
                      Ședința lunară a Filialei Orășenești Breaza 

 
În prezent Filiala Orășenească Breaza are un număr de 18 membri proveniți din cadre 

militare în rezervă și retragere, dar și din personalități ale orașului care și-au dorit participarea la 

activitățile sociale și patriotice ale Asociației. 

Marți 17 ianuarie, a avut loc prima întâlnire a membrilor asociației pe anul 2023, 

moment de bilanț al anului anterior, ca organizare și  participare la evenimentele sociale ale 

localității, dar și ca proiectare a intențiilor pentru noul an. A fost prezent viceprimarul orașului 

Breaza dl. Emanuel Necula. 

Gazda întâlnirilor noastre, Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, prin 

comandantul unității, col.dr.ing. Aurel-Constantin Neagu și directorul adjunct, prof.dr. Aurel 

Constantin Soare, ne-au pregătit o frumoasă surpriză, prezentându-ne baza materială și 

preocupările instituției ce stau la baza rezultatelor deosebite obținute constant, în cadrul 

procesului de învățământ al tinerilor elevi cantemiriști. 

Noi, cantemireștii de mai ieri, am retrăit cu bucurie și emoție moment cu moment. În 

traseul de vizită organizat, trecând în liniște și admirație pe lângă binecunoscutul platou al 

Colegiului, unde mai multe clase de elevi executau o oră de pregătire militară am tresărit, firesc 

la comanda „Atențiune!”. Am primit cu drag onorul lor și parcă pentru o clipă ne-am fi dorit să 

mai fim încă o dată în postura lor. 

Transmitem și pe această cale mulțumiri conducerii Colegiului Național Militar 

„Dimitrie Cantemir” Breaza, pentru implicare în buna desfășurare a întâlnirilor lunare ale 

asociației și pentru susținerea legăturii dintre generațiile active și în rezervă ale cadrelor militare 

din Breaza. 

În imagini sunt participanții la ședința din luna ianuarie 2023: 

Viceprimar Emanuel Necula, general de brigadă Vasile Căciulan, colonel Liviu 

Bumbăcea, colonel Gheorghe Buruiană, colonel Alexandru Cazan, colonel Ion Georgescu, 

colonel Gheorghe Goran, colonel Vasile Tănase, comandor Ioan Toma, căpitan Constantin 

Bălășescu, slt. Dan Bărtușică, slt. Gabriel Bogdan, slt. Gheorghe Richea, locotenent colonel 

Constantin Dobre - președintele Filialei.  

A consemnat: col.(rtr) Alexandru Cazan 

 



 

 


