
 

       

ASOCIAȚIA  NAȚIONALĂ  A  CADRELOR MILITARE 

ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

FILIALA JUDEŢEANĂ GIURGIU  
„MIRCEA CEL BĂTRÂN”  

 

 

În data de 01 februarie a.c. au avut loc festivitățile prilejuite de 

aniversarea a 20 ani de la înființarea Filialei Județene Giurgiu „Mircea cel 

Bătrân” a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” ,  cu participarea membrilor 

întregii filiale, a reprezentanților conducerii ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”,- 

prim-vicepreședintele și șeful Departamentului Resurse Umane - și având ca 

invitați reprezentanții conducerii Filialei Ruse a Uniunii Ofițerilor și 

Subofițerilor în Rezervă din Republica Bulgaria (UOSR, vicepreședintele 

Consiliului Județean Giurgiu, reprezentanți ai prefecturi, municipalității, 

președinții structurilor asociative locale ale rezerviștilor din Sistemul de Apărare 

Ordine Publică și Securitate Națională  precum și membrii marcanți ai altor 

autorități giurgiuvene. 

La ceremonia oficială  de deschidere a festivităților aniversare, 

președintele Filialei a subliniat semnificația aniversării și a oferit plachete și 

diplome aniversare fondatorilor  Filialei din Giurgiu  și reprezentanților 

camarazilor bulgari,  cu care se cooperează de o lungă perioadă de timp. 

În cadrul acestei ceremonii, prim-vicepreședintele ANCMRR a prezentat 

mesajul președintelui Asociației noastre prin care „se transmit felicitări pentru 

aniversare și mulțumiri pentru întreaga activitatea a Filiale,  de la înființare 

până în prezent”. S-a subliniat că în context national, Filială Județeană 

„reprezintă un model de activitate pentru mișcarea asociativă a rezerviștilor 

militari și un fanion al promovării relațiilor de prietenie și cooperare cu 

structuri asociative din țara vecină” 

În același mesaj s-a solicitat oaspeților  prezenți la festivități transmiterea  

salutului camaraderesc din partea domnului general-locotenent (rtr) Neculai 

Băhnăreanu, președintele ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, adresat domnului 

general (r) Stoian Stoikov, președintele UOSR precum și asigurarea că „vom 

acționa pentru ridicarea și dezvoltarea  nivelului cooperării bilaterale cu 

camarazii bulgari”. 

La finalul ceremoniei aniversare a fost acordată Filialei Județene Giurgiu 

„Mircea cel Bătrân” a ANCMRR,„Emblema de Onoare” a Asociației Noastre. 

 

                        La mulți ani membrilor și Filialei Județene Giurgiu! 

A consemnat  

Col.(rtr) ing. Marin Andrei 

 



 

 

 

      
 

   
 

 

 



 

 

 

       
 

 

    
 



       
 

   



   
 

 

 


