
                          ADUNAREA  GENERALĂ  ANUALĂ 
 

In ziua de 16 martie 2023  a avut loc Adunarea generală anuală de analiză a activității 
Filialei Județene  Bacău, din martie anul trecut  până astăzi și de aprobare a unor documente 
ce au intregit  demersul nostru către  perfecțonare si eficientizare permanentă a stilului si 
metodelor de muncă și depășire a unor neâmpliniri. 

Am fost onorați de prezența domnului general (rtr) Mihălcioiu Constantin  si a domnului 
colonel (rtr) Ivanof Dănuț  din partea conducerii centrale  a Asociatiei noastre. 

Ne-au onorat cu prezența: domnul  subprefect Narcis Jitaru, domnul comandor Ioan 
Mischie, comandantul garnizoanei Bacău,  doamna Ioana Leonte, președinta Ligii pensionarilor 
din  județul Bacău, colegii militari rezerviști  din M.I. prin domnul col.(rtr) Mircea Ieremia si 
domnul col.(rtr) Bejan Ion, din SRI prin domnul col.(rtr) Maxim Ion, domnii  Danut Voicu si  Petre 
Done din partea Asociatiei  judetene Bacău a Asociației Naționale  Cultului  Eroilor ,,Regina 
Maria” si domnul general (rtr)  Florea Vasile, președintele filialei judetene Bacau a veteranilor 
de razboi 
          Raportului comitetului filialei judetene a fost prezentat de col.(rtr)  Ciupercă Costel,   
presedintele acesteia, raport care a scos in evidță saltul calitativ in cuprinderea multor 
evenimente care s-au desfășurat in intervalul de timp analizat, dar a scos in evidență, fapt 
subliniat si de cei care au completat si analizat activitatile derulate in ultimul an si neâmplinirile 
legate de lipsa unei locații pentru Asociatia noastră . 
          Militarii rezervistii și-au exprimat totala dezamăgire față de conducerea garnizoanei, care, 
desi prin hotărâre judecătorească, incă din anul 2004, au avut alocate spatii la  
Cercul Militar, unde au functionat 32 de ani, acum refuză realocarea spațiilor de funcționare 
către asociatiilor noastre (ANCMRR, ANVR si Cultul Eroilor) in localul amintit.  
          Manifestarea  a fost apreciată de colegii rezervisti, materialele prezentate si discutiile au 
demonstrat atasamentul nostru față de țară și glia strabună . 
          Am incheiat cu o receptie prieteneasca, care ne-a unit si mai mult, atmosfera  creată fiind 
prielnică destinderii  si sudării colegialității si a prieteniei noastre. 
PATRIE-ONOARE- DEMNITATE! emblema ostaseasca , coordonata definitorie a gândirii si 
simțirii militarilor rezervisti ! 
 

 



 

 

 


