
A.N.C.M.R.R. „General TRAIAN MOȘOIU” - Filiala Bihor, în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Oradea, Garnizoana Oradea, Centrul Militar Județean Bihor, Cercul Militar Oradea, 

Universitatea Agora, Universitatea Oradea, A.N.C.E. „Regina Maria” - filiala Bihor, A.N.V.R.-Filiala 

Bihor, a organizat un simpozion dedicat Zilei Unirii Principatelor Române, în data de 20.01.2023 orele 

11.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea ”Gl. Traian Moșoiu”, cu titlul  

 

„Unirea Principatelor Române moment crucial în istoria României”. 

 

 Moderatorul simpozionului a fost dl.gl.bg.(rtr.) conf.univ.dr. VASILE CREȚ. 

 În cadrul simpozionului au conferențiat următorii: 

1. D-na prof.dr. LIVIA  GHIURCUȚA, cadru didactic la Școala gimnazială „Dimitrie Cantemir”, care 

a prezentat materialul „Unirea Principatelor Române – un ideal împlinit al românilor”. 

2. Dl.col.(rtr) dr. CONSTANTIN MOȘINCAT, istoric militar, care a prezentat materialul  „Alexandru 

Ioan Cuza – domn ales”. 

3. Dl.prof.univ.dr. HABIL SORIN ȘIPOȘ, istoric și directorul Școlii doctorale de istorie, Universitatea 

Oradea, care a prezentat materialul „Unirea de la 1859, între argumentele trecutului istoric și 

realitățile geopolitice din epocă”. 

În continuarea simpozionului a urmat un program artistic susținut de: 

 -  Grupul folcloric „Florile Hidișelului” al Școlii gimnaziale Hidișelu de Sus coordonat de d-na 

director prof. ELENA MOZA și d-na prof. ANCA CĂLINESCU care au interpretat câteva cântece 

patriotice. 

-  DACIANA MICULA de 10 ani, elevă în clasa a IV- a la Școala privată „Winie Academy”, laureată 

a unei ediții în cadrul emisiunii concurs „Vedeta familiei”, organizată de Televiziunea Română, care a 

interpretat două piese de muzică ușoară, coordonată de d-na prof. VALERIA DINU MIȘCUȚIU. 

-  Dl. prof. ANDREI CORB, cadru didactic la Școala gimnazială „Dimitrie Cantemir”, care a susținut 

un recital folcloric, acompaniat de renumitul taragotist PETRICĂ POPA. 

- Liceul de Arte în frunte cu d-na. director prof. MIHAELA GETA BONDOR care a prezentat un 

program de excepție cu Corul de elevi „ARISTON” , ce au intonat imnul României precum și două 

prelucrări folclorice, Ansamblul folcloric al liceului alcătuit din instrumentiști și un grup folcloric 

condus de dl.prof. ADRIAN MIESCU și d-na.prof. FANYA ROXANA care au delectat asistența cu 

cântece patriotice și un inedit moment folcloric, unde interpreta de muzică populară eleva OANA 

BERDIE a interpretat două cântece din repertoriul popular. 

Simpozionul  s-a încheiat cu Hora Unirii la care toți participanții și-au adus contribuția cu 

multă voie bună . 

Au fost invitați să participe la simpozion, studenți, cadre universitare, elevi și cadre didactice 

de la Liceul de Arte, Colegiul Național „Emanoil Gojdu”, Colegiul Național „Iosif Vulcan” , Liceul 

„Lucian Blaga”, Liceul „Aurel Lazăr”, precum și intelectuali, cetățeni ai Municipiului Oradea și cadre 

militare în activitate, în rezervă și în retragere din structurile de apărare, ordine publică și securitate 

națională. 

 A consemnat , 

SECRETAR EXECUTIV A.N.C.M.R.R. ,,General TRAIAN MOŞOIU” - FILIALA BIHOR       

Locotenent  colonel (rtr.) dipl.ec.    TUDOR ALEXANDRU – COSTEL 

Șeful Aparatului de Lucru 

Colonel (r.)  Soran Virgil 

 


