrei 

simfonice a Liceului de Arte din Oradea care apoi au mai interpretat fragmente din Rapsodia 

Română, de George Enescu și Valsul Gramofonului, de Eugen Doga, avînd la pupitrul dirijoral 

pe distinsa doamnă Nagy Viola. Mulțumiri întregului colectiv de profesori și elevi, componenți 

ai orchestrei simfonice, nominalizînd pe profesorii Lupșe Laura, Ionoi Alexandra, Mirescu 

Georgiana, Borzași David, Benczedi Monica, elevul de clasa a XII-a Costin Albert, concert 

maestrul orchestrei, elevul Popa Ion, cel care stăpînește perfect clarinetul.  

 Emoțiile doamnei directoare Bondor Mihaela și a domnului Bordeianu Adrian au fost 

trăite de aceștia la maxim. 

 În cadrul simpozionului au conferențiat următorii : 

-D-l. Col (r) dr. Marian Dincă care a prezentat un material cu tema : ”NATO și securitatea 

euroatlantică. România un rol important pe flancul estic al alianței.” 

-D-l. Col. dr. Kis Alexandru care a prezentat un material cu tema : ”Centrul de Excelență NATO 

HUMINT din Oradea în cadrul NATO.” 

-D-l. Prof. Univ. Dr. Viorel Faur care a prezentat un material cu tema : ”Armata României și 

societatea civilă.” 

-D-L. Prof. Univ. Dr. Antonio Faur care a prezentat un material cu tema : ”Documente 

diplomatice franceze privitoare la Transilvania de nord în perioada 1941 – 1942.” 

-D-l. Gl .Bg. (Rtg.) Dr. Conf. Univ. Vasile Creț care a prezentat un material cu tema : 

”Sărbătorirea Zilei Armatei Române, moment de bucurie pentru toți militarii.” 

 După prezentarea materialelor, care au fost de înaltă ținută științifică, a urmat un program 

artistic susținut de elevii școlii gimnaziale din Hidișelul de Sus, constituit în grupul folkloric 

”Florile Hidișelului”, coordonat de doamna director, profesor Elena Moza și doamna profesor 

Anca Călinescu. Toți elevii au fost echipați în portul popular caracteristic zonei folclorice, 

interpretînd cu trăire și emoție cîntecele pregătite. 

 Grupul folkloric ”Mugurelul Bihorului” al școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir, 

coordonat de doamna director, profesor Codău Teodora și doamna profesor Lung Doina, a 

prezentat un frumos montaj literar intitulat ”Omagiu Armatei Române” în care elevii din clasele 

a VII-a și a II-a au recitat poezii și au interpretat cîntece patriotice, fiind aplaudați de către 

auditoriu la scenă deschisă. 

 La eveniment ne-au onorat cu prezența și au participat : Col. Cuc Mircea, locțiitorul 

comandantului Centrului de Excelență NATO, Lt. Col. Bretea Călin Adrian, comandantul CMJ 

Bihor, Lt. Miclăuș Nicoleta, înlocuitorul comandantului garnizoanei Oradea și psiholog al 

unității. 

 Au fost de asemenea prezenți : Col. (Rtg.) Avram Alexe, președintele ANCMRR din 

Zalău, însoțit de 6 ofițeri în rezervă și în retragere, Col. (Rtg.) Poinar Dan Nicolae, președintele 



ANCE ”Regina Maria”, filiala Bihor, Plt. Adj. Mirică Florin, șeful Cercului Militar Oradea, Col. 

(Rtg.) Păcală Nicolae, președintele Subfilialei ANCMRR din Beiuș însoțit de 4 cadre militare în 

rezervă și în retragere, Col. (Rtg.) Ciuta Alexandru, președintele ANCMRR din MAI, Filiala 

Bihor, Col. (Rtg.) Petrean Ioan, președintele ANCMRR al SRI, Filiala Bihor, Col. (Rtg.) Brejea 

Dan Valer, președintele ANCMRR al Penitenciarului Oradea, însoțiți de colegii lor, membri ai 

asociațiilor. 

 Printre participanți remarcăm și pe domnii : Gl. Mr. (Rtg.) Lungu Mihai Corneliu, Gl. Bg. 

(Rtg.) Todor Gheorghe, Gl. Bg. (R.) Șuta Mircea, membri ai asociației din M.Ap.N., Gl. (Rtg.) 

Merca Viorel, din MAI, Col. Med. (Rtg.) Botoș Mircea, Col. (Rtg.) prof. univ. dr. Andronic 

Benoni. 

 După terminarea simpozionului și a programului artistic a urmat o masă camaraderească 

la popota garnizoanei Oradea. 
Președinte ANCMRR ”General TRAIAN MOSOIU” - FILIALA BIHOR 

Colonel (Rtg.)URSU ANGHEL 
Secretar Executiv  A.N.C.M.R.R. ,,General TRAIAN MOŞOIU” - FILIALA BIHOR       

Locotenent Colonel (Rtg.) Dipl.Ec.TUDOR ALEXANDRU – COSTEL 

 

 
 

 

 


