
Asociaţia Non-Profit 
„Ţara Iancului - Iubirea Mea“ 

Deva, judeţ Hunedoara

acordă titlul de

pentru susţinerea constantă, morală şi materială, a tuturor acţiunilor noastre, pentru devotamentul 

şi dăruirea sa în evocarea eroilor, martirilor şi luptătorilor neamului daco-românesc multimilenar; 

pentru susţinerea luptei  pe care o duc în continuare urmaşii acestora întru dobândirea drepturilor lor 

şi a propăşirii Naţiei române, urmând crezul testamentar al nebiruitului Avram Iancu: 

„Unicul dor al vieţii mele fiind ca să-mi văd Naţiunea mea fericită” 

D-sale, Doamnei prof. Steluţa ZAHARCU din Bucureşti,
Membru cotizant al Asociaţiei noastre

Membru fondator al Clubului de elevi-voluntari ”Crăişorii”

www.taraiancului.ro

Preşedinte-fondator,
ing. Ioan Paul Mărginean

Secretar,
Mihaela Aurora Zamfir

Membru de onoare

Clubul de elevi -voluntari 
„Crăişorii“

Deva, judeţ Hunedoara

Comunicare făcută public la Albac

în data de 28 februarie 2015,

în cadrul Festivalului Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului”

ediţia a VIII-a (www.taraiancului.ro)
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Deva, judeţ Hunedoara

acordă titlul de

pentru susţinerea constantă, morală şi materială, a tuturor acţiunilor noastre, pentru devotamentul 

şi dăruirea sa în evocarea eroilor, martirilor şi luptătorilor neamului daco-românesc multimilenar; 

pentru susţinerea luptei  pe care o duc în continuare urmaşii acestora întru dobândirea drepturilor lor 

şi a propăşirii Naţiei române, urmând crezul testamentar al nebiruitului Avram Iancu: 

„Unicul dor al vieţii mele fiind ca să-mi văd Naţiunea mea fericită” 

Prietenilor ing. Pompei şi Adriana Mioriţa ROŞCA - Braşov,
Membri cotizanţi ai Asociaţiei noastre
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Preşedinte-fondator,
ing. Ioan Paul Mărginean

Secretar,
Mihaela Aurora Zamfir

Membru de onoare

Clubul de elevi -voluntari 
„Crăişorii“
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Comunicare făcută public la Albac
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Asociaţia Non-Profit 
„Ţara Iancului - Iubirea Mea“ 

Deva, judeţ Hunedoara

acordă titlul de

pentru susţinerea constantă, morală şi materială, a tuturor acţiunilor noastre, pentru devotamentul 

şi dăruirea sa în evocarea eroilor, martirilor şi luptătorilor neamului daco-românesc multimilenar; 

pentru susţinerea luptei  pe care o duc în continuare urmaşii acestora întru dobândirea drepturilor lor 

şi a propăşirii Naţiei române, urmând crezul testamentar al nebiruitului Avram Iancu: 

„Unicul dor al vieţii mele fiind ca să-mi văd Naţiunea mea fericită” 

D-sale, Domnului general-maior **, prof. Constantin ISPAS 

Preşedinte al Asoc. Naţ. a Veteranilor de Război filiala “Tudor Vladimirescu” jud. Gorj 
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Preşedinte-fondator,
ing. Ioan Paul Mărginean

Secretar,
Mihaela Aurora Zamfir

Membru de onoare

Clubul de elevi -voluntari 
„Crăişorii“
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Comunicare făcută public la Albac

în data de 28 februarie 2015,

în cadrul Festivalului Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului”

ediţia a VIII-a (www.taraiancului.ro)



Asociaţia Non-Profit 
„Ţara Iancului - Iubirea Mea“ 

Deva, judeţ Hunedoara

acordă titlul de

pentru susţinerea constantă, morală şi materială, a tuturor acţiunilor noastre, pentru devotamentul 

şi dăruirea sa în evocarea eroilor, martirilor şi luptătorilor neamului daco-românesc multimilenar; 

pentru susţinerea luptei  pe care o duc în continuare urmaşii acestora întru dobândirea drepturilor lor 

şi a propăşirii Naţiei române, urmând crezul testamentar al nebiruitului Avram Iancu: 

„Unicul dor al vieţii mele fiind ca să-mi văd Naţiunea mea fericită” 

D-sale, Doamnei ec. Melania FOROSIGAN din Zlatna

www.taraiancului.ro

Preşedinte-fondator,
ing. Ioan Paul Mărginean

Secretar,
Mihaela Aurora Zamfir

Membru de onoare

Clubul de elevi -voluntari 
„Crăişorii“

Deva, judeţ Hunedoara

Comunicare făcută public la Albac

în data de 28 februarie 2015,

în cadrul Festivalului Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului”
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