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Î
ntrebarea din titlul editorialului nu
poate fi decât retorică. Un răspuns
tran   şant la aceasta ar putea fi dat de

faptul că în viaţa unei structuri asociative
de talia A.N.C.M.R.R., Confe rinţa Naţio -
nală reprezintă  mult mai mult decât ma -
teria lizarea unei obligaţii statutare.
Aceas ta este o activitate deo se bită, în
care, prin tot ceea ce se prezintă, dar mai
ales prin ceea ce se prefigurează pentru
con duita viitoare a Asociaţiei, este de in -
teres major pentru toţi membrii aces tei
structuri, fapt care se impune a fi nea -
părat consemnat.  În cazul nostru ne refe -
rim la activitatea celei mai repre zen tative
structuri asociative a cadrelor mili tare în
rezervă şi în retragere, care prin legiti -
mitatea  istorică, utilitatea şi no to  rie -
tatea publică, ocupă un loc bine definit în
societatea românească de azi.

Iată doar câteva dintre argumentele
care au stat la baza hotărârii Biroului Per -
manent Central, privind editarea unui
nu măr special al revistei ,,Rezerva Oş -
tirii Române”, număr în care să-şi gă seas -
că locul cuvenit întregul set de materiale
şi activităţi programate şi desfăşurate la
acest eveniment de vârf al Asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi
în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” care
are loc, conform Statutului Asociaţiei, o
dată la patru ani.   

Colegiul de redacţie al revistei, con -
for mându-se hotărârii la care ne-am re -
ferit, s-a angajat ca într-un timp relativ
scurt, să pună la dispoziţia conducerii
cen trale şi conducerilor filialelor şi subfi -
lialelor, A.N.C.M.R.R., lucrările integrale ale
celei de a VII-a  Conferinţe Naţionale a

A.N.C.M.R.R., care a avut loc la Bucureşti
în ziua de 6 noiembrie 2013, în Sala de
Conferinţe a Complexului Militar Hai du -
cului.

Nutrim speranţa că acest număr
spe  cial al revistei noastre, va impulsiona
preocuparea pentru creşterea calităţii
activităţilor şi eficientizarea acestora, în
cadrul tuturor structurilor A.N.C.M.R.R. 

O coincidenţă fericită a făcut ca cea
de a VII-lea Conferinţă Naţională a
A.N.C.M.R.R. să aibă loc în preajma zilei de
1 Decembrie, Ziua Naţională a Ro mâ -
niei, zi în care, în acest an s-au împlinit
95 de ani la înfăptuirea Marii Uniri,
eveniment de o importanţă covârşitoare
pentru identitatea, unitatea şi devenirea
României.

Aşa se face că a doua zi după Confe -
rinţa Naţională, conducerea A.N.C.M.R.R.
a organizat, pentru toţi participanţii, o
reuniune ştiinţifică care a trezit un viu
interes, dată fiind calitatea comunicărilor
prezentate cu acest prilej. 

În aceeaşi zi, participanţii la Confe -
rinţă au avut onoarea de a fi primiţi de
către Preafericitul Părinte Daniel, Patriar -
hul Bisericii Ortodoxe Române, moment
cu o încărcătură emoţională deosebită şi
cu caracter de unicitate în viaţa
A.N.C.M.R.R..

Cu certitudine, Conferinţa Naţională
a A.N.C.M.R.R. din 6 noiembrie 2013. pre -
cum şi activităţile organizate  în ziua ur -
mătoare, au adăugat Devizei ,,PATRIE,
ONOARE. DEMNITATE”, noi dimensiuni.                                                  

Redacţia
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EDITORIAL

DE CE UN NUMĂR SPECIAL?



A
naliza activităţii Conducerii Aso -
ciaţiei şi ale conducerilor struc -
turilor acesteia, precum şi docu -

men tele supuse delegaţilor spre apro ba -
re, au constituit punctele forte ale Con -
ferinţei Naţionale, în special prin faptul
că au pus în balanţă experienţa acu mu -
lată, în ideea valorificării acesteia pentru
ridicarea în continuare a activităţii
A.N.C.M.R.R., la noi parametri de calitate
şi eficienţă. 

Această Conferinţă se detaşează de
cele anterioare prin faptul că a adus în
prim plan o perioada deosebit de grea
pentru calitatea vieţii cadrelor militare
în rezervă şi în retragere, cărora pe de o
parte le-a fost ştirbită onoarea şi dem ni -
tatea, iar pe de altă parte, unui număr în -
sem nat dintre aceştia le-au fost dimi nua -
te pensiile, în procesul de calculare, re -
cal culare şi revizuire.

La ora actuală putem spune că ,,bă -
tălia” a fost câştigată, graţie în primul
rând multiplelor acţiuni şi demersuri ale
conducerii A.N.C.M.R.R.

Conferinţa Naţională a confirmat
valabilitatea prevederilor STATUTULUI
şi STRATEGIEI  A.N.C.M.R.R, documente
care stau la baza activităţii structurilor
Asociaţiei, acestea orientându-şi întrea -
ga lor activitate în conformitate cu pre -
vederile aestora. S-a constatat câ astfel s-
a întărit şi unitatea A.N.C.M.R.R..

Un punct asupra căruia actualul Fo -

rum Naţional a pus un accent deosebit a

fost acela privind relaţionarea

A.N.C.M.R.R. cu Ministerul Apărării Na -

ţionale, cu structurile sale centrale şi te -

ritoriale, cu structurile puterii centrale şi

locale ale statului, cu instituţii sociale,

ştiin ţifice, de cultură şi de altă natură

pre  cum şi cu structuri nonguver na men -

tale. Această relaţionare se  face pe bază

de parteneriat şi printr-un dialog per ma -

nent, prin care părţile se pun de acord

asupra unor acţiuni comune, reciproc

avantajoase.

Un punct aparte l-a constituit recon -
firmarea nivelului înalt de reprezen -
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Cea de a VII-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Naţionale a Ca -
drelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, care
a avut loc în ziua de 6 noiembrie 2013, se înscrie ca o activitate de im por -
tanţă deosebită în viaţa membrilor acestei structuri asociative legitimată
istoric şi care, prin reprezentativitate, utilitate şi notorietate  publică ocupă
un loc bine definit în societatea românească de azi. O dovadă în acest sens
o constituie numărul mare de personalităţi care au onorat acest forum. 

A VII-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ
EVENIMENT DE REFERINŢĂ 

ÎN VIAŢA A.N.C.M.R.R.



tativitate  şi activitate al A.N.C.M.R.R.,
alături de Biserica Ortodoxă Română.

Subliniindu-se împerios poziţia
apartinică a A.N.C.M.R.R., la Conferinţa
Naţională s-a arătat că Asociaţia nu
poate fi niciodată în ,,opoziţie”, în sensul
că este necesar să relaţioneze cu toţi cei
care înţeleg obiectivele, sarcinile şi
idealurile pe care aceasta şi le-a asumat,
în special pe linia apărării drepturilor
membrilor săi,  sprijină îndeplinirea
acestora prin modalităţile de care dis -
pun, specifice fiecărui domeniu  de
activitate.

Conferinţa Naţională din 6 noiembrie
2013 a dat o înaltă apreciere faptului că
unitatea şi spiritul de corp, la nivelul
întregii Asociaţii este bun şi a reco -
mandat întărirea, din punct de vedere
numeric, prin primirea de noi membri,
care consimt să respecte prevederile
Statutului A.N.C.M.R.R. şi doresc acest
lucru.

Aprobarea tuturor documentelor su -

puse dezbaterii la cea de a VII-a Con -

ferinţă Naţională, precum şi a Hotărârii

acesteia, au confirmat voinţa tuturor

participanţilor de a acţiona astfel încât

activitatea Asociaţiei să se ridice la cele

mai înalte cote valorice. 

Alegerea noilor organe de conducere,

ac tivitate în cadrul căreia a fost re con fir -

mat în funcţia de preşedinte al

A.N.C.M.R.R. domnul general (r) prof.

univ. dr. Mihai Iliescu, precum şi o mare

parte dintre membrii Consiliului Drector

şi ai Biroului Permanent Central, oferă

cer  titu dinea, dată fiind experienţa aces -

tora, că în viitor A.N.C.M.R.R. îşi va per -

fecţiona activitatea şi va găsi noi mijloace

prin care să influenţeze ridi carea ca -

lităţii vieţii tuturor cadrelor mili tare în

re zervă şi în retragere şi a fa miliilor

aces tora.

General-locotenent (r) 
Victor Dumitrescu

Primvicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
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B) PERSONALITǍŢILE MILITARE ŞI CIVILE PREZENTE 
CA INVITAŢI LA CONFERINŢA NAŢIONALǍ  A  A.N.C.M.R.R.

General de brigadă Constantin Popescu, consilier prezidenţial, din partea
Administraţiei Prezidenţiale;

Colonel (r) Aurel Sorin Encuţescu, consilier al Primului ministru, din partea
Guvernului României;

General-maior Gabriel Gabor,  Şeful Direcţiei Personal şi Mobilizare la Statul Major
General, din partea ministrului apărării naţionale şi a şefului S.M.G.;

Academician Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române;
Colonel Alin Preda, şef secţie, din partea Direcţiei Calitatea Vieţii Personalului din

M.Ap.N.
Neculai Onţanu, primarul Sectorului 2 al Capitalei;
General (r) Dragnea Badea Marin, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor

de Război;
Nedelcu Preda, preşedintele Consiliului Naţional al Pensionarilor şi Persoanelor

Vârstnice; 
General (r) Nicolae Spiroiu, preşedinte de onoare al Colegiului Naţional de

Apărare; 
General-maior (r) dr. Visarion Neagoe, preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul

Eroilor ,,Regina Maria”;
Colonel Gheorghe Calopăreanu, din partea Universităţii Naţionale de Apărare

,,Carol I”;
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REPERE ORGANIZATORICE ŞI PROTOCOLARE *
A) Cea da a VII-a  Conferinţă Naţională a A.N.C.M.R.R. a fost deschisă

de către general (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu, preşedintele Asociaţiei,
care a precizat scopul acesteia, după care a propus păstrarea unui
moment de reculegere în memoria celor 1700 de membri ai A.N.C.M.R.R.
trecuţi la cele veşnice, în perioada 2009-2013.

În continuare, a arătat că la cea de a VII-a Conferinţă Naţională a
A.N.C.M.R.R. au fost convocaţi 117 membri cu drept de vot (membri în
funcţiune ai Consiliului Director, preşedinţii Comisiilor Statutare şi dele -
gaţii aleşi de către Adunările Generale ale filialelor). Sunt prezenţi 115
(98,3 %). Conferinţa a fost declarată statutară.

Ordinea de zi a Conferinţei şi problemele organizatorice, comunicate
din timp, au fost aprobate în unanimitate de cei prezenţi. 

__________
* Notate în revistă cu A), B), C), D), E), F)  



General de brigadă (r) Aurel Ene, preşedintele Asociaţiei Diplomaţilor Militari în
Rezervă şi în Retragere; 

General-maior (r) Ion Hurdubaie, pre şedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere din M.A.I.;

Colonel (r) Filip  Teodorescu, preş e dintele Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă
şi în Retragere. din S.R.I.; 

General de brigadă (r) Petru Neghiu, preşedintele  Asociaţiei Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere din S.I.E.; 

General-maior (r) Mircea Tănăsescu,  preşedintele Asociaţiei Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere din  D.G.I..P.I-M.A.I.:

General-maior (r) ing. Tiberiu  Lopatiţa, preşedintele Asociaţiei Ca drelor Militare
în Rezervă şi în Retragere din S.T.S.  

D)   ORGANELE DE LUCRU ALE CON FERINŢEI NAŢIONALE

Prezidiul conferinţei:
În prima parte:
General (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu;
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C) ORDINEA DE ZI A CELEI DE A VII-a  CONFERINŢE  NAŢIONALE A
A.N.C.M.R.R. 

1. Analiza activităţii organelor de conducere ale A.N.C.M.R.R. pe toată
scara ierarhică, pentru perioada 2009-2013 - General (r) prof univ.dr.
Mihai Iliescu; 

2. Propunerile Biroului Permanent Central privind completarea
Strategiei A.N.C.M.R.R pentru perioada 2014-2017 - General de brigadă
(r) dr. Ion Ganea; 

3. Raportul Comsiei de Analiză a Res pectării Prevederilor Statutului -
General de brigadă (r) ing. Gheorghe Gârlea; 

4. Propuneri privind modificări şi com pletări ale Statutului - General de
brigadă (r) ing. Gheorghe Gărlea; 

5. Bilanţul financiar-contabil pentru perioada 2009-2913 - Colonel (r)
Nicu Muşuroi;

6. Raport al Comisiei de Cenzori a A.N.C.M.R.R., pentru perioada iunie
2009 - octombrie 2013 - General de brigadă (r) Mihail Ciocârlan;  

7. Prezentarea Proiectului de Ho tă râre a Conferinţei Naţionale a
A.N.C.M.R.R. din 7 noiembrie 2013 - Ge neral-locotenent (r) dr. Radu
Vlăsceanu;

8. Alegerea noilor organe de con du cere ale A.N.C.M.R.R;
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General (r) ing. Nicolae Spiroiu; 
General (r) Dragnea Badea Marin;
Colonel (r) Aurel Encuţescu;
General-locotenent (r) Victor Du mi trescu;
General de brigadă Constantin Po pescu;
Nicolae Onţanu; 
Nedelcu Preda; 
Ionel Haiduc;
În partea a doua:
General (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu;
General-locotenent(r) Victor Dumitrescu;
General-maior (r) ing. Vasile Domnu;
General-locotenent (r) dr. Radu Vlăsceanu
General de brigadă (r) dr. Ion Ganea; 
General de brigadă (r) Gheorghe Creţu;

Comisia de pregătire a pro pu nerilor pentru noile organe de con ducere 
General-locotenent (r) Constantin Zeca;
General-maior (r) Vasile Moroianu;
General de brigadă (r) Vasile Heredea; 
General de brigadă (r) Constantin Cojocaru; 
Colonel (r) Filip Vasile Rotaru.

Comisia pentru completarea proiectului de Hotărâre
General-locotenent (r) dr. Vlăsceanu Radu;

General de brigdă (r) Traian Cristache;
General de brigadă (r) Constantin Mihălcioiu

Comisia de întocmire a procesului verbal.
Colonel (r) Nicolae Belgiu;
Colonel (r) Vasile Olaru; 
Colonel (r) Liviu Zadubrischi.

Comisia de secretariat şi protocol
General de brigadă (r) Victor Constanda;
Colonel (r) Traian Negoiţă; 
Locotenent-colonel (r) Ion Daniel.

Comisia pentru consemnarea propunerilor de modificare a Statutului
A.N.C.M.R.R.

General de brigadă (r) ing. Gheorghe Gârlea;
Colonel (r) Valentin Silvestru;
Colonel (r) Mihai Grigoroaia.

A consemnat,
Colonel (r) Nicolae Belgiu
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D
e la început reiterăm prevederea
sta tutară – art.18, potrivit căreia
Conferinţa Naţională este or -

ganul suprem de conducere a Asociaţiei
şi se convoacă la interval de 4 ani, având
ca primă atribuţie analizarea şi apre -
cierea activităţii organelor de conducere
pe toată scara ierarhică, a comisiilor
statutare ale Asociaţiei, precum şi acti -
vitatea filialelor şi subfilialelor. Stabileşte
strategia şi obiectivele principale de
activitate pentru următorii 4 ani.

Organele de conducere cu răspundere
directă şi permanentă în organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice şi
statutare sunt  Biroul Permanent Cen -
tral la nivel central şi Birourile perma -
nen te la nivel teritorial ( filiale şi sub -
filiale ). Biroului Permanent Central re -
ve nindu-i obligaţia, potrivit art. 21
aliniat 1 şi 9, să analizeze respectarea
prevederilor Statutului Asociaţiei, modul
de îndeplinire a hotărârilor Conferinţei
Naţionale şi ale Consiliului Director, să
organizeze Conferinţa Naţională şi
şedinţele Consiliului Director, adoptând
hotărâri.

Cred că suntem în asentimentul tu -
turor membrilor Consiliului Director că

problematica ce urmează a fi analizată
vă este binecunoscută, aceasta fiind dez -
bătută în şedinţele anuale şi în Adunările
generale ale filialelor şi subfilialelor.

Îmi îngădui să afirm că suntem în -
drituiţi, cu motivare temeinică, să apre -
ciem cu satisfacţie şi profundă respon -
sabilitate, că în centrul preocupărilor or -
ganelor de conducere au stat dezideratele
şi obiectivele consfinţite  prin STATUT,
STRATEGIE şi Hotărârile Conferinţei
Naţionale din 02.06.2009, iar toate
hotărârile şi demersurile la nivelul or -
ganelor de conducere au fost conforme
cu acestea.

Biroul Permanent Central a promovat
şi implementat în activitatea practică
toate propunerile valoroase din partea
filialelor şi este un prilej minunat să adre -
sez în numele Biroului şi personal, mul -
ţumiri tuturor preşedinţilor de filiale
care s-au implicat cu răspundere în
acţiunea de îmbunătăţire a organizării şi
funcţionării Asociaţiei, de conlucrare cu
instituţiile locale, prefecturi şi primării,
precum şi cu structuri ale societăţii civile.

Suntem obligaţi să vă reamintim că
perioada parcursă  de la  Conferinţa pre -
cedentă, cu preponderenţă etapa 2009 –

R A P O R T
al

BIROULUI PERMANENT CENTRAL – prezentat 
în CONFERINŢA NAŢIONALĂ a ASOCIAŢIEI

NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE 
ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE 

„Alexandru Ioan Cuza”
6 noiembrie 2013
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semestrul I 2012, a fost cu totul specială;
a impus condiţii aparte de lucru la
nivelul întregii Asociaţii, ne-a deter -
minat, plecând de la „Mesajul de alertă”
din februarie 2009, să concepem noi de -
mersuri cu caracter prioritar şi să acţio -
năm cu toată răspunderea pentru a ani -
hila efectele nocive asupra A.N.C.M.R.R.
şi a rezerviştilor (pensionarilor) militari,
ale unor măsuri concepute la nivelul
Guvernului şi chiar a Parlamentului Ro -
mâniei.

Armata a fost supusă unui linşaj me -
diatic din partea unor politicieni care
doreau cu orice preţ să câştige voturi pe
spatele militarilor, să-i întoarcă pe
militari împotriva militarilor, urmărindu-
se manipularea acestora, care puteau
deveni instrumente sau victime ale
dezinformării; se urmărea zdruncinarea
încrederii românilor în Armată, să-i
defăimeze prestigiul câştigat alături de
Biserica Ortodoxă de-a lungul vremii, cu
tendinţe făţişe de afectare a capacităţii
de apărare a României.

În contextul general creat în acel timp
putem afirma că anul 2010 a marcat
începutul unei perioade dintre cele mai
dificile pentru fiinţarea Asociaţiei în
ansamblu şi la toate nivelurile struc -
turale.

Apreciem că pe fondul măsurilor
ilegale şi abuzive ale Guvernului s-a de -
clanşat o stare generală de nemulţumire,
îngrijorare şi dezamăgire în rândul ca -
drelor militare în rezervă şi în retragere
şi familiilor acestora, amplificată de ne -
regulile, erorile şi omisiunile con sta tate
în adeverinţele de venituri ce s-au eli -
berat până la 30.12.2010 şi, care au pre -
judiciat în luna ianuarie 2011 pentru  80
% dintre aceştia, cuantumul pensiilor
militare.

Trebuie să recunoaştem deschis, că
pentru conducerea centrală a Asociaţiei

greutăţile obiective, urmare a măsurilor
impuse de Guvern, au fost amplificate
nejustificat de lipsa de înţelegere a
poziţiei Biroului Permanent Central faţă
de situaţia creată, de lipsa de comunicare
cu membrii filialelor dar şi chiar a neîn -
crederii induse în demersurile iniţiate de
Biroul Permanent Central.

Dar, ancorându-ne în realitatea coti -
diană a vremii, A.N.C.M.R.R., Consiliul Di -
rector, Biroul Permanent Central şi fili a -
lele, au prioritizat demersurile pentru di -
so cierea segmentului socio-profe sional
ce-l reprezintă militarul în activi tate sau
în rezervă (retragere) de cele lalte cate -
gorii socio-profesionale, acesta să nu fie
supus comparaţiei, adresându-ne în mod
oficial guvernanţilor, tuturor politicie -
nilor şi chiar tuturor românilor că priva -
ţiunile, rigorile, aspiraţiile şi exigenţele
serviciului militar au fost impuse unui
militar (pensionar) de pe băncile liceului
militar,  la vârsta de 14 ani, fiind aplicate
şi suportate fără crâcnire timp de 40-45
de ani până la pensie, ele au fost asumate
prin jurământ de credinţă faţă de Ţară,
impuse prin Lege şi ordine ale M.Ap.N.,
militarul fiind obligat să apere România
chiar cu preţul vieţii.

În acest sens, menţionăm că am
înaintat Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale şi Consiliului Naţional
al Persoanelor Vârstnice, Comisiilor de
Apărare, Comisiilor Muncă şi Protecţie
Socială ale Parlamentului, Avocatului
Poporului, Primului ministru al Guver -
nului, toate argumentele care motivau
poziţia noastră, exprimată în raport cu
intenţia guvernului de a include pensia
militară în sistemul unic.

Poziţia noastră a fost fermă, insistând
ca legislaţia în vigoare referitoare la ar -
mată să fie armonizată pe deplin la
legislaţia armatelor din NATO şi UE.

Nu am dat curs unor îndemnuri adre -
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sate şi proferări în mass-media de către
diferite persoane şi structuri asociative
prin care să prejudiciem „stabilitatea” în
ţară, să nu ştirbim cu nimic prestigiul
Armatei în cadrul societăţii româneşti,
iar în virtutea verticalităţii şi seriozităţii
noastre demonstrate în cei 88 de ani de la
atestarea juridică a Asociaţiei, am aver -
tizat că dacă aşteptările noastre vor fi
spul berate, ne rezervăm, fără echivoc,
drep tul ca în numele tuturor membrilor
Aso ciaţiei să facem uz de toate posi -
bilităţile legale împotriva unor măsuri
nedrepte, a unei legi antiromâneşti, pen -
tru a ni se recunoaşte şi respecta drep -
turile consfinţite prin Constituţie şi
dobândite prin Lege.

Este demn de menţionat că după
aprobarea Legii nr. 119/ 2010, Asociaţia
a reluat intervenţiile în Parlamentul şi
Guvernul României, Avocatul Poporului,
inclusiv acţionarea în instanţă a Guver -
nului în numele celor 2366 de membrii ai
Asociaţiei care au înregistrat scăderea
cuantumului pensiilor.

Am subliniat,  cu tărie în argumentele
noastre, că în contextul în care Armata
Activă şi cea de Rezervă nu fac grevă, asta
nu înseamnă că putem face abstracţie de
efectele pe termen lung pe care o Lege
inechitabilă, abuzivă sau măsurile de
ignorare a prevederilor constituţionale şi
a Legislaţiei în vigoare le-ar putea avea
asupra întregului sistem de Apărare Or -
dine Publică şi Siguranţă Naţională, Ro -
mânia fiind una din ţările NATO cu cele
mai mici pensii şi solde acordate milita -
rilor, cu toate că Armata Română este la
acelaşi nivel de competenţă profesională
şi de interoperabilitate, fiind respectată şi
apreciată de-a lungul istoriei sale
moderne, implicit în teatrele de operaţii
ale NATO, unde este astăzi prezentă.

Un lucru era cert că, în urma acţiunilor
în instanţă puteam să ne fi ales cu unele

consecinţe neavenite, dar previzibile,
care ar fi afectat profund parteneriatul cu
Ministerul Apărării Naţionale. Este demn
de remarcat că am informat pe domnul
mi nistru Gabriel OPREA cu poziţia noas -
tră oficială privind acţiunea în instanţă a
Guvernului – implicit a Ministerului
Apărării Naţionale, însă datorită decenţei
noastre nu am înregistrat atitudini ostile
din partea domnului ministru, ci dim -
potrivă A.N.C.M.R.R. s-a bucurat în con -
tinuare de toată solicitudinea şi înţele -
gerea necesare asigurării unei colaborări
fructuoase.

Întrucât protecţia socială şi demer -
surile pentru asigurarea unor condiţii de
stare socială şi de viaţă decente ale mem -
brilor Asociaţiei şi familiilor acestora este
prioritară, B.P.C. a continuat lupta până la
victoria finală în domeniul pensiilor mili -
tare - care a fost marcată de însuşirea
tuturor amendamentelor noastre la
Parlament şi Guvern şi incluse în
Legea nr.241 cu aplicabilitate de la
01.10.2013, referitoare la măsurile repa -
ra torii pentru acei pensionari militari ale
căror pensii au fost diminuate faţă de
luna decembrie 2010 – şi revenirea lor la
fostele cuantumuri.

Întrucât avem convingerea că toate
me sajele de protest, demersurile pro ce -
durale în domeniul pensiilor noastre
adre sate Preşedinţiei, Guvernului, Parla -
mentului şi mass-mediei vă sunt cunos -
cute, acestea fiindu-vă trimise prin  poştă
şi mijloace electronice, nu mai continuăm
să le analizăm, dar subliniem că avem un
sentiment de insatisfacţie că unii repre -
zentanţi ai mass-media civilă precum
ziarele: „Gândul”, „Cotidianul”, „Media
fax”, „Realitatea”, „OTV” şi „Antena 3”,
inclusiv şi „Observatorul militar”, au ma -
ni festat reticenţă faţă de noi.

În încheierea analizei acestui domeniu
trebuie să subliniem cu profundă recu -
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noş tinţă responsabilitatea şi atitudinea
aplicată a tuturor membrilor Biroului
Per manent Central, în special a Grupului
operativ de lucru – format din Prim-
vicepreşedinte, Vicepreşedinte, Purtător
de cuvânt, Serviciul Juridic şi Consilierul
juridic, Şeful Comisiei de Analiză a
Respectării Prevederilor Statutului, Şeful
Departamentului Relaţii Internaţionale, ai
preşedinţilor de filiale.

Întrucât urmează elaborarea unei noi
legi a pensiilor militare de stat, am pro -
movat şi vom susţine în continuare:

- respectarea principiului conform
căruia pensiile în plată nu se mai recal -
culează;

- pe viitor să se ia în calcul întreaga
perioadă de activitate, toate veniturile ob -
ţinute, inclusiv cele în misiuni în străi -
nătate, iar perioada pentru o pensie
completă să fie minim de 20 de ani;

- corelarea pensiilor să se facă în ra -
port cu soldele cadrelor active şi cu in -
flaţia;

- pensiile militarilor să fie cumulate cu
salariul ce-l poate primi un pensionar în
perioada post-carieră;

- pensiile în plată redevin pensii
militare de stat, acestea nu pot fi nici
ocupaţionale şi nici contributive.

Bineînţeles vom relua demersurile
noastre către Guvern, Ministerul Apărării
Naţionale, Comisiile de apărare şi de
muncă din Parlament, pentru ca amen -
damentele noastre să fie promovate prin
iniţiativă parlamentară, dacă nu vor fi
susţinute prin proiectul de lege pre co -
nizat.

Fără teamă de a greşi, vă asigur stimaţi
participanţi la Conferinţa Naţională, că
toţi membrii Biroului Permanent Central
şi ai Consiliului Director au responsabi -
litatea hotărârilor adoptate, a faptelor şi
acţiunilor personale şi colective, a angaja -
mentelor asumate prin acceptarea func -

ţiilor statutare şi se străduiesc să respecte
şi să valorizeze la standarde noi moşte -
nirea înaintaşilor care este bine expri -
mată prin virtuţile cuprinse în deviza:
„PATRIE-ONOARE-DEMNITATE”.

În contextul tematicii de referinţă a
raportului trebuie să menţionăm că în
paralel cu activitatea dedicată domeniului
pensii militare, care a constituit şi va ră -
mâ ne prioritatea nr. 1 a preocupărilor
Asociaţiei – Biroul Permanent Central şi
Birourile filialelor s-au dedicat cu înaltă
răspundere şi demnitate militară şi civică
tuturor celorlalte obiective cuprinse în
STATUT şi STRATEGIE, îndeplinirii tutu -
ror hotărârilor Conferinţei Naţionale,
Consiliului Director şi propriilor hotărâri.

Întreaga activitate în cadrul Asociaţiei
în perioada analizată a fost încorporată
în planurile anuale ale Biroului Perma -
nent Central şi Birourilor Permanente ale
filialelor şi bineînţeles în rezultatele obţi -
nute, concretizate în documente şi acti -
vităţi desfăşurate.

Începând cu anul 2011, Planurile de
activitate ale Biroului Permanent Central
au fost structurate pe domenii de activi -
tate cuprinse în strategie, iar pentru opti -
mizarea funcţionării Biroului Permanent
Central, pentru anul 2013, în mod expe -
rimental, s-a hotărât ca în baza planului
general, prim-vicepreşedintele şi vice -
pre şedinţii prin departamentele şi ser -
viciile pe care le coordonează să concre -
tizeze demersurile specifice în planuri
proprii şi să stabilească responsabilităţi
concrete pe domenii de competenţă pre -
vă zute în Strategia A.N.C.M.R.R.; aceste
planuri  constituind subiecte de analiză
lunară sau trimestrială în toate structurile
componente ale Aparatului Central de
lucru, în afara analizelor Biroului Per -
manent Central.

Trebuie să menţionăm că efortul de -
pus la toate nivelurile ierarhice a condus
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la creşterea prestigiului Asociaţiei, a re -
pre zentativităţii şi notorietăţii. S-a în -
registrat o creştere  a eficienţei, a mă -
surilor şi demersurilor cu sprijinul moral,
material şi financiar al Ministerului
Apărării Naţionale, la nivel central şi cu
sprijinul Primăriei Sector 2, iar la nivel
local cu sprijinul unor prefecturi, consilii
judeţene şi primării.

În context, Biroul Permanent Central
apreciază statornicirea unei noi stări de
spirit, generatoare de înaltă respon -
sabilitate militară şi civică, de exigenţă şi
coeziune dovedite în munca fiecărui
membru al Biroului Permanent Central,
al fiecărui membru al aparatului de lucru,
la nivelul marii majorităţi a comitetelor şi
birourilor filialelor.

Recunoaştem că starea de stimulenţă
şi de optimism a fost întreţinută de fruc -
tuoasa colaborare cu Ministrul Apărării
Naţionale şi structurile centrale ale minis -
terului: Direcţia Management Resurse
Umane, Direcţia Financiar-Contabilă, Di -
rec ţia Medicală, Comandamentul Comu -
ni caţiilor şi Informaticii, Departamentul
de Relaţii cu Parlamentul şi Calitatea
Vieţii, Comandamentul Logistic Întrunit,
cu toate categoriile de forţe ale Armatei şi
nu numai.

Cred că suntem în asentimentul dum -
neavoastră să adresăm tuturor respec -
tuoase mulţumiri, să reînnoiesc senti -
mentele de stimă şi preţuire camara de -
rească şi să ne exprimăm speranţa rea -
lizării unor noi paşi calitativi în evoluţia
de viitor a parteneriatului viabil cu
Ministerul Apărării Naţionale.

Doresc să menţionez că în perioada
analizată, la toate nivelurile ierarhice ale
Asociaţiei au existat o mai largă trans pa -
renţă şi o mai completă şi oportună co -
municare între eşaloanele de conducere,
între acestea şi membrii Asociaţiei.

La nivel central, ideea de bază care ne-

a călăuzit activitatea  a constituit-o res -
 pec tarea poziţiei adoptate în rela ţio narea
cu structurile centrale şi locale ale statului,
respectarea angajamentelor asu mate
prin protocoalele de colaborare şi parte -
neriat.

Avem în vedere realitatea recunoscută
că, A.N.C.M.R.R. – la toate nivelurile, are
competenţe limitate în domeniile de
referinţă juridic, financiar, logistic, nu
face parte din structura Ministerului
Apărării Naţionale, iar toate demersurile
şi acţiunile întreprinse trebuie să fie
sustenabile.

În acest context, Consiliul Director şi
Biroul Permanent Central au recu nos cut,
acceptat şi recomandat că A.N.C.M.R.R.
nu poate fi niciodată în „OPOZIŢIE” ci în -
totdeauna trebuie să relaţioneze cu toate
forţele politice şi instituţiile publice care o
recunosc şi o pot ajuta în împlinirea dezi -
de ratelor asumate, menţinându-se în po -
ziţie „apartinică”, cu respectarea dem ni -
tăţii şi onoarei militare, promovând un
com por tament civic înaintat şi unitatea
în cadrul A.N.C.M.R.R.

Deşi apreciem că munca, demersurile
şi rezultatele activităţii desfăşurate vă
sunt în general cunoscute, totuşi credem
că este benefică o trecere în revistă  a
prin cipalelor realizări înregistrate la
nivel central şi local.

Reiterăm şi în acest moment de ana -
liză că toate demersurile şi activităţile
organizate au fost în strictă concordanţă
cu etapele specifice parcurse şi direct
ancorate în realitatea cotidiană a întregii
societăţi româneşti.

La nivel central se remarcă:
- îmbunătăţirea Statutului A.N.C.M.R.R.

cu finalizare în această Conferinţă; 
- continuarea fiinţării A.N.C.M.R.R. sub

înaltul patronaj al Preşedintelui Româ -
niei şi patronajul Ministerului Apărării
Na ţionale – întâlnirea cu Preşedintele



României iar miniştrii Apărării Naţionale
din etapa analizată: domnii Teodor
MELEŞCANU, Gabriel OPREA şi Mircea
DUŞA, cu excepţia domnului Corneliu
DOBRIŢOIU – care ne-a ignorat, au
accep  tat preşedinţia de onoare a
A.N.C.M.R.R;

- protocoalele încheiate cu Alianţa
Centru - Stânga (PSD + UNPR), cu Pri -
măria Sectorului 2 al Capitalei, cu Uni -
versitatea Naţională de Apărare „Carol I”,
Academia Tehnică Militară şi Secţia de
Ştiinţe Militare din cadrul Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România, cu
diferiţi agenţi economici, şi entităţi cultu -
rale, etc.;

- participarea în Comisia Superioară
pentru elaborarea şi avizarea proiectelor
de acte normative specifice Ministerului
Apărării Naţionale, la care au participat
în medie trei la cinci membrii ai Biroului
Permanent Central, iar propunerile au
fost însuşite de către iniţiatorii proiec -
telor în proporţie de 80- 85 %;

- participarea la dialog social între
asociaţiile şi fundaţiile din sfera de
competenţă a Ministerului Apărării Na -
ţio nale, precum şi în cadrul Consiliului
Persoanelor Vârstnice;

- participarea la reglementarea acti vi -
tăţii cercurilor militare, a noii repartiţii
teritoriale, elaborarea punctului de
vedere al A.N.C.M.R.R. privind concepţia
de: „Cultură şi tradiţii în Armata Româ -
niei”;

- organizarea de vizite şi întâlniri cu
reprezentanţii categoriilor de Forţe
Armate, ai Universităţii Naţional de Apă -
rare „Carol I” şi Academiei Tehnice Mili -
tare, la Comandamentul Comunicaţiilor şi
Informaticii, Punctul de comandă al Di -
viziei 1 Infanterie „Dacica”, la lansarea de
cărţi cu tematică militară în asociaţii şi
fundaţii ca: Filiala de Istorie Militară din
So cietatea de Ştiinţe Istorice „Nicolae

Iorga”, Fundaţia Aerospaţială Română,
Ins titutul pentru Studii Politice de
Apărare şi Istorie Militară, ş.a.m.d.;

- acordarea premiului anual pentru
cea mai valoroasă lucrare de masterat în
Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I”, înmânat pentru a 18 - oară con -
secutiv de la iniţierea lui;

- finalizarea şi înaintarea în Parlament
de către unii iniţiatori, militari de carieră,
a două proiecte de legi elaborate de
A.N.C.M.R.R privind cadrele militare în
rezervă şi în retragere:

- Lege privind structurile asociative ale
cadrelor militare în rezervă şi în retra -
gere provenite din activitate în Minis -
terul Apărării Naţionale;

- Lege privind modificarea şi com ple -
tarea Legii nr. 80/1995 privind sintagma:
„cadre militare în retragere”,  iar luna
trecută în baza protocolului cu Alianţa
Centru-Stânga am înaintat primului mi -
nistru, Victor PONTA şi viceprim minis -
trului  Gabriel OPREA, propuneri pentru
cumulul pensiei cu salariul pentru
militari.      

În luna septembrie a.c. s-au înaintat
propuneri privind modificarea legii de
organizare şi funcţionare a Ministerului
Apărării Naţionale şi o propunere pri -
vind Constituţia României – refe ritoare la
Statul naţional unitar Român şi mi no -
rităţile etnice:

- întărirea unităţii structurilor aso -
ciative din Sistemul de Apărare, Ordine
Publică şi Siguranţă Naţională;

-  reînnoirea calităţii de utilitate pu -
blică;

- finalizarea însemnelor heraldice, a
Steagului de identificare care a fost de -
corat cu emblemele Ministerului Apărării
Naţionale, Statului Major General, cate -
goriilor de Forţe Armate şi Coman da -
mentului Comunicaţiilor şi Informaticii;

- instituirea prin Hotărârea nr. 467/
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12.05.2010, la iniţiativa Biroului Per -
manent Central cu sprijinul nemijlocit al
domnului Gabriel OPREA, ministrul Apă -
rării Naţionale, a Zilei Rezervistului Mili -
tar, înscrisă în capitolul „Sărbători
militare” al Calendarului Tradiţiilor Mili -
tare, periodic de istorie şi cultură militară,
editat de Statul Major General;

- emiterea şi conferirea Medaliei ani -
versare a „Rezervistului Militar” precum
şi a Emblemei de Onoare a A.N.C.M.R.R.;

- cu sprijinul unor membrii ai Grupului
de Consilieri Seniori, s-au organizat sim -
pozioane dedicate Unirii Principatelor
Române, Marii Uniri de la 1918, Zilei
Naţionale a României, Zilei Armatei, Zilei
Rezervistului Militar. În aceste reuniuni
ştiinţifice au fost antrenaţi membrii Aca -
demiei Române, Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România, ai Societăţi Române
de Ştiinţe Istorice, ai Comisiei de Istorie
Militară, cadre didactice universitare şi
cer cetători, veterani de război – de fie -
care dată am fost onoraţi cu prezenţa re -
prezentanţilor Guvernului, din domeniul
ştiinţei şi artei, ai Bisericii Ortodoxe Ro -
mâne, Preşedinţiei – la reuniunea de -
dicată Zilei Armatei din 2010, fiind pre -
zent Preşedintele României şi Preşe -
dintele Academiei Române;

- la aniversarea a 150 de ani de la con -
stituirea Statului Major al Armatei Ro -
mâne (2009), în semn de recunoaştere a
reprezentativităţii, utilităţii şi notorietăţii
publice, în prima Enciclopedie a Armatei
Române, A.N.C.M.R.R. i s-a consacrat un
amplu articol;

- A.N.C.M.R.R. a fost o prezenţă activă
atât pe plan central cât şi local la cere mo -
nialele militare şi religioase organizate cu
prilejul zilelor Imnului şi Drapelului Na ţio -
nal, zilelor armelor şi ale structurilor mili -
tare, depunerii Jurământului militar, în -
mâ narea sau decorarea drapelelor de lup -
tă, în context menţionăm şi participarea

reprezentanţilor A.N.C.M.R.R. la acti -
vităţile de protocol cu ambasadele acre -
ditate la Bucureşti;

- în etapa analizată A.N.C.M.R.R. s-a
aflat la originea şi gestionarea a peste 30
acţiuni majore în planul relaţiilor inter -
naţionale, întărind mai mult ca oricând,
dacă era cazul, nu numai faptul că Aso -
ciaţia noastră este cea mai reprezentativă
la nivel naţional, dar şi legitimarea acestei
reprezentativităţi pe plan internaţional –
în prezent având relaţii de colaborare cu
structuri similare în BULGARIA, GER -
MANIA, ITALIA, MOLDOVA, POLONIA,
SERBIA, SLOVENIA şi UNGARIA, recent
participând la Conferinţa Internaţională
Regională; a acceptat să facă parte din
grupul altor 7 state axat pe problematica
rezerviştilor militari (SERBIA, CROAŢIA,
MUNTENEGRU, ALBANIA, ITALIA, GRE -
CIA şi REPUBLICA SRPSKA);

- s-a monitorizat permanent acţiunea
de elaborare a unor noi reglementări în
domeniul sănătăţii publice, formulând şi
înaintând Ministerului Sănătăţii, propu -
neri şi opinii punctuale la fiecare variantă
din cele 4 publicate de minister spre
dezbatere publică, reiterându-se:

- dreptul de decontare din fondul de
asigurări de sănătate a diferenţelor de
tarif al medicamentelor, serviciile me -
dicale, protezelor, îmbunătăţirea calităţii
serviciilor medicale în toate variantele
practicate, inclusiv a asistenţei în far -
maciile aparţinând policlinicilor şi spita -
lelor militare;

- reiterarea propunerii de realizare a
unui Cămin-spital pentru cadrele militare
în rezervă şi în retragere şi membrii
familiile acestora de către Ministerul
Apărării Naţionale;

- prelungirea, cu sprijinul direct al
domnului viceprim-ministru Gabriel
OPREA, Preşedinte de onoare şi a dom -
nului Neculai ONŢANU, Primar al
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Sectorului 2 - membru de onoare al Aso -
ciaţiei, a concesionării către Ministerul
Apărării Naţionale, a Staţiunii „Bălţăteşti”
pentru încă 40 de ani; 

- s-au făcut demersuri pentru ofi -
cializarea legală a sediilor ocupate de
filiale şi subfiliale în spaţiile (locaţiile) Mi -
nisterului Apărării Naţionale şi pentru
menţinerea facilităţilor de decontare în
proporţie de 90 % din tariful de cazare în
cămine, hoteluri şi alte formaţiuni din
fondul Ministerului Apărării Naţionale;

- implicarea directă în soluţionarea
favorabilă a cererilor filialelor Feteşti şi
Turnu Măgurele de menţinere a unor
spaţii sau clădiri în urma cedării sau
transferării unor cazărmi, precum şi
obţinerea unor terenuri pentru înfiin -
ţarea de cimitire militare sau parcele
militare în cimitirele civile – Sibiu,
Giurgiu, Bistriţa;

- s-a intervenit la Statul Major General
pentru reglementarea acordării onoru -
rilor militare la ceremonialul de înmor -
mântare a cadrelor militare în rezervă şi
în retragere în garnizoanele unde nu mai
sunt fanfare militare;

- asigurarea primirii şi repartizării
biletelor de tratament şi odihnă – avem în
vedere staţiunile BĂLŢĂTEŞTI, VATRA
DORNEI, în cele de la munte şi mare din
reţeaua Ministerului Apărării Naţionale,
precum şi la OLĂNEŞTI prin Spitalul
ELIAS şi a celor din reţeaua Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi
Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârst nice, prin Casa Naţională de Pensii
Publice;                                                                                    

- îmbunătăţirea colaborării cu Pa -
triarhia Ortodoxă Română, prin partici -
parea reciprocă la activităţi specifice şi
prin contribuţii la fondul pentru con -
struirea „Catedralei Neamului” şi dotarea
cu icoane a Bisericii Ortodoxe ridicată la
Most în Republica CEHĂ – ca memorial

al eroilor români căzuţi în cel de Al
Doilea Război Mondial, pentru eliberarea
CEHOSLOVACIEI, A.N.C.M.R.R. partici -
pând la sfinţirea acesteia. În context se
înscrie şi Reuniunea Creştinească şi de
re cunoaştere a A.N.C.M.R.R. ce urmează
să se desfăşoare, cu sprijinul Primăriei
Sectorului 2, la sediul Patriarhiei Ro -
mâne cu Prea Fericitul Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
planificată în data de 07.11.a.c;

- în spirit de solidaritate se înscrie şi
ajutorul financiar acordat unor sinistraţi
în urma calamităţilor din zonele BUZĂU
şi VRANCEA şi la care au contribuit ma -
rea majoritate a filialelor; nu putem trece
cu vederea şi trebuie să reamintim şi să
mulţumim cu recunoştinţă profundă
domnului general-maior Neculai ON -
ŢANU – Primarul Sectorului 2, membru
de onoare al Asociaţiei, pentru confec ţio -
narea de medalii aniversare Rezervistul
mi litar, Emblemei de onoare a
A.N.C.M.R.R. şi a celor 90 de costume de
haine militare pentru membrii Consi -
liului Director şi nu în ultimul rând să-i
mul  ţumim domnului colonel Ionel
CIUCLEA pentru sponsorizările finan -
ciare acordate Biroului Permanent Cen -
tral.

Demne de remarcat sunt şi demer -
surile făcute cu perseverenţă pentru
acordarea membrilor A.N.C.M.R.R, care
s-au distins prin activitatea, demnitatea
şi probitatea dovedite pe timpul cât au
fost în activitate, cât şi după trecerea în
rezervă / retragere în cadrul Asociaţiei, a
unei recompense morale constând în
promovarea la un grad superior celui pe
care îl au, precum şi acordarea de
distincţii naţionale sau militare.

Ca urmare, în perioada 2009-2012, au
fost promovaţi în grad 20 generali, li s-a
acordat gradul de general la 51 de colonei
/ comandori, au fost înaintaţi în grad
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1252 ofiţeri, 78 maiştrii militari şi 181
subofiţeri.

Cei 1582 membrii ai Asociaţiei
reprezintă 42,4 % din totalul avansărilor
din perioada 1990-2012.  În perioada de
referinţă au fost decoraţi cu ordine şi
medalii naţionale un număr de 10 mem -
brii ai Asociaţiei. Totodată unui însem -
nat număr de cadre militare în rezervă şi
în retragere le-au fost conferite „Emble -
ma de Onoare a Armatei Române” şi
„Em blema de Merit – Rezerva Armatei
Române”;

- în aceeaşi perioadă cu totală satis fac -
ţie menţionăm că Revista „Rezerva
Oştirii Române”  s-a îmbogăţit continuu
şi calitativ, cele 8 numere ale acesteia în -
sumând 700 pagini şi peste 260 articole,
analize, studii, eseuri şi însemnări care
au ilustrat o tematică diversificată de un
real folos pentru membrii ANCMRR,
precum:

- probleme organizatorice;
- calitatea vieţii, relaţii interne şi

internaţionale;
- participarea cadrelor militare în

rezervă şi în retragere la viaţa cetăţii;
- activităţi în folosul armatei;
- implicarea în actul de cultură,  în cu -

noaşterea momentelor cheie din istoria
ţării şi armatei sale;

- participarea la educarea tinerei ge -
neraţii;

- activismul vârstei a III-a şi îm -
bătrânirea activă, prezentând subiecte
cu impact deosebit asupra persoanelor
de vârsta a III-a;

- nu este de neglijat să reamintim că o
realizare importantă a constituit-o, cu
spri jinul Primăriei Sectorului 2, crearea
site-ului A.N.C.M.R.R, refacerea cu spri -
jinul Ministerului Apărării Naţionale în
urma „piratării” acestuia şi bineînţeles
reactivarea Instituţiei Purtătorului de
Cuvânt şi înfiinţarea Departamentului

Comunicare, Protocol şi Relaţii cu aso -
ciaţiile similare din Sistemul de Ordine
Publică şi Siguranţă Naţională;

- în perioada mai 2012-0ctombrie
2013 fiind transmise peste 60 comu -
nicate, comunicate de presă, informări
prin poşta electronică, faxuri şi poşta
militară. Site-ul A.N.C.M.R.R. a fost vizitat
în medie de peste 500 de accesări pe zi,
fiind zile cu peste 2000 de accesări. În
acelaşi timp s-au transmis peste 30
comunicate de presă către mass-media –
presă scrisă, TV, radio, prin care am
informat legitimitatea şi reprezen tati -
vitatea A.N.C.M.R.R. precum şi disponi -
bilitatea privind unele probleme referi -
toare la pensionarii militari şi nu numai,
s-au îmbunătăţit relaţiile de colaborare
cu Trustul de Presă al Armatei.

Deşi activitatea filialelor este binecu -
noscută, fiind dezbătută în adunările ge -
nerale din acest an în care au avut loc şi
alegerea noilor organe de conducere,
respectiv a Comitetului, Biroului perma -
nent al acestor structuri, precum şi a
delegaţilor la Conferinţa Naţională. În
ma joritatea cazurilor adunările generale
au fost onorate de prezenţa membrilor
din conducerea A.N.C.M.R.R., comandan -
ţilor de garnizoană şi ai unităţilor mili -
tare din zonă, a reprezentanţilor prefec -
turii, consiliilor judeţene şi administraţiei
locale, a structurilor din Sistemul de
Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă
Naţională şi ale consiliilor judeţene ale
persoanelor vârstnice, reprezentanţi ai
presei, radioului şi TV locale, fapt care
dovedeşte aprecierea şi prestigiul de care
se bucură filialele A.N.C.M.R.R.

Analizele desfăşurate au avut ca ele -
ment de referinţă prevederile Statutului,
hotărârile eşaloanelor superioare şi pro -
priile hotărâri.

Încercăm să etalăm cele mai sem ni -
ficative aspecte din activitatea filialelor,
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pe lângă cele care au fost prezentate
referitoare la întreaga Asociaţie.

Trebuie să recunoaştem că rezultatele
sunt diferite în funcţie de gradul de
implicare şi interesul manifestat de
comitet, biroul permanent, precum şi de
preşedintele filialei.

S-a  constatat că acolo unde se respectă
hotărârile Conferinţei Naţionale, ale Con -
siliului Director şi măsurile Biroului Per -
manent Central, propriile hotărâri, în
aceste filiale situaţia şi activitatea sunt
din cele mai bune şi menţionăm cu satis -
facţie camaraderească că marea majo -
ritate a filialelor se încadrează în aceste
cerinţe;

- toate filialele au aniversat în perioada
analizată împlinirea a două decenii de la
constituire, consacrând acestui eveni -
ment interesante evocări precum şi
editarea unor monografii (BACĂU, OLT,
ARAD, MUREŞ, CONSTANŢA, NEAMŢ,
GORJ, DOLJ, CLUJ, IAŞI, HUNEDOARA,
BRĂILA, SUCEAVA); majoritatea covâr şi -
toare a filialelor judeţene şi de sector au
răspuns cu promptitudine la solicitarea
Biroului Permanent Central de a furniza
datele de identificare şi reprezentare pen -
tru înscrierea lor în MONOGRAFIA
A.N.C.M.R.R. aflată în etapă de finalizare –
fiind o lucrare de referinţă pentru
imaginea A.N.C.M.R.R;

- structurile asociative afiliate la
A.N.C.M.R.R, precum cele ale geniştilor,
chimiştilor, ceferiştilor, medicilor şi far -
ma ciştilor militari în rezervă/ retragere,
împlinindu-se un număr de ani de la
constituirea respectivelor arme şi specia -
lităţi în Armata Română, au folosit prilejul
organizând simpozioane aniversare, în
cadrul cărora au evocat tradiţiile şi evo -
luţiile, personalităţile militare care şi-au
pus amprenta pe dezvoltarea respec -
tivelor arme şi specialităţi. De asemenea
filiale judeţene şi membrii Asociaţiei s-au

implicat direct în organizarea întâlnirilor
de promoţie, oferind camarazilor din
activitate exemple de devotament şi
respect pentru instituţia şi cariera
militară, spirit de corp şi camaraderie;

- a sporit interesul filialelor şi sub -
filialelor pentru colaborarea cu revista
Aso ciaţiei prin transmiterea informărilor,
a unor articole pentru popularizare şi
schimb de experienţă; se remarcă filialele
CLUJ, BRAŞOV, DOLJ, Sectorul 6, SIBIU,
MEHEDINŢI, MUREŞ, HUNEDOARA, IAŞI,
SUCEAVA, GIURGIU, ARAD, GORJ, BIHOR
şi altele, mai puţin: VASLUI, GALAŢI,
HARGHITA, COVASNA, ILFOV şi Sectorul
4;

- aproape toate filialele folosesc cu
succes presa locală, în mod deosebit
pentru a prezenta activitatea pe care o
desfăşoară, remarcându-se filialele CLUJ,
BIHOR, SUCEAVA, IAŞI, CONSTANŢA,
ARAD – au reviste şi ziare proprii: Filiala
IAŞI „Rezervistul Militar”, Filiala ARAD
„STINDARD”, Filiala HUNEDOARA „Actua -
litatea Hunedoreană”, Filiala BUZĂU
„Rezervistul Buzoian”.

În ceea ce priveşte derularea de relaţii
internaţionale la nivelul filialelor - 22
activităţi în etapa analizată, nu numai de
către filialele limitrofe – BIHOR, GIURGIU,
MEHEDINŢI, CONSTANŢA, IAŞI, precum
şi cele din PRAHOVA – CÂMPINA şi CLUJ,
au contribuit nemijlocit la promovarea
imaginii României, a Armatei active şi de
rezervă, a legăturilor bilaterale la nivel
transfrontalier.

Stimaţi camarazi, pentru alte aspecte
semnificative privind filialele se poate
consulta Revista „Rezerva Oştirii Ro -
mâne” nr.1/ mai 2013. 

Prezentarea aspectelor pozitive, a re -
zultatelor notabile şi notorii ar putea con -
tinua, aspectele prezentate nu sunt ex -
haustive, dar vă îndemn pe toţi să recu -
noaştem că în munca noastră pe întreaga
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scară ierarhică am înregistrat şi unele
insatisfacţii datorate pe de o parte per -
petuării unor nereguli, concepţii greşite
de conducere, interpretării eronate şi
foarte subiectiv a STATUTULUI şi Hotă -
rârilor adoptate de către Consiliu Direc -
tor şi Biroul Permanent Central, iar pe de
altă parte de menţinerea până la 01.10
a.c. a unei stări de nemulţumire, de neîn -
credere şi îngrijorare induse de toate
mă surile de recalculare şi revizuire a
pen siilor, a atitudinii nejustificate de reti -
cenţă a unor personalităţi şi instituţii
publice cărora le-am promovat demer -
surile, la care se adaugă, nu în ultimul
rând, acţiunea concentrată pentru dezbi -
narea A.N.C.M.R.R. în favoarea unor
struc turi asociative fără orizont şi re -
cunoaştere.

Pe fondul celor mai sus menţionate se
disting aspecte cu efecte diferite de
consecinţă: 

- nu se cunoaşte şi nu s-a acceptat că
A.N.C.M.R.R. este un ONG nonprofit,
apolitic şi de utilitate publică, care
presupune extinderea acţiunilor şi
dincolo de domeniul social-logistic al
pensiei şi asistenţei sanitare;

- neacceptarea limitelor unor com -
petenţe şi drepturi ce revin A.N.C.M.R.R,
cuprinse de altfel în STATUT;

- exagerarea unor posibilităţi de
intervenţie directă a A.N.C.M.R.R. în
schimbarea unor stări de lucruri, pentru
menţinerea şi obţinerea unor drepturi;

- neînţelegerea faptului că
A.N.C.M.R.R. prin scop, obiective, metode
şi căi de acţiune nu poate fi confundată
cu o simplă asociaţie de pensionari şi nu
poate fi identificată cu o structură de tip
sindicat care prin Hotărârea Curţii Con -
sti tuţionale nr. 469/ 2003 nu este speci -
fică pensionarilor şi cu atât mai puţin
cadrelor militare în rezervă şi în retra -
gere;

- imixtiunea vădită şi complet nejus -
tificată a reprezentanţilor altor structuri
asociative în rândul unor filiale şi sub -
filiale, a membrilor structurilor de condu -
cere de la filialele – cazurile cele mai eloc -
vente – DOLJ, TULCEA, PRAHOVA,
ARGEŞ, pe care nu dorim să le mai co -
mentăm;

- nu s-a accentuat pe realizarea
concretă a unor relaţii de colaborare
între A.N.C.M.R.R. şi mass-media; nu s-a
reuşit motivarea filialelor de a comunica
prin site-ul A.N.C.M.R.R. iar mulţi mem -
brii nu au cunoştinţă de conţinutul mate -
rialelor comunicate de Biroul Permanent
Central;

- unele organe de conducere, unii
preşedinţi de filiale au dat dovadă de slă -
biciune, împăciuitorism, lipsă de fer -
mitate şi toleranţă maximă, s-au ignorat
prevederile STATUTULUI art.4, 5, 6, 7, 17,
66 şi în mod deosebit a îndatoririlor
mem brilor prevăzute la art.10, aliniat
4,5,6 dintre care citez:

- „să ia atitudine fermă împotriva
tuturor acţiunilor şi manifestărilor care
aduc atingere statului de drept, siste -
mului democratic şi prestigiului ar -
matei”;

- „să acţioneze permanent pentru
menţinerea şi ridicarea prestigiului Aso -
ciaţiei, să nu se implice în activităţi care
contravin onoarei şi normelor de
comportare civică”;

- „hotărârile adoptate de organele de
conducere sunt obligatorii pentru toate
filialele, subfilialele şi pentru toţi membrii
Asociaţiei, indiferent de poziţia perso -
nală exprimată verbal, în scris sau prin
vot”;

- „prevederile prezentului STATUT
sunt obligatorii pentru toţi membrii
Asociaţiei şi pentru toate organele de
conducere” – încheiat citatul;

- în multe filiale, existenţa a 2-3 sau
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mai mulţi membrii ai Asociaţiei care
acţionează şi în S.C.M.D, structură ilegal
constituită, fac apologia acestei structuri,
neagă activitatea A.N.C.M.R.R. în an sam -
blu şi îşi arogă nejustificat succesele aces -
teia.    Trebuie să subliniez că majoritatea
membrilor Consiliului Director, a preşe -
dinţilor de filiale, cu excepţia a 4-5, au
înţeles bine poziţia Biroului Permanent
Central, a Asociaţiei în ansamblul ei: -
unele greşeli de exprimare produse care
au fost recunoscute, justificate şi îndrep -
tate.

În concret ne referim la faptul că
Biroul Permanent Central în demersurile
pentru modificarea OUG nr. 1/ 2011 şi
Legii nr.119/ 2010 s-a adresat direct
Guvernului şi Coaliţiei politice dar fără
răspuns de la PDL şi UDMR şi atunci s-a
adresat direct UNPR – cu o importantă
influenţă în Coaliţie şi în scrisorile adre -
sate ministrului Apărării Naţionale şi
conducerii UNPR din dorinţa de super -
sensibilizare s-au folosit unele expresii
nu tocmai potrivite cu poziţia noastră
apar tinică, fapt ce i-a determinat pe acei
camarazi autointitulaţi infailibili, radi -
calişti şi sindicalişti să declanşeze inter -
venţii inflamatorii în mass-media scrisă
şi pe internet la adresa Conducerii
centrale a A.N.C.M.R.R.

Reiterăm ideea că Biroul Permanent
Central şi Birourile Permanente ale filia -
lelor trebuie să participe la dialogul socie -
tăţii civile, să-şi promoveze interesele,
fără adeziuni şi declaraţii partizane
indiferent cine este iniţiatorul acestor
acţiuni, respectând prevederile STATU -
TULUI.

În consens cu cele mai sus menţionate
dorim să vă asigurăm, STIMAŢI CA -
MARAZI, că toţi membrii Biroului Per -
manent Central lucrează pe bază de vo -
luntariat, au responsabilitatea faptelor şi
acţiunilor personale, a angajamentului

asumat prin acceptarea funcţiilor sta -
tutare, nimeni din Biroul Permanent
Central nu poate fi acuzat de aservire
politică şi nici de partizanat partinic, iar
în relaţionarea cu partidele politice,
forţele politice şi neparlamentare, Biroul
Permanent Central a respectat întotdeau -
na prevederile art. 3 şi 5 din STATUT şi
declară ferm că nu s-au primit oferte de
asociere cu acestea.

Protocolul încheiat cu Alianţa Centru -
Stânga (PSD + UNPR) din cadrul USL este
un argument temeinic al celor menţio -
nate, respectă prevederile art. 5 din
STATUT şi vizează sprijinul necesar
Asociaţiei pe întreaga scară ierarhică
pentru îndeplinirea obiectivelor asumate
plecând de la realitatea că avem nevoie de
colaborare şi ajutor, A.N.C.M.R.R. nu
poate fi izolată în societatea românească,
schimbările politice şi în structurile de
putere ale statului afectează în general
funcţionarea A.N.C.M.R.R. ca şi ONG, cu
toate trăsăturile consemnate în STATUT.

Biroul Permanent Central a respins şi
respinge cu toată răspunderea şi probi -
tatea morală toate etichetările, jignirile şi
părerile neavenite indiferent din partea
cui vin, din păcate şi a unor membrii cu
funcţii de conducere cărora li s-a acordat
încredere şi respect (cazul general Surdu
– Filiala Sector 5, general Pâlşoiu şi
colonel Naon – Filiala Dolj şi general Dan
Şerban, secretar general, cărora li s-a re -
tras calitatea de membru al A.N.C.M.R.R.),
considerând că la unii poziţiile răută -
cioase au fost influenţate din afara
Asociaţiei, iar unii au fost mânaţi de
orgolii şi interese nejustificate. Biroul
Permanent Central apreciază că numai
cine nu ştie sau nu doreşte să recunoască
activitatea şi eficienţa demersurilor Aso -
ciaţiei, că în munca zilnică, se pot comite
şi unele erori involuntare, mai ales în
exprimare, numai aceştia recurg la poziţii



20 Rezerva  Oştirii  Române

lipsite de cel mai elementar simţământ de
camaraderie şi a spiritului de corp.

În încheierea raportului de analiză
doresc să reliefez că problematica şi
aspectele prezentate nu sunt exhaustive.

Dumneavoastră cunoaşteţi foarte bine
şi alte aspecte specifice.

Dorim ca acest RAPORT să constituie o
provocare la completarea propriilor
analize din Adunările generale din acest
an, dar şi pentru fiecare membru al
Consiliului Director.

Avem acumulată o bogată experienţă,
avem un important fond de activităţi şi
demersuri, un corp competent de cadre
militare în rezervă şi în retragere care
trebuie valorificate superior.

Trebuie să ne mândrim că ANCMRR,
prin eşalonul militar ce-l reprezintă, are
profunde semnificaţii militare şi istorice
din timpul domniei lui Alexandru Ioan
Cuza (1866) iar ca Asociaţie este atestată
juridic din 1925.

Sunt date, din păcate, încă puţin cu -
noscute şi mai puţin recunoscute de toţi
militarii români şi cu atât mai puţin în
societatea civilă.

De aceea consider oportun ca şi la
acest forum de conducere să reiterez
obligativitatea noastră, astăzi mai mult ca
oricând, să ne fructificăm existenţa în
evoluţia noastră istorică şi a societăţii
româneşti, Armata fiindu-i pilon de bază,
prezentă în realizarea şi desăvârşirea tu -
turor momentelor istorice ale dezvoltării
României moderne, să glorificăm trecutul,
să ne venerăm înaintaşii, aducându-le
prinosul nostru de recunoştinţă, să le
urmăm exemplul şi să acţionăm cu dă -
ruire şi abnegaţie pentru îndeplinirea
nobilelor misiuni asumate în spiritul
devizei: „PATRIE - ONOARE - DEMNITA -
TE”, să dovedim probitate profesională şi
camaraderească în unitate de nezdrun -
cinat şi pe bază de cauzalitate înţeleaptă

în tot de vom întreprinde, întrucât avem
forţa şi tăria necesare la toate nivelurile
structurale ale Asociaţiei.

Astăzi, la începerea mandatului ce va fi
acordat organelor de conducere, ce vor fi
alese – Consiliului Director şi Biroului
Per  manent Central – vor trebui să valo -
rifice superior întreaga experienţă acu -
mulată, să menţină şi să ridice ştacheta
reputaţiei, recunoaşterii şi a rezultatelor
înregistrate. Hotărârea Conferinţei Naţio -
nale va trebui să cuprindă o orientare ge -
ne rală pentru activitatea viitoare, să prio -
ritizeze obiectivele şi acţiunile care să fie
corelate permanent cu realităţile impuse
de evoluţia societăţii româneşti, de bază
ră mânând STATUTUL în forma îmbu -
nătăţită şi STRATEGIA ASOCIAŢIEI com -
pletată, documente ce vor fi supuse CON -
FE RINŢEI de domnii general-locotenent
(r) dr. Radu VLĂSCEANU, general de
brigadă (r) dr. Ion GANEA şi general de
brigadă (r) ing. Gheorghe GÂRLEA.

Doresc să închei această analiză, ex -
primând convingerea pentru o înţelegere
superioară şi temeinic argumentată a
tuturor aspectelor şi învăţămintelor
desprinse, a necesităţilor şi sarcinilor
imediate şi de viitor.

Încă o dată adresez mulţumiri tuturor
pentru participare la acest forum, pentru
activitatea desfăşurată, multă sănătate şi
împliniri în viaţa personală, a familiilor
dumneavoastră şi în familia noastră –
A.N.C.M.R.R.

Fie ca Bunul Dumnezeu să ne călău -
zeas că paşii şi să ne ocrotească cu GRA -
ŢIA-I DIVINĂ !

„LA MULŢI ANI ŞI SUCCES DEPLIN
A.N.C.M.R.R. „ALEXANDRU IOAN CUZA” 

„SĂ AVEM ÎNCREDERE ÎN NOI !”

General (r) prof. univ. dr. 
Mihai ILIESCU

Preşedintele A.N.C.M.R.R.
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S
unt onorat să particip la Conferinţa
Naţională a Asociaţiei Naţionale a
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Re -

tragere ,,Alexandru Ioan Cuza” şi să aduc
salutul Academiei Române participanţilor
la Conferinţă.

Cred că nu greşesc afirmând că Bise -
rica Ortodoxă, Armata şi Academia Ro -
mână sunt înstituţiile care se bucură de
un prestigiu deosebit în societate.

Academia Română a fost înfiinţată în
1866, cu principala misiune de a cultiva
limba şi istoria românilor. În decursul
istoriei sale Academia Română s-a achitat
de această misiune, iar recent a încheiat
elaborarea Dicţionarului Tezaur al
Limbii Române (în 19 volume, după mai
bine de un secol de eforturi) şi Tratatul
de Istoria Românilor (în opt volume,
reluat recent într-o a doua ediţie). În pre -
zent Academia Română acoperă toate
domeniile ştiinţei, literaturii şi artei şi se
caracterizează prin trei atribute princi -
pale: a) este cel mai înalt for de consa -
crare în domeniile amintite; b) este unul
din cei trei piloni de bază ai cercetării
ştiin ţifice din România, alături de uni -
versităţi şi institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare; c) fără a se implica
în politică, este participant activ la viaţa

socială a ţării, prin documente, opinii şi
consultări oferite autorităţilor statului, la
cerere sau din proprie iniţiativă.

Ca şi Armata României, Academia îşi
slujeşte ţara cu mijloacele sale proprii, cu
devotament şi competenţă. Academia
respectă rolul jucat în istoria patriei de
Armata Română, scut al independenţei şi
unităţii ţării. Academia este apărătorul
fiinţei şi identităţii naţionale, al limbii şi
culturii naţionale, ceea ce devine din ce în
ce mai important în condiţiile actuale ale
globalizării.

Cariera mea profesională s-a desfă -
şurat în viaţa civilă, dar totdeauna am
avut un respect deosebit pentru armată,
pentru rolul său, pentru spiritul de dis -
ciplină şi seriozitate care o caracte -
rizează, pentru devotamentul pentru ţară
şi naţiune.

Cu priejul Conferinţei Naţionale a
A.N.C.M.R.R. adresez un respectuos salut
şi omagiu militarilor în rezervă şi în
retragere, ca o înaltă apreciere a activi -
tăţii lor şi a patriotismului lor nemăsurat.
Doresc tuturor militarilor români în
rezervă şi în retragere, viaţă lungă şi
sănătate deplină, cu convingerea că
devotamentul lor faţă de ţară rămâne
neştirbit.            

Cu prilejul celei de a VII-a  Conferinţei Naţionale Asociaţiei Na -
ţionale  a  Cadrelor Militare  în  Rezervă   şi  în   Retragere   ,,Ale xandru
Ioan Cuza”   i-au  fost adresate  mesaje prin care semnatarii exprimă
aprecieri elogioase asupra acestei structuri asociative de interes
naţional, precum şi la adresa celor aleşi în diferite organe de
conducere. 

Prezentăm mai jos o parte dintre acestea. 

M E S A J U L
Preşedintelui Academiei Române

Domnul Academician IONEL HAIDUC
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M E S A J U L
Secretarului de stat pentru Relaţia cu Parlamentul,

Informare Publică şi Creşterea 
Calităţii Vieţii Personalului

Doamna  OTILIA SAVA

R
einvestirea Dumneavoastră în ono -
ranta funcţie de preşedinte al Aso -
ciaţiei Naţionale a Cadrelor Militare

în Rezervă şi în Retragere “Alexandru
Ioan Cuza” îmi oferă plăcutul prileJ de a
vă adresa sincere felicitări şi succes în
noul mandat. 

Apreciez că aceasta constituie, în sine,
confirmarea unei conduite deosebite în
fruntea Asociaţiei pe care o conduceţi. 

În numele Departamentului pentru re -
laţii cu Parlamentul informare publică, vă
asigur, domnule general de întreaga des -
chidere pentru cooperare în acţiunile şi
proiectele care: sunt de interes comun şi
pre supun implicarea structurilor subor -
donate sau aflate în coordonare. Profit de
acest prilej să vă urez multă sănătate şi
pu tere de muncă alături de echipa aleasă
în Biroul  Permanent Central al Aso -
ciaţiei. 

F
olosesc acest prilej pentru a vă adre -
sa tuturor un sincer şi cald salut din
partea bătrânilor supravieţuitori,

veterani şi invalizi ai celui de Al Doilea
Război Mondial.

Cu mulţi dintre dumneavoastră am
co laborat în timpul celor aproape 70 de
ani, cât am slujit Armata, sportul ro mâ -
nesc şi A.N.V.R.: generali, ofiţeri, maiştri
militari şi subofiţeri din toate ca tegoriile
de forţe armate: terestre, aeriene, navale
şi servicii.

Cred că sunteţi de acord cu mine că
avem sentimentul datoriei împlinite. Mă
bucur că există o asemenea Asociaţie a
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retra -
gere, care urmăreşte aplicarea legilor ce
asigură un trai decent celor ce au slujit cu
credinţă şi devotament Oştirea Română,
azi modele demne de urmat pentru cei

aflaţi sub Drapelele  de Luptă ale uni tă ţi -
lor şi marilor unităţi.

Aportul dumneavoastră la afirmarea
Armatei ca o instituţie de elită a societăţii
româneşti, la dezvoltarea şi moderni za -
rea căreia aţi contribuit, este inesti mabil.

În rândul cadrelor militare şi-au în -
scris numele pentru totdeauna adevăraţi
eroi ai neamului nostru, ai Oştirii Ro mâ -
ne.

Pe terenurile de instrucţie şi aplicaţie,
în poligoane, la manşa avioanelor, în ne -
mărginirea apelor, pe şantierele econo -
miei naţionale, nu v-aţi precupeţit forţele
pentru a da ţării apărători de nădejde.   

Dragi prieteni, 
Eroii nu se plâng niciodată, ei ştiu să

moară în picioare. Dar vai de cei care
uită! 

M E S A J U L 
Preşedintelui A.N.V.R.

domnul General de armată (r) MARIN DRAGNEA  
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Î
ncă de la înfiinţare, A.N.C.M.R.R. s-a
afir mat ca structură organizatorică
naţională reprezentativă şi puternică,

cu alese idealuri patriotice şi obiective
clar definite şi conturate.

Prin activitatea desfăşurată,
A.N.C.M.R.R. cultivă sentimentele de
solidaritate şi camaraderie dintre cadrele
militare în rezervă şi în retragere şi
cadrele militare aflate în activita te, con -
tribuind astfel la respectarea şi apărarea
demnităţii şi onoarei militare şi civice.

Pe parcursul a peste un secol de acti -
vitate aţi reprezentat un exemplu de ab -
negaţie şi devotament, pe care l-aţi oferit
cu generozitate şi tenacitate generaţiilor
de tineri care s-au format sub îndru ma -
rea dumneavoastră.

Astăzi, continuaţi să acţionaţi sub
deviza ,,Patrie-Onoare-Demnitate”, pen -
tru aceleaşi ţeluri nobile..

Asigurându-vă încă odată de tot res -
pectul şi preţuirea pentru activitatea pe
care o desfăşuraţi, am convingerea că
fru moasele relaţii de colaborare existente
între instituţiile noastre vor continua şi se
vor dezvolta, în beneficiul efortului co -
mun de dezvoltare a culturii şi tra diţiilor
poporului şi armatei, pentru pro movarea
acestora în societatea româ nească şi în
întreaga lume.   

Mă bucur că atât la nivel central cât şi
la cel al filialelor judeţene, există o
colaborare strânsă, permanentă între
Asociaţia Naţională a Veteranilor de
Război şi Asociaţia Naţională a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere. 

În aparatele noastre de lucru, la toate
nivelele, acţionează un număr însemnat
de generali şi ofiţeri în rezervă şi în
retragere, colegi ai dumneavoastră, care
slujesc cu multă dăruire şi competenţă
structura asociativă ai cărei membri
sunt. 

În încheiere apreciez şi felicit din
toată inima Biroul Permanent Central,

Consiliul Director, pentru activitatea
rodnică desfăşurată în perioada 2009 -
2013.

Doresc conducerii ce va fi aleasă, pre -
şedintelui, succes deplin în înde plinirea
misiunilor - nu spun a sarcinilor, sarcini
au civilii - şi o colaborare, dacă se poate,
şi mai bună cu noi. 

Am onoarea să vă salut, dragi ca ma -
razi şi prieteni.

Întrucât peste două zile, unii dintre
dumneavoastră, inclusiv preşedintele,
domnul general (r) Mihai Iliescu, îşi vor
serba Ziua Onomastică, tuturor, un sincer
şi călduros LA MULŢI ANI  !

M E S A J U L
Comandantului (Rectorul) Universităţii Naţionale

de Apărare ,,Carol I“
Domnul general prof. univ. dr.  TEODOR FRUNZETI
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A
sociaţia Naţională Cultul Eroilor
,,Regina Maria”, structură asociativă
cu filiale în toate judeţele ţării, care

numără peste 80.000 de membri activi şi
simpatizanţi, cetăţeni din cele mai di -
verse categorii sociale, inclusiv nume -
roase cadre militare active, în rezervă şi
în retragere - dă o înaltă apreciere acti -
vităţii Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Ale -
xandru Ioan Cuza” - structura asociativă
cea mai reprezentativă a cadrelor militare
în rezervă şi în retragere, provenite din
Ministerul Apărării Naţionale.

Cele două asociaţii, reînfiiţate aproape
concomitent la începutul anilor 1990, la
iniţiativa unor generali şi ofiţeri în re -
zervă sau în retragere, chiar dacă au sco -
puri şi obiective statutare diferite, împăr -
tăşesc ţeluri nobile şi militează consec -
vent pentru promovarea valorilor naţio -
nale, de respect şi apreciere pentru in -
stituţia militară, sub patronajul căreia
funcţionează. O dovadă în acest sens o
reprezintă faptul că  printre primele 30
de protocoale de colaborare pe care
Asociaţia noastră le-a încheiat, a fost cel
cu A.N.C.M.R.R. În ceea ce ne priveşte,
suntem permanent preocupaţi de a pune
în aplicare prevederile acestui protocol,
pe care l-am actualizat şi perfecţionat ori
de câte ori viaţa şi realităţile din so cie -
tatea românească au impus acest lucru.

O concretizare a protocolului o re pre -
zintă colaborarea excelentă dintre

asociaţiile noastre, atât la nivel central cât
şi la nivelul filialelor, în organizarea sau
par ticiparea împreună la activităţile co -
memorative, (Ziua Naţională, Ziua Eroi -
lor, Ziua Armatei României şi la alte eve -
nimente cu rezonanţă patriotică), parti -
ciparea la simpozioane ori mese rotunde
pe teme de istorie şi ne sprijinim re ci -
proc în promovarea unor idei cu impact
în societate, ori în promovarea imaginii
Ar matei Române.  Dorim ca în viitor să
diversificăm această colaborare, iar
relaţia dintre cele două asociaţii să repre -
zinte un exemplu pentru structurile
asociative din ţara noastră.

Cu acest prilej aduc sincere mulţumiri
Bi roului Permanent Central al
A.N.C.M.R.R. şi Filialelor Caraş Severin,
Arad, Sibiu, Hunedoara, Mehedinţi,
Harghita, Vrancea, Ialomiţa şi Giurgiu,
pentru ajutorul dat în reactivarea  filia -
lelor A.N.C.E. ,,Regina Maria” din aceste
judeţe.

Apreciem în mod deosebit eforturile
depuse de dumneavoastră în ultimii trei
ani  pentru asigurarea protecţiei sociale a
cadrelor militare în rezervă şi în re -
tragere, pentru menţinerea încrederii şi
respectului conducerii politico-militare a
României, precum şi a societăţii româ -
neşti faţă de categoria socială pe care o
re prezintă. În opinia noastră,
A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza” a fost
şi rămâne vocea cea mai autorizată şi
vocală, care a luptat pentru apărarea

M E S A J U L 
Preşedintelui Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor

,,Regina Maria”
Domnul General-maior (r) 

prof. univ. dr. VISARION NEAGOE
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drepturilor pensionarilor militari. Vă do -
rim succes în susţinerea acestui demers!

În ceea ce priveşte A.N.C.E. ,,Regina
Maria”, care fiinţează sub înaltul patronaj
al Bisericii Ortodoxe Române şi al Minis -
terului Apărării Naţionale, vă asigurăm
că vom continua să acţionăm pentru
men  ţinerea veşnic vie a dragostei pentru
ţară şi neam, de respectare a memoriei
eroilor neamului, care au luptat în toate
războaiele şi care  azi se află în teatrele de
operaţii, unde Armata României repre -
zintă interesele naţiei române. Vom con -
ti nua să ne implicăm în educaţia patrio -
tică a tinerei generaţii, în cele aproape
3.000 de Cercuri ,,Cultul Eroilor” pe care
le-am înfiinţat în şcolile din învăţământul

preuniversitar, desfă şurând numeroase
activităţi foarte apreciate de elevi şi chiar
de studenţi.

De asemenea, vă invităm să fiţi pre -
zenţi, prin membrii Asociaţiei dum nea -
voastră, în paginile celor peste 20 de re -
viste pe care le publicăm, precum şi în
monografiile şi numeroasele cărţi pe care
le edităm la nivel central şi local.

Întrucât astăzi participăm la un eve -
niment important din viaţa A.N.C.M.R.R.
,,Alexandru Ioan Cuza’’, dorim succes
deplin lucrărilor Conferinţei Naţionale a
Asociaţiei.

Suntem convinşi şi avem toată încre -
derea într-o colaborare foarte bună între
Asociaţiile noastre şi în viitor.

S
untem deosebit de onoraţi ca, în nu -
mele tuturor membrilor Asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare în Re -

zervă şi în Retragere din Ministerul Afa -
cerilor Interne, să vă adresăm Dumnea -
voastră, delegaţilor prezenţi la Conferinţa
Naţională şi, prin Dumneavoastră, tuturor
membrilor Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Ale -
xan dru Ioan Cuza” din Ministerul Apă -
 rării Naţionale, continuatoarea nobi lelor
tradiţii ale organizaţiilor similare ates tate
legal din anul 1925, cele mai sin cere
felicitări şi urări de succes în desfăşu -
rarea lucrărilor forumului dvs.

În anul în care se împlinesc 88 de ani
de legitimitate istorică a Asociaţiei Naţio -
nale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în

Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” din
Ministerul Apărării Naţionale, şi 23 de ani
de la reluarea activităţii sale, după o în tre -
rupere abuzivă de 42 de ani, Consiliul
Exe cutiv al Asociaţiei noastre apreciază în
mod deosebit bogata activitate pe care aţi
desfăşurat-o în toată această perioadă,
pentru protecţia socială a membrilor dvs.,
a tuturor rezerviştilor militari şi a fa mi -
liilor acestora, pentru cultivarea şi păs -
trarea tradiţiilor oştirii române, dez vol -
tarea gândirii militare româneşti prin lu -
crări de prestigiu realizate de membrii
Aso ciaţiei dumneavoastră sau împreună
cu ofiţeri şi generali aflaţi în activitate.

În contextul vremurilor noastre, în
care mulţi neaveniţi, unii fără nici o zi de
armată, emit judecăţi de valoare cu

M E S A J U L 
Consiliului Executiv al Asociaţiei Naţionale 

a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 
din Ministerul Afacerilor Interne

Domnul General-locotenent (r) IOAN  HURDUBAIE
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privire la aşa zisele privilegii de care se
bucură militarii României, nimeni nu
poate trece cu vederea şi pune la îndoială
rolul deosebit pe care l-a avut şi-l are
conducerea Asociaţiei dumneavoastră,
îm preună cu conducerile celorlalte
asociaţii din Sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, în înfăp -
tuirea prevederilor Protocolului de coope -
rare pe baza căruia acţionăm şi ne spriji -
nim, în interesul tuturor membrilor
noştri, şi al tuturor rezerviştilor militari,
pentru apărarea drepturilor legitime ale
acestora, multe dintre acestea obţinute

prin jertfele de sânge ale înaintaşilor
noştri.

Folosim acest minunat prilej pentru a
adresa Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere
,,Alexandru Ioan Cuza”, noii conduceri
care va fi aleasă de Conferinţa Naţională,
urarea sinceră de a obţine în continuare
noi şi importante realizări în apărarea
intereselor membrilor săi şi ale tuturor
pensionarilor militari, multă sănătate şi
fericire.

Cu cele mai alese sentimente de stimă şi
consideraţie.                      

S
untem onoraţi să fim astăzi alături de
Dumneavoastră la Conferinţa Naţio -
nală pe care o desfăşuraţi sub cele

mai frumoase auspicii şi să vă adresăm, în
numele membrilor Asociaţiei noastre, un
cald salut camaraderesc, noi şi importante
realizări în înfăptuirea obiectivelor statu -
tare, în folosul rezerviştilor militari. 

Apreciem activitatea şi implicarea
susţinute ale conducerii Asociaţiei Dum -
nea voastră atât în protejarea drepturilor
legitime ale celor care au servit Patria sub
drapel, cu devotament şi speranţă în
viitorul ei, cât şi în efectuarea de demer -
suri ori în promovarea de noi iniţiative
menite să confere pensionarilor militari
statutul şi demnitatea de ostaşi ai Ţării,
care şi-au dedicat viaţa apărării valorilor
ei fundamentale. 

Relaţiile statornicite între asociaţiile
noas tre se întemeiază pe respect reci -

proc, consens în adoptarea hotărârilor şi
printr- o permanentă consultare asupra
acţiunilor ce urmează să fie întreprinse,
în interesul membrilor asociaţiilor noas -
tre.

Protocolul şi programele comune de
lucru au amplificat şi mai mult raporturile
de stimă dintre membrii celor două aso -
ciaţii, convinşi că numai într-o deplină
unitate pot fi înfăptuite obiectivele ce ne
revin, printr-o activă conlucrare.

Suntem convinşi că, acţionând în con -
formitate cu prevederile documentelor
programatice care stau la baza conlucrării
noastre, vom găsi împreună noi elemente
care să amplifice raporturile statornicite
între conducerile asociaţiilor noastre, în
beneficiul membrilor acestora.

Primiţi, vă rugăm, la această fastuoasă
Conferinţă, urările noastre de bine.    

M E S A J U L
Preşedintelui Asociaţiei Cadrelor Militare 

în Rezervă şi în Retragere 
din Serviciul Român de Informaţii 

Domnul  Colonel (r) FILIP TEODORESCU
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C
onsiliul Director al Asociaţiei Ca -
drelor Militare în Rezervă şi în Re -
tragere din Serviciul de Informaţii

Externe aduce salutul său camaraderesc
Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Na -
ţio nale a Cadrelor Militare în Rezervă
şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza‘‘
din Ministerul Apărării Naţionale, care
îşi desfăşoară lucrările astăzi, pentru
analizarea activităţii organelor centrale
de conducere şi ale filialelor, în perioada
2009-2013, urmând să fie alese noile
organe de conducere, în conformitate cu
Statutul Asociaţiei.

Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă
şi în Retragere din Serviciul de Infor -
maţii Externe apreciază că în perioada de
referinţă, conducerea Asociaţiei dum -
nea voastră s-a implicat cu deosebire în
soluţionarea problemelor complexe, du -
re roase, cu care s-au confruntat cadrele
militare, îndeosebi cu privire la legislaţia
pensiilor militare, la asistenţa medicală şi
la statutul socio-profesional al militarilor
în rezervă şi în retragere din sistemul
naţional de apărare, ordine publică şi si -
gu ranţă naţională. Dăm o înaltă consi -
deraţie acestei activităţi desfăşu rate şi
apreciem că Asociaţia Naţională  a Ca -
drelor Militare în Rezervă şi în Re tragere
,,Alexandru Ioan Cuza” şi condu cerea
acesteia, s-au constituit într-un adevărat
detaşament de avangardă pentru de -
terminarea autorităţilor de a lua măsuri

legislative şi administrative menite să
asigure o viaţă demnă şi decentă celor
care timp de zeci de ani au fost în prima
linie a luptei pentru apărarea ţării, a
siguranţei statului român şi a valorilor
naţiunii noastre.

Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă
şi în Retragere din Serviciul de Infor -
maţii Externe este bucuroasă să valori -
fice experienţa organizatorică  dobân -
dită de sora ei mai mare din Ministerul
Apă rării Naţionale. Ne dă satisfacţie
faptul că la nivelul structurilor statutare
de conducere s-au instituţionalizat con -
sultări reciproce pe probleme de larg
interes, pentru consolidarea efortului
comun de acţiune în vederea rezolvării
obiectivelor încredinţate de membrii
asociaţiilor noastre. 

Suntem convinşi că, urmând aceste
obiective, lărgind şi consolidând prin -
cipiile democratice de acţiune, între
asociaţiile noastre se vor statornici noi
coordonate de colaborare şi întraju -
torare reciprocă, spre binele cadrelor
militare şi al familiilor acestora.

Adresăm succes lucrărilor Conferinţei
Naţionale a Asociaţiei Naţionale a Ca -
drelor Militare în Rezervă şi în Retragere
,,Ale xandru Ioan Cuza” din Ministerul
Apărării Naţionale, eficienţă în măsurile
ce vor fi întreprinse, felicitări noilor
organe de conducere şi sănătate deplină
tuturor membrilor ASOCIAŢIEI.

M E S A J U L 
Preşedintelui Asociaţiei Cadrelor Militare 

în Rezervă şi în Retragere 
din Serviciul de Informaţii Externe

Domnul General de brigadă (r) PETRU NEGHIU 
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D
esfăşurarea lucrărilor Conferinţei
Naţionale a A.N.C.M.R.R. din
M.Ap.N. îmi oferă plăcutul prilej de

a vă transmite dumneavoastră şi mem -
brilor Asociaţiei ce o conduceţi, sincere
felicitări pentru rezultatele fructuoase
obţinute în activitatea de promovare a
drepturilor şi intereselor legitime ale re -
zerviştilor, concomitent cu un salut căl -
duros camaraderesc, din partea mem -
brilor A.N.C.M.R.R. din D.G.I.P.I. din M.A.I.,
a Consiliului Director şi a mea personal.

Ne exprimăm totodată aprecierea faţă
de măsurile întreprinse în apărarea

prestigiului oştirii şi rezervei sale şi în -
crederea că în viitor relaţiile de ca ma -
raderie între membrii asociaţiilor noas -
tre se vor dezvolta şi vor da valenţe noi
acţiunilor comune pentru îndeplinirea
unor prevederi statutare specifice.

Urăm deplin succes lucrărilor Confe -
rinţei Naţionale, multă înţelepciune şi
fermitate, pentru a continua demersurile
necesare asigurării unui trai decent şi
demn celor care au slujit sub drapel şi au
ajuns la anii senectuţii.

M E S A J U L 
Preşedintelui Consiliului Director al Asociaţiei
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 

din D.G.I.P.I. a M.A.I.
Domnul General-maior (r) MIRCEA TǍNǍSESCU

M E S A J U L
Preşedintelui Asociaţiei Cadrelor Militare 

în Rezervă şi în Retragere din Serviciul 
de Telecomunicaţii Speciale

Domnul General-maior (r) ing. TIBERIU LOPATITA

C
u prilejul desfăşurării lucrărilor
Conferinţei Naţionale a A.N.C.M.R.R.
din M.Ap.N., am deosebita plăcere

de a vă transmite personal dvs. domnule
preşedinte, precum şi membrilor Asocia -
ţiei, sentimente de respect şi preţuire
faţă de activităţile desfăşurate,
A.N.C.M.R.R. dovedindu-se de la înfiinţare
o structură esenţială pentru susţinerea
intereselor comune ale cadrelor militare

în rezervă şi în retragere.
Fiind convins că relaţiile de colaborare

existente între asociaţiile noastre vor
cunoaşte o dezvoltare continuă şi fruc -
tuoasă, vă adresăm întreaga noastră con -
si deraţie şi vă urăm succes în înde -
plinirea obiectivelor propuse.
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A
m primit cu mare plăcere ono -
ranta invitaţie pe care mi-a trans -
mis-o Biroul Permanent Central

pentru a participa la deschiderea lucră -
rilor acestui înalt forum al Asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă
şi în Retragere din Ministerul Apărării
Na ţionale. Vă mulţumesc domnule ge -
neral Iliescu pentru această invitaţie.

Consiliul Naţional al Pensionarilor şi
Persoanelor Vârstnice pe care îl repre -
zint aici, este un organism înfiinţat în
anul 2000, pentru a asigura realizarea
dialogului dintre reprezentanţii pensio -
narilor din România şi instituţiile publice
centrale, în scopul apărării drepturilor şi
libertăţilor acestor persoane, 

Consiliul Naţional al Pensionarilor şi
Persoanelor Vârstnice are ca principale
obligaţii să informeze ori de câte ori este
nevoie preşedintele României, primul
ministru, preşedinţii celor două camere
ale Parlamentului, conducerile institu -
ţiilor publice centrale, despre riscurile şi
situaţiile de criză în care se găsesc pen -
sionarii, propune Guvernului programe
privind ameliorarea traiului persoanelor
vârstnice, avizează proiecte de acte nor -
mative care privesc persoanele vârstnice
ş.a.

Consiliul Naţional al Pensionarilor şi
Persoanelor Vârstnice este constituit din
preşedinţii federaţiilor naţionale repre -

zen tative ale pensionarilor civili, pen -
sionarilor militari şi ale veteranilor de
război, din reprezentanţi la nivel de
secretari de stat din nouă ministere. De
asemenea fac parte din Consiliu pre -
şedinţii Institutului Naţional de Statistică,
preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi
al Casei Naţionale a Asigurărilor de
Sănătate. 

În Consiliul Naţional al Pensionarilor
şi Persoanelor Vârstnice s-a manifestat
întotdeauna un respect deosebit pentru
membrii săi, care îi reprezintă pe cei
care au servit ţara şi sunt gata oricând să
o servească, cadrele militare în rezervă şi
în retragere şi veteranii de război. Con -
firmă acest lucru faptul că domnul ge -
neral Marin Dragnea şi domnul general
Mihai Iliescu au fost aleşi vicepreşedinţi
ai Consiliului Naţional    

Conferinţa Naţională a Asociaţiei
dumneavoastră are înscrise în ordinea
de zi, teme foarte importante. Vă rog să-
mi permiteţi să vă urez să găsiţi şi să
adoptaţi cele mai bune decizii, care să
menţină activitatea Asociaţiei Naţionale
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Re -
tragere la nivelul cel mai înalt şi maximă
eficienţă în reprezentarea intereselor
membrilor săi. Vă mulţumesc pentru
atenţie şi pentru că aţi acceptat să iau
parte la deschiderea lucrărilor acestui
înalt for. 

M E S A J U L
Preşedintelui Consiliului Naţional 

al Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice
Domnul PREDA NEDELCU
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PROPUNERILE BIROULUI PERMANENT
CENTRAL PRIVIND COMPLETAREA

STRATEGIEI A.N.C.M.R.R. 
PENTRU PERIOADA 2013-2017

A
doptată  pentru prima dată ca do -
cument de sine stătător în urmă cu
patru ani, la Conferinţa Naţională

din iunie 2009, Strategia A.N.C.M.R.R.
s-a dovedit a fi o realizare remarcabilă a
man datului al cărui bilanţ îl facem astăzi.
Acţionând-se  pe baza şi în  spiritul  ei s-
a reuşit afirmarea fără precedent a le -
gitimităţii istorice şi juridice, repre -
zentativităţii, utilităţii şi notorietăţii
publice a ANCMRR.

Important este de asemenea că, în
procesul implementării acesteia, nu s-au
identificat prevederi caduce, acestea
fiind valabile şi în continuare, pe
termen mediu şi lung.

Consemnând această realitate, pe
baza unei analize temeinice şi a expe -
rienţei dobândite, Biroul Permanent
Central a ajuns la concluzia că se impun
totuşi unele completări sau parti -
cularizări, armonizate contextului
general-social în care A.N.C.M.R.R. îşi
desfăşoară activitatea.

În concret, Biroul Permanent Central
propune Conferinţei Naţionale comple -
tarea Strategiei A.N.C.M.R.R. pentru
perioada 2013-2017 şi în perspectivă, cu
nouă amendamente, precum şi intro -
ducerea unui domeniu nou, cel al „Rela -
ţiilor internaţionale”. Toate acestea vi -
zează Capitolul III „Activităţi şi de -
mersuri pe domenii de activitate”. Din
amendamentele propuse, două sunt în
„Domeniul specific”, unul în „Do me -

niul studii şi analize”, cinci în „Do -
meniul legislativ-normativ”.

Formularea concretă a fiecăruia din
cele nouă amendamente se prezintă
astfel:

1. Identificarea şi folosirea tuturor
oportunităţilor legale pentru a determina
redefinirea clară şi afirmarea (conştien -
tizarea) conceptului „de rezervă” ca
parte integrantă a componentei active a
armatei, a poziţiei şi statutului perso na -
lului militar de rezervă, a drepturilor legal
cuvenite şi a obligaţiilor acestui corp
socio-profesional distinct al societăţii
româneşti; prevenirea degradării acestui
statut prin diminuarea sau anularea
unor facilităţi obţinute ca urmare a spe -
cificităţii serviciului militar, a condiţiilor
deosebite impuse de executarea acestuia
ca profesie.

Reluarea demersurilor şi activarea
insistenţelor Biroului Permanent Central
pentru a determina factorii de decizie din
Ministerul Apărării Naţionale ca, recu -
nos când valorile militar-civice existente
în segmentul socio-profesional al foste -
lor cadre militare active, să stabilească în
mod concret modul de participare şi de
susţinere a reprezentanţilor legali ai
cadrelor militare în rezervă / retragere –
pen sionari militari, proveniţi din acti -
vitate în Armata României, la cere mo -
nialele militare şi militar-religioase or -
ganizate la nivel central şi teritorial, la
ac tivităţi şi solemnităţi militare în



31Rezerva  Oştirii  Române

organizarea  ministerului, comandamen -
telor, marilor unităţi, unităţi şi forma -
ţiuni din componenţa structurii de forţă,
impunându-se încheierea unui Protocol
cu Ministerul Apărării Naţionale şi
eventual, emiterea unui ordin al minis -
trului Apărării Naţionale.

2. Afirmarea A.N.C.M.R.R. ca asociaţie
non-guvernamentală, componentă mi -
lita ră a societăţii civile, cu activitate în
do meniul promovării intereselor secu -
rităţii şi apărării naţionale.

3. Continuarea eforturilor pentru ca
A.N.C.M.R.R. să intervină mai eficient în
actualizarea cunoştinţelor cadrelor mili -
tare în rezervă / retragere din domeniul
educaţiei şi culturii, de securitate şi apă -
rare, cu elemente noi care definesc feno -
menul militar şi politico-militar contem -
poran, naţional şi internaţional, precum:
Securitatea şi apărarea naţională; Stra -
tegia Naţională de apărare a României;
Politica de securitate şi apărare comună
a U.E.; Strategia europeană de securitate;
Noul concept strategic al NATO;  Stadiul
transformărilor din Armata României,
componenţa structurii ei de forţă în
prezent şi în viitor, ş.a. În acest scop va fi
solicitat ajutorul structurilor de resort şi
al camarazilor din activitate.

4. Continuarea demersului procedural
la Guvern şi Parlament pentru intro du -
cerea în procesul legislativ (prin pro -
cedura amendamentului parlamentar) a
amendamentului propus de A.N.C.M.R.R.
la proiectul Legii pentru modificarea şi
com pletarea  Legii nr. 346/2006, pri vind
organizarea şi funcţionarea Minis terului
Apărării Naţionale.

5. Demersuri către unul sau mai mulţi
parteneri cu iniţiativă legislativă pentru a
promova propunerile A.N.C.M.R.R. la mo -
di ficarea Constituţiei României refe -
ritoare la statul naţional unitar român şi
la minorităţile etnice.

6. Reluarea demersurilor procedurale
în Parlament privind Legea structurilor
asociative ale cadrelor militare în rezervă
/ retragere provenite din activitate în
Ministerul Apărării Naţionale.

7. Implicarea în procesul procedural
de legiferare prin formularea de amen -
damente şi identificarea oportunităţilor
legale pentru promovarea şi introdu -
cerea acestor în proiectele:

- Legii statutului personalului militar;
- Legii pensiilor militare de stat.
8. Identificarea tuturor oportunităţilor

legale de acces gratuit sau cu costuri re -
duse la:

- servicii medicale, stomatologice şi
asis tenţă sanitară, medicamente, apa -
rate medicale şi proteze;

- facilităţi de cazare, recuperare şi
agrement aparţinând Ministerului Apă -
rării Naţionale.

9. Înscrierea în noul domeniu de
activitate inclus în Strategie a prevederii
„Demersuri pentru iniţierea, menţinerea
şi dezvoltarea relaţiilor cu structurile
asociative similare din ţările membre
NATO la nivel naţional şi interaliat,
prioritare fiind cu cele din ţările vecine şi
de natură specifică aparte, cu cele din
Republica Moldova”.

NOTĂ: 
După aprobarea acestor amen da -

mente de către Conferinţa Naţională,
cele admise, cu corecturile respective, vor
fi încorporate în actualul text al Stra -
tegiei A.N.C.M.R.R., în cadrul domeniilor
de activitate, astfel ca textul rezultat să
rămână unitar şi coerent.

General de brigadă (r) dr. Ion GANEA
Vicepreşedinte A.N.C.M.R.R.
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R A P O R T U L
Comisiei de Analiză a Respectării

Prevederilor Statutului
C.A.R.P.S. poate concluziona de la

început că în perioada 2009–2013 toate
activităţile A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan
Cuza” s-au des făşurat pe baza şi cu
respectarea  prevederilor statutare.

Respectând aceste prevederi, activi -
tăţile Asociaţiei au fost mai bine orga -
nizate, au dus la rezultate pozitive şi la
îmbunătăţirea  imaginii şi reputaţiei sale.

Cea mai elocventă dovadă o constituie
creş terea numărului membrilor săi (cu
peste 5000 în această perioadă) şi a
numărului de subfiliale.

S-a constatat şi o vizibilă îmbunătăţire
a muncii organelor de conducere la toate
nivelurile şi o mai bună comunicare între
ele precum şi între acestea şi membrii
A.N.C.M.R.R. Desigur că aceste rezultate
bune, despre care nu trebuie să arăt eu
prea multe, nu se  datoresc activităţii
C.A.R.P.S. ci în primul rând membrilor
Asociaţiei, care au activat cu răspundere
şi organelor de conducere care i-au
îndrumat.

Totuşi şi C.A.R.P.S. a avut partea sa de
contribuţie. Conform atribuţiilor de a ur -
mări ca hotărârile şi deciziile organelor de
conducere să respecte prevederile statu -
tare, cei 3 membri ai C.A.R.P.S. au parti -
cipat la toate activităţile orga nizate de
Biroul Permanent Central şi de către
unele filiale. Pentru a cunoaşte bine
problemele şi frământările din filiale, am
participat la 30 adunări generale ale
filialelor şi la toate adunările periodice ale
filialelor de sector din care facem parte.

O îmbunătăţire a activităţii C.A.R.P.S. a
sur venit odată cu cooptarea subsem na -
tului (în de cembrie 2011) la lucrările
Grupului Operativ de Lucru, colectiv care
analizează problemele de rezolvat şi face
propuneri Biroului Permanent Central.,

Putem astfel, prin participarea nemij -
locită la dezbaterea multor probleme, să
autentificăm  respectarea prevederilor
statutare.

Pentru rezolvarea unor probleme
constatate de Biroul Permanent Central
s-au sesizate din te ritoriu, membrii
C.A.R.P.S. (în special preşedintele) s-au
deplasat şi au făcut cercetări în această
perioadă la Filialele Vâlcea, Cluj, Prahova,
Buzău, Tulcea, Dolj, Sector 5 Bucureşti.

De asemenea, am întocmit cores pon -
denţe de răspuns pe probleme statutare
către membri din Buzău, Râmnicu Vâlcea,
Cluj Napoca, Craiova, Bucureşti.

În toată perioada de 4 ani, membrii
C.A.R.P.S. au înregistrat şi analizat pe -
riodic propunerile privind îmbunătăţirea
prevederilor statutului. În urma analizelor
în comisie sau cu alte com partimente din
cadrul aparatului de lucru, s-au făcut pro -
puneri către Biroul Permanent Central,
de modificare a prevederilor Statutare,
pen tru a fi promovate organelor su pe -
rioare de conducere.

Pentru că, din păcate, în această pe -
rioadă au existat şi cazuri de încălcare de
către unii membri a prevederilor Statu -
tului, la solicitarea Biroului Permanent
Central, C.A.R.P.S. a analizat acele aba teri
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şi a întocmit referatele respective în ca -
zurile Cojocaru (Vâlcea), D.R.Şerban
(Bucureşti), I. Pâlşoiu (Craiova).

Trebuie să arăt că în această perioadă,
în activitatea A.N.C.M.R.R. au existat şi
neajunsuri, lipsuri, pe care C.A.R.P.S. do -
reşte să le semnaleze acum, astfel ca noile
organe de conducere ce vor fi alese să
cunoască cum şi unde să acţioneze în
viitor.  

Mai întâi aş vrea să arăt lipsurile
proprii ale C.A.R.P.S. :

- Comisia nu s-a sesizat, din proprie
iniţiativă. Toate acţiunile la care a  parti -
cipat au fost în   urma îndrumării de Bi ro -
ul Permanent Central sau după o sesi zare
din teritoriu ;

- Comisia nu a găsit metodele şi pro -
cedeul de a preveni ruperea unei părţi
din Filiala Prahova, deşi cunoştea inten -
ţiile şi comportamentul unor membri din
conducerea acesteia.

La nivelul A.N.C.M.R.R. semnalăm
următoarele lipsuri :

- Slaba preocupare a organelor de con -
ducere din filiale şi a membrilor, pentru

plata cotizaţiei, respectiv a contribuţiei la
fondul centralizat ;

- Deficienţe în comunicare, în special
dintre conducerea filialelor şi membrii
acestora. 

Din cauză că unii preşedinţi de filiale şi
unele Birouri Permanente nu au ştiut, s-
au nu s-au im plicat permanent să con -
vingă la timp şi ar gu mentat despre acţiu -
nile A.N.C.M.R.R., unii membri uşor influ -
en ţaţi de alte idei, au rămas cu impresia
că pro blemele lor rămân nerezolvate şi au
cău tat sprijin de la alte structuri.

- Neconcordanţa dintre denumirea şi
modul de organizare a structurilor de tip
filială şi documentele juridice legale.

Ne exprimăm speranţa că noile organe
de conducere alese de către Conferinţa
Naţională şi noua C.A.R.P.S. vor depune
mai multe eforturi pentru remedierea
din activitatea A.N.C.M.R.R. a deficienţelor
semnalate.

Preşedintele C.A.R.P.S.
Gl.Bg.(r) ing. Gheorghe GÂRLEA

v
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P
otrivit art.18 (3) din Statut, una din
atribuţiile Conferinţei Naţionale este
să adopte modificări sau com pletări

la Statutul Asociaţiei. Nu cred că este
cazul să mai demonstrăm de ce sunt
necesare aceste modificări/completări.

Pentru a-şi îndeplini această sarcină,
Conferinţa Naţională avea nevoie de pă -
rerile filialelor privind completările şi îm -
bunătăţirile  prevederile statutare. În ulti -
mii 2 ani de zile, C.A.R.P.S. a primit din
teritoriu (de la filiale şi de la membri în
nume propriu) peste 200 de propuneri.
Toate acestea au fost mai întâi analizate
de către membrii Comisiei. Acolo unde au
fost probleme specifice (de exemplu de
resurse umane, calitatea vieţii, juridice,
de organizare, de comunicare relaţii
internaţionale etc.), comisia a discutat
separat cu departamentele aparatului de
lucru pentru a stabili concluzii concrete,
eficiente şi legale.

După aceea, aceste concluzii au fost
prezentate în şedinţele Grupului Operativ.
de Lucru (numai în anul 2013 de 9 ori) şi
numai după ample analize s-au definitivat
şi au fost prezentate Biroului Permanent
Central.

Biroul Permanent Central, în virtutea
atributului de a organiza lucrările Con -
ferinţei Naţionale, a trimis la toate filialele
propunerile de modificări la Statutul
adoptat în iunie 2009, pentru a fi în
cunoştinţă de ele şi a uşura dezbaterea şi
aprobarea lor.

Propunerile care nu au fost introduse
în aceste modificări au fost evidenţiate
se parat, într-un material dat tuturor
direcţionalilor de filiale – vicepreşedinţii
ai A.N.C.M.R.R., cu rugămintea de a le co -
munica filialelor respective până la Con -

ferinţa Naţională, cu motivaţia de ce nu
au fost acceptate.

De la început, în calitate de preşedinte
al C.A.R.P.S., vă rog să votaţi şi să aprobaţi
cu încredere aceste propuneri de mo di -
ficare prezentate, care vor asigura, dacă
nu perfecţiunea (este imposibil), cel pu -
ţin o reală îmbunătăţire a legii noastre,
Statutul, care trebuie să conţină prin -
cipiile de bază ale activităţilor Asociaţiei
în întregul ei. În primul rând prin aceste
completări/modificări se propune Con -
ferinţei Naţionale validarea amenda -
mentelor adoptate de Consiliul Director
în octombrie 2012, prevederi care şi-au
do vedit pe deplin necesitatea şi via -
bilitatea.

Aceste modificări de care dumnea -
voastră aţi luat cunoştinţă deja,  presu -
pun şi o lărgire a autonomiei filialelor
prin reducerea indicaţiilor de tutelare sau
de obligativitate prin acordarea de mai
multe drepturi preşedinţilor de filială în
ceea ce priveşte relaţiile cu alte structuri
din ţară şi străinătate sau cu organele su -
perioare de conducere. Se prevăd, de ase -
menea, uşurări în activitatea organiza -
torică, de comunicare sau financiară
(scade contribuţia la fondul centralizat de
la 25% la 20%) şi altele.

Suntem convinşi că prevederile ac -
tuale ale Statutului sunt perfectibile şi în
acest sens, dacă sunt observaţii sau pro -
puneri, vă rugăm să le adresaţi în scris
Comisiei numită de Conferinţa Naţională,
pentru notificarea lor.

Preşedintele Comisiei de Modificare 
a Statutului

Gl.Bg.(r) ing. Gheorghe GÂRLEA

PROPUNERI PRIVIND MODIFICĂRI 
ŞI COMPLETĂRI ALE STATUTULUI
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Stimaţi participanţi la prezenta Con ferinţă
Naţională a A.N.C.M.R.R., vă rog să-mi per -
miteţi a începe raportul prin a mă prezenta. 

Sunt colonel (r) Nicu MUŞUROI, eco nomist
de profesie, absolvent al ASE, cursuri de zi,
facultatea Comerţ-finanţe, Secţia Conta bi li -
tate, membru al Corpului Experţilor Contabili
Autorizaţi din România. 

Îmi desfăşor activitatea în Com parti -
mentul financiar-contabil al A.N.C.M.R.R.  din
anul 2003. În aceasta calitate prezint ra -
portul de gestiune pentru rezultatele finan -
ciar-contabile înregistrate de asociaţie în
ultimii 3 ani, respectiv de la 01.01.2011-
31.10.2013. 

I. Din documentele financiar-contabile şi
din bilanţul întocmit şi depus la or ganele
fiscale pentru anul 2011, au rezultat
următoarele: 

l) Total venituri înregistrate = 120.595 lei
(100 %) din care:

- contribuţii de la filialele judetene (de
sector) = 66.881 lei (55, 46 %)

- donaţii şi sponsorizări = 31.150 lei
(25,83 0/0) 

- valorificări diverse materiale = 14.496 lei
(12,02 0/0)

- dobânzi bancare = 7.418 lei (6,15 %)
- subvenţii de la Consiliul Naţional al per -

soanelor vârstnice, pentru ajutoare neram -
bursabile = 650 lei (0,54 %).

2) La capitolul cheltuieli, plăţile efectuate
în 2011 au totalizat suma de = 114.234 lei,
din care: 

- pentru materiale  consumabile = 18.653
lei (16,330/0)

- pentru protocol şi  reprezentare =
23.857 lei (20,88%)

- pentru relaţii  exteme = 4.000 lei
(3,500/0)

- indemnizaţii colaboratori cu pro gram
permanent = 34.287 lei (30,02%)

- pentru cheltuieli de transport, diurne de
deplasare şi alte activităţi pre văzute în  statut

= 32.787 lei (28, 70%) 
- Subvenţii pentru ajutoare neram -

bursabile de la Consiliul National al Per -
soanelor Vârstnice = 650 lei (0,57%).

Exerciţiul financiar al anului 2011 s-a
încheiat cu un excedent de 6.361 lei, sumă
care potrivit reglementărilor în vigoare a fost
repartizată la fondul de rezervă pentru surse
de finanţare în anii următori. 

II. In anul 2012, rezultatele exer ciţiului
financiar se prezintă astfel:

1) Total venituri înregistrate = 116.190
lei, din care:                                                                                                                                                          

-  contribuţii de la filialele judeţene (de
sector) = 58.198 lei (50,09%)                                                                          

- donaţii şi sponsorizări = 17.000 lei
(14,63%)                                                                                                                                 

-  valorificări diverse materiale = 8.858 lei
(7,63%)                                                                                          

- dobânzi bancare = 6.614 lei (5,69%)                                                                                                                  
- contribuţii benevole pentru icoane la

biserica din Cehia = 25.520 lei (21,96%)                              
2) La capitolul cheltuieli, plăţile efectuate

în 2012 au totalizat suma de 127.008 lei din
care:                                                                                                                                                                                  

- pentru materiale consumabile = 7.049 lei
(5,55%)                                                                                            

- cheltuieli pentru materiale de natura
obiectelor de inventar = 450 lei (0,35%)

- premiere lucrare locul I -absolvent
U.N.Ap. “Carol 1” = 1000 lei (0,79%)

- comisioane bancare 1.101 lei (0,87%)
- pentru protocol şi reprezentare =

18.002 lei (14,17%) 
- indemnizaţii colaboratori cu program

permanent 29.071 lei (22,89%) - impozit
virat la bugetul de stat =10.215 lei (8,04%)

- cheltuieli asigurări de sănătate 5.320 lei
(4,19%) 

- ajutoare persoane vârstnice = 300 lei
(0,24%)

- pentru cheltuieli de transport, diurne de
deplasare, cazare şi alte activi tăţi prevăzute
în Statut 27.626 lei (21,750/0) 

- cheltuieli donaţii benevole cu destinaţie

BILANŢUL FINANCIAR – CONTABIL
pentru perioada 2009 - 2013



36 Rezerva  Oştirii  Române

specială (contravaloarea icoa nelor depuse de
Patriarhia Română la biserica din localitatea
Most/ Cehia) = 25.520 lei (20,090/0)   

Exerciţiul financiar al anului 2012
s-a încheiat cu un deficit de 10.818 lei,
cheltuielile fiind mai mari cu aceasta sumă
faţă de venituri. Acest deficit a fost acoperit
din sursele de finanţare create prin repor -
tarea excedentelor obţinute în unii ani
anteriori. 

III. În anul 2013, rezultatele exer ciţiului
financiar se prezintă astfel:                                               

1) Total venituri înregistrate = 89.855 lei,
din care:                                                                                                                                                               

- con tribuţii de la filialele judeţene (de
sector) = 44.444 lei (49,460 %/)                                                                            

- donaţii şi sponsorizari = 35.000 lei
(35,95%)                                                                                                          

- valorificări diverse materiale 7311 lei
(8,14%)                                                                                                    

- dobânzi bancare 3.100 lei (3,450/0)                                                                                                                                                                                 
- subvenţi ajutoare nerambursabile

persoane vârstnice = 6.735 lei                                                                                                                                                          
2) La capitolul cheltuieli, plăţile efectuate

în 2013 au totalizat suma de 82.114 lei, din
care:                                                                                                                                                                     

- pentru materiale consumabile = 3.727 lei
(4,59%)                                                                                                                                     

- cheltuieli poştale şi abonamente telefon
1.236 lei (1,52%)                                                                                       

- premiere lucrare locul I -absolvent
U.N.Ap. “Carol I” = 1000 lei (1,29%)                                                          

- comisioane bancare 720 lei (0,89%) 
- pentru protocol

şi reprezentare = 23.963 lei (28,310/0)                                                                                                                            
- indemnizaţii colaboratori cu pro gram

permanent = 22.837 lei (29,54%)                                                                                       
- impozit virat la bugetul de stat =6.852 lei

(8,45%)                                                                                                         
- cheltuieli asigurări de sănătate = 2.424

lei (2,99%)                                                                                                                                    
- ajutoare nerambursabile persoane

vârstnice 6.735 lei                                                                                                       
- prestări servicii terţi = 1.051 lei (1,28%)                                                                                                         
- pentru cheltuieli de transport, diur ne de

deplasare, cazare  şi alte activităţi pre  văzute
în statut = 18.304 lei (22,570/0)                                                                                                      

Până la finele anului 2013, cheltuielile vor
fi angajate numai la limita veniturilor rea li -
zate în anul 2013.                                                                                                                                             

În urma unei analize economice, s-a
constat ca sunt puţine filialele care respectă
prevederile art.43 din Statut, privind virarea
la bugetul central al Asociaţiei a 25% din
cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor.
Printre aces tea se află filialele Sectoarelor
din Bu cureşti şi câteva filiale judeţene din
ma rile garnizoane militare.                                                                                       

Com pa rând încasările la bugetul cen -
tralizat de la filiale în ultimii ani, se constată
descreşteri semnificative de la an la an.                                                                                                                       

Astfel, dacă în anul 2010, s-a încasat de la
filiale pentru bugetul centralizat suma de
75.854 lei, ceea ce reprezintă 55 % din to -
talul veniturilor anului respectiv, în anul
2011 încasările de la filiale a scăzut la 66.881
lei, cu aproximativ 12 % mai puţin faţă de
2010, iar în anul 2012 au scăzut la 58.198 lei,
res pectiv cu 23 % mai puţin faţă de annl
2010 şi cu    13 % mai puţin faţă de 2011.                                                                                                                                                                      

Dacă în anul 2010, contribuţia filialelor
judeţene (de sector) la totalul veniturilor din
bugetul centralizat reprezinta 55 %, în anul
2012 aportul filialelor era de numai 50,8%.
S-a lansat idea de către unele persoane că
această diminuare s-ar datora creşterii nu -
mărulni de membrii neplătitori ai cotizaţiilor
datorate, lucru inexact întrucât la intocmirea
Notelor de fundamentare a bugetelor de
venituri şi cheltuieli anuale, inclusiv la
intocmirea proiectului de buget pe anul
2014 s-au avut in vedere numai membrii
plătitori, nu toţi membrii înscrişi în filialele
judeţene (de sector).                                                                                                                         

Deoarece contribuţia filialelor constituie
principala sursă de formare a veniturilor bu -
getului centralizat, facem un apel la con -
ducerile filialelor de a sensibiliza persoanele
care lucrează în compartimentele financiar-
contabile, ca la intocmirea bugetelor anuale
proprii să facă propuneri în concordanţă cn
prevederile Statutului asociaţiei.                                                                    

În final, vă multumesc pentru răbdarea cu
care aţi ascultat raportul de gestiune finan -
ciară şi pentru înţelegere. 

Şeful Departamentului Financiar-Contabil,
Col.(r) ec. Nicu MUŞUROI



37Rezerva  Oştirii  Române

C
omisia de cenzori a Asociaţiei,
aleasă de Conferinţa Naţională din
iunie 2009, şi-a desfăşurat activi -

tatea în perioada iunie 2009 – octombrie
2013, în baza art.27 alin.1 şi 2 din O.G. nr.
26/2000 modificată şi completată de
Legea nr. 246 din 2008 şi Legea nr.31 din
1990 – republicată, art.158, alin 1-5, a
verificat în totalitate documentele finan -
ciar-contabile care au stat la baza ope -
raţiunilor contabile ale Asociaţiei în
această perioadă.

În conformitate cu prevederile Legii
Contabilităţii nr. 82 din 1991 republicată
cu toate modificările la zi, Comisia de
cen zori a verificat în perioada iunie
2009-octombrie 2013 toate documentele
care au stat la baza întocmirii Balanţei de
Verificare, Bilanţul Contabil, cu anexele
respective, întocmite la finele fiecărui an,
constatând următoarele:

- Bilanţurile contabile centralizate ale
Asociaţiei pe anii 2009-2013 au fost
veri ficate şi certificate în vederea de -
punerii lor la Direcţia Finanţelor Publice
a Sectorului 1 Bucureşti;

- Comisia de cenzori a constatat că ac -
ti vitatea financiar-contabilă a Asociaţiei
s-a desfăşurat în conformitate cu pre -
vederile legilor în vigoare şi ale Statutului
Asociaţiei;

- Pentru perioada raportată Comisia
de Cenzori confirmă realitatea datelor
financiar-contabile înscrise în Balanţele
de Verificare încheiate la finele anilor
menţionaţi;

- Veniturile realizate şi cheltuielile
efectuate în cursul anilor s-au încadrat în
bugetele de venituri şi cheltuieli şi apro -
bate în aceşti ani;

- Inventarierea fondurilor şi mate -
rialelor aflate în gestiunea Asociaţiei s-a
efectuat la finele fiecărui an şi nu au
existat diferenţe între evidenţa faptică şi
cea scriptică din contabilitate; 

- Contabilitatea este ţinută pe bază de
situaţii centralizatoare, care se concre -
tizează în note contabile întocmite lunar
şi operate în fişele conturilor sintetice şi
analitice înregistrate în balanţele lunare
de verificare;

- Înregistrările în contabilitate au fost
efectuate pe bază de documente legale,
aprobate de preşedintele Asociaţiei sau
înlocuitorul legal al acestuia;

În concluzie, datele prezentate de şeful
Departamentului Financiar-Contabil re -
flec tă fidel situaţia economico-financiară
a Asociaţiei, fapt pentru care  Comisia de
Cenzori PROPUNE Conferinţei Naţionale
aprobarea documentelor prezentate şi
descărcarea de gestiune a conducerii
Asociaţiei.

COMISIA DE CENZORI                                          
General de brigadă (r)
Ec. Ciocârlan Mihail
Col.(r)   Ec. Popescu Ion Traian
Col.(r)   Ec. Ciocârlan Gabriel Dan

RAPORT  AL  COMISIEI  DE CENZORI A  A.N.C.M.R.R.
PE  PERIOADA  IUNIE 2009 – OCTOMBRIE 2013
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HOTǍRǍŞTE

1. Aprobă Raportul de activitate, Pro -
punerile de completare a Strategiei pentru
perioada 2013 - 2017, Propunerile de
îmbunătăţire şi completare a Statutului,
Bilanţul financiar-contabil, Raportul Comi -
siei pentru repectarea prevederilor Statu -
tului şi Raportul Comisiei de Cenzori şi dă o
înaltă apreciere activităţii desfăşurate şi
rezultatelor obţinute, la nivel central şi în
marea majoritate a filialelor judeţene şi din
sectoarele Capitalei, a subfilialelor.

Apreciază poziţia şi conduita de înaltă
pro bitate şi demnitate militară şi civică, în
consens deplin cu virtuţile cuprinse în
deviza ,,Patrie - Onoare - Demnitate”, a
orga nelor de conducere pe întreaga scară
ie rarhică, promovate în relaţiile cu in sti -
tuţiile centrale şi locale ale statului, cu forţele
politice şi societatea civilă - comportament
care trebuie menţinut cu consecvenţă şi în
perioada 2013 - 2017. 

Conform cu art.18 alin (5) al Statutului,
confirmă înfiinţarea Filialei Judeţene Pra -
hova şi validează comitetele filialelor alese
statutar în acest an.

2. Stabileşte ca până la sfârşitul tri mes -

trului unu al anului 2014, Biroul Permanent
Central să asigure introducerea în actualele
texte ale Statutului şi Strategiei, îmbună -
tăţirile şi completările aprobate de Confe -
rinţa Naţională, redactarea conţinutului
celor două documente în forma finală, asi -
gurând fiecăreia dintre acestea caracterul
unitar şi coerent necesar, impus de impor -
tanţa acestora în organizarea şi desfăşu -
rarea activităţilor la toate nivelurile struc -
turale.

De asemenea, organele de conducere
centrale şi teritoriale să identifice toate
oportunităţile pentru implementarea aces -
tor documente în activitatea organizatorică
şi relaţionară, particularizată la specificul
fiecărei componente structurale a Asocia -
ţiei, vizând: 

- întărirea unităţii şi coeziunii, afirmarea
constantă în activitatea de zi cu zi, a legiti -
mităţii istorice şi juridice, a repre zen -
tativităţii, utilităţii şi notorietăţii publice.  a
caracteristicilor  de organizaţie nonguver -
namentală, cu acţiune în domeniul secu -
rităţii şi apărării ţării, în sfera de compe -
tenţă a Ministerului Apărării Naţionale;

-  promovarea  unor demersuri şi ac ţiuni
concrete pentru conştientizarea în opinia

H O T Ǎ R Â R E A*
Conferinţei Naţionale a Asociaţiei

Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”

Conferinţa Naţională a Asociaţiei Naţionale 
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere

,,Alexandru Ioan Cuza” din 6 Noiembrie 2013

____________
* Hotărârea Conferinţei Naţinale a fost prezentată Conferinţei sub formă de Proiect,

care a fost îmbunătăţit cu propuneri în cadrul discuţiilor.
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publică a specificităţii serviciului militar ca
profesie, a necesităţii preocu pării facto -
rilor de decizie pentru personalul de re zer -
vă al armatei, precizarea şi men ţinerea sta -
tutului acestuia de corp socio-profesional
aparte al societăţii româneşti, cu drepturi
şi obligaţii specifice;

- consolidarea organizatorică şi acţio -
nală la toate nivelurile structurale ale
Asociaţiei, prin eficientizarea conducerii
centrale şi la nivel teritorial;    

-  atragerea cadrelor militare în re -
zervă/retragere, îndeosebi maiştrii militari
şi subofiţerii, a soţiilor cadrelor militare
decedate, la activitatea asociaţiei;

-  diversificarea paletei de activităţi în
funcţie de evoluţia şi preocupările mem -
brilor asociaţiei, inclusiv cu cele legate de
aspectele îmbătrânirii active;

3.  Conform Statutului şi Strategiei
adoptate, şi în perioada 2013 - 2017  prio -
ritar rămâne continuarea eforturilor pentru
îmbunătăţirea protecţiei sociale, a con -
diţiilor de stare socială şi de viaţă decente
ale cadrelor militare în rezervă/retragere
provenite din activitate în Armata Româ -
niei şi ale familiilor acestora. În acest scop:

- vor fi folosite toate oportunităţile legale
pentru implicarea Asociaţiei în procesul de
definitivare şi adoptare a proiectelor Legii
pentru modificarea şi completarea Legii nr.
346 / 2006 privind organizarea şi funcţio -
narea M.Ap.N., Legii privind statutul per -
sonalului militar, Legii pensiilor militare de
stat, precum şi a celorlalte două legi aflate în
procedură parlamentară;

- dezvoltarea şi întărirea relaţiilor pe
bază de protocoale bilaterale, cu instituţiile
administraţiei de stat centrale şi locale, cu
toate forţele politice care împărtăşesc idea -
lurile cadrelor militare în rezer -
vă/retragere, obiectivele asumate de
Asociaţie şi ajută la îndeplinrrea menirii
acesteia, urmărind eficientizarea demer -
surilor pentru apărarea intereselor şi
drepturilor legal cuvenite fostelor cadre

militare active, aflate în rezervă/retragere -
pensionari militari şi ale familiilor acestora,
ca urmare a specificităţii serviciului militar,
cu respectarea strictă a independenţei şi
nonpartinităţii Asociaţiei, a celorlalte
trăsături ce decurg din acestea;

4.  Biroul Permanent Central să acţio -
neze în continuare pentru lărgirea relaţiilor
internaţionale cu structurile asociative
similare, punând accent pe cele din statele
membre N.A.T.O. şi U.E., îndeosebi cu cele
din ţările vecine şi în mod special cu cele
din Republica Moldova.

Filialele din judeţele limitrofe, precum şi
din alte judeţe, pe măsura posibilităţilor şi
competenţelor, informând Biroul Perma -
nent Central, să dezvolte relaţii cu struc -
turile asociative similare din statele vecine,
continuând organizarea unor activităţi în
comun.

5.  Având în vedere experienţa din
ultimii ani, la toate nivelurile sale struc -
turale, A.N.C.M.R.R. va acţiona pe baza pla -
nurilor anuale cu principalele activităţi,
concretizând şi încadrând în timp cu
răspunderi precise obiectivele şi sarcinile
cuprinse în Strategie, în Hotărârile Confe -
rinţei Naţionale şi ale şedinţelor Consiliului
Director, precum şi ale adunărilor generale
anuale.

Conferinţa Naţională întrunind cvo -
rumul cerut de Statut şi legitimând pre -
vederile prezentei Hotărâri, recomandă să
se acţioneze astfel ca documentele apro -
bate să determine completarea propriilor
analize desfăşurate de filiale, a fiecărui
mem bru al Consiliului Director şi în
întreaga activitate să se dovedească probi -
tate personală şi camaraderească  în uni -
tate de nezdruncinat, pe bază de cauzalitate
înţeleaptă în tot ce vom întreprinde,
întrucât avem forţa şi tăria necesare, la
toate nivelurile structurale ale Asociaţiei.

General-locotenent (r) 
dr. Radu VLĂSCEANU       

Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
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f) Conducerea Lucrărilor Conferinţei este preluată de domnul general-loco tenent (r) Con stantin
Zeca, preşedintele Comisiei de propuneri. Acesta aduce la cunoştinţa celor prezenţi preve derile
statutare referitoare la alegerea organelor de conducere ale A.N.C.M.R.R., ca atribut al Conferinţei
Naţionale, art.11 pct.2, conform căruia membrii Asociaţiei au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în
organele de conducere pe întreaga sca ră ierarhică şi art 11 pct. 4 - Conferinţa Na ţională alege
preşedintele asociaţiei, Consiliul Di rector, Comisia de Analiză a Respectării Preve derilor Statutului
şi Comisia de Cenzori, prin vot deschis sau secret, după cum hotărăşte Confe rinţa Naţională.

Se supune la vot propunerea ca ale gerile să se facă prin vot deschis. Pro punerea este aprobată
cu 113 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.

Domnul general-locotenent (r) Con stantin Zeca precizează că, în urma unor consultări cu mai
mulţi membri ai Consiliului Director, s-a conturat propu nerea ca în funcţia de pereşedinte al
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” să fie
reales domnul general (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu. Nu sunt şi alte propuneri.

Se propune Conferinţei Naţionale ale gerea ca preşedinte al A.N.C.M.R.R. a dom nului general (r)
prof. univ. dr. Mihai Iliescu.

Propunerea este aprobată cu 114 voturi pentru şi un vot împotrivă.
Domnul general (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu mulţumeşte pentru încrederea acordată şi preia

conducerea lucrărilor Conferinţei Na ţionale.
Sunt făcute, pe rând, propuneri conform pre vederilor statutului, pentru Consiliul Director. Cei

propuşi sunt aleşi cu unanimitate de voturi.
Se fac apoi propuneri pentru Comisia de Analiză a Respectării Prevederilor Statutului şi pentru

Comisia de Cenzori. Cei propuşi sunt aleşi cu unanimitate de voturi.   
Are apoi loc prima şedinţă a Con siliului Director, activitate în cadrul căreia se alege Biroul

Permanent Central. 
Cei propuşi pentru a face parte din Biroul Permanent Central sunt aprobaţi cu unanimitate de

voturi.
Biroul Permanent Central, în prima sa şedinţă a nominalizat pe funcţii, pe cei aleşi în cadrul

acestuia. Nominalizarea s-a aprobat cu unanimitate de voturi.

e) După analiza, evaluarea şi apre cierea activităţii organelor de conducere pe toate
treptele ierarhice şi prezentarea rapoartelor de către Comisiile Sta tu tare ale Asociaţiei, s-a
trecut la dezbateri.

S-au înscris la dezbateri următorii: 
General de brigadă (r) Zaharia Co jocaru, preşedintele Filialei  Judeţene Su ceava;

colonel (r) Doru Guşu, preşe dintele Subfilialei Câmpulung Moldove nesc, general de
brigadă (r) Ion Bărbu lescu, preşedintele Filialei Judeţene Gorj, comandor (r) Fâsan
Gelu, preşedintele Filialei Judeţene Călăraşi, ge neral de brigadă (r) Constantin
Mălăescu, pre şe dintele Filialei Judeţene Pra hova, co lonel (r) Aurel Neagu, preşedintele
Filia lei Judeţene Botoşani, că pitan-comandor (r) Aurelian Chirică, preşedintele Filialei
Judeţene Vrancea, general de brigadă (r) Octavian Mancu, preşedintele Filialei Judeţene
Neamţ, general de brigadă (r) Gheorghe Gârlea, preşedintele C.A.R.P.S 

Cei de mai sus au subliniat în cuvântul lor rezultatele pozitive ale Conducerii Centrale a
A.N.C.M.R.R., rezutatele filialelor pe care le reprezintă, dar şi nea junsurile şi dificultăţile pe
care le întâmpină. Cu acest prilej au fost făcute şi numeroase propu neri. O parte dintre cei
prezenţi au depus propunerile direct la Comisia de secretariat.   

După terminarea dezbaterilor, în ca drul cărora au fost lămurite şi unele pro bleme mai
puţin înţelese, domnul general (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu a su pus votului Conferinţei
Naţionale Proiectul de hotărâre, cu îmbunătăţirile aduse în cadrul dezbaterilor. Acesta este
aprobat cu 113 voturi pentru şi 2 împotrivă.

Se supune apoi votului Conferinţei Naţionale încetarea activităţii Consiliului Di rector şi
Biroului Permanent Central, alese pentru perioada 2009 – 2013. Se aprobă cu unanimitate
de voturi.
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ORGANELE DE CONDUCERE 
RE ZULTATE ÎN URMA ALEGERILOR  

a) Alese de Conferinţa Naţională: 
1. PREŞEDINTELE  A.N.C.M.R.R. :
General (r) prof.univ.dr. MIHAI ILIESCU
2. CONSILIUL DIRECTOR AL A.N.C.M.R.R.
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b) Alese de Consiliul Director: 

BIROUL PERMANENT CENTRAL 
1. General prof. univ. dr. Mihai Iliescu –
preşedintele A.N.C.M.R.R., membru de drept

2.  Cdor.(r) Alexandru Constantin
3.  Col.(r) Belgiu Nicolae 
4.  Gl.bg.(r) Buciuman Virgiliu-Marian
5.  Gl.mr.(r) Constanda Victor
6.  Gl.bg.(r) Constantinescu Stan
7.  Gl.bg.(r) Creţu Gheorghe
8.  Gl.bg.(r) Cristache Traian
9.  Gl.mr.(r) ing. Domnu Vasile

10. Gl.mr.(r) Drăguşin Ion
11. Gl.lt.(r) Dumitrescu Victor
12. Col.(r) Enea Gheorghe
13. Gl.bg.(r) Ganea Ion
14. Gl.bg.(r) Mihălcioiu Constantin 
15. Gl.mr.(r) Moroianu Vasile
16. Col.(r) Neagu Aurel
17. Gl.bg.(r) Pană Ion
18. Col.(r) Rotaru Fillip Vasile 
19. Col.(r) Traşcă Ion
20. Gl.lt.(r) dr. Vlăsceanu Radu    
21. Gl.lt.(r) Zeca Constantin

c) Alese de Biroul Permanent Central:

FUNCŢIILE ÎN BIROUL PERMANENT

CENTRAL:

Preşedinte - general (r) prof. univ. dr. Mihai
Iliescu (de drept);
Prim Vicepreşedinte - general-locotenent
(r) Victor Dumitrescu;  
Vicepreşedinţi:  
Gl.bg.(r) Buciuman Virgiliu-Marian
Gl.bg.(r) Constanda Victor - şi purtător de

cuvânt
Gl.bg.(r) dr. Creţu Gheorghe
Gl.mr.(r) ing. Domnu Vasile
GLbg(r) dr.Ganea Ion

Gl.bg.(r) Mihălcioiu Constantin
Col.(r) Traşcă Ion
Gl.lt.(r) dr. Vlăsceanu Radu

Gl.lt.(r) Zeca Constantin             

Membri:

Cdor.(r) Alexandru Constantin

Col.(r) Belgiu Nicolae 

Gl.bg.(r) Constantinescu Stan

Gl.bg.(r) Cristache Traian

Gl.mr.(r) Drăguşin Ion

Col.(r) Enea Gheorghe

Gl.mr.(r) Moroianu Vasile

Col.(r) Neagu Aurel

Gl.bg.(r) Pană Ion
Col.(r) Rotaru Fillip Vasile 

Luând cuvântul în numele tuturor celor aleşi în organele de conducere, dom -
nul general (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu, preşedintele A.N.C.M.R.R,  a subliniat
că în faţa acestora stau sarcini deosebite, sarcini care decurg din documentele
prezentate Conferinţei, cât şi din Hotărârea acesteia. 

Ne vom strădui să fim la înălţimea încrederii pe care ne-aţi acordat-o. 
Nu vom precupeţi eforturile pentru a îndeplini aşa cum se cuvine sarcinile

care ne revin, în primul rand pe linia apărării drepturilor cadrelor militare în
rezervă şi în retragere. Vom face tot ceea ce depinde de noi pentru întărirea
unităţii c.m.r.r., dar şi a unităţii A.N.C.M.R.R.

Vom înnobila permanent, prin faptele noastre, deviza: ,,Patrie, Onoare, Dem -
nitate”.    

Declar închise lucrările celei de aVII-a Conferinţe Naţionale a A.N.C.M.R.R.
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REUNIUNE ŞTIINŢIFICǍ CONSACRATǍ ÎMPLINIRII 
A 95 DE ANI DE LA ÎNFǍPTUIREA MARII UNIRI DIN 1918

D
in iniţiativa Biroului Permanent Central, cu
contribuţia efectivă a Grupului de consilieri
seniori, în prima zi după Conferinţa Naţio -

nală a A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”, pe data
de 7 noiembrie 2013, în Sala de Conferinţe a
Com plexului Militar Haiducului, în prezenţa tutu -
ror participanţilor la activitatea din ajun, s-au des -
fă şurat lucrările unei sesiuni de comunicări
ştiinţifice  consacrată împlinirii a 95 de ani de la
în făptuirea Marii Uniri din 1918.            

Este o dovadă peremptorie că cea mai nume -
roasă şi reprezentativă structură asociativă a
fostelor cadre active ale Armatei Române, legiti -
mată istoric şi juridic, recunoscută ca fiind de
utilitate şi notorietate publică, se află consecvent
an gajată în realizarea unuia dintre obiectivele
sale prioritare - acela de a contribui la sărbă to -
rirea cum se cuvine a marilor momente ale
trecutului poporului român, momente care
trebuie pomenite neîncetat.

În cadrul reuniunii au prezentat comunicări
(în ordinea expunerii) general (r) prof. univ. dr
Mihai Iliescu, preşedintele A.N.C.M.R.R.; colonel
(r) prof. univ. dr. Alexandru Duţu, recunoscut
cercetător al istoriei militare a poporului nostru;
general (r) dr. Constantin Olteanu, reputat istoric
militar, fost ministru al apărării naţionale; prof.
univ. dr. Ioan Scurtu, preşedintele Secţiei de Ştiin -
ţe Istorice şi Arheologice a Academiei Oamenilor
de Ştiinţă din România. 

În deschiderea lucrărilor reuniunii, pre şe -
dintele A.N.C.M.R.R. a evocat semnificaţia majoră
pe care cadrele militare în rezer vă/re tra gere,
pro venite din activitate în Armata României o
acor dă momentului astral al înfăptuirii Marii
Uniri din 1918, moment căruia i-a urmat for -
marea naţiunii române şi a statului naţional ro -
mân modern.

Onorat de rolul de gazdă şi de cel de mode ra -
tor al reuniunii, generalul (r) prof. univ.dr. Mihai
Iliescu a folosit prilejul de a saluta cu mare plăcere
şi profund respect, prezenţa celor trei dis tinse
personalităţi, care au răspuns cu deo sebită ama -
bilitate invitaţiei Biroului Permanent Central de a

evoca, în cadrul unor scurte comunicări, sem -
nificaţia faptelor istorice ale poporului român şi
armatei sale, de la care s-au scurs nouă decenii şi
jumătate.

Totodată, preşedintele A.N.C.M.R.R. a adresat
un respectuos şi călduros salut camaraderesc,
însoţit de cele mai alese sentimente de stimă şi
pre ţuire, tuturor celor prezenţi la reuniunea ştiin -
ţifică aniversară - membrii ai Consiliului Director
şi ai Biroului Permanent Central, ai Co misiilor sta -
tutare, preşedinţi ai filialelor judeţene şi de sector,
preşedinţi ai structurilor asociative afiliate şi cu
protocol de colaborare, membrii ai Grupului de
consilieri seniori, delegaţi şi invitaţi la Conferinţa
Naţională din ziua precedentă.

Momentul a oferit prilejul de a reitera apre -
cierile privind foarte buna colaborare între
A.N.C.M.R.R., Societatea Română de Ştiinţe
Istorice şi Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologice
a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România,
reuniunea ştiinţifică consacrată Marii Uniri, ca şi
altele de acest gen desfăşurate în ultimii ani, fiind
un rezultat direct al acestei colaborări.

În încheiere, autorul primei comunicări a su -
bliniat faptul că ,,în contextul evoluţiei actuale a
societăţii româneşti este necesar, mai mult ca
oricând, a se acţiona cu fermitate pentru
înrădăcinarea în sufletul şi conştiinţa fiecărui
român, a fiecărui militar, a fiecărui tânăr, a
ataşamentului şi respectului faţă de ţară şi
neam, faţă de valorile istorice ale României şi
Armatei sale’’.

În comunicarea cu tema ,,Înfăptuirea Marii
Uniri din 1918”, colonelul (r) prof. univ. dr.
Alexandru Duţu a arătat că Unirea provinciilor
istorice româneşti (Basarabia, răpită de Rusia în
anul 1812, Bucovina, răpită de Austria în 1775,
Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureş,
încorporate Ungariei în 1867), în istoricul an
1918 s-a realizat, într-un context internaţional
favorabil, dar şi dificil şi, în acelaşi timp, într-un
context intern asemănător, dar şi diferit, în care
nu decizia de  unire a fost problema, ci cum şi
când să se înfăptuiască aceasta.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE CU OCAZIA 
CELEI DE A VII-a CONFERINŢE NAŢIONALE A A.N.C.M.R.R.
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Extrem de important, a subliniat autorul co -
municării, (atunci, dar şi mai târziu), a fost faptul
că, în toate cele trei cazuri, unirea a fost legitimă,
acest lucru fiind determinat nu numai de struc -
tura etnică majoritară a românilor, de realităţile
istorice, demografice, culturale etc., dar şi de
legitimitatea structurilor care au decis-o. 

Marea Unire nu a fost impusă de forţe din afa -
ră, de guvernul român de la Iaşi sau de baionetele
armatei Române, după cum nu a fost nici un dar al
marilor puteri. Ea nu a fost un act spontan, ci unul
îndelung pregătit de generaţiile care l-au precedat,
aspiraţia unirii fiind o con stantă a luptei popo -
rului român, înfăptuită pe etape, în 1859, 1877,
1913 şi finalizată în 1918, când românii au
valorificat contextul istoric şi au depăşit prin
inteligenţă dificultăţile momentului, reunind în
aceleaşi graniţe ceea ce era al lor, ceea ce li se
cuvenea, neluând în plus nimic de la nimeni.

Marea Unire, eveniment fundamental în isto -
ria poporului român, a deschis o nouă epocă în
istoria României, cu urmări pozitive asupra
întregii societăţi.

În cadrul comunicării ,,Rolul Armatei Ro mâ -
ne în înfăptuirea şi consolidarea Marii Uniri
din 1918”, autorul, general (r) dr. Cnstantin
Olteanu, după un scurt demers istorigrafic pri -
vind prezenţa ostaşului român în marile eve ni -
mente care au jalonat trecutul istoric al poporului
nostru, a subliniat faptul că România a intrat în
Primul Război Mondial pentru realizarea unui
ideal naţional măreţ, cel al reîntregirii neamului.

În consecinţă, România a părăsit Tripla
Alianţă, din care făcea parte din anul 1883, alătu -
rân du-se Antantei, care îi garanta integritatea te -
ritorială şi recunoaşterea dreptului de a uni te -
ritoriile locuite de români, încorporate în Impe -
riul Austro-Ungar. Ca urmare, în confor mitate cu
prevederile Tratatului politic şi ale con ven ţiei
militare, semnate de România cu puterile Antantei
- Anglia, Franţa, Rusia şi Italia - la 17 august 1916
la Bucureşti, România trebuia să declare război
numai Austro-Ungariei, cum s-a şi întâmplat.

Planul de campanie, elaborat de Marele Stat
Major al Armatei Române, în acest scop, îmbina
ma  gistral obiectivul strategic şi cel politic, pre -
cizând că ,,scopul central al războiului ce vom
întreprinde, este realizarea idealului nostru
naţional, adică reîntregirea neamului. Cu -
cerirea (eliberarea n.n.) teritoriilor locuite de
români, ce se găsesc astăzi înglobate în mo -
narhia austro-ungară, trebuie să fie fructul
războiului“.

În continuare, autorul comunicării a evi -
denţiat semnificaţia acţiunilor Armatei Române

în campania din 1916, cu deosebire a bătăliilor
din 1917, de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, în coo -
perare cu trupele ruseşti, în lupta românilor pen -
tru realizarea Marii Uniri.

O atenţie deosebită a acordat autorul co -
municării importanţei acţiunilor Armatei

Române în Basarabia, Bucovina şi Tran silva -
nia, la cererea organelor supreme, legal con -
stituite, ale acestor provincii româneşti, care au
avut un caracter de eliberare şi de consolidare a
Marii Uniri. În context, a fost pus în lumină rolul
Marelui Cartier General Român, în frunte cu ge -
neralul Constantin Prezan, care a organizat şi
condus cu competenţă acţiunea trupelor în acele
complexe circumstanţe politice, militare şi sociale,
în care s-a realizat Marea Unire.

Profesorul universitar dr. Ioan Scurtu, în co -
municarea ,,Confirmarea internaţională a
Marii Uniri din 1918”, a subliniat că, după
unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu
România, se impunea confirmarea acestei decizii
pe plan internaţional, prin tratatele încheiate la
sfârşitul Primului Război Mondial.

La conferinţa de pace, desfăşurată la Paris,
decizia a aparţinut statelor mari învingătoare
(S.U.A., Marea Britanie, Franţa, Italia, Japonia), în
timp ce ţările mici, între care şi România, au fost
incluse în categoria statelor cu ,,interese limitate”.
României i s-au impus unele condiţii prin care
marile puteri îşi asigurau intervenţia în treburile
sale interne (tratarea minorităţilor, liberul tranzit
etc.)

Prin Tratatul de la Saint-Germaine (10 sep tem -
brie 1919) a fost recunoscută unirea Bu covinei,
prin Tratatul de la Trianon (4 iunie 1920) - unirea
Transilvaniei, iar prin Tratatul de la Paris (28
octombrie 1920) - unirea Bucovinei. 

După Marea Unire, România a devenit un stat
de mărime medie în Europa (locul 9 după nu -
mărul de locuitori), fapt ce i-a permis o mai largă
implicare în viaţa internaţională şi promovarea
unei politici externe active, bazată pe respectarea
tratatelor şi a statu-quo - ului internaţional.

Sesiunea de comunicări din 7 noiembrie 2013
a fost una dintre acţiunile prin care A.N.C.M.R.R.
s-a alăturat strădaniei mai tinerilor camarazi care
compun structurile de azi ale Armatei României,
de a celebra cum se cuvine Ziua Naţională a Ro -
mâniei - 1 Decembrie, motiv de mândrie naţio -
nală. A urmat participarea la cea mai mare paradă
miltară din ultimii 23 de ani, inimile cadrelor mi -
litare în rezervă/retragere vibrând puternic, la
unison cu cele ale românilor de pretutindeni.

General de brigadă (r) Ion Ganea
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MOMENT ÎNǍLŢǍTOR ŞI EMOŢIONANT 
ÎN VIAŢA A.N.C.M.R.R. 

P
articipanţii la cea de a VII-a Conferinţă Na -
ţională a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Mi -
litare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru

Ioan Cuza” au fost primiti, în ziua de 7 noiembrie
2013, în Sala ,,Europa Cristiana”  a Palatului Pa -
triarhiei, de către Preafericitul Părinte Daniel, Pa -
triarhul Bisericii Ortodoxe Române. 

Această primire a fost mijlocită de primarul
Sectorului 2 al Capitalei, domnul Neculai Onţanu,
membru al A.N.C.M.R.R. care a fost însoţit  la acest
eveniment de membri ai echipei sale de con -
ducere.

Evenimentul a debutat prin oficierea unei
slujbe de Te Deum de către Preasfinţitul Varlaam
Plo ieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a urat
bun venit primarului Neculai Onţanu şi cadrelor
mi litare în rezervă şi în retragere membre ale
A.N.C.M.R.R. şi i-a felicitat pentru activitatea des -
făşurată. 

În cuvântul de binecuvântare. pe care l-a
adresat tuturor celor prezenţi, Părintele Patriarh
Daniel a spus:

,,Astăzi s-au întrunit două instituţii care au
cea mai mare credibilitate în rândul poporului
român şi aceasta pentru că au în comun jertfel -
nicia pentru credinţă şi patrie, pentru valorile
noastre creştine bimilenare şi pentru că au
ştiut să apere pământul ţării stropit cu sângele
eroilor. Această misiune comună, deşi diferită
în sensul distincţiei dintre spiritual şi militar,
este un semn de binecuvântare pentru poporul
român şi pentru instituţiile care coo perează
pentru binele comun al societăţii noastre
actuale. Din punct de vedere spiritual, Sfântul
Constantin cel Mare ne arată orientarea să -
nătoasă în societate, şi anume ca Biserica să se
roage pentru Armată şi Armata să apere
credinţa şi bunurile materiale şi spirituale ale
unui popor. În mod deosebit, cultul eroilor nu
este un simplu act de cult, ci este şi un act de
cultură. Noi când arătăm recunoştinţă eroilor
neamului săvârşim deodată un act de cult ca
pomenire, dar şi un act de cultură a demnităţii
şi identităţii noastre româneşti“,

În cuvântul de binecuvântare Preafericitul Pă -
rinte Patriarh Daniel a accentuat faptul că anul
2013 a fost declarat ,,Anul Omagial Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena” marcându-se

astfel împlinirea a 1700 de ani de la Edictul de la
Mediolan (313 d.Hr.).                                                                                                            

Domnul Neculai Onţanu, primarul Sectorului 2
al Capitalei, a subliniat în alocuţiunea sa rolul pe
care Edictul de la Mediolan l-a avut în viaţa creş -
tinătăţii.  

În continuare, domnia sa a  subliniat legătura
strânsă dintre Biserică şi Armată, instituţii bine
apreciate de societatea românească. „Între Bi -
serică şi Armată este o puternică legătură şi,
după cum am văzut întotdeauna, în cadrul
slujbelor, Bi serica noastră se roagă pentru
credincioasa şi întru Hristos armată. Asociaţia
Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere «Alexandru Ioan Cuza» este cea mai
re prezentativă organizaţie a Rezervei Armatei
române”.

În cuvântul său, generalul (r) prof. univ. dr,
Mihai Iliescu, preşedintele A.N.C.M.R.R. ,,Ale -
xandru Ioan Cuza” adresându-se, vădit emoţionat,
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a  pre -
zentat, printre altele, un scurt istoric al Asociaţiei.                                                                                                      

Cu încărcătura emoţională generată de
această înaltă reuniune creştinească pe care
personal şi camarazii mei o trăim, doresc să
măr  turisesc cu deplină consideraţie şi recu -
noştinţă că pentru noi este un prilej minunat să
reiterez mulţumirile sincere pentru invitaţia
oficială la Patriarhia Română adresată Aso -
ciaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă
şi in Retragere (A.N.C.M.R.R.) “Alexandru loan
Cuza” provenite din Ministerul Apărării  Naţio -
nale.                                      

A.N.C.M.R.R. este o structură asociativă a
cadrelor militare în rezervă şi în retragere,
segment socio-profesional atestat istoric din
timpul domniei lui Alexandru loan Cuza (1862)
şi ca asociaţie este testată juridic din 1925,
fiind desfiinţată abuziv în 1948  şi reînfiinţată
în 1990.

Preluând o frumoasă tradiţie antebelică de
a fiinţa sub patronajul Conducătorului Sta -
tului, de la reînfiinţare funcţionează  sub înal -
tul patronaj al Preşedintelui României, în  ca -
litate de Co mandant al Forţelor Armate şi pa -
tronajul Mi nisterului Apărării Naţionale, mi -
nistrul fiind Preşedinte de Onoare al Asociaţiei.      
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A.N.C.M.R.R  este o structură asociativă re -
prezentativă, de utilitate publica şi apolitică,
având 47 filiale judeţene şi de sector şi 86
subfiliale în întreg teritoriul ţării şi un număr
de  35.000 de membri (în sală fiind prezenţi
con ducerea centrală, preşedinţii filialelor
judeţene şi de sector şi  ai asociaţiilor afiliate),
relaţionează cu instituţiile centrale ale Statului,
Preşedinţia şi Parlamentul României, Aca de -
mia Română, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă
din România, Universitatea Naţională de Apă -
rare ,,Carol I”, Academia Tehnică Militară, cu
Primăria Sec torului 2, iar în teritoriu cu pre -
fecturile, pri măriile, cu structurile ştiinţifice,
cul turale şi economice la tote nivelurile ie rar -
hice.  

Doresc să menţionez că peste toate acestea
avem o colaborare fructuoasă tradiţională,  de-
a lungul întregii istorii a poporului şi armatei,
cu Biserica Ortodoxă Română, bucurându-ne
de prezenţa reprezentanţilor Bisericii la prin -
ci palele activităţi şi evenimente la care parti -
cipăm. Re cunoaştem cu mândrie ostăşească
faptul că în cadrul acestei fructuoase
colaborări reciproce se înscrie şi participarea
A.N.C.M.R.R., prin con tribuţii la fondul pentru
construirea ,,Catedralei Neamului” şi dotarea
cu icoane a Bisericii Ortodoxe ridicată la Most
în Republica CEHĂ. - ca memorial al eroilor ro -
mâni căzuţi în cel de Al Doilea Război Mondial,
pentru elibe rarea CE HOSLOVACIEI, Asociaţia
participând la sfinţirea acesteia.

Armata Româna şi-a câştigat încredere şi
prestigiu în societatea românească alături de
Biserică.  

Ca militari şi buni creştini ce suntem, re -
cunoaştem că datorăm totul părinţilor noştri
Bisericii, şcolii, ţării şi BUNULUI DUMNEZEU -
căci toată darea cea bună  şi   tot darul de -
săvârşit se pogoară de Sus.                                                                                                                                        

În aceste momente unicat de înaltă
spiritualitate creştină, membrii Asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare in Rezervă şi în
Retragere ,,Alexandru loan Cuza”, prezenţi la
această. Ceremonie militară şi creştină, sun -
tem onoraţi că ne daţi Binecuvântarea Prea -
fericirii Voastre, prin conferirea Dis tincţiei
Patriarhiei Române.    

Folosind acest moment fericit, dorim să ne
exprimăm atitudinea de recu noştinţă din pers -
pectiva creştină, moral-spirituală şi du hov ni -
cească pentru valorile investite în viaţa
noastră de militari şi de-a lungul istoriei popo -
rului român de Biserica Ortodoxă Română.                    

În încheierea alocuţiunii mele, în nume
personal şi al tuturor camarazilor prezenţi, Vă
rugăm să primiţi ,,Emblema de Onoare”, cea
mai mare distincţie a A.N.C.M.R.R. şi să accep -
taţi sentimentele de mulţumire izvorâte din
ini mile noastre sincere şi recunoscătoare în
dorinţa de a aduce Patriarhiei Române slava
lui DUMNEZEU.                                                                                               

Fie ca BUNUL DUMNEZEU să ne ajute să
instituim şi să îmbogăţim continuu virtuţile
cuprinse în  Deviza: 

,, BISERICA şi ARMATA, SLUJIRE şi JERTFǍ”.                             
Vă rugăm Preafericirea Voastră să accep -

taţi, omagiul celui mai profund respect”.

Generalul (r) prof. univ.dr. Mihai Iliescu a con -
ferit apoi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
,,EMBLEMA DE ONOARE”, a Asociaţiei Naţionale a
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retregere ,,Ale -
xan dru Ioan Cuza”, în semn de preţuire spi -
rituală a legăturii istorice dintre Biserică şi
Armată, ca semn al îngemănării celor sfinte cu
cele lumeşti, garanţie a prezenţei noastre
pentru totdeauna în vechiul spaţiu mioritic

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a în mâ -
nat personal cadrelor militare în rezervă şi în
retragere prezente, reprezentanţi ai Conducerii
A.N.C.M.R., ai structurilor sale teritoriale, precum
şi ai celor afiliate, ,,Diploma omagială „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena“, cu ocazia Anului
Omagial ,,Sfinţii împăraţi  Constantin şi Elena”,
la împlinirea a 1700 de ani de la Edictul de la
Mediolan.        

Au urmat apoi şi alte activităţi, în cadrul că -
rora participanţii s-au întreţinut şi au fost făcute
fotografii împreună cu Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel, care s-a arătat deosebit de
bucuros de prezenţa cadrelor militare în rezervă
şi în retragere, exprimându-şi convingerea că în
viitor colaborarea dintre Biserică şi A.N.C.M.R.R.
va cunoaşte noi dimensiuni.

Toţi cei prezenţi au primit la finalul activităţii,
lucrarea ,,Palatul Patriarhiei”, semnată de Nicolae
Şt. Noica, cu un Cuvânt înainte al Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, cu binecuvântarea căruia s-a
tipărit această carte.

Cei prezenţi, invitaţi la Patriarhia Română în
ziua de 7 noiembrie 2013, au trăit cu adevărat
momente înălţătoare. Fie ca acestea să rămână în
inima fiecăruia dintre noi, în folosul zidirii lor în
slujirea, cinstirea, înălţarea şi apărarea valorilor
perene ale neamului românesc      .

General de brigadă (r) 
dr. Gheorghe CREŢU



 

 



 


