
ȘEDINȚA  LUNARĂ 

 În 15.12.2022, a avut loc la sala de cultură a Cercului Militar Sibiu, ședința lunară a cadrelor 

militare în rezervă și retragere din filiala Sibiu „General Ilie Șteflea” a ANCMRR ” Al.I.Cuza”. 

 Ordinea de zi : 

1. Prezentare de carte :  

- Avram Iancu – antologie istorico – literară; 

- Studii astriste; 

- Ștefan Ludwig Roth și românii – antologie. 

A prezentat dl.prof.univ.dr. Lucian Giura, iar comentarii au fost făcute de: prof. univ.dr. Corvin 

Lupu, prof.univ.dr. Tiberiu Costăchescu, prof.univ.dr. Ciobanu Vasile, prof.univ. Silviu Guga, 

gl.bg.(rtr) prof.univ.dr. Lucian Troncotă și prof.dr. Vasile Crișan. La final, autorul a dat autografe și 

a fost felicitat de conducerea filialei. 

2. Înmânarea de diplome aniversare membrilor și susținătorilor, care au împlinit în anul 2022, 

vârsta de 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 și 95 ani. 

Un moment emoționant l-a constituit înmânarea de diplome celor doi camarazi, care au 

împlinit vârsta de 95 ani, respectiv col.(rtr) Nicolae Crăciun și col.(rtr) Nicolae Bâscă. Au fost 

felicitați prin aplauze, de toți participanții. 

3. Audierea de colinde prezentate de : 

- Grupul coral de la Crucea Roșie; 

- Corul pensionarilor civili  condus de dl. Bozdog Gheorghe – susținător; 

- Recitarea a două poezii de doamna ing. Jana Bunea, privind nașterea fiului Iisus Hristos; 

- Prezentarea  de colinde din zona istorică a Maramureșului și din locul său natal, de m.m. 

pr.(rtr) Longhin Tămâian. 

La final, președintele filialei județene, col. (rtr) IOAN LĂPĂDAT a urat camarazilor și 

susținătorilor, un Crăciun Fericit și un an nou cu sănătate, bucurii. 

Vă trimitem alăturat aspecte de la activitate. 

Mulțumim pe această cale conducerii Cercului Militar d-lui. Ltcol. Bucurenciu Marius, 

pentru sprijinul acordat în desfășurarea activităților și nu în ultimul rând conducerii ziarului Tribuna 

d-lui director Bițu Mircea, pentru faptul că a fost aproape de noi.  

     LA MULTI ANI ! 

Președinte filială col.(rtr) IOAN LĂPĂDAT 

 

 
 



    
 

     
 

     
 

 
 



      
 

   
 

 

 
 


