
   
Armata şi societatea 

 
Fundaţia “Mareşal Alexandru Averescu” şi Biblioteca Judeţeană 

“Vasile Voiculescu” au organizat, marţi 20 aprilie, în aula “Basil Iorgulescu”, 
o serie de activităţi culturale , intitulată, “Armata şi societatea”. 
  Evenimentul a cuprins dezbaterea “Armata şi societatea”, care a avut ca 
teme de discuţie, “Militarii în cultura şi ştiinţa naţională”, “Armata în 
societatea contemporană” şi “Personalităţile militare buzoiene în viaţa 
publică”, o expoziţie de pictură şi prezentări de carte. 

În cadrul dezbaterilor, care l-au avut ca moderator pe gl. mr. dr. 
Visarion Neagoe, preşedintele Fundaţiei “Mareşal Alexandru Averescu”, au 
avut intervenţii: gl. (r) Niculae Spiroiu, gl. lt. (r) dr. Florian Pinţă, Sorin 
Burlacu, lt. col. dr. Florin Şperlea, Adrian Pandea, Liviu Vişan, Gheorghe 
Petcu, precum şi Mihai Goia, Emil Niculescu, preot profesor Mihai Milea, 
Relu Stoica şi col. (rtr) Dumitru Nagît.   

Valentin Tănase, directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei a 
prezentat expoziţia ”Efigii istorice”. Tablourile, reprezentând figuri marcante 
ale istoriei naţionale, Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Iancu de Hunedoara, 
Ştefan cel Mare, Ion Vodă cel Viteaz, Mihai Viteazul, Constantin 
Brâncoveanu, Tudor Vladimirescu, Alexandru Ioan Cuza, Carol I, Ferdinanad 
I, precum şi evenimente istorice, pot fi admirate, la Biblioteca Judeţeană 
“Vasile Voiculescu”, până la 27 aprilie. 

Prof. univ. dr. Gheorghe Nicolescu a prezentat seria de lucrări 
“Calvarul prizonierilor români în Primul Război Mondial.Mărturii 
documentare” şi “Ataşaţii militari transmit… 1930 – 1940″, volumul V, 
ultimele apariţii editate de Fundaţia “General Ştefan Guşă”. 

Col. dr. Mircea Tănase a prezentat ultima sa carte, “Eroii învinşi ai 
revoluţiei”. Aceasta descrie  implicarea autorului în două din evenimentele 
care au marcat finalul anului 1989: ultima participare la o campanie agricolă 
pe frontul agriculturii socialiste şi angrenarea în Revoluţia din Decembrie 
1989, alături de plutonul de paraşutişti pe care îl comanda,  în misiunea de 
apărare a unei laturi a Aeroportului Otopeni.  

Toate cele trei momente ale activităţii au fost apreciate de publicul 
prezent, elevi, tineri, personalităţi ale vieţii publice buzoiene, militari activi şi 
în rezervă, manifestarea, în ansamblul ei, fiind un succes, iar Fundaţia 
“Mareşal Alexandru Averescu”, prin organizarea acestui eveniment a 
demonstrat încă o dată, că reprezintă interfaţa dintre militarii buzoieni şi 
societatea civilă.                                                                                                        
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