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Programul manifestării:  

- Cuvânt de deschidere ;
col.r. Ilie STOICA

Asociaţia Judeţeană Argeş ,, Basarab I “  a Cadrelor Militare in Rezervă  şi în 
Retrgere în parteneriat cu Cercul Militar Pitești organizează în ziua de–

01 FEBRUARIE 2018-ORA  12.00 ,

157 
col.r. Ilie STOICA

-In memoriam ;
-Intendenţa armatei române- 2018;

Col. Nelu ANGHEL
-Donație de suflet pentru Biblioteca Cercului Militar Pitești;

mr.rtr. Florin CAMEN 
-Dineu Festiv organizat cu sprijinul Poptei de 

Garnizoană-Contribuție individuală -35 lei

01 01 februariefebruarie 2018 2018 Președintele  Asociației
col.r. Ilie STOICA



Cuvânt de deschidere
Col.rtr. Ilie STOICACol.rtr. Ilie STOICA

In fiecare an, la 1 februarie, militarii armatei române
sărbătoresc

Ziua Intendenţei Militare. 
Intendenţa este specialitatea militară considerată a fi

indispensabilă în ceea ce priveşte aprovizioanarea militarilor cu 
hrană, uniforme şi tot ceea ce înseamnă logistica, mai ales în 

perioade de război



plt.adj.pr.(rtr.) inden.
IONESCU GHEORGHE 

Cpt.rtr. inten.
BADEA MIHAIL

cpt.rtr. Inten.
Constantin BĂRBĂRIE 



Col. r. 

Intendenţa armatei 
române- 2018

Ghidul urmărește cele trei etape ale 
procesului de achiziție publică, așa cum 

Ghid
în domeniul achiziţiilor publice

Col. r. 
Nelu Anghel  sunt ele definite de noua legislație în 

achiziții:
-etapa de planificare/pregătire

-etapa de organizare
-etapa post-atribuire





Donaţie de carte
mr.rtr. Florin CAMEN doneaz ă Bibliotecii

Cercului Militar Pitești cărții de specialitae 
În domeniul logisticii 

,,Orice donație de carte este apreciată, 
indiferent cât de mică. În aceeași măsură, 
puteți fi siguri că fiecare carte donată va 
ajunge pe mâini bune. Biblioteca Cercului 

Militar Pitești se ocupă de o cât mai bună 
gestionare a dona țiilor.”

Ing. Mihaela Neacșu-Bibliotecar Cercul Militar Pite ști.



mr.rtr. Florin CAMEN  a donat bBibliotecii Cercului Militar Pite ști 14 cărții de 
specialitae  de  domeniul logisticii .O parte din c ărți au aparținut col.dr . 
A lexandru Manafu- ofi țer de indendență ,istoric militar, scriitor şi om de cultură.



DIPLOMDIPLOMĂ Ă DE EXCELDE EXCELENȚĂENȚĂ

1861 2018157157
Asociația Județeană Argeș ,, Basarab  I” a CMRR

DIPLOMDIPLOMĂ Ă DE EXCELDE EXCELENȚĂENȚĂ
La acest eveniment deosebit transmitem un mesaj de suflet

domnului  mr.rtr. Florin CAMEN
ca semn de apreciere și înaltă considerație  pentru 

DONAȚIA DE CARTE  oferită Bibliotecii Cercului Militar Pite ști în ziua de 
01.02.2018-,,Ziua Intenden ței Militare”

Președintele Asociației
Col.rtr. Ilie STOICA



1 februarie1 februarie--Ziua Intendenței MilitareZiua Intendenței Militare

1861 2018157

Asociația Județeană Argeș ,, Basarab  I” a CMRR

La aceast eveniment  transmitem un mesaj de suflet 

DIPLOMDIPLOMĂ ANIVERSARĂĂ ANIVERSARĂ

La La mulmulţţii aniani !!

La aceast eveniment  transmitem un mesaj de suflet 
domnului,

……………………………………………………………………………………………..
ca semn de apreciere și înaltă considerație  pentru 

activitatea desfășurată în  arma  intendență.

Președintele Asociației
Col.r. Ilie STOICA

Pitești-01.02.2018


