
Gaudeamus Igitur s-a auzit ieri si la AFT
Ieri, pe platoul Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu ", mediul militar academic si cel civil
sibian au participat la festivitatea de deschidere a anului universitar 2010 - 2011. Festivitatea din acest an
a avut caracter de noutate, la activitate participand toate institutiile de invatamant militar din garnizoana
Sibiu, alaturi de studentii academiei fiind prezenti cursantii centrelor de pregatire profesionala continua -
Şcoala de Aplicatie pentru Unitati Sprijin de Lupta "General Eremia Grigorescu ", respectiv Centrul de
Instruire pentru Comunicatii si Informatica "Decebal ". Au fost prezenti, in calitate de invitati la
manifestare, seful Directiei Structuri si Planificarea inzestrarii din cadrul Statului Major General,
general-maior dr. Virgil Balaceanu, loctiitorul sefului Statului Major al Fortelor Terestre, general-maior
dr. Mircea Savu, Comandantul Comandamentului Comunicatiilor si Informaticii, general de brigada Ion
Ceraceanu, vicepresedintele Consiliului Judetean Sibiu, avocat Constantin Şovaiala, viceprimarul
municipiului Sibiu, Virgil Popa, rectori ai universitatilor din Sibiu, comandantii unitatilor din cadrul
Sistemului National de Aparare din Garnizoana Sibiu, reprezentanti ai Asociatiei Nationale a Cadrelor
Militare in Rezerva si in Retragere, parinti si apropiati ai studentilor. Festivitatea a fost deschisa de
rectorului academiei, colonel prof.univ.dr. Benoni Sfarlog, care a adresat un bun venit distinsilor invitati,
efectivelor participante la activitate, coordonata principala a discursului axandu-se pe necesitatea
pregatirii la un nivel cat mai ridicat de calitate in toate domeniile si a intregului personal. Dupa slujba de
binecuvantare au fost prezentate mesajele transmise cu acest prilej de catre ministrul Apararii Nationale,
Gabriel Oprea, seful Statului Major General, amiral prof.univ.dr. Gheorghe Marin si seful Statului Major
al Fortelor Terestre, general-maior dr. Dan Ghica-Radu. Au urmat alocutiunile reprezentantului
studentilor, ale reprezentantilor autoritatilor publice locale si centrale, dandu-se citire si declaratiei
ambasadorului SUA, Mark Gitenstein legat de moartea bravilor militari romani - serg.maj. Marius Florin
Fleches si soldat Cristina Pentru Filip.

Cuvinte cheie: avocat  cristina  consiliului judetean sibiu  consiliului judetean  virgil popa  academiei
fortelor terestre  nicolae balcescu  ministrul apararii  invatamant  presedintele consiliului judetean sibiu
comanda  invata  mie

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/avocat
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cristina
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliului+judetean+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliului+judetean
https://www.sibiul.ro/cauta/1/virgil+popa
https://www.sibiul.ro/cauta/1/academiei+fortelor+terestre
https://www.sibiul.ro/cauta/1/academiei+fortelor+terestre
https://www.sibiul.ro/cauta/1/nicolae+balcescu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ministrul+apararii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/invatamant
https://www.sibiul.ro/cauta/1/presedintele+consiliului+judetean+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/comanda
https://www.sibiul.ro/cauta/1/invata
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mie

