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Î
n 2015 se împlinesc 90 de ani de la constituirea,
în anul 1925 a Societăţii Ofiţerilor în Re zervă
Proveniţi din Activitate (S.O.R.P.A.), înfiinţată

în baza prevederilor Legii Nr. 21/1924, privind
asociaţiile şi fundaţiile. Aceeaşi lege a stat la baza
reluării tradiţiilor asociative ale  c.m.r.r. în urmă cu
două decenii şi jumătate, prin înfiinţarea în 1990 a
Ligii Ofiţerilor în Rezervă şi în Retra gere, deve -
nită la 31 mai 1991, la prima Conferinţă Naţională,
Uniunea Naţională a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere. După 16 ani structura
asociativă îşi schimbă din nou numele prin Hotă -
rârea Conferinţei Naţionale Extraor di nare din
2007, în Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare
în Rezervă şi în Retragere. Se impune subliniat
faptul că încă de la înfiinţare, în urmă cu 25 de ani,
cea mai puternică structură asociativă a c.m.r.r.,
păstrând tradiţia, îşi desfăşoară activitatea sub
înaltul patronaj al Preşedintelui României,
comandantul Forţelor Armate şi sub patronajul
Ministerului Apărării Naţionale, ministrul fiindu-i
preşedinte de onoare. 

Totodată, la sfârşit de florar aniversăm şi îm -
pli nirea a cinci ani de la instituirea prin H.G. nr. 467
din 12.05.2010 a zilei de 31 mai ca Ziua Rezer -
vistului Militar, dată la care, printr-o fericită
coincidenţă sărbătorim şi Ziua A.N.C.M.R.R.

Cele trei evenimente, distanţate în timp şi pe
care le sărbătorim  în aceeaşi zi, deşi par foarte
diferite, au totuşi un numitor comun şi anume
acela al menţinerii şi dezvoltării sentimentelor de
solidaritate  şi camaraderie ale c.m.r.r. şi a promo -
vării dragostei de patrie, sub semnul căreia ge ne -
raţii şi generaţii şi-au făcut datoria cu onoare şi
demnitate. 

Cele trei evenimente la care am făcut referire
şi pe care le vom sărbători la sfârşitul lunii mai a.c.
găsesc Asociaţia angajată în îndeplinirea la para -
metri de calitate a Hotărârii celei de a VII-a Confe -
rinţe Naţionale din 6 noiembrie 2013, an gajare
care presupune efort şi dăruire din partea tuturor
c.m.r.r. membre ale  acestei structuri asociative.  Un
efort care este îndreptat spre  con solidarea locului
şi rolului A.N.C.M.R.R. în socie tatea românească de

azi, precum şi în mediul militar, în ideea ampli -
ficării posibilităţilor de apărare a drepturilor şi
intereselor c.m.r.r. şi ale familiilor acestora. 

Asociaţia are toate atuurile în a-şi îndeplini
scopul şi obiectivele pe care şi le-a asumat prin
Statut, deoarece: s-a întărit şi perfecţionat orga -
nizatoric; a acumulat o bună experienţă în orga -
nizarea tuturor activităţilor statutare şi nu numai;
unitatea şi solidaritatea de corp se înscriu în
parametrii normali; au fost găsite şi eficientizate
măsurile pentru apărarea intereselor membrilor
săi ş.a.

Transformarea şi consolidarea Asociaţiei are
loc şi ca urmare a dezvoltării unui sistem rela -
ţional până la cele mai înalte niveluri şi care, în
timp,  a devenit un factor integrator al c.m.r.r.
mem  bre ale acesteia. 

O latură deosebit de importantă a activităţii
A.N.C.M.R.R. este cea care se referă la relaţiile
internaţionale  cu structuri asociative similare din
ţări N.A.T.O., U.E. şi cele din vecinătatea României.
Prin relaţionarea cu acestea se realizează valo -
roase schimburi de experienţă, dar constituie şi un
prilej de a promova interesele statului român şi ale
armatei sale pe plan internaţional. 

Caracterul democratic şi modern al acestei
importante structuri asociative, Statutul şi deviza
sa ,,Patrie, Onoare, Demnitate”, constituie pilonii
solizi ai unei activităţi pline de energie şi pasiune,  

Iniţiind şi participând la o serie de consultări
- unele cu importanţi factori de decizie, schimburi
de experienţă, acţiuni comune cu alte structuri
similare, A.N.C.M.R.R. a reuşit să se impună şi să se
facă cunoscută în apărarea prestigiului Armatei şi
al cadrelor sale, indiferent de poziţia acestora şi să
militeze cu mult aplomb pentru onoarea şi dem -
nitatea c.m.r.r. 

Cele trei aniversări la care ne-am referit con -
stituie încă un prilej ca A.N.C.M.R.R.  să-şi afirme
încă odată legitimitatea istorică şi juridică, repre -
zentativitatea, utilitatea şi notorietatea. publice 

La mulţi ani A.N.C.M.R.R. !

Redacţia
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EDITORIAL

A.N.C.M.R.R. 
SUB SEMNUL A TREI ANIVERSĂRI



D
oresc să subliniez încă de la început că
dimensiunile şi conotaţiile jubileului
camaraderesc aniversar din 31 mai

a.c.- „Ziua A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan
Cuza” şi Ziua Rezervistului Militar sunt
generate de existenţa A.N.C.M.R.R. „Ale -
xandru Ioan Cuza”, structura asociativă con -
stituită la nivel naţional la 31 mai 1990, -
care şi-a iden tificat legitimitatea istorică din
1925 – fiind continuatoarea Societăţii
Ofiţerilor în Re zervă Proveniţi din Activitate
(S.O.R.P.A.), desfiinţată abuziv în 1948 şi de
la care a preluat de la înfiinţare demna
tradiţie de a funcţiona sub înaltul patronaj al
preşedintelui României, în calitatea sa de
comandant al Forţelor Armate şi patronajul
Ministerului Apărării Naţionale,  ministrul
fiind preşedinte de onoare.

Totodată trebuie să menţionez că ele -
mentul de referinţă, liantul tuturor etapelor

de evoluţie în aceşti 90 de ani de atestare
istorică şi mai ales în cei 25 ani de legiti -
mitate juridică l-a constituit segmentul
socio-profesional ce-l reprezintă şi astăzi
cadrul militar în rezervă şi retragere, -
rezervistul şi pensionarul militar.

Evenimentul la care ne referim are
puternice şi profunde semnificaţii pentru
cadrele militare în rezervă şi în retragere.
Este un moment istoric, o puternică
manifestare a spiritului de armă şi de corp şi
se etalează ca un veritabil element de unitate
în continuitate a generaţiilor de rezervişti
militari care au slujit sub drapelul de luptă al
Armatei Române

Este o deosebită onoare şi plăcere  să
reamintesc şi cu acest prilej faptul că Ziua
Rezervistului Militar a fost instituită la
iniţiativa A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”,
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General  (r) prof. univ. dr.  MIHAI ILIESCU
Preşedintele A.N.C.M.R.R.

DIN  V IAŢA  A .N .C .M .R .R .

Evocăm în cele ce urmează aspecte semnificative din evoluţia şi activitatea
A.N.C.M.R.R., cea mai importantă structură asociativă a cadrelor militare în rezervă şi
în retragere, care prin legitimitatea istorică şi juridică, precum şi prin reprezen ta -
tivitate, notorietate şi utilitate publice, ocupă un loc bine definit în societatea româ -
nească de azi. 

Dorim ca cititorul să dispună de cât mai multe informaţii cu privire la această
structură asociativă, pe care Colegiul de redacţie al revistei ,,Rezerva Oştirii Române”
şi colaboratorii,  le pun la îndemână, acum când se împlinesc nouă decenii de la
înfiinţarea Societăţii Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi din Activitate, căreia
Asociaţia noastră îi moşteneşte tradiţiile  şj care, la rândul său împlineşte 25 de ani
de existenţă. 

La aceeaşi dată sărbătorim şi împlinirea a cinci ani de la instituirea, la propunerea
A.N.C.M.R.R., a Zilei Rezervistului Militar.     

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR MILITARE 
ÎN REZERVĂ  ŞI ÎN RETRAGERE „ALEXANDRU IOAN

CUZA”, LEGITIMITATE ISTORICĂ ŞI JURIDICĂ,
REPREZENTATIVITATE, UTILITATE ŞI NOTORIETATE

PUBLICE



iniţiativă care a fost acceptată şi promovată
de fostul ministru al Apărării Naţionale,
domnul Gabriel Oprea, în prezent viceprim-
ministru în Guvernul României, aceasta
având şi acceptul tuturor structurilor
similare din Sistemul de Apărare, Ordine
Publică şi Siguranţă Naţională şi bineînţeles
acordul şefilor instituţiilor publice centrale
din care ele provin.

Astfel la data de 12 mai 2010, Guvernul
României a adoptat H.G. nr.467  prin care
instituie, pentru prima dată în România, Ziua
Rezervistului Militar, zi înscrisă în capitolul
„Sărbători militare” al Calendarului Tradi -
ţiilor Militare, periodic de istorie şi cultură
militară editat de Statul Major General al
Armatei Române. În spiritul Hotărârii de
Guvern, prin rezervist militar se înţelege
orice persoană care deţine un grad militar în
rezervă sau în retragere.

Cred că nu deranjează dacă reamintesc
conţinutul acestei hotărârii:

Art.1 Se instituie Ziua Rezervistului
Militar care se aniversează în fiecare an pe
data de 31 mai;

Art.2 Instituţiile publice din cadrul
Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi
Siguranţă Naţională pot sprijini, în condiţiile
legii, manifestări prilejuite de acest
eveniment;

Art.3 Potrivit prezentei hotărâri, prin
rezervist militar se înţelege orice persoană
care deţine grad militar în rezervă sau
retragere.

Actul săvârşit de România la 29 martie
2004 – aderarea la N.A.T.O. a fost salutat cu
deosebită încredere de Conducerea Centrală
a A.N.C.M.R.R. în numele tuturor membrilor
săi, având motivaţii temeinice şi convin -
gătoare, cu toate că Armata activă a suportat
un şir de măsuri reorganizatorice pe fondul
reducerii masive a efectivelor, a M.U. şi
unităţilor militare, având însă, concomitent,
satisfacţia că în mare parte membrii actuali
ai Asociaţiei şi-au dovedit probitatea pro fe -
sională şi morală în perioada de preaderare
în Parteneriatul pentru Pace (Pf.P.) în

acţiunile şi aplicaţiile de interoperabilitate şi
colaborare cu armatele membre ale N.A.T.O.,
iar cei mai tineri membri ai A.N.C.M.R.R. şi în
teatrele de operaţii sub egida Alianţei.

Avem deplina satisfacţie să constatăm
astăzi că pe fondul transformărilor su por -
tate, Armata României, aşa cum afirma
ministrul Apărării Naţionale, domnul Mircea
Duşa, s-a consolidat ca o „armată modernă,
suplă, cu experienţă operaţională, adaptată
standardelor şi exigenţelor N.A.T.O.” conco -
mitent a evoluat şi A.N.C.M.R.R. afirmându-
se constant ca o structură asociativă viabilă,
pur tătoare a unei îndelungate legitimităţi
istorice, revendicându-se statutar a fi con -
tinuatoarea Societăţii Ofiţerilor în Rezervă
Proveniţi din Activitate - S.O.R.P.A., legi -
timată juridic în 1925.

Desigur, apreciem cu toţii că perioada
de 25 ani de legitimitate juridică a Asociaţiei,
ca timp astronomic şi mai ales istoric este
re lativ scurtă, dar trebuie să recunoaştem că
această perioadă este impregnată cu sem -
nificaţii patriotice şi ostăşeşti, de cultivare a
trecutului istoric al poporului român şi
armatei sale, de creşterea a prestigiului ar -
matei şi pentru promovarea imaginii aces -
teia, concomitent cu dedicarea cu prioritate
asigurării protecţiei sociale şi a drepturilor
segmentului socioprofesional ce-l repre -
zintă rezervistul militar (pensionar), pentru
asigurarea condiţiilor de stare socială şi de
viaţă decente a tuturor pensionarilor militari
şi familiilor acestora.

Strâns legat de existenţa structurilor
aso ciative în evoluţia lor istorică şi de sin -
tagma „Rezervist militar” doresc şi vă rog să
fiţi de acord să aduc în atenţie unele mo -
mente istorice ale sistemului de apărare, al
cărui începuturi de alcătuire se remarcă încă
din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza,
care avea menirea (citez): „să ne asigure
înăuntru ordinea şi în afară independenţa”
(încheiat citatul).

La baza sistemului de apărare a Ro -
mâniei moderne a fost aşezat principiul
„naţiunii armate”, al pregătirii şi mobilizării
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întregii forţe valide a ţării. Armata Română
de la primele momente ale existenţei sale a
avut două componente de bază: cea „activă”
şi cea de „rezervă”.

Experienţa naţională şi cea inter na ţio -
nală, a demonstrat cu prisosinţă utilitatea
atenţiei şi încrederii care trebuie acordată
cadrelor militare ieşite din sistemul militar
activ şi trecute în rezervă sau în retragere. În
situaţii de restrişte pentru ţară, şi nu numai,
pregătirea, experienţa şi contribuţia aces -
tora nu sunt de neglijat, ele dovedindu-se
deosebit de utile.

Procesul de definire şi consolidare a
cadrelor ieşite din sistemul militar activ şi
tre cute în rezervă / retragere ca segment
so cio-profesional distinct al societăţii ro -
mâneşti, segment devenit tot mai numeros
după încheierea Războiului de Independenţă
şi a Războiului de Întregire, a fost însoţit şi
de apariţia unor nevoi.

Astfel, a apărut preocuparea pentru
con stituirea unor structuri specifice, menite
să reprezinte şi să apere interesele celor
care le compun. 

Acuitatea problemelor apărute pe
timpul şi după încheierea Războiului de În -
tregire a impus cu şi mai multă forţă ne -
cesitatea unor structuri asociative viabile.

În contextul sărbătoririi Zilei
A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” pro -
venite din activitate în Ministerul Apărării
Naţionale mi-am propus ca în această
expunere să mă refer la parametrii funda -
mentali care dau dimensiune şi recunoaş -
tere acestei structuri asociative şi anume:
legitimitate istorică şi juridică, reprezen -
tativitate, utilitate şi notorietate publică.

De la început, este demn de menţionat
că S.O.R.P.A., legitimată juridic din 1925,
după o întrerupere abuzivă timp de 42 de
ani, a reapărut pe eşichierul societăţii
româneşti în 1990, cu acronimul actual
A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, cu
evoluţia cunoscută - în cadrul Ligii şi Uniunii
Naţionale.

Cadrele militare care dau identitate
acestei structuri asociative, sunt cei care, ca
militari, prin jurământ de credinţă şi-au
asumat onoranta misiune de a fi pavăză la
hotarele terestre, aeriene şi maritime ale
României, cu riscul, la nevoie, - până la sa -
crificiul suprem.

Ei sunt acei care timp de mai multe de -
cenii s-au distins la comandă, în statele ma -
jore şi structurile tehnice de mentenanţă şi
logistică, ale unor structuri militare la nivel
tactic, operativ şi strategic, reprezentând cu
onoare şi mândrie românească – Armata şi
Ţara în relaţiile internaţionale, au participat
fără crâcnire, în condiţii deosebite, pe şan -
tierele ţării şi în agricultură; la înlăturarea
urmărilor şi dezastrelor calamităţilor natu -
rale – mulţi dintre ei şi în campaniile celui de
Al Doilea Război Mondial, în Revoluţia din
decembrie 1989, având o contribuţie de -
cisivă la instituirea statului de drept şi a
democraţiei în România şi în ultimul timp în
teatrele de operaţii militare din cadrul
N.A.T.O.

Cu deplină satisfacţie şi mândrie ca ma -
raderească apreciem ca Asociaţia Naţională
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
„Alexandru Ioan Cuza”, trăieşte astăzi, la
această sărbătoare vârsta maturităţii sale
depline şi a rezervistului militar, astfel:

Ca persoană juridică română de drept
privat, înscrisă în Registrul naţional al
asociaţiilor şi fundaţiilor în urmă cu 25 de
ani, A.N.C.MN.R.R. îşi organizează şi des -
făşoară activitatea la nivel naţional şi te -
ritorial în strictă conformitate cu legea, cu
valorile statului de drept şi ale democraţiei, în
spiritul devizei sale „Patrie, Onoare Dem -
nitate” !

Statutul adoptat la prima Conferinţă
Naţională, căruia i-au fost aduse modificări
la toate Conferinţele Naţionale care au urmat
până la cea de a VII-a Conferinţă Naţională
din 6 noiembrie 2013, nu a încetat să pre -
vadă că această importantă structură aso -
ciativă ,,este continuatoarea nobilelor
tradiţii ale organizaţiilor cadrelor mili -
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tare în rezervă şi în retragere atestate
legal în anul 1925, precum şi moşte -
nitoarea patrimoniului acestora”. (Sta -
tutul  A.N.C.M.R.R. art.4)

Conferinţele Naţionale care au avut loc
până în prezent (1991. 1994, 1997, 2001,
2005, 2007, 2009 şi 2013) au însemnat tot
atâtea trepte în devenirea Asociaţiei, pe de o
parte ca urmare a creşterii sale numerice şi
calitative, iar pe de altă parte ca urmare a
consolidării organizatorice a acesteia.

În întreaga perioadă de existenţă a
Asociaţiei trebuie subliniată preocuparea şi
implicarea acesteia, cu mult simţ de răs pun -
dere, în rezolvarea problemelor (şi nu
puţine) cu care s-au confruntat şi se con -
frun tă cadrele militare în rezervă şi în re -
tragere. 

În virtutea calităţii de ,,utilitate
publică”, obţinută în anul 2004 prin H.G.
nr.20 şi reconfirmată prin H.G. nr.
108/30.01.2008 şi în spiritul devizei sale
,,Patrie. Onoare, Demnitate”, A.N.C.M.R.R.,
cu ajutorul Ministerului Apărării Naţionale
şi a structurilor sale, precum şi cu sprijinul
parlamentarilor, organelor de stat centrale şi
locale, a unor partide politice, fără a se angaja
politic etc.. în spiritul statutului său, repre -
zintă şi apără drepturile şi interesele ca -
drelor militare în rezervă şi în retragere
şi ale familiilor acestora, în relaţiile cu
M.Ap.N., cu celelalte autorităţi centrale şi
locale, precum şi cu organizaţii similare
din ţară şi din străinătate. În spiritul
devizei asumate realizează cu prioritate
cerinţele cultivării patriotismului, înfăp -
tuirii aspiraţiilor membrilor săi în
domeniile militar şi de protecţie socială.

Pentru înfăptuirea celor menţionate
mai sus, care nu reprezintă decât scopul
său, A.N.C.M.R.R. apelează la organele în
drept, întreprinzând şi susţinând perma -
nent demersuri pentru: iniţierea şi pro -
movarea unor legi, acte normative şi acţiuni
care privesc drepturile şi interesele cadrelor
militare în rezervă şi în retragere, promo -
varea şi cultivarea trecutului glorios, naţio -

nal şi militar, al poporului român, înţele ge -
rea reală a rolului şi misiunilor Armatei
Româ niei în societatea românească contem -
porană, cultivarea sentimentelor camarade -
reşti dintre cadrele militare în rezervă şi în
retragere şi cadrele militare în activitate,
promovarea valorilor civice ale statului de
drept, statornicirea relaţiilor armatei active
şi în rezervă cu societatea civilă, sprijinirea
acţiunilor comunităţilor locale şi participarea
la educarea tineretului în spiritul dragostei
faţă de ţară şi neamul românesc. 

Legitimitatea istorică, statutul legal al
Asociaţiei dobândit în 1990, a fost întregit în
anul 2009, când prin Ordinul nr. H5498/30
10 2009 al ministrului Apărării Naţionale s-
a aprobat ca A.N.C.M.R.R. să se identifice, ca
toate structurile militare semnificative, prin
Insemn heraldic propriu, Steag de
identificare şi Emblemă de Onoare.
Ordinul ministrului a avut la bază avizul
Comisiei Centrale de Heraldică şi Denumiri a
M.Ap.N. care, în acelaşi timp a confirmat şi
denumirea ,,Alexandru Ioan Cuza” pentru
A.N.C.M.R.R., hotărâtă încă din anul 1997, la
cea de a III-a Conferinţă Naţională.

A.N.C.M.R.R. se mândreşte cu distincţii
importante primite: Emblema de Onoare a
Statului Major General, Emblemele de Onoare
ale Statelor Majore ale Categoriilor de Forţe –
Terestre, Aeriene şi Navale, Emblema de
Onoare a Direcţiei Generale de Informaţii
pentru Apărare, Emblema de Onoare a
Direcţiei Comunicaţii şi Informatică, precum
şi cu faptul că ministrul Apărării Naţionale a
decorat Steagul de Identificare al Asociaţiei
cu Emblema de Onoare a Armatei României
şi cu Emblema de Merit ,,Rezerva Armatei
Române” Clasa I-a.

Ca persoană juridică de drept privat,
înscrisă în Registrul naţional al asociaţiilor
şi fundaţiilor, în urmă cu două decenii şi
jumătate, A.N.C.M.R.R. îşi organizează şi
desfăşoară activitatea la nivel naţional şi
teritorial, în strictă conformitate cu legea, cu
valorile statului de drept şi ale democraţiei, în
spiritul cerinţelor Statutului şi ale Hotărârilor
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Conferinţelor Naţionale şi ale Consiliului
Director. Pentru buna desfăşurare a acti -
vităţii Asociaţia are un site propriu la sediul
central şi site-uri la majoritatea filialelor şi
chiar la subfiliale, fapt care facilitează
transmiterea informaţiilor între structurile
sale. 

Totodată, de peste 15 ani A.N.C.M.R.R.
dispune de o publicaţie proprie, respectiv
,,Rezerva Oştirii Române”, revistă de infor -
mare, opinie şi cultură. 

Semnificativ este faptul că, în semn de
recunoaştere a legitimităţii istorice, a repre -
zen tativităţii, utilităţii şi notorietăţii
A.N.C.M.R.R., în prima Enciclopedie a
Armatei Române, lucrare monumentală cu
peste 1350 pagini, editată de Serviciul
Istoric al Armatei, cu prilejul împlinirii a 150
de ani de la constituirea Statului Major Ge -
neral, despre existenţa şi activitatea Aso -
ciaţiei sunt consemnate cele mai importante
aspecte într-un articol de zece pagini,
împreună cu cinci fotografii semnificative. 

Legitimitatea istorică a A.C.M.R.R.,
asumată în urmă cu două decenii şi jumătate,
este pe deplin dovedită de faptul că la cea de
a VI-a Conferinţă Naţională a fost adoptată
pentru prima dată ca document de sine
stătător Strategia A.N.C.M.R.R. pe peri -
oada 2009-2013, având ca scop general
,,Optimizarea şi eficientizarea activităţii
Asociaţiei, ca structură reprezentativă a
cadrelor militare în rezervă şi în
retragere provenite din activitate în
Armata României”. În baza Hotărârii celei
de a VII-a Conferinţe Naţionale Strategia
A.N.C.M.R.R. a fost completată cu noi sarcini,
care vizează în special perioada 2013-2017.

În ultimii ani A.N.C.M.R.R. şi-a inten -
sificat activitatea printr-un dialog constructiv
cu Ministerul Apărării Naţionale şi struc -
turile sale, cu numeroşi înalţi demnitari,
oameni politici, cu diferite partide politice, cu
structuri importante ale Parlamentului Ro -
mâniei, cu organele de stat centrale şi locale,
cu Consiliul Naţional şi Consiliile Judeţene
ale Persoanelor Vârstnice, cu toate structurile

similare din sistemul de ordine publică şi
siguranţă naţională, toate având ca scop
apă rarea intereselor legitime ale cadrelor
militare în rezervă şi în retragere-pen -
sionari militari şi ale familiilor acestora. 

A.N.C.M.R.R. se bucură pe deplin de
legitimitate istorică, de reprezentativitate,
utilitate publică şi notorietate, asigurate şi de
o structură teritorială temeinic articulată
prin Statut, formată din 47 filiale judeţene
şi cele ale sectoarelor Muni cipiului Bu -
cureşti, precum şi din peste 60 de sub -
filiale, în actualele sau fostele garnizoane
militare, care nu sunt reşedinţe de judeţ. 

Sărbătorile de la sfârşitul lunii mai a.c.
găseşte Asociaţia în plin efort de afirmare şi
asigurare pentru cadrele militare în rezervă
şi în retragere a unui cadru organizat,
puternic, de apărare a drepturilor lor legitime
şi în acelaşi timp de valorificare a expe -
rienţei, pregătirii, conştiinciozităţii şi
celorlalte calităţi caracteristice acestora,
dobândite în activitatea dedicată slujirii cu
credinţă, un număr însemnat de ani, a
Patriei şi poporului român.                      

Cu demnitate şi înaltă responsabilitate
recunoaştem că acest material nu este
exhaustiv şi nu epuizează acest subiect, însă
nu aş putea să închei fără a reaminti că da -
torită acţiunilor, activităţilor şi demersurilor
promovate prin care au crescut notorietatea
şi prestigiul Asociaţiei, s-au întărit legăturile
cu Biserica Ortodoxă Română, cu Patriarhia
României, cu Academia Română prin pro -
tocoale de colaborare încheiate cu Academia
Oamenilor de Ştiinţă din România, U.N.Ap. şi
Academia Tehnică Militară, precum şi cu
U.N.V.R.    

Stimaţi camarazi, odată cu îndemnul la
înţelepciune şi unitate structurală şi de corp,
asigurăm toate cadrele militare în rezervă şi
în retragere de verticalitatea conduitei
noastre în strânsă legătură cu virtuţile
exprimate prin deviza „PATRIE-ONOARE-
DEMNITATE” şi toate prevederile Statutului
A.N.C.M.R.R.
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D
acă nevoia de a defini în plan legislativ
cor pul cadrelor militare în rezervă şi
în retragere, ca segment sociopro -

fesional distinct, aparte, al societăţii româ -
neşti a apărut în urmă cu peste un secol şi
jumătate (1864), în procesul de moder -
nizare a organismului militar românesc,
iniţiat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza,
cea de organizare a acestora în structuri
asociative viabile a apărut mai târziu, în a
doua jumătate a secolului al 18-lea. 

Din anul 1863 când, prin Înaltul Ordin
de zi nr. 271  Alexandru Ioan Cuza stabileşte
situaţiile de  neactivitate în care se puteau
găsi cadrele militare (pentru infirmităţi
temporare, pentru reglementarea pensiei şi
fără soldă), de când a fost adoptată Legea nr.
1727/1864  pentru recrutarea armatei, au
fost stabilite situaţile în care se puteau găsi
cadrele armatei (activitate, disponibilitate,
neactivitatre, reformă şi retragere), devine
tot mai evidentă preocuparea factorilor de
decizie politică şi militară, pentru soarta
cadrelor militare. Se poate afirma că, de fapt
acesta este debutul procesului de legiferare a
corpului cadrelor militare în rezervă şi în
retragere. ca segment socioprofesional
distinct, aparte, al societăţii româneşti, cu
obligaţii şi drepturi specifice, decurgând din
exercitarea serviciului militar ca profesie.  

Ulterior, acest proces a beneficiat de
noi piloni de susţinere, prin adoptarea unor

acte normative specifice serviciului militar,
precum: Legea poziţiei ofiţerilor (1878,
1897, 1913 şi 1935), Legea pentru ofiţerii
de rezervă (1880, 1900 şi 1915),  Legea pen -
tru pensiile militare (1889, 1902, 1925,
1936, 1949 şi 1956). 

Devenit tot mai numeros şi diversificat
după încheierea  Războiului  de Indepen den -
ţă (1877-1878) şi a Războiului de Întregire
(1816-1918), pentru corpul cadrelor mili -
tare  în rezervă şi în retragere provenite din
activitate, au intervenit noi probleme, deo -
sebit de acute dovedindu-se cele privind
constituirea unor structuri asociative apte să
le reprezinte interesele şi să le apere drep -
turile legal cuvenite, ca urmare a specifi -
cităţii serviciului militar ca profesie.            

La şapte ani de la încheierea Războiului
de Independenţă, în anul 1885, în lipsa unor
reglementări privind sistemul general de
asociere, în special a foştilor combatanţi, se
reuşeşte totuşi (prin lege şi nu pe calea
asocierii liber consimţite) să se constituie
Societatea Veteranilor Independenţi.
Aceasta avea scopul de a ,,cimenta şi întreţine
bunele relaţii între românii care au luptat
pentru independenţa ţării şi a le asigura la
nevoie de lipsă, asistenţa la bătrâneţe”. 

Acuitatea problemelor apărute pe
timpul şi după încheierea Războiului de
Întregire a impus cu şi mai multă forţă ne ce -
sitatea unor structuri asociative viabile.   Ca

General-maior (r) dr.  ION  GANEA
Vicepreşedinte al  A.N.C.M.R.R.

EVOLUTIA ÎN TIMP A STRUCTURILOR
ASOCIATIVE ALE CADRELOR MILITARE

ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE
PROVENITE DIN ARMATA ROMâNIEI
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urmare, sub aspectul asocierii cadrelor
militare în rezervă şi în retragere, perioada
interbelică (1918-1939) se dovedeşte deo -
sebit de fecundă, în Capitală şi în teritoriu
luând fiinţă un număr semnificativ de struc -
turi asociative prin care acest segment
socioprofesional distinct se afirmă în viaţa
societăţii româneşti. 

La cinci ani de la încheierea războiului,
în anul 1923, a luat fiinţă Uniunea Ofiţerilor
în Rezervă şi în Retragere (UORR), care se
considera, alături de armata activă ,,o forţă
naţională,  în afară de orice preocupare po -
liti  că”. Având însă o componenţă eterogenă
a membrilor săi, în care cei proveniţi din
activitate constituiau o entitate aparte,  în
rândurile acestora au apărut tendinţe de
separare, acestea materializându-se prin
ieşirea unei părţi din Uniune.

În anul 1924, prin Decretul-Lege nr. 21
a fost reglementat dreptul la asociere pre -
văzut de Constituţia din 1923.  În aceste
condiţii, ofiţerii ieşiţi din UORR, împreună
cu alţii aflaţi în afara ei, pe baza noilor
reglementări care se dovediseră atât de
necesare, au constituit în anul 1925
Societatea Ofiţerilor în Rezervă  Proveniţi
din Activitate (SORPA).

Statutul şi structura organizatorică a
asociaţiei nou înfiinţate, precum şi scopurile
urmărite erau, în linii generale, asemă -
nătoare cu cele ale UORR, deosebirea con -
stând în faptul că noua structură asociativă
punea la baza întregii sale activităţi legătura
strânsă cu ministerul de resort. 

Cele două structuri asociative ale
cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi-
au desfăşurat activitatea în paralel, militând
fiecare în felul său, pentru apărarea şi
afirmarea membrilor săi. Fuziunea dintre
acestea, deşi s-a pus, a rămas la stadiul unor
discuţii sterile. Marginalizarea şi restrân -
gerea activităţii împuse de regimul anto -

nescian au fost împărtăşite însă de ambele
structuri. 

Regimul comunist,  trecând la re pri -
marea elitei corpului ofiţerilor şi ge neralilor
Armatei României, a urmărit şi li chidarea şi
interzicerea abuzivă a structurilor asociative
ale acestora. 

În urma persecuţiilor şi îngrădirilor de
tot felul, la sfârşitul anului 1944, Uniunea
Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere s-a
autodizolvat, iar în februarie 1948  Socie -
tatea Ofiţerilor în Rezervă  Proveniţi din
Activitate a fost desfiinţată printr-un Jurnal
al Consiliului de Miniştri. 

După 42 de ani de interzicere abuzivă,
timp în care cadrele militare în rezervă şi în
retragere, foşti combatanţi, au fost lăsaţi în
voia sorţii, în condiţiile create de evenientele
din decembrie 1989, printre care şi repu -
nerea în funcţiune a dreptului de asociere, la
31 mai 1990, un grup de 24 de ofiţeri şi ge -
nerali în rezervă şi în retragere, con stitu -
indu-se într-un comitet  de iniţiativă, având
şi o puternică susţinere din teritoriu, au
demarat acţiunea pentru reluarea tradiţiei
asocierii cadrelor militare provenite din
activitate, aflate în rezervă sau în retragere. 

Cu sprijinul nemijlocit al M.Ap.N. (a se
vedea ordinele ministrului Apărării
Naţionale nr. M12 şi 42/1991, în urmă cu un
sfert de veac a fost constituită Liga Naţio -
nală a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retra -
gere, devenită apoi, la prima Conferinţă
Naţională din mai 1991, Uniunea
Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă
şi în Retragere, creindu-se posibilitatea ca
din rândurile membrilor să facă parte toate
fostele cadre militare active, aflate în rezervă
sau în retragere, ofiţeri, maiştri militari şi
subofiţeri. 

Străduindu-se să reprezinte şi să apere
cât mai bine posibil interesele membrilor
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săi, în spiritul onoarei şi demnităţii militare,
structura asociativă înfiinţată în anul 1990 a
dobândit în acelaşi an, prin Hotărârea civilă
nr. 207 a Judecătoriei Sectorului 1, statutul de
persoană  juridică  română de drept pri vat,
fără scop patrimonial, independentă, de mo -
cratică, apolitică, nonprofit şi deschisă, care
cuprinde cadrele militare aflate în rezervă
sau în retragere provenite din activitate.

Este de observat că dela primele în -
ceputuri, continuând tradiţia, a funcţionat şi
funcţionează sub Înaltul patronaj  al şefului
statului şi sub patronajul M.Ap.N. , ministrul
în funcţiune fiindu-i preşedinte de onoare.
Reprezentativitatea sa ca exponent legal al
tuturor cadrelor militare în rezervă şi în
retragere provenite din activitate în Armata
României este atestată de mai multe fapte şi
acte de guvernare şi conducere militară
petrecute în ultimul sfert de veac, precum: 

În anul 2004, prin H.G. nr. 20, cu avizul
M.Ap.N. a obţinut statutul de ,, utilitate
publică”, statut reconfirmat în anul 2008
prin H.G. nr. 108, după schimbarea denumirii
din U.N.C.M.R.R. în A.N.C.M.R.R.

A.N.C.M.R.R. se identifică, în baza
aprobării speciale, dată prin Ordinul minis -
trului Apărării Naţionale  nr. H 5428/2009,
ca şi structurile militare semnifi cative, prin
Insemn Heraldic propriu, Steag de
identificare şi dreptul de a conferi Emblemă
de Onoare proprie. 

Înscrierea A.N.C.M.R.R. printr-un amplu
articol,  însoţit de câteva fotografii semnifi -
cative, în prima Enciclopedie a Armatei
Române, editată cu prilejul aniversării a 150
de ani de la constituirea Statului Major
General.     

Conferirea A.N.C.M.R.R.  a Plachetei
Administraţiei Prezidenţiale (2010) şi
decorarea Steagului de identificare cu înalte
distincţii militare, precum: Emblema de
Onoare a Armatei Române, Emblema de
Onoare a Statului Major General, Emblema de

Merit ,,Rezerva Armatei Române” clasa I-a,
Emblema de Onoare a Direcţiei Generale de
Informaţii pentru Apărare, Emblemele de
Onoare ale Statelor Majore ale Categoriilor de
Forţe – Terestre, Aeriene şi Navale, Emblema
de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii.

Înstituirea, din iniţiativa Biroului Pe r -
manent Central, prin H.G. nr. 264/2010 a
Zilei Rezervistului Militar, aniversarea
acesteia în fiecare an la 31 mai – ziua de con -
stituire în urmă cu 25 de ani a actualei
structuri asociative şi înscrierea acesteia în
Calendarul Tradiţiilor Militare, periodic
editat de Statul Major General.     

Este remarcabil faptul că în nota de
fundamentare a H.G., semnată de doi miniştri
– cel al Apărării Naţionale şi cel al Admi nis -
traţiei şi Internelor – de patru directori de
servicii centrale – român de informaţii, de in -
formaţii externe, de telecomunicaţii speciale
şi de protecţie şi pază,  avizată (aşa cum
prevede legea) de ministrul justiţiei, se arată:
,,Rezerviştii militari reprezintă o categorie
socioprofesională diferită, au un statut definit
în cadrul societăţii româneşti contemporane.
În acţiunile desfăşurate de România în cadrul
Războiului de Independenţă 1877-1878, în
Războiul de Întregire a Neamului 1916-1919
şi în cel de Al Doilea Război Mondial 1940-
1945, precum şi în timp de pace, rezerviştii
militari au adus o contribuţie importantă la
păstrarea independenţei şi suveranităţii ţării,
a valorilor militare şi culturale ale poporului
român. Instituirea unei zile a rezerviştilor
militari constituie o recunoaştere a rolului
acestora de-a lungul istoriei, în cadrul
societăţii româneşti.

Având  în  vedere  faptul  că  în  anul
1990, la  31  mai – se spune în nota de fun -
damentare – a fost înfiinţată  prima  asociaţie
formată  din  personal în rezervă  şi  în  retra -
gere,  reluând  o  tradiţie  care datează din
1925, întreruptă abuziv în 1948, se propune
această dată ca zi a rezervistului militar”.                               
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P
rin  definiţie, tradiţia reprezintă an -
samblul de valori, concepţii, credinţe,
obi ceiuri istoriceşte  constituite în ca -

drul unor grupuri sociale, instituţii publice,
structuri profesionale şi care se  transmi
din generaţie în generaţie. Tradiţia este
astfel o verigă de legătură între trecut şi
prezent, un principiu de unitate şi
continuitate în planul existenţei sociale.  

Societatea Românească, în întregul
său, reprezintă un sistem, iar com po -
nentele sale sunt subsisteme. Armata con -
stituie unul dintre aceste subsisteme,
destinat să desfă şoare activităţi în do -
meniul apărării naţio nale, potrivit preve -
derilor legii şi strategiei de securitate na -
ţională, pentru garantarea suveranităţii,
independenţei şi unităţii sta tului, inte -
grităţii teritoriale a ţării şi demo craţiei
constituţionale.

În condiţiile legii şi ale tratatelor
internaţionale la care România este parte,
armata contribuie la apărarea colectivă în
sistemele de alianţă militare şi participă şi
la acţiuni privind menţinerea sau
restabilirea păcii.  

În baza prevederilor Legii nr. 80 /
1995, privind Statutul cadrelor militare din
Armata României, acestea se pot afla în una
dintre ur mătoarele situaţii: cadre militare

în activitate – când ocupă o funcţie
militară, în rezervă – când nu ocupă o
funcţie militară, dar întrunesc condiţiile
prevăzute de lege pen tru a fi chemate să
îndeplinească serviciul militar ca rezervişti
concentraţi sau mobilizaţi şi în retragere
– când, potrivit legii, nu mai pot fi chemate
pentru înde pli nirea serviciului militar.

Crearea cadrului juridic pentru
procesul de revitalizare şi de întărire a
oştirii în ţara noastră a fost iniţiat şi
realizat ca urmare a vastului program
reformator şi de moder nizare a armatei
active şi de rezervă, de către Alexandru
Ioan Cuza, primul domnitor pământean
al Principatelor Unite – Moldova şi Ţara
Românească. 

Obligaţiile, drepturile şi problemele
specifice, în special ale rezerviştilor, ca per -
soane fizice, erau reglementate prin
legislaţia în domeniul militar. 

Apărarea intereselor cadrelor militare
în rezervă şi în retragere, în special după
anul 1885, a început să fie realizată şi de
struc turi asociative proprii, constituite la
iniţia tiva acestora sau  prin Legea pentru
regle mentarea poziţiei ofiţerilor în
societate, care avea în vedere aprecierea
valorii sociale şi experienţei  acestei
importante categorii sociale.

General maior (r) av. ing.  VASILE  DOMNU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

RELUAREA TRADIŢIILOR ASOCIATIVE 
ALE CADRELOR MILITARE IN REZERVĂ/
RETRAGERE ÎN CONDIŢIILE CREATE DE
EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE  1989
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Beneficiind de prevederi legislative
favorabile, de-a lungul timpului s-au
înfiinţat numeroase structuri asociative ale
rezer viştilor militari, acestea luând o
amploare deosebită după promulgarea
Constituţiei României Mari, în anul
1923. care conţi nea precizări privind
puterea armată şi care a creat condiţii
deosebite pentru elaborarea de noi acte
normative menite să aşeze puterea
militară a statului român pe temelii noi, la
nivelul întregului teritoriu rezultat din
Marea Unire, inclusiv pentru cadrele
militare în rezervă şi în retragere.  

Ca un ecou al acestui cadru legislativ,
promulgarea Legii nr. 21/1924, privind
asociaţiile şi fundaţiile, a dus la creşterea
unităţii ofiţerilor în rezervă şi în retragere,
luând fiinţă Societatea Ofiţerilor în Re -
zervă  Proveniţi din Activitate –
S.O.R.P.A..

S.O.R.P.A. punea  la  baza întregii sale
activităţi legătura strânsă  cu  Ministerul  de
Război şi funcţionarea societăţii sub patro -
najul acestuia. 

În continuare, în perioada dintre cele
două războaie mondiale s-au înfiinţat şi
funcţionau noi structuri asociative ale
rezer viştilor, a căror activitate a fost
binevenită şi eficientă pentru membrii săi.

După evenimentele de la 23 august
1944, a fost abrogată o mare parte din
legislaţia privind dreptul de asociere a
cadrelor militare în rezervă şi în retragere,
desfiinţându-se toate structurile acestora,
inclusiv S.O.R.P.A. la 20 februarie 1948.

Situaţia  politică  şi  socială  creată
după  evenimentele  din  decembrie  1989
şi  ca  urmare  a  reformării  şi  restruc -
turării  orga nismului   militar  românesc,  a
sporit con siderbil numărul  cadrelor
militare  în  re zervă  şi în retragere, care au

simţit nece sitatea unei asocieri profe -
sionale, pentru apă rarea propriilor drep -
turi şi ale familiilor lor şi a îndeplini în
con tinuare, în mod organizat, alături de
structurile de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, misiunea de apărare a
ţării. 

Considerăm că avem o datorie de
onoare de a evoca şi a onora pe camarazii
noştri din Bucureşti care, la 31 mai 1990,
constituiţi într-un Comitet de iniţiativă,
format din 24 cadre militare în rezervă şi
în retragere, ofiţeri şi generali proveniţi
din activitate în armată, în baza drepturilor
stipulate în Constituţia României din
anul 1923 şi a Legii nr. 21/1924 privind
so cietăţile şi fundaţiile,  au înfiinţat Liga
Ofiţe rilor în Rezervă şi în Retragere,
structură înscrisă ca persoană juridică de
drept privat la 20 septembrie 1990,
legitimată istoric, fiind continuatoarea
Societăţii Ofiţerilor în Rezervă Pro ve -
niţi din Activitate, înfiinţată în anul
1925.

La 31 mai 1991 Liga îşi schimbă denu -
mirea în Uniunea Naţională a Cadrelor
Militare în Rezevă şi Retragere, pentru a
se mări aria categoriilor de rezervişti, de la
ofiţeri la maiştri militari şi subofiţeri,
proveniţi din activitate în Ministerul
Apărarii Naţionale, folosind ca argumente
prevederile din noua Constituţie a Ro -
mâniei, adoptată de Parlament în anul
1991, care în art. 37  defineşte dreptul de
asociere prin care se precizează că   „Ce -
tăţenii se pot asocia liber, în partide po -
litice, în sindicate şi în alte for me de
asociere”.

Având în vedere faptul că delimitarea
cadrelor militare ca segment sociopro -
fesional distinct al societăţii româneşti
este legată de numele lui Alexandru Ioan



Cuza, la 29 mai 1997, la cea de a 3-a
Conferinţă Naţională a Uniunii s-a adoptat
hotărârea ca acesta să devină patronul
acestei importante structuri asociative a
c.m.r.r.

În anul 2007,  după  publicarea  în
Monitorul  Oficial  a  Ordonanţei  nr.
26/2000  cu privire la asociaţii şi fundaţii,
sintagma de „Uniune” din denumirea
asociaţiei a fost înlocuită cu  „Asociaţie” ,
astfel  că  structura  asociativă  înfiinţată  în
anul  1990  se  numeşte astăzi Asociaţia
Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă
şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”,
ale cărei prevederi statutare demon -
strează că este continuatoarea nobilelor
tradiţii ale organizaţiilor de rezervişti
militari şi se legimează istoric şi juridic
de la Societatea Ofiţerilor în Rezervă
Proveniţi din Activitate, înfiinţată în
1925.

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare
în Rezervă şi în Retragere  ,,Alexandru Ioan
Cuza”  (A.N.C.M.R.R.) este persoană juri -
dică de drept privat, fără scop patrimonial,
independentă, democratică, apolitică, non
profit şi deschisă, care cuprinde cadrele
militare în rezervă şi în retragere prove -
nite din Ministerul Apărării Naţionale. 

Statutul A.N.C.M.R.R. stabileşte, în
principal, obiective privind îmbunătăţitrea
protecţiei sociale, cultivarea valorilor civice
ale statului de drept, contribuie la dez -
voltarea relaţiilor armatei active şi non
active cu societatea civilă, cultivă senti men -
tele de corp şi camaraderie dintre cadrele
militare în rezervă şi în retragere şi cadrele
militare în activitate, promovează valorile
fundamentale ale democraţiei, interesele şi
simbolurile naţionale ale României, con tri -
buie la cultivarea trecutului glorios naţional
şi militar al poporului român, participă la

educarea tineretului în spiritul dragostei
faţă de patrie, precum şi la cultivarea
tradiţiilor poporului şi armatei, la
promovarea ima ginii armatei în
societatea românească ş.a.       

A.N.C.M.R.R. s-a dovedit viabilă, având
peste 35.000 de membri, organizaţi în
filiale şi subfiliale, în toate judeţele ţării şi
sectoarele Municipiului Bucureşti, este
aptă să  conserve statutul de corp socio pro -
fesional aparte şi să  reprezinte interesele
cadrelor militare în rezervă şi în retragere
şi ale familiilor acestora, în complexele lor
raporturi cu statul post - decembrist şi cu
societatea civilă, în spiritul devizei de
nestrămutat: PATRIE - ONOARE - DEM -
NITATE.

O interesantă coincidenţă istorică o
constituie faptul că atât A.N.C.M.R.R. cât şi
înaintaşa sa S.O.R.P.A. s-au constituit şi au
obţinut statutul de persoană juridică
română de drept privat, în baza aceluiaşi
act normtiv – Legea nr. 21/1924 privind
asociaţiile şi fundaţiile, lege aplicabilă şi
după anul 1989, după ce timp de 42 de ani
cadrelor militare în rezervă şi retragere le
fusese interzis dreptul de asociere. 

Asumându-şi încă din anul 1990 rolul,
menirea, scopul şi obiectivele înaintaşei
sale, actualizate şi completate în raport cu
noile cerinţe, noua structură asociativă a
cadrelor militare în rezervă şi în retragere
şi-a propus să apere şi să conserve statutul
de corp so cioprofesional distinct al acestei
importante categorii de cadre militare, să-l
repună în funcţiune la parametrii
tradiţionali, să apere derepturile celor
care decenii de-a  rândul au slujit ţara sub
drapel şi sub puterea jurământului militar.     

De  reţinut faptul că, la fel ca şi
înaintaşa sa, A.N.C.M.R.R. a pornit la drum
sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui
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Ţării, care este şi Comandantul  Forţelor
Armate şi sub patronajul Ministerului
Apărării Naţionale, ministrul fiindu-i
preşedinte de onoare, Subliniem faptul că
Asociaţia  a obţinut calitatea de „utilitate
publică” şi drepturile ce rezultă din
aceasta, prin Hotărârea de Guvern al
României nr. 108/30.01.2008.

Ca o recunoaştere a reprezentativităţii
şi notorităţii sale, prin Ordinul  ministrului
Apărării Naţionale  nr. H5498/30.10.2009
s-a aprobat ca A.N.C.M.R.R. să dispună şi să
se indentifice, ca toate structurile militare,
prin Insemn heraldic propriu, Steag de
identificare şi Emblemă de onoare.

Obţinerea statutului de utilitate publică
şi acordarea dreptului de a avea însemn
heraldic propriu, asemenea tuturor struc -
turilor militare semnificative sunt de ase -
menea de natură să ateste reprezen tati -
vitatea şi notorietatea de care se bucură
Asociaţia noastră. 

A.N.C.M.R.R. are o prezenţă meritorie
în viaţa academică militară,  prin strănse
legături cu  Universitatea Naţională de Apă -
rare, Academia Militară Tehnică, Acade -
miile categoriilor de forţe armate şi Aca -
demia Oamenilor de Ştiinţă din România.

A.N.C.M.R.R. este implicată în procesul
de eleborare, definitivare şi avizare a
actelor normative specifice ale Ministerului
Apărării Naţionale, având un reprezentant
în Comisia Superioară pentru Acte
Normative Specifice. Prin propunerile şi
observaţiile făcute în cadrul acestei comisii
A.N.C.M.R.R. contribuie substanţial la
creşterea calităţii acestor documente şi
asigurarea drepturilor şi înlesnirilor ca -
drelor militare în rezervă şi în retragere şi
ale familiilor acestora. 

În vederea susţinerii pregătirii militare
şi de mobilizare a ofiţerilor în rezervă po -

tenţial mobilizabili, conducerea
A.N.C.M.R.R. a avut întâlniri cu şeful Statului
Major General şi cu membri din con -
ducerea Ministerului Apărării Naţionale,
organizând activităţi comune de comu -
nicări ştiinţifice militare, informări privind
rolul rezerviştilor în viaţa societăţii, culti -
varea tradiţiilor poporului şi armatei, cu
prilejul sărbătorilor naţionale şi ale armatei,
comemorarea evenimentelor şi perso -
nalităţilor istorice ale României şi armatei
ş.a. 

A.C.C.M.R.R. reprezintă, pe drept
cuvânt, o structură asociativă viabilă care,
prin promovarea celor mai autentice valori,
reuşeşte să-şi sporească tăria şi eficienţa
activităţilot pe care le desfăşoară, în primul
rând în apărarea drepturilor şi intereselor
cadrelor militare în rezervă şi în retragere
şi ale familiilor acestora.

Suntem încredinţaţi că sărbătorirea
împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea
Societăţii Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi
din Activitate (S.O.R.P.A.), a 25 de ani de la
înfiinţarea A.N.C.M.R.R. şi a 5 ani de la
instituirea Zilei Rezervistului Militar va
constitui un prilej de a reflecta la necesitatea
maximizării eforturilor în vederea atingerii
obiectivelor propuse, dând astfel expresie
însuşirii raţionale a valorilor sub auspiciul
cărora fiinţează Asociaţia noastră.
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I
ntroducând în câmpul conceptual al activităţii
sale necesitatea asimilării şi fructificării ideilor
de creativitate şi dinamism, A.N.C.M.R.R. a

devenit o structură asociativă reprezentativă
pentru segmentul socioprofesional pe care îl
reprezintă,  consolidându-şi,  în timp, un loc bine
definit în societatea românească de azi. 

Bogăţia spirituală a tuturor celor care au
consimţit să facă parte din această structură
asociativă de vocaţie naţională, de utilitate publică
şi  de notorietate, şi-a pus şi îşi pune amprenta pe
calitatea deciziilor şi mai ales pe modalităţile
traducerii în fapt a acestora. 

Aşa cum bine se cunoaşte, A.N.C.M.R.R.
dispune în prezent de reale posibilităţi  de
afirmare, mărturie în acest sens stau calita tea şi
eficienţa activităţilor pe care le desfă şoară  şi mai
ales realizările obţinute  în do meniile  conducerii,
organizatoric,  militar,  cultural,  relaţii externe,
relaţii publice,  ima gine,  personal, medical,
calitatea vieţii  ş.a. care, toate la un loc, constituie
temelia exis tenţială  a acestei structuri asociative,
într-un climat de maximizare a posibilităţilor de
atingere a obiectivelor  pe care şi le-a propus. 

Creativitatea,  în aceste condiţii, ca po -
tenţialitate umană,  îşi află împlinirea  în primul
rând în valorificarea cu discer nământ a
dimensiunilor valorice  ale fiinţării şi activităţii
A.N.C.M.R.R , care generează,  într-un climat de
înaltă responsabilitate, efecte pozitive de maximă
potenţialitate. 

Cele de mai sus dau măsura dinamicii dez -
 voltării în timp a Asociaţiei,  atât ca purtătoare de
tradiţii cât şi ca integratoare  a activităţii sociale şi
de altă natură  a ca tegoriei socioprofesionale pe
care o repre zintă. 

Pornind de la ideea că Statutul A.N.C.M.R.R.
reprezintă  un cod de conduită  al  tuturor

membrilor acestei structuri,  mai ales prin setul de
valori  pe care îl înglobează în conţinutul său, s-a
urmărit, în timp,  atât la nivel  central  cât şi
teritorial, îmbunătăţirea continuă a  acestuia,
acţiune prin care a fost pusă în valoare
potenţialitatea umană. 

Rod al gândirii creatoare, în cele şapte ediţii
ale Statutului  A.N.C.M.R.R.  au fost  operate, în
condiţiile  menţinerii  principiilor şi scopurilor
iniţiale de bază, un număr de modificări care,
toate  la un loc, au contribuit la creşterea
eficienţei acestei importante  structuri  asociative
şi  la o anumită dina mică a acesteia. 

Un loc aparte în viaţa Asociaţiei  îl ocupă
Strategia pentru optimizarea şi eficientizarea
activităţii A.N.C.M.R.R. , document programatic
aprobat la cea de a 6-a Coferinţă Naţională  şi
completat cu noi prevederi  la cea de a 7- a.  Un
document care pune la dispoziţia   conducerii
centrale  a Aso ciaţiei, dar şi celor ale filialelor şi
sub filialelor,  principiile de  bază şi obiectivele  pe
termen mediu şi lung, în varii domenii  ale acestei
structuri asociative.  Însăşi apariţia unui astfel de
document  programatic, cât şi întregul său
conţinut, fac dovada unui dezvoltat spirit de
creativitate la nivelul conducerii centrale, dar şi la
filiale şi subfiliale,  care, prin aplicare, asigură un
anumit dinamism la nivelul acestor structuri.
Totodată,  Strategia.  pentru  optimizarea şi
eficientizarea activităţii A.N.C.M.R.R  creează
premizele întăririi unităţii  la nivelul acesteia, dar
şi a durabilităţii ei. 

O dinamică aparte au cunoscut, în timp,
structurile de conducere la  nivel central cât şi
teritorial, structuri  cărora li s-a asigurat o
anumită supleţe,  domenii precise de activitate şi
norme specifice de conduită.  Toate acestea au
condus la optimizarea procesului decizional,

General-locotenent (r)   VICTOR  DUMITRESCU
Prim-vicepreşedinte al  A.N.C.M.R.R.

CREATIVITATE  ŞI  DINAMISM  
ÎN  ACTIVITATEA  A.N.C.M.R.R.
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precum şi la întărirea unităţii Asociaţiei, atât la
nivel central cât şi local şi nu mai puţin la
eficientizarea întregii sale activităţi. 

Demersurile privind  potenţialitatea
conducerii la nivel central şi teritorial au impus.
în acelaşi timp, luarea unor măsuri pe linia
documentelor programatice  şi de lucru ale
Asociaţiei,  ceea ce a dus la o anumită supleţe  şi
pe această linie, eliminându-se ambiguităţile  şi
interpretările neadecvate  a normelor care stau la
baza fiinţării A.N.C.M.R.R.

Au fost statuate activităţi specifice în
domeniile relaţiilor publice,  reuşindu-se astfel
amplificarea unor activităţi specifice pe linia
realizării imaginii A.N.C.M.R.R., activitate în
cadrul căreia a sporit  rolul purtătorului de
cuvânt, site-ului Asociaţiei,  revistei ,,Rezerva
Oştirii Române”, buletinelor  informative, presei
scrise militare şi civile,  precum şi a celei
audiovizuale. 

Având în vedere că A.N.C.M.R.R. îşi
desfăşoară activitatea sub înaltul patronaj al
preşedintelui României, subliniem faptul că am
găsit întotdeauna, la acest nivel, înţelegere şi
sprijin…

Un rol desosebit în viaţa A.N.C.M.R.R. îl are
relaţionarea cu Ministerul Apărării Naţionale, în
evidenţa căruia figurăm, precum şi al structurilor
acestuia  de la nivel central şi local.  În acest sens,
Asociaţia, prin contribuţia sa la proiectele de acte
normative, apără deopotrivă atât interesele
cadrelor militare active cât şi pe cele ale celor în
rezervă şi în retragere. Totodată, A.N.C.M.R.R.
contribuie, prin activităţile sale, la promovarea
imaginii Armatei, exercitându-şi  nu odată  rolul
de interfaţă  dintre Armată şi societatea civilă.
Relaţionarea  cu Ministerul Apărării Naţionale,
sub al cărui patronaj ne desfăşurăm activitatea,
ministrul fiind preşedinte de onoare,  este, în
opinia noastră  benefică ambelor părţi. 

În ceea ce ne priveşte,  socotim că în cei 25
de ani care au trecut de la înfiinţarea  A.N.C.M.R.R.
ne-am bucurat de  sprijin substanţial, atât din
partea Ministerului,  cât şi din partea structurilor
sale  centrale şi teritoriale. 

Rămânând în domeniul relaţiilor, nu putem
omite pe cele cu alte instituţii ale statului, centrale
şi locale,  care deschid calea participării c.m.r.r., în
diferite moduri, la viaţa cetăţii, problemă  care în

condiţiile actuale  capătă o importanţă deosebită.
În acest sens reliefăm relaţiile statornicite între
conducerea centrală a A.N.C.M.R.R. şi Primăria
Sectorului 2 al Capitalei,  relaţii deosebit de
benefice pentru ambele părţi. 

Nu putem omite în rândurile de faţă relaţiile
A.N.C.M.R.R. cu structurile  asociative similare, dar
şi cu alte structuri care prezintă interes. Cu multe
dintre acestea au fost încheiate  Protocoale,  care
conţin probleme de interes pentru ambele părţi.  

Un domeniu  interesant este cel al relaţiilor
internaţionale, în cadrul cărora se urmăreşte
realizarea de  contacte  cu structuri similare  ale
c.m.r.r. din ţările membre N.A.T.O. şi U.E., dar şi din
ţările vecine, contacte în cadrul cărora sunt
promovate interesele României şi ale Armatei sale
şi se realizează fructuoase schimburi de expe -
rienţă  benefice ambelor părţi. 

Întregul sistem relaţional  al  A.N.C.M.R.R.
este rodul creativităţii conducerii centrale,
precum şi ale celor de nivel teritorial, conştiente
de rolul pe care îl joacă în viaţa oricărei structuri
informarea, comunicarea şi schimbul de ex -
perienţă. 

Valoare, simbol şi normă, cerinţele devizei
,,Patrie, Onoare, Demnitate”  capătă pentru
membrii A.N.C.M.R.R., structură asociativă care în
acest an împlineşte 25 de ani de existenţă, noi
sensuri.  Nu întâmplător, aceştia sunt hotărâţi să
pună în operă experienţa acumulată,  cugetaerea
prezentului şi aspiraţiile timpului ce vine. 

Un loc aparte în viaţa A.N.C.M.R.R. îl au
structurile de conducere  de la nivel central şi ale
celor de la filiale şi subfiliale.  Avem în vedere aici
în primul rând calitatea celor care consimt să facă
parte din aceste structuri şi să desfăşoare
activitate pe bază de voluntariat. 

O analiză, fie şi succintă,  ne oferă destule
argumente că,  pe parcursul existenţei sale
A.N.C.M.R.R. şi-a creat un sistem eficient de
conducere la toate nivelurile.  Dovadă, această
puternică structură asociativă  care îşi orientează
cu şi mai mult aplomb activitatea  spre înde -
plinirea obiectivelor  şi obligaţiilor asumate  pe
linia apărării intereselor cadrelor militare în
rezervă şi în retragere şi ale familiilor acestora şi
prin amplificarea locului şi rolului în societatea
românească de azi.           
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P
ornind de la înţelesul cuvântului orga -
nizatoric, respectiv  ,,a întreprinde me -
todic măsurile necesare  pentru a asi -

gura un cadru ordonat, o rânduială adecvată
şi o desfăşurare cât mai eficientă a uneia
sau mai multor activităţi, acţiuni…”, vom
încerca în rândurile de faţă să aducem în prim
plan aspecte care ţin de această latură în
devenirea A.N.C.M.R.R. în cei 25 de ani de la
înfiinţarea sa. 

Mergând pe firul evoluţiei acestei struc -
turi asociative  vom desprinde, cu sigu ranţă,
rolul pe care l-a jucat ansamblul de măsuri
organizatorice care s-au succedat în timp, de la
o etapă la alta şi care au constituit, de fapt,
motorul tuturor împlinirilor sale. 

Făcând apel la primii paşi făcuţi în urmă
cu 25 de ani, în lunile imediat următoare
evenimentelor din 1989, când a apărut dorinţa
de a se realiza o structură organizatorică a ca -
drelor militare în rezervă şi în retragere, puter -
nică, reprezentativă,  cu obiective şi un statut
clar, în scopul apărării intereselor acestora şi
continuării activităţii de slujire a instituţiei
armatei, a statului şi poporului român, sub
deviza ,,Patrie, Onoare Demnitate”, vom înţelege
ce volum uriaş de muncă pe linie organizatorică
a trebuit desfăşurat odată cu înfiinţarea Ligii
Naţionale a Ofiţerilor în Rezervă şi în
Retragere, în mai 1990. 

Măsuri organizatorice de importanţă
capitală pentru destinele acesteia pot fi con -
siderate cele patru etape ale constituirii, în

adevăratul sens al cuvântului, a Ligii Naţionale a
Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere,  care s-au
desfăşurat pe durata unui an (mai 1990 - mai
1991). 

Prima etapă a avut ca obiectiv întocmirea
documentelor pentru funcţionarea legală, con -
stituirea Biroului şi ulterior a Comitetului
Executiv  Provizoriu, ale Ligii. În etapa urmă -
toare s-au redactat documentele organizatorice
ale Ligii şi s-au înfiinţat 38 filiale judeţene, în
Municipiul Bucureşti şi  28 de secţiuni. Etapa a
treia, deosebită, a fost consacrată trimiterii
documentelor de bază, inclusiv proiectul de
Statut, şi începerii discuţiilor pe marginea
acestora, pregătirea alegerii organelor de
conducere şi a delegaţilor la prima Conferinţă
Naţională. Ultima etapă a fost destinată defi -
nitivării documentelor organizatorice, solu -
ţionării unor propuneri privind documentele
trimise spre studiu, pregătirii şi desfăşurării
primei Conferinţe Naţionale a Ligii. 

Raţiuni de ordin organizatoric, discuţii
ample, dar şi dorinţa ca Asociaţia să fie cât mai
reprezentativă, au făcut ca la această Conferinţă
Naţională să se hotărască cuprinderea în
organizaţie şi a corpului maiştrilor militari şi
subofiţerilor,  ceea ce a făcut ca Liga să se
transforme în  Uniunea Naţională a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere, element
esenţial în organizarea cadrelor militare în
rezervă şi în retragere provenite din armată. 

În cadrul măsurilor organizatorice deo -
sebite se  înscriu şi demersurile reuşite care au

EVOLUŢIA  A.N.C.M.R.R., 
CONSECINŢĂ FIREASCĂ A MĂSURILOR

ÎNTREPRINSE PE LINIE
ORGANIZATORICĂ

General-locotenent (r) dr.  RADU  VLĂSCEANU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R. 
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făcut ca de la începutul fiinţării sale  Asociaţia
să-şi desfăşoare activitatea sub înaltul patronaj
al Preşedintelui României, şi sub patronajul
Ministerului Apărării Naţionale, ceea ce a
favorizat organizarea activităţilor  în cadrul
Asociaţiei, participarea la acţiuni şi activităţi la
nivel naţional, facilitarea realizării unor
scopuri şi obiective, dezvoltarea unor relaţii cu
organele de stat şi parlamentare, în folosul
cadrelor militare în rezervă şi în retragere. 

Un rol deosebit în consolidarea or -
ganizatorică  a Aso ciaţiei l-a  avut aparatul de
lucru ales  pe  pe rioada  de  la  înfiinţare  şi  până
în prezent.  Aparatul de lucru,  aflat la
dizpoziţia  condu ce rii alese a A.N.C.M.R.R. a
constituit un element de bază al Asociaţiei, ele -
ment de continuitate organizatorică, sursă de
idei şi de modalităţi de aplicare a hotă râ rilor
adoptate la diferite niveluri. Dacă la înce -
puturile Asociaţiei acest instrument de lucru
era compus din 2-3 departamente sau grupuri
de voluntari, astăzi aparatul de lucru este
reprezentat  de un număr apreciabil de
structuri, cu roluri dife rite,  care acţio nează pe
baza unui regulament de activi tate şi a unor
atribuţii precis stabilite. 

Transformările cele mai importante pe
plan organizatoric ale Asociaţiei s-au produs în
urma Conferinţelor  Naţionale ale acesteia,
forum considerat, pe drept cuvânt, organul
suprem de conducere al A.N.C.M.R.R.  Fiecare
dintre cele şapte Conferinţe Naţionale
ordinare şi una extraordinară desfăşurate de la
înfiinţare până în prezent, în termenii pre -
văzuţi de Statut, au adus cu adevărat schimbări
de principiu, structural şi de formă orga ni -
zatorică . 

Prima Conferinţă Naţională a aprobat
Statutul,  obiectivele şi structura, şi a transfor -
mat şi Liga Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere,
în Uniunea Naţională a Cadrelor Militare în

Rezervă şi în Retragere . La conducerea  acestei
structuri a fost ales General-locotenent (r) prof.
univ. dr. Iulian Topliceanu. 

A II –a  Conferinţă Naţio nală, din 1994, a
aprobat o nouă formă a Statutului, a lansat
sarcina creşterii numărului de membri şi de
organizaţii locale, a structurilor afiliate  şi a
stabilit măsurile care se impuneau pentru a
face cunoscute în so cietate caracterul orga -
nizaţiei, preocupările principale şi sta tutul
acesteia. 

Cea de a III-a Conferinţă Naţională, din
mai 1997, a făcut schimbări în structura
condu cerii centrale şi a aprobat ca U.N.C.M.R.R.
să poarte denu mirea onorifică  ,,Alexandru
Ioan Cuza”, în memoria pri mului domnitor al
Principatelor Unite, care a reglementat
problematica ofiţerilor în rezervă şi în
retragere.  

Conferinţa a IV-a, desfă şurată în mai 2001
a evidenţiat necesitartea modificării Statu tului
în raport cu schimbările din societate şi cu
poziţia Aso ciaţiei, a hotărât desfiinţarea Con -
siliului Executiv, considerat ca organ inter -
mediar  fără puteri decizionale şi a fost întărită
autoritatea Biroului Executiv Central. 

Conferinţa a V-a, din 2005, a făcut o ana -
liză detaliată a activităţii organizatorice a
Colegiului Director, a comisiilor statutare şi a
ales noi organe de conducere.

Conferinţa Naţională Extraordinară din
31 mai 2007 a avut ca scop înfăptuirea unor
măsuri organizatorice de structură. S-a hotărât
ca, potrivit prevederior Statutului  ediţia 2007,
organizaţiile judeţene să devină filiale  ale
A.N.C.M.R.R., iar fostele filiale din vechea
structură să devină subfiliale ale filialelor jude -
ţene. În baza aceluiaşi Statut s-a hotărât des -
fiinţarea Comitetului Organizaţiei A.N.C.M.R.R.
Bucureşti, coordonarea filialelor de sector
urmând să fie realizată  de Biroul Executiv
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Central al Asociaţiei. Această Conferinţă a ales
ca preşedinte al A.N.C.M.R.R. pe domnul
General (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu

A VI-a Conferinţă Naţională, care a avut
loc în 2009, a avut ca element central dezba -
terea şi aprobarea Strategiei A.N.C.M.R.R. pen -
tru perioada 2009 – 2013, document orga niza -
toric programatic şi a Statutului A.N.C.M.R.R.
ediţia 2009. 

Şi cea de a VII-a  Conferinţă Naţională din
6 noiembrie 2009 a avut pe ordinea de zi
probleme  cu caracter organizatoric, precum:
completarea Strategiei A.N.C.M.R.R. cu noi pre -
vederi, a aprobat propunerile privind modi -
ficările  şi completările Statutului A.N.C.M.R.R. şi
a ales noile organe de conducere. 

Trecerea în revistă a problematicii pe linie
organizatorică a Conferinţelor Naţionale ale
Asociaţiei, faptul că la fiecare dintre ele s-a
ridicat şi discutat actualizarea, completarea şi
în final aprobarea Statutului A.N.C.M.R.R. dove -
desc dinamismul evoluţiei constante a struc -
turii Asociaţiei, însoţit permanent de îmbu -
nătăţirea calităţii  conducerii la toate nivelurile.

Făcând un arc peste timp, putem evidenţia
şi susţine cu fapte, că în cei 25 de ani în acti -
vitatea A.N.C.M.R.R. s-a produs o consolidare
organizatorică temeinică, având ca fundament
perfecţionarea activităţii, modernizarea Aso -
ciaţiei în ansanblu, în raport cu transformările
petrecute în societate, element evident care a
menţinut unitatea Asociaţiei şi a corpului ca -
drelor militare în rezervă şi în retragere, cre -
indu-se condiţii pentru realizarea scopurilor
stabilite prin Statutul Asociaţiei.  

Desigur că mai sunt şi alte elemente care
pot evidenţia transformările de natură orga -
nizatorică petrecute pe durata a 25 de ani de
activitate a Asociaţiei. Acestea sunt cuprinse în
modul concret de lucru, de îndeplinire a sar -
cinilor de conducere care revin membrilor orga -

nelor alese, respectiv preşedintelui Asociaţiei,
Consiliului Director, Biroului Permanent
Central, preşedinţilor birourilor şi comitetelor
filialelor, preşedinţilor şi birourilor subfilialelor
şi aparatelor de lucru ale acestora.

Activitate organizatorică înseamnă şi
asigurarea pregătirii participării documentate
şi competente a reprezentanţilor Asociaţiei la
activităţi ale unor organisme de stat şi
parlamentare, la întălniri de lucru în diferitele
compartimente ale M.Ap.N. , la alte ministere, la
comisii parlamentare, pentru susţinerea ce -
rerilor şi obţinerea drepturilor legale ale ca -
drelor militare în rezervă/retragere. Activitatea
organizatorică de detaliu  reprezintă cunoaş -
terea situaţiei din filialele teritoriale, soluţio -
narea problemelor deosebite cu care acestea se
confruntă, stimularea membrilor organelor de
conducere pentru asigurarea aplicării
neabătute a statutului, pentru organizarea de
calitate a activităţilor interne, care să asigure
îndeplinirea scopurilor Asociaţiei şi să menţină
solidaritatea de corp, onoarea şi demnitatea
cadrelor militare în rezervă şi în retragere în
societate. 

Sărbătorirea la 31 mai a.c. a 90 de ani de la
înfiinţarea Societăţii Ofiţerilor în Rezervă
Proveniţi din Activitate (S.O.R.P.A.), a 25 de ani
de la înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere, precum şi
împlinirea a 5 ani de la instituirea Zilei
Rezervistului Militar impune o intensă muncă
organizatorică, astfel încât aceste aniversări să
genereze continuarea cu mai multă hotărâre a
activităţii viitoare a Asociaţiei. în ideea apărării
intereselor şi drepturilor legitime ale cadrelor
militare în rezervă şi în retragere pensionari
militari, din întreaga ţară.                       
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U
n adevăr ineluctabil arată că o
structură asociativă care vine dintr-o
tradiţie şi legitimitate istorică de peste

nouă de cenii, acumulând o mare experienţă
în de păşirea numeroaselor provocări, limitări
şi in terziceri, propunându-şi obiective stra -
tegice de importanţă vitală,
nu le poate atinge, în con -
diţiile actualei societăţi de -
cât adoptând o strategie
pe termen mediu şi lung,
te meinic elaborată şi pu -
ternic ancorată în rea -
litate.

La o asemenea con -
cluzie a ajuns şi generalul
(r) prof. univ. dr. Mihai
Iliescu, investit de Confe -
rinţa Naţională Extraor -
dinară din luna mai 2007,
în funcţia de preşedinte al
A.N.C.M.R.R. Astfel, la cea de
a VI-a Conferinţă Naţională
din luna iunie 2009, din
iniţiativa preşedintelui şi cu
contribuţia unui grup de
colaboratori, membri ai
Biroului Permanent Central, a fost adoptată
pentru prima dată ca do cu ment de sine
stătător, Strategia A.N.C.M.R.R. pentru
optimizarea şi eficientizarea activităţii
2009-2013. 

Până s-a ajuns la aceasta drumul nu a
fost deloc uşor. deşi încă de la primul Statut, al
primei structuri asociative a cadrelor militare
în rezervă şi în retragere provenite din

activitate în Armata României, constituită în
anul 1990, la atribuţiile Conferinţei Naţionale
se preciza că aceasta ,,stabileşte obiectivele şi
direcţiile principale de acţiune”, timp de 19 ani
trecuţi de la înfiinţare,  Asociaţia nu a avut o
strategie, elaborată ca document de sine

stătător şi folosită ca atare.
De regulă, pre ve derea
statutară era concretizată
şi dezvoltată în hotărârile
conferinţelor naţionale,
stând la baza planificării
activităţii din tre acestea,
se regăsea în hotărârile
reuniunilor Consiliului
Director, în planurile cu
principalele activităţi. 

Simţindu-se nevoia
unei strategii ca document
de sine stătător, s-a ajuns
şi la necesitatea de a se
reformula art. 18 (2) al
Statutului, în sensul că una
dintre atribuţiile Confe -
rinţei Naţionale constă în
aceea că ,,stabileşte stra -
tegia şi obiectivele prin -

cipale de acţiune pentru următorii patru ani”.
Ca urmare a iniţia tivei, în procesul

pregă tirilor pentru Conferinţa Naţională s-a
trecut la elaborarea unui proiect al strategiei,
proiect care a fost discutat cu conducerile
filialelor judeţene şi de sector, cu membrii
Consiliului Director. 

Pe baza raportului prezentat, din în -
sărcinarea Biroului Permanent Central,

STRATEGIA ASOCIAŢIEI NAŢIONALE 
A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ 

ŞI ÎN RETRAGERE “Alexandru Ioan Cuza”
General-maior (r) dr.  ION  GANEA

Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

Strategia A.N.C.M.R.R. 
adoptată la a VI-a Conferinţă Naţională
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generalul (r) dr. Ion Ganea, membru al
biroului, a fost aprobat de participanţii la cea
de a VI-a Conferinţă Naţională. 

Apreciat unanim ca document de im -
portanţă deosebită pentru planificarea,
organizarea şi coordonarea activităţilor
tuturor structurilor A.N.C.M.R.R., în scopul
respectării prevederilor Statutului şi în -
deplinirii Hotărârilor Conferinţelor Naţionale
şi ale reuniunilor Consiliului Director, pre -
cum şi propriile hotărâri ale filialelor te -
ritoriale, s-a trecut neîntârziat la imple -
mentarea acesteia. Stadiul implementării şi
al realizării cerinţelor Strategiei au făcut
obiectul unor analize sistematice în şedinţele
Biroului Permanent Central, al unor reuniuni
ale Consiliului Director, precum şi al unor
schimburi de experienţă organizate în te -
ritoriu, la nivelul mai multor filiale judeţene. 

Pentru ca acţiunile să dobândească o
mai mare consistrenţă, în cadrul aparatului
central de lucru a fost constituit un depar -
tament, coordonat de vicepreşedintele pen -
tru strategie, analiză şi sinteză. 

Conţinutul Strategiei 2009-2013 a fost
structurat pe patru capitole:  motivaţia ela -
borării; principalele obiective pe termen
mediu şi lung; activităţi şi demersuri pe
domenii de competenţă, vizând domeniile;
specific, studii şi analize, legislativ-normativ,
organizatoric, informativ-relaţional,; ultimul
capitol se referă la probleme concluzive şi
tranzitorii. Toate s-au aflat permanent în
atenţia conducerii centrale şi  conducerilor
filialelor judeţene şi de sector. 

Remarcabil este şi faptul că, înde -
plinindu-şi rolul de organ de presă,  revista
semestrială a A.N.C.M.R.R. ,,Rezerva Oştirii
Române”, care în anul 2014 a împlinit o fru -
moasă vârstă editorială. a susţinut viguros
acţiunea de implementare a Strategiei, pu -
blicând în paginile sale articole de o deosebită
valoare teoretică şi practică, explicitând
conţinutul, obiectivele şi scopurile de -

mersurilor strategice, experienţa dobândită,
modalităţi de acţiune eficiente, penetrante. 

Ca urmare, la patru ani de la adoptarea
primei Strategii 2009-2013,  Biroul Perma -
nent Central şi Consiliul Director, în perioada
de pregătire a celei de a VII-a Conferinţe Na -
ţionale, a avut toate elementele să aprecieze
faptul că adoptarea şi implementarea Stra -
tegiei a determinat o considerabilă opti -
mizare a demersurilor şi acţiunilor desfă -
şurate la nivelul conducerii centrale şi al
conducerilor filialelor teritoriale, afirmarea
puternică  în conştiinţa cadrelor militare şi a
societăţii civile, a societăţii româneşti în an -
samblul ei, a legitimităţii istorice a
A.N.C.M.R.R. ,,Alexndru Ioan Cuza”, a
reprezentativităţii acesteia ca autentic
exponent al intereselor şi simţămintelor
fostelor cadre active ale Armatei României, a
utilităţii şi notorietăţii ei publice. 

În aceste condiţii Consiliul Director, la
propunerea Biroului Permanent Central, în
legătură cu Strategia,  a propus celei de a VII-
a Conferinţe Naţionale din iunie 2013
următoarele: menţinerea Strategiei 2009-
2013  ca valabilă (în funcţiune) şi în perioada
2013-2017, niciuna dintre prevederile pri -
mei Strategii  nedovedindu-se depăşită
(caducă), în procesul implementării în primii
patru ani;  completarea textului, adoptată la
cea de a VI-a Conferinţă Naţională cu încă
nouă amendamente şi introducerea unui nou
domeniu de competenţă, cel al relaţiilor
internaţionale cu structuri asociative
similare din ţările membre N.A.T.O. şi U.E. şi
altele, îndeosebi din Republica Moldova şi
ţările vecine. 

Noile amendamente care au făcut
obiectul completării Strategiei 2013-2017,
vizând Capitolul 3 ..Acţiuni şi demersuri pe
domenii de competenţă”  sunt: două din
domeniul specific; unu din domeniul de
studii şi analize; cinci din domeniul legislativ-
normativ şi, aşa cum am arătat anterior, in -
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tro ducerea unui domeniu de competenţă
nou. 

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

a/ Identificarea şi folosirea tuturor
oportunităţilor legale pentru a determina
redefinirea şi concretizarea conceptului de
rezervă, ca parte integrantă a armatei, a
poziţiei şi statutului personalului militar în
rezervă, a drepturilor legal cuvenite şi
obligaţiile acestuia de corp socioprofesional
distinct al societăţii româneşti; prevenirea
degradării acestui statut prin diminuarea sau
anularea unor facilităţi obţinute ca urmare a
specificităţii serviciului militar, a condiţiilor
deosebite impuse de executarea acestuia ca
profesie. 

Menţionez că în statele membre  N.A.T.O.
şI  U.E. această preocupare există de mai
mulţi ani. 

b/  Afirmarea A.N.C.M.R.R. ca orga -
nizaţie nonguvernamentală, componentă
militară a societăţii civile, cu activitate în
domeniul promovării intereselor securităţii
şi apărării naţionale.

c/ Continuarea eforturilor pentru ca
A.N.C.M.R.R. să intervină mai eficient în
actualizarea cunoştinţelor cadrelor militare în
rezervă şi în retragere din domeniul
educaţiei militare, de securitate şi apărare, cu
elemente noi care definesc fenomenul militar
şi politico-militar contemporan, naţional şi
internaţional, precum:  securitate şi apărare
naţională; strategia naţională de apărare a
României; politica de securitate şi apărare
comună a U.E.;  stategia europeană de se -
curitate;  noul concept strategic N.A.T.O.;
stadiul transformărilor din Armata României
ş.a. În acest scop urmând a fi solicitat aju -
torul structurilor de resort şi al ca marazilor
din activitate. 

d/  Continuarea demersurilor proce -
durale la Guvern şi la Parlament pentru
introducerea în procesul legislativ (prin

procedura amendamentului parlamentar) a
amendamentelor propuse de A.N.C.M.R.R. la
preambului Legii pentru modificarea şi
completarea Legii nr.346/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului
Apărării Naţionale.

e/  Demersuri către unu sau mai mulţi
parteneri cu iniţiativă legislativă pentru a
pro mova propunerile A.N.C.M.R.R. de
modificare a Constituţiei României refe -
ritoare la statul naţional unitar român şi
minorităţile etnice. 

f/  Reluarea demersurilor procedurale în
Parlament privind Legea structurilor
asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în
retragere provenite din sfera de competenţă
a Ministerului Apărării Naţionale.

g/  Implicarea în procesul procedural de
legiferare prin formularea de amendamente
şi identificarea oportunităţilpr legale pentru
promovarea şi introducerea acestora în
proiectele Legii statutului personalului militar
şi al Legii pensiilor militare de stat. 

h/  Identificarea tuturor oportunităţilor
legale de acces gratut sau cu costuri reduse la
servicii medicale, stomatologice şi asistenţă
sanitară, medicamente, aparate medicale, şi
proteze;  posibilităţi de cazare, recuperare şi
agrement, în unităţi aparţinând Ministerului
Apărării Naţionale.

i/  În domeniul relaţiilor internaţionale;
demersuri pentru menţinerea şi dezvoltarea
relaţiilor  cu structurile asociative similare
din ţările membre  N.A.T.O. şi U.E., prioritare
fiind cele cu ţările vecine şi de natură
specifică, aparte, cu cele din Republica
Moldova.

Completat, documentul a fost reaprobat
în plenul celei de a VII-a Conferinţe Naţionale,
sub titlul Strategia pentru optimizarea şi
eficentizarea activităţii A.N.C.M.R.R.
2013-2017, tipărit în broşură şi difuzat la
cei împlicaţi în implementarea lui.       
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S
tatutul,  ca suport legal pentru an -

samblul de principii, norme şi reguli

care stau la baza structurii noastre

asociative  şi a acţiunilor acesteia,  a constituit

o problemă prioritară încă

de la înfiinţarea acesteia,

în mai 1990. 

Prima formă oficială

a Statutului a fost adoptată

în anul 1991, prin Hotă -

rârea primei Conferinţe

Naţionale a Asociaţiei,

denumită iniţial Uniunea

Naţională a Cadrelor Mi -

litare în Rezervă şi în Re -

tragere, iar din anul 2007

Asociaţia Naţională a

Cadrelor Militare în

Rezervă şi în Retragere

,,Alexandru Ioan Cuza”.

Deşi activitatea de

întocmire a unui statut era

inedită,  fără a avea exem -

ple similare în societatea

românească,  trebuie să remarcăm faptul că

forma iniţială a Sta tutului, modalitatea de

prezentare, conţinutul şi principiile stabilite,

au dovedit că iniţiatorii (fondatorii) au lucrat

cu mult profesionalism, cu atenţie şi respon -

sabilitate. 

De la început, Statutul a reflectat judicios

noul cadru instituit pentru realizarea

scopului şi obiectivelor membrilor asociaţi,

cât  şi  modul de organizare a Asociaţiei şi de

desfăşurare a tuturor activităţilor acesteia.  

Statutul prevede că această formă de

asociere a cadrelor militare

în rezervă şi în retragere

este continuatoarea struc -

turii similare  interbelice

ates tată legal din anul

1925. Acest fapt este

dovedit în primul rând de

deviza Asociaţiei: ,,PATRIE,

ONOARE, DEMNITATE”,

adoptată încă de la în fiin -

ţare. Cuvintele devizei con -

stituie noţiuni sacre pentru

toate cadrele militare,

legate de prevederile jură -

mântului militar sfânt, de -

pus de fiecare la intrarea în

armată, jurământ care nu

se uită şi nu se trădeazăc

niciodată. 

O altă dovadă a conti -

nuităţii Asociaţiei noastre este şi aceea

reieşită din prevederile art.3 din Sta tut,

conform căruia ,,Aso ciaţia funcţionează

sub înaltul patronaj al Preşedintelui

României, în calitate de comandant al

Forţelor Armate şi sub patronajul

Ministerului Apărării Naţio nale, ministrul

fiind Preşedinte de onoa re”.  Onorant

STATUTUL – SUPORT LEGAL ŞI DOCUMENT
DE BAZĂ PENTRU ORGANIZAREA 
ŞI FUNCŢIONAREA  A.N.C.M.R.R.

General de brigadă  (r) ing.  GHEORGHE  GÂRLEA
Colonel (r) ing.  ION  JOLDEA

Statutul A.N.C.M.R.R.
Ediţie 2013
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pentru Asociaţia noastră este  faptul că de la

înfiinţare, în anul 1990 şi până în prezent,

toţi preşedinţii României  şi miniştrii

Apărării Naţionale, cu o singură excepţie, şi-

au dat acceptul privind această prevedere

statutară. 

Statutul stabileşte caracterul democratic,

independent, apolitic,  nonprofit şi deschis al

Asociaţiei, această structură asociativă

cuprinzând atât cadre militare în rezervă şi

în retragere, cât şi alte persoane care

împărtăşesc idealurile Asociaţiei şi consimt

să sprijine activităţile acesteia, numărul

acestora dovedindu-se impresionant.  Un

exemplu de remarcat este faptul că pester

34.000 de membri au semnat documentele

prin care A.N.C.M.R.R. a intentat  acţiune în

instanţă împotriva unor instituţii centrale

care au aprobat reducerea  neconstituţională

a cuantumului pensiilor  militare. 

Referindu-ne la caracterul antipartinic

al Asociaţiei, precizăm că în Statutul acesteia

se prevede: ,,Asociaţia nu este angajată

politic şi nu desfăşoară activităţi în favoarea

sau defavoarea unui partid  sau organizaţie

politică. Poate însă solicita sprijinul acestora

în iniţierea, susţinerea sau promovarea unor

legi. acte normative  şi acţiuni care privesc

îndeplinirea scopului Asociaţiei”.  În acest

context evidenţiem faptul că prin atragererea

unor oameni politici, parlamentari sau din

organele administraţiei publice centrale şi

locale, s-a realizat sprijinul necesar înde -

plinirii intereselor membrilor A.N.C.M.R.R.

Caracterul democratic al Asociaţiei este

demonstrat în primul rând de obiectivele

strategice şi de scopul pe care şi l-a propus

Asociaţia,  precizate în Statut,  care prevede:

,,Asociaţia reprezintă şi apără drepturile şi

interesele cadrelor militare în rezervă şi în

retragere, ale familiilor acestora,  în relaţiile

cu Ministerul Apărării Naţionale,  cu celelalte

autorităţi şi instituţii  publice centrale şi

locale, precum şi cu organele similare din ţară

şi străinătate” .

Desigur că Asociaţia îşi asumă şi alte

scopuri, aşa cum sunt prezentate în articolele

din Statut,  astfel că ,, în spiritul devizei asu -

mate realizează cu prioritarte cerinţele culti -

vării patriotismului, înfăptuirii aspiraţiilor

membrilor săi  în domeniul militar şi de

protecţie socială”. Asociaţia cultivă valorile

fundamentale ale democraţiei şi statului de

drept, promovează acţiuni de utilitate

publică, de promovare a imaginii armatei  în

societatea românească şi de dezvoltare a

artei şi ştiinţei militare.

Asociaţia, prin membrii săi, participă la

educarea tineretului în spiritul  dragostei faţă

de patrie, de trecutul glorios al poporului

român şi de tradiţiile armatei. 

Caracterul democratic este dovedit şi de

faptul că Asociaţia este deschisă, poate fi

membru orice cadru militar provenit din

activitate  şi aflat în rezervă/retragere, fără a

i se pune alte  condiţii. 

În scopul protejării Asociaţiei, a unităţii

sale şi a disciplinei interne, este prevăzut în

Statut că ,, unii membri care sunt şi membri ai

diverselor partide politice sau ai unor struc -

turi asociative  ale căror prevederi statutare,

metode de acţiune sau manifestări sunt

incompatibile cu ale A.N.C.M.R.R., nu pot fi

aleşi în structuri de conducere  centrale şi/sau

teritoriale”.  În rest, pentru toţi membrii, fără

nicio diferenţiere,  se stabilesc aceleaşi

drepturi şi aceleaşi îndatoriri. 

Tot democratic,  în Statut  au fost pre -

văzute măsurile care se iau  împotriva  celor

care nu respectă prevederile acestuia, şi
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anume:  avertisment, revocarea din funcţia

de conducere, excluderea din A.N.C.M.R.R.       

Statutul  A.N.C.M.R.R., pe  baza preve -

derilor  Legii 246/2005, stipulează că  activi -

tăţile membrilor Asociaţiei se desfă şoară

prin aplicarea principiilor liberei aso cieri, pe

legalitate şi transparenţă, pe libera expri -

mare a opiniei,  pe egalitatea în drepturi,

autodeterminare şi autogestiune,  Statutul

stabileşte clar modul în care se desfăşoară

activităţile  Asociaţiei, care sunt relaţiile între

membri şi organele de conducere, pe toată

scara ierarhică,  Statutul; cuprinde prevederi

– norme etice – a căror respectare, liber

consimţită de către membri, asigură unitatea

şi coeziunea structurilor Asociaţiei. 

Respectarea prevederilor  Statutului

asigură cerinţele unei funcţionări eficiente.

Astfel, prin respectarea  prevederilor art. 17 ,

alin. 3  ,,hotărârile adoptate de organele de
conducere centrale sunt obligatorii pentru
toate filialele şi subfilialele şi pentru toţi
membrii Asociaţiei,  indiferent de poziţia
personală,  exprimată  verbal, în scris sau prin
vot”,  precum şi ale  art. 66: ,,prevederile
prezentului Statut  sunt obligatorii  pentru
toţi membrii şi organele de conducere din
cadrul Asociaţiei”, se asigură disciplina

necesară într-un cadru  organizat şi garan -

tează  îndeplinirea scopului şi  obieectivelor

strategice ale Asociaţiei. 

Statutul  este considerat suportul  le -
gal şi documentul de bază pentru orga -
nizarea şi funcţionarea A.N.C.M.R.R.. 

Desigur că, odată cu schimbările din

societatea românească  în cei 25 de ani de la

înfiinţarea Asociaţiei noastre,  a apărut

necesitatea unor modificări sau îmbunătăţiri

ale prevederilor statutare.  Urmare a expe -

rienţei rezultate din activitatea filialelor

teritoriale şi ale organelor centrale,  membrii

Asociaţţiei au formulat multe propuneri, care

au modificat forma sau conţinutul unor

articole,  fiind puse  în concordanţă cu

legislaţia actuală.  Astfel de modificări au fost

adoptate la Conferinţele Naţionale  din anii

1994, 1997, 2005, 2007, 2009 şi 2013. 

Trebuie remarcat faptul că toate

modificările  Statutului nu au fost de esenţă,

nu au schimbat principiile generale de

definire, înfiinţare sau organizare ale

A.N.C.M.R.R.  Deşi aceste modificări au adus

îmbunătăţiri ale modului de desfăşurare a

activităţilor, acestea nu au avut ca subiect

scopul strategic al Asociaţiei, obiectivele

principale, deviza, heraldica, normele de

acţiune în societate sau de relaţionare.

Acestea, în esenţa lor, au rămas neschimbate,

aşa cum au fost definite de fondatori sau

continuatorii acestora.  Acest lucru dovedeşte

încă odată valabilitatea prevederilor Statu -

tului.

Acum putem spune că avem un Statut

modern,  pe deplin compatibil cu legislaţia în

vigoare şi folositor desfăşurării vieţii şi

activităţii Asociaţiei. 

Pe această bază, A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru

Ioan Cuza”  şi-a câştigat pe merit dreptul de

structură asociativă reprezentativă a
cadrelor militare în rezervă şi în retra -
gere, a cărei notorietate şi legitimitate  de a-i

reprezenta în segmentul social al ,,Armatei

de rezervă” nu pot fi contestate. 

Organele de conducere centrale şi terito -

riale, toţi cei care au vegheat la res pectarea şi

îndeplinirea prevederilor statu tare, au

urmărit întotdeauna,  pe această bază, întă -

rirea disciplinei interne, a unităţii şi coe -

ziunii structurilor componente  ale

A.N.C.M.R.R. şi creşterea prestigiului aces -

teia. 
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Î
n cei 25 de ani de la înfiinţare, A.N.C.M.R.R.
este recunoscută ca o structură asociativă
viabilă, cu o îndelungată legitimitate isto -

rică, dovedind fără tăgadă,  prin valoarea şi
reprezentativitatea sa că este pilonul de bază al
rezervei oştirii române. 

Modalităţile prin care Asociaţia noastră
poate deveni cunoscută sunt multiple. Expe -
rienţa profesională deosebită dobândită în zeci
de ani de activitate militară în aproape toate
specia li tăţile militare, în
care şi-au însuşit tainele
meseriei armelor, profesio -
nalismul, abnegaţia, ones -
titatea şi curajul, s-au aflat
şi se află întotdeauna la
baza efor turilor pentru un
lucru bine făcut, în in -
teresul tuturor mem brilor
asociaţiei şi prin care
prestigiul său este adus la
cote de apre ciere deo -
sebite, la nivel naţional. 

Promovarea inte -
reselor şi a drepturilor
mem brilor Asociaţiei prin amendamente aduse
unor proiecte de acte normative sau iniţierea
unor astfel de proiecte reprezintă, printre
altele şi promovarea imaginii acesteia ca o
structură bine aşezată în  cadrul societăţii.

Toate aceste afirmaţii pot fi exemplificate
prin câteva argumente.

Edificator, prin conţinutul său, poate fi
amintit COMUNICATUL APEL AL A.N.C.M.R.R.
adresat tuturor cadrelor militare în rezervă şi
în retragere provenite din activitate în Armata

României, care are ca Motto ,,Veniţi alături de
noi”.

Apelul prezintă pe scurt asociaţia noastră
ca fiind un partener de dialog competent şi
eficient cu oficialităţile publice centrale şi
locale, în problemele care preocupă c.m.r.r. şi
familiile acestora. A.N.C.M.R.R. este şi un liant
reprezentativ între sistemul militar activ şi cel
de rezervă, prin conlucrarea fructuoasă cu mai
tinerii camarazi din structurile militare active,

ca structură asociativă
repre zentativă a cadrelor
militare în rezervă şi în
retragere provenite din ac -
tivitate în Armata Ro mâ niei.
Afirmaţia poate fi argu men -
tată prin prezenţa mem -
brilor Aso ciaţiei noastre la
multe din activităţile milita -
rilor activi, cum sunt: cere -
moniile militare şi religioase
prilejuite de aniversări ale
zilelor unităţilor şi armelor;
primirea sau decorarea
Drapelului de luptă, trageri,

exerciţii şi aplicaţii. etc.
În susţinerea tematicii se poate aduce în

atenţie participarea la adunările generale ale
filialelor a repre zen tanţilor organelor locale ca;
prefecţi, primari, consilieri, prilej cu care
aceştia fac cunoştinţă cu preocupările struc -
turilor respective şi dorinţa  acestora de a par -
ticipa activ la viaţa cetăţii.  Spre edificare, redau
un fragment din mesajul unui primar la
adunarea generală a unei filiale: ,,De câţiva ani
particip cu plăcere la aceste adunări. În primul

General-maior  (r) VICTOR CONSTANDA
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R. şi Purtător de cuvânt

PROMOVAREA IMAGINII ASOCIAŢIEI NAŢIONALE
A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ 

ŞI ÎN RETRAGERE ,,ALEXANDRU IOAN CUZA”

C.D. cu aspecte din viaţa A.N.C.M.R.R.
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rând vreau să vă aduc salutul comunităţii locale
şi să vă felicit pentru modul în care v-aţi făcut
datoria de-a lungul timpului. Sunteţi cu
adevărat exemple privind implicarea în viaţa
comunităţii locale, dar şi pentru alte activităţi
pe care le desfăşuraţi acum, la pensie”.

În acest cadru amintim participarea
membrilor A.N.C.M.R.R. la acţiuni dedicate
cinstirii eroilor neamului, alături de alte
structuri asociative, ca A.N.V.R., sau Asociaţia
Cultul Erolilor,  de cadre active şi de localnici. Se
pot reaminti astfel de acţiuni ca ,,Ştafeta
Veteranilor” Bucureşti–Carei, pentru a reface în
mod simbolic drumul Armatei Române în
Campania din Vest în anii celui de Al Doilea
Război Mondial, manifestarea de la Ţebea la
mormântul lui Avram Iancu, ,,Ţara Iancului –
iubirea mea”, ,,Memorialul Oituzului”, ma -
nifestare  dedicată  luptelor  eroice  duse  de
ostaşii  români  în  anul 1916,  depunerile de
coroane la  monumentele eroilor etc. 

Aminteam mai înainte despre valoarea
membrilor A.N.C.M.R.R. Categoric, mulţi dintre
aceştia, prin funcţiile pe care le deţin în diferite
instituţii ale statului – administraţiile centrale
sau locale, Parlament sau Guvern, promovează
imaginea asociaţiei noastre prin participarea
activă la viaţa cetăţii sau la elaborarea unor
acte normative de interes naţional, dar şi a
cadrelor militare în rezervă şi în retragere.
Amintim doar pe câţiva şi anume: domnul
Gabriel Oprea, viceprim-ministru – membru de
onoare al A.N.C.M.R.R., domnul Neculai Onţanu,
primarul Sectorului 2, Bucureşti, domnul Sorin
Encuţescu, consilier al Primului ministru şi
alţii.  

Ca o contribuţie importantă în promovare
imaginii A.N.C.M.R.R. amintim şi acţiunile
desfăşurate în ceea ce priveşte relaţiile
internaţionale. În acest sens se poate remarca
preocuparea pentru îndeplinirea la parametri
superiori a obiectivului strategic -  dezvoltarea
şi întărirea relaţiilor cu structurile asociative
similare din statele membre N.A.T.O. şi U.E. pre -
cum şi cu alte state şi armate cu  care  România

are relaţii tradiţionasle de prietenie şi bună
înţelegere. Astfel pot fi prezentate relaţiile cu o
serie de structuri asociative similare din Slo -
vacia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Ungaria, Re -
publica Moldova etc. Dovadă a recunoaşterii
valorii şi activităţii membrilor Asociaţiei
noastre în spectrul social, la nivel naţional
poate fi menţionată şi activitatea desfăşurată
de membrii A.N.C.M.R.R. în cadrul Consiliului
Naţional al Persoanelor Vârstnice (C.N.P.V.),
Astfel este cunoscut şi demn de remarcat faptul
că preşedintele A.N.C.M.R.R., domnul general
(r) prof univ. dr. Mihai Iliescu a fost ales
preşedinte al C.N.P.V., iar în teritoriu domnul
general de brigadă (r) Pană Ion, preşedintele
Filialei Judeţene Mehedinţi şi membru în
Biroul Permanent Central face parte din
conducerea filialei C.N.P.V. 

Se poate aprecia că imaginea A.N.C.M.R.R.
este bine conturată şi prin punţile de legătură
dintre Asociaţia noastră şi unele instituţii de
învăţământ militar, precum Universitatea
Naţională de Apărare şi Academia Tehnică
Militară. Totodată, începând din anul 1994,
conducerea Asociaţiei acordă un premiu anual
celor mai valoroase lucrări de diplomă (licenţă)
sau de doctorat din domeniul artei militare. 

Şi filialele sunt implicate în astfel de ac -
tivităţi. Spre exemplu Filiala Judeţeană
Hunedoara, acordă premii anuale celor mai
merituoşi absolvenţi ai Colegiului Liceal Militar
din Alba Iulia. 

Se impune de asemenea să fie remarcată
relaţia permanentă a A.N.C.M.R.R. cu Trustul de
Presă al Armatei, care ne face cunoscute acti -
vităţile  desfăşurate, prin intermediul presei
scrise, televiziunii, radioului şi al mijloacelor IT

Desigur că paleta activităţilor desfăşurate
prin care este promovată imaginea
A.N.C.M.R.R este mult mai largă, Consider însă
că prin cele câteva idei prezentate am reuşit să
subliniem faptul că A.N.C.M.R.R este recu -
noscută ca o structură puternic ancorată în
viaţa socială şi culturală a României.               
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2015 reprezintă pentru revista ,,Re -

zerva Oştirii Române” cel de al 16-lea an

de apariţie neîntreruptă în peisajul pu -

blicistic actual. 

Naşterea acestei publicaţii a avut loc

după nouă ani de la înfiinţarea în 1990, a

A.N.C.M.R.R. ca o necesitate a acestei struc -

turi asociative de a avea la îndemână un

mijloc eficient de comunicare şi posibilitatea

de a realiza, în timp, o cronică a vieţii şi

activităţii sale. Totodată, această publicaţie

de suflet şi-a propus şi în mare parte a reuşit,

să promoveze imaginea A.N.C.M.R.R. 

Afirmaţiile de mai sus sunt probate de

întregul demers editorial al revistei, care

poate fi rezumat astfel: •  definirea constantă

a locului şi rolului A.N.C.M.R.R., având ca

obiectiv creşterea credibilităţii acesteia în

viaţa c.m.r.r., dar şi a societăţii; • promovarea

în per manenţă a imaginii Asociaţiei; • preo -

cuparea A.N.C.M.R.R. pentru  îmbunătăţirea

protecţiei sociale a cadrelor militare în re -

zervă şi în retragere şi a familiilor acestora,

în spiritul prevederilor statutare referitoare

la scopul Asociaţiei; •  sublinie rea necesităţii

ca A.N.C.M.R.R. să-şi axeze activitatea sa pe

cerinţele statutare şi să-şi onoreze prin fapte

calitatea de utilitate publică;   •  apărarea

dem nităţii cadrelor mili tare în rezervă şi în

retragere şi relie farea în permanenţă a

rolului  A.N.C.M.R.R.  ca  interfaţă  între  ar -

mată  şi  societatea  civilă; •  împlicarea ca -

dre lor mili tare  în re zervă  şi  în  retragere  în

viaţa  co mu  ni tăţilor,  pe  baza unor  relaţii

solide  cu orga nele locale şi centrale ale pu -

terii şi administraţiei de stat;     •  prezentarea

,,în ex tenso” a activităţii  şi  preocupărilor

A.N.C.M.R.R.  şi  ale  structurilor  sale  pentru

cunoaşterea  în permanenţă  a  dinamicii

vieţii  politice, economice,  sociale,  militare şi

de altă natură şi a influenţelor acesteia

asupra activităţii A.N.C.M.R.R.; •  preocu -

parea con stantă a A.N.C.M.R.R pentru

creşterea  calităţii  vieţii  cadrelor  militare  în

rezervă   şi  în  retragere,  în raport cu efor -

turile  depuse  de  acestea  în  perioada  în

care  au  slujit patria sub dapel; •  implicarea

A.N.C.M.R.R. în spo rirea rolului cadrelor

militare în rezervă şi în retragere în  pro -

cesul cunoaşterii principiilor care stau la

baza educării tinerertului în spiritul dra -

gostei faţă de ţară şi a necesităţii apărării

acesteia, în conformitate cu cerinţele Con -

stituţiei României, care stipulează că:

,,Cetăţenii au dreptul şi obligaţia de a apăra

România “ şi că ,,Fidelitatea faţă de ţară este

sacră”;  •  valorificarea experienţei istorice a

structurilor asociative ale cadrelor militare în

rezervă şi în retragere; •  menţinerea unei

strânse legături cu Ministerul Apărării Na -

General de brigadă (r) dr.  GHEORGHE  CREŢU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

REVISTA  ,,REZERVA  OŞTIRII
ROMâNE” PUBLICAŢIE  DE  SUFLET

A  A.N.C.M.R.R.
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ţionale, cu Statul Major General şi cu struc -

turile acestora; •  cunoaşterea şi promovarea

istoriei poporului român şi a armatei sale;   •

aprofundarea permanentă a caracteristicilor

fenomenelor politico-miltare contemporane,

pentru o mai bună in formare a cadrelor mili -

tare în rezervă şi în retra gere, precum şi

pentru facilitarea organizării unor activităţi

(simpo zioane, sesiuni ştiinţifice, etc); •  pro -

movarea eveni mentelor

culturale şi a preocu pă -

rilor ştiinţifice în condi -

ţiile unei lumi tot mai

globalizate; •  proble mati -

ca asigurării me dicale de

calitate şi satisfacerea ce -

rinţelor cadrelor milita re

în re zervă şi în retra gere

pen tru tratament şi odih -

nă; •  realizarea unor co -

labo rări fructuoase cu

struc  turile asociative afi -

lia te, precum şi cu cele cu

care se cola bo rează, din

siste mul apă rării, or dinii

pu blice şi siguranţei na -

ţio  nale etc.

În cele 32 de numere ale revistei,

apărute în peri oada mai 1999-mai 2015, au

fost publicate peste 1100 materiale diferite,

care au acoperit circa 2700 de pagini ti -

părite,  repre zen tând  un  volum  de  muncă

deosebit  din partea  celor  care trudesc  la

scrierea şi re dactarea acesteia. 

În cei 16 ani de apariţie neîntreruptă

directoratul revistei a fost asigurat astfel: de

la numărul 1-16 General-locotenent (r) prof.

univ. dr.  Iulian Topliceanu, iar de la numărul

17 până în prezent de către domnul General

(r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu, preşedintele

A.N.C.M.R.R.

Din Colegiul de re dacţie al revistei în

aceşti 16 ani de apariţie neîn treruptă au fă -

cut parte: Colonel (r) Florea Şerban, General

de brigadă (r) Mihai Chiriac, General-maior

(r) Eugen Teodo rescu, General de brigadă (r)

dr. Gheorghe Creţu, (redactor şef înce pând

cu numărul 4 al acesteia

şi până în pre zent),

General-maior (r) dr. Ion

Ganea, Colonel (r) Traian

Bucu renciu, Colonel (r)

ing. Mircea Corneliu Alexe

(şi secretar de redacţie),

de la numărul 14  până în

prezent, Colonel (r) Ioan

Mija, Colonel (r) Ioan Filip

Rotaru, General de bri -

gadă (r) Nicolae Dragu,

General de brigadă (r)

Traian Cristache, Co lonel

(r) Ninel Georgescu,

General de brigadă (r)

Vasile Ilieş, Colonel (r)

Gheorghe Enea, General

de brigadă (r) ing. Gheorghe Gârlea, Maior

(r) Daniel Ioan.          

Un rol deosebit în viaţa revistei îl au

cola boratorii acesteia, nu mă rul acestora

fiind de peste 300 de la primul număr al

revistei. Aducem în prim plan în cele ce

urmează numele celor mai activi colabo -

ratori: Gl. lt.(r) Victor Dumitrescu, Gl.lt.(r) dr.

Radu Vlăsceanu, Gl.mr.(r) dr. Ion Ganea,

Gl.mr. (r) ing. Vasile Domnu, Gl.mr.(r) Victor

Con standa, Col.(r) dr. Cris tache Gheorghe,
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Gl.mr.(r) Stelian Teo dorescu, Col.(r) Sergiu

Picioruş, Col.(r) Laurenţiu Domnişoru,

Col.(r) Gheorghe Cireap, Col.(r) Constantin

Chiper, Col.(r) Mariana Fediuc, Col.(r) Ioan

Gh.Toma, Col.(r) Liviu Vişan, Gl.mr.(r) Eugen

Teo dorescu, Gl.bg.(r) Silvestru Hanganu,

Gl.bg.(r) Zaharia Cojocaru, Gl.bg.(r) Ion

Bărbulescu, Mr.(r) Dorin Ocneriu, Col.(r)

Victor Neghină, Gl.mr. (r) Gheorghe Popa,

Gl.mr.(r) ing. Aurel Dănescu, Gl.bg.(r) Mihai

Chiriac, Gl.mr.(r) Virgiliu-Marian Buciuman,

Cdr.(r) dr. ing. Viorel Dumitrescu, Gl.bg.(r)

Ion Vătăşescu, Col.(r) Nicolae Darabănţ,

Col.(r) Doru Guşu, Col.(r) Ştefan Cornel

Rodean, Carmen Negoiţă, Col.(r) Traian

Negoiţă, Col.(r) Ştefan Samoilă, Col.(r)

Valeriu Creţu, Col.(r) Zoltan Tatar, Col.(r) dr.

Petre Duţu, Col.(r) Marian Dulă, cărora le

adresăm respectuoase mulţumiri. 

Nu putem omite fap tul că această pu bli -

caţie de suflet a A.N.C.M.R.R. a găzduit în

paginile sale şi numeroase personalităţi

militare şi civile care,  prin materialele pu -

blicate în revistă, au sporit inte resul

cititorilor. Dintre contribuţiile cele mai

recente remarcăm pe cele ale domnului

General (r) Marin Badea Dragnea, pre -

şedintele A.N.V.R., dom nului General (r) dr.

Valeriu Nicuţ şi doamnei Otilia Sava,

Secretari de Stat în M.Ap.N., domnului

Colonel (r) prof. univ. dr. Alexandru Osca,

membru al Comisiei Române de Istorie

Militară ş.a.

Revista a avut în per manenţă un con -

ţinut echilibrat distribuit în rubricile per -

manente şi temporare ale acesteia. Astfel,

edi torialele revistei şi rubricile  Din viaţa

A.N.C.M.R.R., Din viaţa filialelor şi sub -

filialelor A.N.C.M.R.R., Din viaţa asociaţiilor

afiliate, Din viaţa asociaţiilor cu care se

colaborează, Relaţii internaţionale, Curier,

Sfatul medicului, Ecouri, Aniversări-Ani -

versări, Pagina lirică, Semnal, File de istorie,

Valori ale culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii

româneşti, Probleme de interes, Remember,

In memoriam, Legislaţie şi altele au făcut

întotdeauna revista atractivă şi apreciată de

cadrele militare în rezervă şi în retragere şi

nu numai. 

În cei 16 ani de apariţie, revista

,,Rezerva Oştirii Române” a devenit pu -

blicaţie de suflet a A.N.C.M.R.R. şi a mem -

brilor acestei puternice structuri asociative,

aşteptată cu nerăbdare de cititorii săi. 

La sărbătorirea a 90 de ani de la înfiin -

ţarea Societăţii Ofiţerilor în Rezervă  Pro -

veniţi din Activitate, a 25 de ani de la în -

fiinţarea A.N.C.M.R.R. şi a 5 ani de la in -

stituirea Zilei Rezeristului Militar, conducerea

revistei şi Colegiul de redacţie se prezintă în

faţa tuturor  celor care iubesc această

publicaţie,  cu credinţa că aceasta va dăinui

şi în viitor, că vom găsi sprijinul material şi

moral necesar pentru a scrie şi de aici

înainte cronica A.N.C.M.R.R., vom contribui

la informarea şi orientarea cititorilor şi nu

mai puţin la actul de cultură, elemente care

devin cu atât mai necesare în societatea

românească de azi. 

Colegiul de redacţie al revistei ,,Rezerva

Oştirii Române” urează A.N.C.M.R.R.şi tu -

turor membrilor acesteia un sincer La Mulţi

ani !
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Î
ntr-un stat democratic, protecţia socială
reprezintă un element fundamental al
politicilor statale, deoarece prin punerea

în aplicare se realizează prevenirea, di mi -
nuarea sau înlăturarea consecinţelor unor
evenimente considerate ca ,,riscuri sociale“
asupra nivelului de trai al populaţiei.

Conceptul de protecţie socială a fost
pentru prima oară introdus de către John K.
Galbraith şi defineşte politica de protejare a
categoriilor defavorizate ale populaţiei,
prin măsuri care urmăresc alinierea
aces tor categorii la un nivel de trai
decent. În prezent acţiunile de protecţie
socială vizează mai multe domenii în care
sunt necesare eforturi colective, respectiv:
sănătatea,  instruirea şi educaţia,  cultura,
condiţiile  de odihnă şi recreere, mediul
social-politic, într-un cuvânt, condiţiile
sociale de trai. Ca element de drept inter -
naţional, Organizaţia Internaţonală a Muncii
a adoptat în anul 1952 ( Convenţia nr. 102 ),
termenul de ,,securitate socială” cuprin -
zând ca elemente complementare asigurările
sociale şi asistenţă socială.

Diversitatea şi cuantumul prestaţiilor şi
serviciilor sociale sunt condiţionate însă de
starea economiei, de resursele financiare
existente la un moment dat, de necesitatea
construirii cadrului administrativ de apli -
care, cu deosebire în ceea ce priveşte for -
marea personalului şi  informatizarea acti -
vităţilor.

Programele de protecţie socială, admi -
nistrate de stat, sunt finanţate pe principiul

repartiţiei, compensaţiei între generaţii, de
resurse obţinute din contribuţii, impozite şi
taxe, pe baza principiului responsabilităţii
colective.

Obiectivele reformei în domeniul
asis tenţei sociale, adică în domeniul sus -
ţinut material de stat, sunt astfel formulate şi
fundamentate încât să se poată asigura
restabilirea sau menţinerea unor echilibre
între sectorul public şi cel privat, între pro -
tecţie şi autoprotecţie, între nevoi şi resurse,
între dezvoltarea umană a ge neraţiei pre -
zente şi cea a generaţiilor viitoare.

Asistenţa socială este mecanismul
prin cipal prin care societatea intervine pen -
tru a preveni, limita sau înlătura efectele
negative ale evenimentelor care se produc
asupra persoanelor sau grupurilor vulne -
rabile, fără voia acestora sau sunt prea puţin
influenţate de acestea.

Obiectivul principal al protecţiei sociale
îl constituie diminuarea sau chiar înlă -
turarea consecinţelor unor riscuri asupra
mediului şi nivelului de trai al unor seg -
mente ale populaţiei.

Constituţia României consacră con -
ceptul de protecţie socială. Astfel statul este
obligat sa ia măsuri de dezvoltare economică
şi de protecţie socială, de natură să asigure
ce tăţenilor un nivel de trai decent.

Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu
de maternitate plătit, la asistenţă medicală
în unităţile sanitare de stat, la ajutorul de
somaj şi la alte forme de asistenţă socială
prevăzute de lege.

General-maior (r) dr.  CONSTANTIN  MIHĂLCIOIU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

PROTECŢIA SOCIALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN
REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE, OBIECTIV PRIORITAR

AL  A.N.C.M.R.R.  ,,Alexandru Ioan Cuza”
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Asociaţia  Naţională a Cadrelor Militare
în Rezervă şi în Retragere,  încă de la reluarea
activităţii în anul 1990, şi-a asumat ca unul
dintre obiectivele de bază protecţia socialǎ a
membrilor săi.  Realizarea acestui obiectiv
presupune în principal acţiuni concrete
pentru: asigurarea asistenţei  medicale,  asis -
tenţei sociale şi sprijinul pentru refa -
cere/recreere şi odihnă.

Asistenţa medicală, definită ca  îngri -
jire a bolnavilor de către un personal califi -
cat. Asistenţa medicală primară este
asigurată  de către medicii care au dreptul să
desfăşoare activitate ca medici de familie,  în
cabinete medicale (individuale sau asociaţii
profesionale), inclusiv cabinete medicale care
funcţionează în structura sau în coordonarea
unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor
şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară
proprie. Pe măsură ce medicina se perfec -
ţionează şi devine tot mai tehnică, dimen -
siunea umanistă a acestei profesiuni devine
din ce în ce mai importantă. Pacientul zilelor
noastre este pus în faţa unor decizii din ce în
ce mai complexe, legate de tehnici de
diagnostic şi terapie complexe, ale căror
implicaţii prognostice sunt deosebite. În
acest context, poziţia clasică de asistentă
medicală - simplă executantă a unor tehnici
dictate şi supravegheate de medic - nu mai
este compatibilă cu realitatea actuală. În
funcţie de specificul fiecărui domeniu
medical, asistenta este pusă în faţa unor
situaţii pentru gestionarea cărora este nevoie
de competenţă şi profesionalism. Ca urmare,
educaţia medicală în această profesie s-a
modificat radical, asistenta medicală tre -
buind să aibă solide cunoştiinţe atât în
ştiinţele biologice fundamentale cât şi legate
de domeniile sociale ale medicinii. 

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 95
din 14 aprilie 2006 -privind reforma în
domeniul sanătăţii, s-a realizat un pas
înainte însă cu toate aceasta nu s-au rezolvat

toate problemele cu care se confruntă
domeniul, astfel că  în ultimii ani se constată o
degradare continuă, determinată atât de
cauze obiective dar şi subiective. Alocarea
insuficientă de fonduri din bugetul de stat,
neîncadrarea corespunzatoare cu medici şi
personal medical, plecarea unui mare număr
de medici, în special tineri, în afara ţării,
insuficienţa cabinetelor de medicina familiei,
reducerea medicamentelor gratuite şi
compensate, sunt câteva dintre cauzele
obiective la care se adaugă cele subiective
cum ar fi: corupţia din sistem şi  ma -
nagementul deficitar la nivelul multor unităţi
medicale. 

Revenirea la o stare normală se impune
cu acuitate. Pentru aceasta au fost elaborate
şi supuse dezbaterii publice mai multe
proiecte de legi privind sănătatea şi
asigurarea medicală.  A.N.C.M.R.R. de fiecare
dată a contribuit cu propuneri concrete şi a
solicitat audienţe la ministrul sănătaţii
pentru a-si susţine propunerile. Acestea
vizează în principal: recunoaşterea  şi
acordarea dreptului gratuit la asistenţă
medicală şi medicamente cadrelor militare în
rezervă şi în retragere, pensionari militari,
prevăzut în Legea 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, a dreptului gratuit la
asistenţă medicală pentru membrii de
familie ai cadrelor militare in rezervă şi în
retragere;  prevederea dreptului la decon -
tarea cheltuielilor cu procurarea medica -
mentelor. Referitor la acest ultim aspect, în
vara anului trecut s-a făcut un pas înainte, în
sensul că au fost modificate şi revizuite
Instrucţiunile privind asistenţa medicală şi
farmaceutică în Ministerul Apărării
Naţionale la pace, aprobate prin ordinul
ministrului apărării naţionale nr. M
110/2009.

În baza acestor instrucţiuni şi la pro -
punerea A.N.C.M.R.R. Direcţia Medicală a
Ministerului Apărării Naţionale a elaborat
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Precizări privind decontarea contribuţiei
per sonale pentru beneficiarii legali, con -
form prevederilor art. 71, alin. (3), (7) şi
(8) din Ordinul ministrului apărării naţio -
nale nr. M. 110 din 2009 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind asistenţa medicală
şi farmaceutică în Ministerul Apărării
Naţionale pe timp de pace, cu modificările
şi completările ulterioare.

Conform acestor precizări, medica -
mentele compensate prescrise pe recepte tip
CNAS, se eliberează prin orice farmacie
comunitară aflată în relaţie contractuala  cu o
casă de asigurări, cu achitarea diferenţei de la
compensat la gratuit. Decontarea contribuţiei
personale, se face de către spitalul mili -
tar/CMDTA, la care este arondat beneficiarul
iar medicamentele necompensate, prescrise
pe recepte simple, se eliberează prin orice
farmacie comunitară, cu achitarea integrala a
contravalorii acestora, decontarea făcându-se
ca mai sus. Precizările au fost transmise
tuturor filialelor  şi pot fi studiate în amănunt
la sediul acestora.

Asistența socială, definită ca sprijinire
materială a persoanelor care nu sunt apte de
muncă şi nu beneficiază de drepturile
conferite în cadrul asigurărilor sociale vizează
cele mai vulnerabile categorii de persoane  şi
familii, care prezintă riscul de a-şi pierde
capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de
trai, din cauze medicale, dizabilităţi, sărăcie,
dependenţa de alcol şi droguri etc.

Asistenţa Socială este un asamblu de
instituţii, programe, măsuri, activităţi profe -
sionalizate, servicii specializate de protejare
a persoanelor, grupurilor, comunităţilor, cu
probleme speciale, aflate temporar în difi -
cultate, care din cauza unor motive de natură
economică, socio-culturală, biologică sau
psihologică, nu au posibilitatea de a realiza
prin mijloace şi eforturi proprii, un mod
normal, decent de viaţă.

Obiectivul principal al asistenţei sociale
este de a veni în ajutorul persoanelor aflate în
dificultate pentru ca acestea să obţină
condiţiile necesare unei vieţi decente. Acest
ansamblu de măsuri urmăreşte să dezvolte în
rândul segmentalor de persoane defavorizate,
propriile capacităţi şi competenţe pentru o
mai pronunţată funcţionare socială. Asis -
tentul social, protectorul şi militantul acestei
cauze demne, trebuie să aibă în vedere
interac ţiunea constantă dintre doi factori:
individul şi mediul lui de viaţă socio-
economic, politic, cultural, familial, moral, etc,
având cunoştinţe despre dezvoltarea lui
umană, despre personalitatea lui, cât şi
despre contextul socio-cultural şi moral în
care traieşte.

Principalele categorii de beneficiari:
familiile sărace, şomerii şi tinerii neintegraţi,
persoanele dependente de alcool şi droguri,
persoanele cu deficienţe de sănătate, copii
care trăiesc într-un mediu familial social
advers, persoanele bătrâne neajutorate, per -
soanele care au suferit în urma calamităţilor
naturale, sociale, persecuţiilor şi discri -
minărilor de orice tip, persoanele infectate cu
diverse boli.       

Rolul asistenţei sociale. Asistenţa
socială oferă celor în nevoie posibilităţi de cu -
noaştere şi de acces la serviciile specializate
de protecţie socială, îi orientează către înţe -
legerea şi utilizarea cadrului legislativ de pro -
tecţie socială, mobilizează comunitatea, per -
soanele şi grupurile în dificultate de a in -
fluenţa activ politicile sociale. Asistenţa
socială furnizează celor în nevoie ajutor
financiar, material, moral, psihoterapie şi
consiliere. În cadrul programelor de asistenţă
socială se înscriu şi activităţile de prevenire a
unor situaţii de viaţă dezechilibrate, stre sante
sub aspect economic, cultural, psiho logic sau
moral, pentru indivizi sau grupuri, care pot fi
de multe ori mai puţin costisitoare decât
terapia propriu-zisă.
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Funcţiile asistenţei sociale în societatea
contemporană: identificarea şi înregistrarea
segmentului populaţiei care constituie obiec -
tul activităţilor de asistenţă socială, diag -
nosticarea problemelor de diferit ordin cu
care persoanele vulnerabile sau grupurile cu
risc sporit se pot confrunta într-o anumită
parioadă  de timp şi în anumite condiţii
sociale, economice şi culturale, dezvoltarea
unui sistem coerent de programe, măsuri,
activităţi profesionalizate de ajutorare şi
protecţie  a acestora, elaborarea propriilor
programe de către cei aflaţi în situaţii de risc,
identificarea variatelor surse de finanţare a
programelor de sprijin, stabilirea  drepturilor
şi modalităţilor concrete de acces la serviciile
specializate de asistenţă socială, prin
cunoaşterea cadrului legislativ-instituţional,
ajutor prin consiliere, terapie individuală sau
de grup, în vederea refacerii capacităţilor de
integrare benefică în societate şi promovarea
unor strategii  de preîntâmpinare a situaţiilor
defavorizate.

Prin ansamblul de metode, tehnici de
intervenţie, strategii de acţiune, programe şi
măsuri specializate, asistenţa socială oferă
un sprijin direct, eficient pentru acele
persoane şi grupuri care din anumite motive
nu pot dispune de venituri, de resurse eco -
nomice şi bunuri suficiente, de îngrijirea
medicală, de pensie socială, de suport fizic
sau moral etc., sau acestea nu sunt în raport
cu necesităţile lor vitale. Sprijinul acordat
persoanelor în nevoie prin sistemul de
asistenţă socială nu poate fi strict stabilit şi
reglementat prin lege, pentru aceasta se cere
o analiză concretă, care poate fi realizată în
baza anchetelor sociale efectuate de
profesionişti. Sprijinul financiar sau bunurile
materiale destinate asistenţei sociale provin
fie de la bugetul de stat (fonduri speciale
pentru asistenţa socială), fie din contribuţiile
voluntare individuale sau comunitare şi se
repartizează destinatarilor aflaţi în nevoie, în

funcţie de necesităţile lor stringente.
Adaptate la situaţia cadrelor militare în

rezervă şi în retragere, diversitatea şi
complexitatea problematicii ne determină să
afirmăm că asistenţa socială se canalizează
spre doua categorii de persoane: persoane
cu dizabilităţi şi persoane vârstnice.

Persoanele cu dizabilităţi nu mai au
capacitatea deplină de integrare în societate,
în condiţii egale cu celelalte persoane. La
cerere şi pe baza unei evaluări socio-psiho-
medicală aceştia pot beneficia de servicii
medicale la domiciliu, în centre rezidenţiale
sau de zi. Serviciile care se asigură vizează
asigurarea nevoilor de bază ale vieţii zilnice,
de recuperare/reabilitare şi altele cum ar fi:
igiena corporală; hrănirea; deplasarea;
efectuarea achizițiilor;  menaj. Aceste servicii
pot fi acordate integrate cu servicii medicale,
de recuperare etc.

Persoanele vârstnice reprezintă acea
categorie vulnerabilă, din cauza limitărilor
fiziologice şi fragilităţii bătrâneţii. Pentru
această categorie serviciile sociale se acorda
numai la domiciliul acestora şi în cazuri
deosebite în centre rezidenţiale publice sau
private. Lor le revine obligaţia de a achita o
contribuţie  lunară, iar în lipsa veniturilor
obligația revine rudelor sau susţinătorilor
legali, în funcţie de veniturile acestora.

Pentru o mai bună protecţie a
membrilor săi, Asociaţia Naţională a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere şi-a asu -
mat şi responsabilitatea de a asigura  bilete
de tratament şi odihnă atât în sana -
torii/centre de recuperare a capcităţii de
muncă aflate în structura/cordonarea
Ministerului Apărării Naționale, cât şi în cele
aflate în structura/coordonarea Ministerului
Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale prin Casa
Naţională de Pensii Publice.

Recuperarea medicală se realizează în
cea mai mare parte în Sanatoriul de Bal -
neofizioterapie şi Recuperare Medicală
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,,Dimitrie Cantemir” Bălţăteşti-Neamţ.
Acesta are încheiate contracte de furnizare
de servicii medicale pentru recuperare – rea -
bilitare a sănătăţii, acordate în cadrul sis -
temului de asigurări sociale de sănătate pen -
tru asiguraţii  Casei Asigurărilor de Sănătate
a Apărării, Ordinii Publice. Siguranţei
Naţionale şi  Autorităţii  Judecătoreşti.  

La Sanatoriul Balnear Bălțăteşti, cu
profil de reumatologie, tratamentul se face în
serii de 14 zile cu subvenţionare de cca. 70%
de CASAOPSNAJ. 

Pentru restul afecţiunilor există po -
sibilitatea ca, în baza Legii nr. 263/2010,
actualizată  în  anul 2014, privind  sistemul
unitar  de  pensii  publice,  pensionarii  mili -
tari integraţi în sistemul public de pensii,  să
primească bilete de tratament balnear  ca  şi
pensionarii civili.  Biletele de tratament
balnear au o durată de 16  zile şi se obţin  pe
baza  unor  criterii,  cu plata  a 50%  din
pensie, dar  nu  mai mult decât valoarea de
contractare a biletului. 

Prin decizia preşedintelui C.N.P.P.  se
stabilesc criteriile de aprobare a biletelor de
tratament  în  baza punctajului obinut în
urma procesării automate a informaţiilor.

Aceste criterii sunt dezavantajoase
pentru pensionarii militari cu pensii ce
depăşesc 1500-2000 lei  (în funcţie de
numărul de solicitări, anotimp, staţiuni
suprasolicitate).

Prin implicarea directă a A.N.C.M.R.R. s-
au obţinut de la C.N.P.P. un număr de bilete,
repartizate către toate C.J.P.P.,  inclusiv
Municipiul Bucureşti,  pentru pensionarii
militari care nu îndeplinesc criteriile de
asigurare a biletelor de tratament.

Curele de tratament prin C.N.P.P. se
execută  fie prin unităţile proprii (U.T.B.),  fie
la unităţile de tratament balnear aflate în
contract cu C.N.P.P.

Tot pentru tratament de recuperare,
A.N.C.M.R.R.  a  convenit  cu  Spitalul Clinic
Universitar  ,,Elias” repartizarea în locaţia din
Olăneşti-Vâlcea a 2 garsoniere pe serie în tot

cursul anului. Seria este de 12 zile.
Şi  în această  locaţie  există  bază de

fizio terapie,  bar de  ape  minerale pentru
afecţiuni renale, ale tubului digestiv şi anexe,
alergii etc. Preţurile variază între 400-600 lei
de persoană, în funcţie de sezon.

Pentru recreere şi odihnă,  pentru anul
2015  s-au asigurat:  pentru litoral un număr
de 13 garsoniere pe serie  la  Hotel „Coral”;  1
garsonieră  pe  serie  la  Hotel  „Argeș”;  2
garsoniere pe serie la Căminul Militar Sulina;
1 apartament la vile în Mangalia - numai pen -
tru cazare; 2 garsoniere pe serie la Căminul
Militar din Mangalia,  iar în  staţiu nile
montane,   2 garsoniere pe serie la Si naia; 1
garso nieră  pe  serie  la  Predeal şi 1 apar -
tament  pe  serie la  Căminul „Plo pul”  din
Staţiunea  Olăneşti.  In afara de acestea, la
cerere directă, se  pot  asigura  locuri  în
cabanele pr care le administrează  Statul
Major al Forţelor Terestre,  în  funcţie de
disponibilitatea acestora ca urmare a unor
convocări metodice, aplicații etc.

Menționăm faptul că, în general, pre -
ţurile la cabane sunt destul de ridicate,
dotările precare şi învechite, cu confort sub
locaţiile civile aflate în circuitul turistic din
zona acestora, inclusiv costurile de cazare şi
masă, fapt pentru care oferta nu este în mare
parte atractivă.

Încredinţez  pe  toţi  camarazii,  membri
ai Asociaţiei  Naţionale  a  Cadrelor  Militare
în  Rezervă  şi  în Retragere  că  persoanele
responsabile  din  conducerea  centrală,  din
Departamentul  Calitatea  Vieţii,   vor între -
prinde  toate  demersurile  necesare  pentru
îmbunătăţirea  asistenţei  medicale  şi  so -
ciale,  în  limitele competenţelor  şi  a  posi -
bilităţilor  existente.  Prin  Com par timentul
Recuperare  Medicală  şi  Recreere, vom con -
tinua  să  insistăm  la  structurile  militare  şi
civile  pentru  soluţionarea  ma jorităţii  solici -
tărilor  cadrelor militare în rezervă şi în re -
tragere,  pentru  locaţiile  de  tratament  şi
odih nă  care  prezintă  nece sitate şi interes
pentru aceştia.
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A
sociaţia Naţională a Cadrelor  Militare
în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru
Ioan Cuza” , structură asociativă cu cel

mai mare număr de membri proveniţi din
activitate în Armata României, dispune de un
potenţial uman valoros,  caracterizat prin
pregătire, deschidere spre nou, con ştiin -
ciozitate, disciplină,  camaraderie şi spirit de
corp, experienţă şi moralitate exemplară. 

În tot timpul existenţei sale, Asociaţia a
militat, prin liderii săi, atât ai celor de la nivel
central, cât şi ai celor de la structurile din te -
ritoriu, pentru preluarea de la înaintaşi,
dezvoltarea şi implementarea  în memoria
colectivă a valorilor segmentului  sociopro -
fesional  constituit din cadrele militare în
rezervă şi în retragere. 

Această afirmaţie este susţinută de
fapte reale, care au constat în demersuri con -
stante şi susţinute argumentat, pentru
apărarea drepturilor legale ale tuturor celor
care  şi-au săvârşit cariera în Armata
României, precum şi ale familiilor acestora,
iar atunci când  a fost cazul, pentru redo -
bândirea acelor drepturi care le-au fost
diminuate, suspendate sau chiar anulate. 

În acest sens este cazul să începem cu
cel privind dreptul la o pensie decentă. Încă
din anii 1990, conducerea Asociaţiei,
împreună cu lideri ai structurilor teritoriale,
au cerut factorilor de decizie ai statului
român, majorarea pensiilor militare care,
practic,  ,,îngheţaseră”, în timp ce inflaţia şi
leul cunoşteau o evoluţie negativă aberantă. 

În anii 1992 şi 1993, conducerea
Asociaţiei a solicitat şi delegaţii ai acesteia au
fost primiţi de preşedinţii Senatului şi Ca -
merei Deputaţilor,  de preşedinţii Comisiilor
de apărare ai celor două camere şi de
ministrul Apărării Naţionale. 

Demersurile făcute s-au materializat în
adoptarea de  către Guvernul României a H.G.
nr. 335 din 23.07.1993, prin care s-a stabilit
majorarea pensiilor militare de stat, în mod
diferenţiat, începând cu 1 august 1993,
astfel:  cu 33 %  pensiile  stabilite până la
31.12.1991,  cu 15 %  cele stabilite în anul
1992 şi cu 5 % cele stabilite în anul 1993.
Totodată s-a majorat pensia suplimentară cu
1500 lei.

Venind la timpuri mai apropiate de zilele
noastre, în primul deceniu al secolului XXI,
bătălia pentru apărarea dreptului la o pensie
decentă, cuvenită  şi  dobândită legal, a de -
venit imperativă, dată fiind nemulţumirea
profundă  care a cuprins întreaga masă de
pen sionari militari.  Aceasta s-a datorat
măsurilor luate de guvernul Boc, care, prin
Legea nr.119 din 30.06.2010  privind
stabilirea unor măsuri  în domeniul pensiilor,
a redus cu 25 %  pensiile unor categorii de
pensionari, printre care şi pensile de stat ale
militarilor, considerându-le “pensii ne -
simţite”. Pentru înlăturarea acestor grave
nedreptăţi sociale, conducerea A.N.C.M.R.R.,
conducerile filialelor şi subfilialelor din
teritoriu, precum şi simpli membri ai Aso -
ciaţiei au perseverat în demersurile lor

APĂRAREA INTERESELOR LEGALE 
ALE CADRELOR MILITARE 

ÎN  REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE, SCOP 
ŞI OBIECTIV AL  A.N.C.M.R.R.

General-maior (r) VASILE  MOROIANU
Membru al Biroului Permanent al A.N.C.M.R.R.
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pentru abrogarea legii injuste, şi care afecta
nivelul de trai al pensionarilor militari   şi  al
familiilor acestora.  Au fost înaintate ra -
poarte şi petiţii Preşedintelui României, pre -
şedinţilor celor două camere ale Par -
lamentului, ministrului Apărării Naţionale şi
altor factori de decizie ai statului român,
precum şi unor personalităţi din societatea
civilă, prin care se solicita, în mod decent şi
argumentat,  revenirea  pensiilor militare la
nivelul de dinainte de 01.07.2010.  În acest
scop au acţionat  pe lângă senatorii şi de -
putaţii pe care i-au ales numeroşi membrii ai
Asociaţiei,  cu sau fără funcţii de răspundere
în structurile locale. 

Cu sprijinul unor oameni politici care
cunosc  viaţa de militar,  acţiunile întreprinse
au avut succes, iar prin Ordonanţa  guver -
nului nr. 1/2011 privind stabilirea unor
măsuri în domeniul pensiilor acordate
c.m.r.r. provenite din sistemul de apărare,
ordine publică  şi  siguranţă naţională,
pensile militare au fost recalculate /revizuite
astfel încât peste 90 % dintre cei aflaţi în
plată la data de 01.01.2011, au beneficiat de
majorarea cuantulului acestora. 

Având în vedere faptul că prin Legea nr.
263/2010 privind sistemul unic de pensii,
contrar tradiţiilor din ţara noastră şi regle -
mentărilor din majoritatea ţărilor membre
N.A.T.O., pensionarii militari au fost  cuprinşi
în acelaşi  sistem de pensii cu civilii, ,,bătălia”
pemtru o nouă lege a pensiilor a luat am -
ploare. 

Din iniţiativa unor personalităţi politice
deosebite,  s-a elaborat un proiect de lege
prin care  pensiile militare devin pensii mili -
tare de stat,  cu toate consecinţele favorabile
care decurg din această schimbare. Membrii
Asociaţiei din aparatul de lucru al Biroului
Permanent Central au participat în luna
martie la mai multe runde de lucru cu
specialişti, reprezentanţi ai structurilor din
sistemul  de apărare, ordine publică şi sigu -
ranţă naţională, ai structurilor  asociative ale
cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi
ai sindicatelor. În cadrul acestora s-a dat

formă completă acestui proiect de lege, care
după avizare de ministerele de resort, a fost
înaintat  Parlamentului  spre dezbatere şi
adop tare. 

Principalele probleme susţinute de
delegaţia Asociaţiei noastre şi incluse în
proiectul de lege au fost transmise filialelor
judeţene şi  de sector din Bucureşti,  Aştep -
tăm finalizarea  legii şi aplicarea acesteia în
practică.  

Un alt drept legal, stabilit prin Legea nr.
80/1995, privind statutul cadrelor militare
este acela privind gratuitatea medica -
mentelor, drept care de mai mulţi ani nu a
mai fost acordat.   

Datorită intervenţiilor repetate, pe căi
legale, ale conducerii A.N.C.M.R.R., în anul
2014 au fost emise Precizările Direcţiei
Medicale  nr. A10802/20.102014 privind
decontarea contribuţiei personale a pensio -
narilor la achiziţionarea medicamentelor
compensate.  Ca urmare, toţi pensionarii
militari beneficiază de achitarea diferenţei
de la compensat la gratuit, prin unităţile
medicale la care sunt arondaţi. 

Pentru a veni în sprijinul membrilor
A.N.C.M.R.R.  colectivul Departamentului so -
cial din aparatul de lucru a Birouluii Per -
manent Central a solicitat în fiecare an
filialelor judeţene şi de sector Bucureşti,
cerinţele membrilor acestora de a primi
repartiţii în staţiunile balneo-climaterice
pentru tratament  şi refacerea sănătăţii,
precum şi în cele de odihnă şi recuperare.
Numărul locurilor obţinute de Asociaţie  şi
oferite membrilor săi şi familiilor acestora, a
crescut de la an la an, în locaţii aparţinând
M.Ap.N., Ministerului Sănătăţii şi Mi -
nisterului Muncii, Protecţiei Sociale  Familiei
şi Persoanelor Vârstnice.      

Considerăm că posibilităţile,   dispo -
nibilităţile, iniţiativele şi acţiunile membrilor
A.N.C.M.R.R. sunt mult mai ample şi
diversificate, ele trebuind să fie  valo rificate,
în interesul acestora, al Asociaţiei noastre  şi
al comunităţilor locale.
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A
ctivitatea Serviciului juridic al Aso -
ciaţiei noastre se desfăşoară  în
spiritul actelor normative în vigoare şi

al Statutului A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan
Cuza”. 

Rolul acestui serviciu este de a asigura
legitimitatea activităţii A.N.C.M.R.R., în sensul
evitării unor măsuri sau acţiuni ale acesteia
care să nu fie conforme cu legislaţia în
vigoare;  rezolvarea unor probleme litigioase;
asigurarea unor consultaţii
juridice pentru c.m.r.r.;  rezol -
varea unor eventuale litigii ale
Asociaţiei cu persoane fizice şi
juridice; acordarea de con -
sultaţii privind procesele civile
în care sunt implicaţi membrii
Asociaţiei ş.a.  

O atenţie deosebită acor -
dă Serviciul juridic  participării
la elaborarea şi susţinerea
unor documente de interes
pentru A.N.C.M.R.R.  În acest
sens, a contribuit  şi contribuie
la analiza proiectelor de acte
normative  care ne sunt trimise
spre consultare şi, când este
cazul, propune amendamente, completări sau
corecturi.  În ultimii ani, cel mai important
act normativ  la a cărei fi nalizare asociaţia
noastră, prin Serviciul juridic şi nu numai, a
contribuit, a fost Proiectul noii legi a
pensiilor militare de stat.  Multe dintre
propunerile noastre au fost acceptate şi
incluse în proiectul acesteia.  Proiectul se află

acum în faza de avizare şi sunt pro misiuni că
va fi trimis la Parlament spre aprobare, în
actuala sesiune.   

Serviciul juridic contribuie la pro -
movarea unor măsuri care  vizează obţinerea
de fonduri necesare desfăşurării unor ac -
tivităţi, cum ar fi acoperirea cheltuielilor pen -
tru relaţiile externe,  dar şi pentru activităţi de
protocol şi pentru manifestări aniversare, cu
prilejul sărbătoririi unor evenimente im -

portante  din istoria ţării şi a
armatei noastre. În  acest sens
au fost făcute şi se fac inter -
venţii la comisii ale Parla -
mentului, la mi nistrul Apărării
Naţionale, ministrul fi nanţelor
publice, Secretariatul General
al Guvernului.  Prin aceste in -
tervenţii se solicită  acordarea
dreptului de a dispune  de  2 %
din impozitul pe pensii,  acor -
darea unui ajutor cu fonduri
din partea Secre tariatului
General al Guver nului,  inclu -
derea Asociaţiei în prevederile
bugetare ale M.Ap.N., având în
vedere faptul că aceasta are

statutul de utilitate publică şi se află în
evidenţa acestui minister, în conformitate cu
actul normativ  în baza căruia ne-am con -
stituit şi funcţio năm, respectiv O.G. 26 / 2000,
cu modificările şi completările ulterioare. 

În cursul anului 2014, Serviciul juridic a
promovat o serie de acţiuni în instanţă pen tru
recuperarea unor sume de bani ajunse în alte

SERVICIUL JURIDIC AL A.N.C.M.R.R.
PERMANENT LA DISPOZIŢIA CAMARAZILOR

Comandor (r)  CONSTANTIN ALEXANDRU
Şeful Serviciului Juridic al A.N.C.M.R.R.
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conturi. Un singur caz nu a fost încă rezolvat
fiind încă în faza de judecată.

Eforturile făcute de A.N.C.M.R.R. , inclusiv
prin activitatea Serviciului juridic, au avut ca
rezultat aprobarea Legii 241 / 2013,  prin
care s-a rezolvat una dintre cererile
insistente ale pensionarilor militari, respectiv
revenirea  pensiilor diminuate prin Legea nr.
119 / 2010 şi  OUG  1 / 2011, la cuantumul
avut în decembrie 2010, dar şi acceptarea
amendamentelor propuse de noi la proiectul
Legii pensiilor militare de stat, în special în
ceea ce priveşte  prevederea ca pensile aflate
în plată înainte de 01.01.2011 să redevină
pensii militare de stat, în cuantumul avut
până la 31.12.2010.  Această reglementare a
fost susţinută şi de viceprim-ministrul,
domnul Gabriel Oprea, care a cerut ca nici o
pensie să nu fie diminuată prin aplicarea noii
legi a pensiilor militare de stat. 

Rezultatele obţinute prin eforturile
noastre  au fost şi sunt posibile ca urmare a
aplicării prevederilor Protocolului de co -
laborare cu  Uniunea de Centru Stânga (P.S.D.
şi P.U.N.R.), semnat la începutul lunii de -
cembrie 2012 de către preşedinţii şi se -
cretarii celor două partide  şi  de preşedintele
A.N.C.M.R.R.  

În atribuţiile Serviciului juridic intră şi
rezolvareea unor probleme la nivelul filialelor,
legate de  aplicarea prevederilor Statutului
A.N.C.M.R.R. şi ale altor acte normative în
vigoare.  Printre acestea menţionăm rezol -
varea situaţiilor Filialei Judeţene Prahova,
Filialei Judeţene Călăraşi şi Subfilialei Piteşti,
răspusuri la întrebările unor membri ai
filialelor noastre, consultaţii juridice pe
diferite probleme acordate solicitanţilor, la
cerere, dar şi răspunsuri la aprecieri şi
întrebări adresate conducerii Asociaţiei de
cadre militare în rezervă şi în retragere,
membre sau nu ale A.N.C.M.R.R. Majoritatea

scrisorilor  trimise de c.m.r.r.  se referă la
conţinutul proiectului legii pensiilor militare
de stat, la situaţia creată prin apariţia unor
reglementări referitoare la pensile militare,
respectiv efectele Legii 241/2013, condiţiile
privind revenirea dreptului de a cumula
pensia cu salariul, dar şi la probleme  rezultate
din alte acte normative, pe care trebuie să le
consultăm pentru a oferi răspunsuri utile. 

Din păcate sunt şi situaţii când primim
scrisori cu conţinut mai puţin plăcut, res -
pectiv reproşuri, critici neîntemeiate, chiar
jigniri.  Cu ajutorul conducerii Asociaţiei, al
colegilor din aparatul de lucru, reuşim să
depăşim astfel de situaţii, răspunzând în mod
civilizat celor care ni se adresează. 

Un ajutor deosebit primim şi din partea
conducerii Casei Sectoriale de Pensii a
M.Ap.N., pentru probleme  privind îndrep -
tarea unor erori apărute în procesul de re -
calculare a pensiilor, majoritatea acestora
fiind rezolvate favorabil. 

În atenţia noastră se află acum ur -
mărirea procesului de aprobare a Legii
pensiilor militare de stat, a Legii statutului
cadrelor militare şi a militarilor cu contract,
reluarea proietului de lege privind structurile
asociative ale cadrelor militare  în rezervă,
acte normative de importanţă deosebită
pentru  desfăşurarea eficientă a activităţii
noastre. Ne preocupă şi unele aspecte ale
situaţiei internaţionale actuale, în contextul
evenimentelor îngrijorătoare  care au loc la
câteva sute de km. de graniţele ţării noastre. 

O preocupare permanentă a Serviciului
juridic rămâne  asistenţa juridică pentru
membrii Asociaţiei, dar şi pentru filiale şi
subfiliale, oricând va fi nevoie şi care se
acordă cu titlu gratuit.                   
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C
olaborarea Asociaţiei Naţionale a Ca -

drelor Militare în Rezervă şi în  Re -

tragere ,,Alexandru Ioan Cuza” cu

struc turile similare din sistemul naţional de

apărare, ordine publică şi siguranţă

naţională (S.N.A.O.P.S.N.) îşi are începuturile

în anul 2001 când, în Hotărârea celei  de a IV-

a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei a  fost

înscrisă şi cerinţa privind ,,realizarea

protocolului cu asociaţiile cadrelor militare

în rezervă şi în retragere provenite din

M.A.I., S.R.I., S.I.E. şi S.P.P.“ Această

prevedere a prins viaţă la 03.10.2001, când

a fost semnat Protocolul de colaborare între

A.N.C.M.R.R. şi cele patru asociaţii men -

ţionate. Mai mult decât atât, în aceeaşi lună,

mai precis pe 18.10.2001, o delegaţie

comună a celor cinci Asociaţii similare din

sistemul de apărare, ordine publică şi sigu -

ranţă naţională a fost primită de preşe -

dintele României, la vremea respectivă

domnul Ion Iliescu. Principala problemă care

a fost abordată cu această ocazie a fost cea

pri vind creşterea calităţii vieţii c.m.r.r..

pentru care măsura ce se impunea era aceea

a unor pensii militare de stat decente, în

raport cu perioada în care au servit Ţara sub

Drapel şi cu eforturile pe care le-au depus în

această perioadă. 

În prezent A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan

Cuza “ colaborează pe baza Protocolului cu

următoarele asociaţii provenite din sistemul

de ordine publică şi siguranţă naţională:

Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în

Retragre din Ministerul Afacerilor Interne,

Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în

Retragere din Serviciul Român de In for -

maţii, Asociaţia Caderelor Militare în Re -

zervă şi în Retragere din Serviciul de Infor -

maţii Externe, Asociaţia Cadrelor Militare în

Rezervă şi în Retragere din Serviciul de Te -

lecomunicaţii Speciale, Asociaţia Cadrelor

Militare în Rezervă şi în Retragere din

Serviciul de Protecţie şi Pază,  Asocia ţia

Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere

din Direcţia Generală de Informaţii şi

Protecţie Internă. 
Părţile semnatare s-au obligat ca în

relaţiile dintre ele să respecte următoarele
principii:

1. Păstrarea autonomiei şi identităţii
structurilor semnatare şi a personalităţii ju -
ridice a fiecărei asociaţii, în conformitate cu
prevederile Statutelor şi Hotărârilor Con -
ferinţelor Naţionale (Adunărilor Generale)
proprii;

2. Egalitatea în drepturi şi în obligaţii a
fiecărei părţi semnatare, în luarea hotă -
rârilor prin consens; 

COLABORAREA  A.N.C.M.R.R. CU
STRUCTURILE SIMILARE DIN SISTEMUL

NAŢIONAL DE APĂRARE, ORDINE
PUBLICĂ  ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

Colonel (r)  CONSTANTIN  MOLDOVEANU



41Rezerva  Oştirii  Române

3. Echidistanţă şi voinţă de a nu se im -

plica politic şi a nu desfăşura activităţi favo -

rabile sau nefavorabile vreunui partid sau

unor formaţiuni politice

Toate aceste principii au rolul de a duce

la îndeplinirea scopului colaborării şi coo -

perării comune pentru conjugarea efortu -

rilor asociaţiilor semnatare, pentru reprezen -

tarea eficientă şi demnă a intereselor legale şi

legitime ale cadrelor militare în rezervă şi în

retragere şi ale familiilor acestora, în relaţiile

cu ministerele de resort precum şi cu Gu -

vernul, Parlamentul, Administraţia Prezi -

denţială, adoptarea unor politici comune în

combaterea sau condamnarea unor ma -

nifestaţii ostile şi realizarea unei mai bune

apropieri şi cunoaşteri între asociaţii. 

Domeniile în care se desfăşoară coope -

rarea şi colaborarea pe baza Protocolului

sunt: legislativ, protecţia socială a cadrelor

militare în rezervă şi în retragere şi a

famililor acestora şi promovarea imaginii

cadrelor militare în rezervă şi în retragere în

societate ş.a. 

Relaţile dintre asociaţiile semnatare se

realizează prin întâlniri periodice semes -

triale şi ori de câte ori situaţia o impune, la

nivelul preşedinţilor asociaţiilor, vicepre -

şedinţilor sau şefilor de departamente cores -

pondente, iar atunci când este cazul con -

stituirea unor grupe comune de lucru pe spe -

cialităţi, pentru elaborarea de studii, pro -

puneri legislative şi acte normative, in -

tervenţii şi dialog. cu Parlamentul, Guvernul,

ministerele de resort etc. 

În prezent această colaborare există şi

se manifestă având în vedere câteva direcţii

de acţiune, precum: consultări colective şi

bilaterale, în scopul formulării unor puncte

de vedere privind abordarea problemelor de

interes comun, prezentarea de propuneri,

proiecte de modificare şi completare  a unor

legi sau acte normative specifice  c.m.r.r. şi

familiilor acestora;  informări reciproce pri -

vind modul de interpretare a legislaţiei, cu -

noaşterea unor iniţiative şi activităţi des -

făşurate de fiecare asociaţie, cunoaşterea şi

crearea în societatea civilă a unor opinii fa -

orabile  categoriei sociale pe care acestea o

reprezintă; acţiuni descentralizate pe di -

ferite planuri şi la diferite organe, în inte -

resul comun al c.m.r.r., schimburi de expe -

rienţă; cooperarea asociaţiilor şi filialelor

(subfilialelor) acestora pe linia protecţiei

sociale şi asistenţei medicale. 

Preşedinţii şi conducerile asociaţiilor

participă la întâlniri semestriale şi anuale, iar

atunci când situaţia o cere, ori de câte ori este

nevoie. Pentru urmărirea modului de

realizare a măsurilor stabilite a fost creat

Grupul de Coordonare şi Îndrumare Ope -

rativă, organism de lucru care se întruneşte

semestrial sau atunci când apar probleme

urgente sau deosebite şi care pregăteşte

întâlnirile preşedinţilor şi ale conducerilor

asociaţiilor din sistemul la care ne-am referit. 

Cooperarea cu asociaţiile c.m.r.r. din

sistemul de apărare, ordine publică şi si -

guranţă naţională a constituit un domeniu

tra tat cu mare atenţie de către preşedinte şi

conducerea A.N.C.M.R.R., fiecare întâlnire,

indiferent de pecificul acesteia, fiind privită

cu deosebit interes de cei implicaţi 

În funcţie de încărcătura problemelor

care stau în faţa conducerilor Asociaţiilor din

sistermul de apărare, ordine publică şi

siguranţă naţională, în anumite perioade

legătura dintre acestea poate cunoaşte in -

tensităţi deosebite.
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Î
n perioada februarie-aprilie 2015 au avut

loc Adunările Generale Anuale  la toate

filialele şi subfilialele A.N.C.M.R.R., adevărate

forumuri ale democraţiei, având ca principală

menire analizarea şi evaluarea, în spiritual

cerinţelor Statutului, a activităţii desfăşurate de

organul de conducere pe parcursul unui an şi

stabilirea obiectivelor, sarcinilor şi măsurilor

pentru activitatea viitoare. 

La un număr însemnat dintre filiale la

Adunările Generale au participat şi membrii

Biroului Permanent Central şi ai aparatului de

lucru  unde,  discuţiile  purtate, îndrumările şi

propunerile făcute vor contribui  la dina miza -

rea şi perfecţionarea activităţii comi tetelor şi

birourilor respective. 

Tripla  aniversare  pe care A.N.C.M.R.R. o

va sărbători  în acest an, respectiv împlinirea a

90 de ani de la constituirea Societăţii Ofiţerilor

în Rezervă Proveniţi din Activitate, prede -

cesoarea A.N.C.M.R.R.,  25 de ani de la reluarea

tradiţiilor asociative ale cadrelor militare în

rezervă şi în retragere, în noile condiţii de după

1989, prin înfiinţarea Ligii Naţionale a Cadrelor

Militare în Rezervă şi în Retragere, cu denu -

mirea actuală A.N.C.M.R.R., precum şi împli -

nirea a 5 ani de la instituirea Zilei Rezervistulu

Militar, a impulsionat conducerile filialelor şi

subfilialelor şi pe membrii acestora, pentru ob -

ţi  nerea unor rezultate şi mai bune în acti vitate.

Adunările Generale ale filialelor şi subfilia -

lelor au fost onorate, în cele mai multe cazuri, de

prezenţa comandanţilor de garnizoane, de

unităţi şi formaţiuni militare, a reprezen -

tanţilor puterii şi administraţiei locale, a delega -

ţiilor asociaţiilor similare din M.A.I., S.R.I., S.P.P.,

S.I.E., A.N.V.R.R., A.N.C.E. şi ale Consiliilor

Judeţene ale Persoanelor Vârstnice. La unele

dintre adunări au fost prezenţi reprezentanţi ai

presei, radioului şi TV locale. 

Din informările prezentate de persoanele

din conducerea A.N.C.M.R.R. care au participat

la aceste Adunări Generale şi din materialele

primite de la filiale, s-au desprins următoarele

concluzii:

•  Adunările Generale au fost bine pre -

gătite, constituind un bun prilej de analiză a

activităţii desfăşurate, ceea ce arată că filialele

şi subfilialele A.N.C.M.R.R. au înţeles pe deplin

locul şi rolul lor în societate; 

•  documentele prezentate sunt în con -

cordanţă cu prevederile Statutului Asociaţiei,  cu

principalele deziderate şi sarcini stabilite  prin

Hotărârile Conferinţei Naţionale din

06.11.2013 şi ale Şedinţei Consiliului Director

din 23.10.2014;   

•  au fost scoase în evidenţă realizările

obţinute, precum şi neajunsurile care s-au ma -

nifestat şi cauzele care le-au generat şi au fost

stabilite măsuri concrete pentru remedierea

ADUNĂRILE GENERALE 
ALE FILIALELOR ŞI SUBFILIALELOR

DIN ACEST AN SUB SEMNUL
ANIVERSĂRII A.N.C.M.R.R.

General de brigadă (r) TRAIAN  CRISTACHE
Membru al Biroului Permanent Central al A.N.C.M.R.R.
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acestora şi pentru eficientizarea activităţii în

viitor;

•  aprecierile privind activitatea Comite -

telor şi Birourilor Permanente  au fost pozitive

în marea lor majoritate şi au arătat că acestea

au lucrat închegat, au respectat prevederile

Statutului Asociaţiei. Din dezbaterile  care au

avut loc a ieşit în evidenţă încrederea pe care

membrii filialelor o au în structurile de con -

ducere proprii, care au desfăşurat o activitate

diversificată şi eficientă, în spiritul devizei

,,Patrie. Onoare, Demnitate”;

•  dezbaterile au reliefat necesitatea întă -

ririi unităţii, coeziunii şi autorităţii filialelor şi

subfilialelor în apărarea onoarei şi demnităţii

cadrelor militare în rezervă şi în retragere,

membre ale acestora;

•  invitaţii din afara A.N.C.M.R.R. au ex -

primat aprecieri pozitive la adresa filialelor

şi subfilialelor noastre, au subliniat

prestigiul şi autoritatea de care se bucură

acestea, au adresat călduroase mulţumiri

pentru sprijinul şi participarea la activităţile

desfăşurate în comun, în folosul instituţiilor şi al

localităţilor respective, şi s-au angajat să

întărească colaborarea cu acestea şi să sprijine

rezolvarea solicitărilor ce li se vor adresa;

•  o preocupare principală  a cadrelor

militare în rezervă şi în retragere, subliniată şi

la recentele Adunări Generale, a fost aceea

privind pensile militare.  În majoritatea filia -

lelor, în cadrul Adunărilor Generale a fost

exprimată aprecierea privind oportunitatea

şi pertinenţa demersurilor conducerii

A.N.C.M.R.R., acţiune care continuă şi în

prezent, folosind eficient parteneriatul stabilit

cu Ministerul Apărării Naţionale şi pârghiile

legale care pot fi utilizate, în spiritul devizei

,,Patrie, Onoare, Demnitate”. În acest context,

conducerea  A.N.C.M.R.R.  ,,Alexandru Ioan

Cuza”  a prezentat conducerii Alianţei Centru

Stânga (P.S.D. + U.N.P.R.), cu care a încheiat

protocol de colaborare şi parteneriat, prio -

rităţile pe care le-a susţinut şi le susţine,  prin -

tre care cea privind pensile militare

reprezintă problema numărul unu,  în care

se au în vedere  următoarele;  • respectarea

principiului neretroactivităţii legii, în sensul că

pensile în plată care au înregistrat creşteri se

menţin la nivelul rezultat, iar cele diminuate să

rămână la nivelul din decembrie 2010;  •  în sta -

bilirea pensiilor pentru viitor să se ia în calcul

întreaga perioadă de activitate, toate sporurile

acordate, fără discriminare ;  • perioada pentru

o pensie completă să fie de minimum 20 de ani

de activitate;  •  în stabiliea cuantumului pensiei

să se ia în calcul venitul brut obţinut de viitorul

pensionar în ţară şi în misiunile în străinătate;

•  corectarea pensiilor să se facă în raport cu

soldele cadrelor militare active şi cu inflaţia ;  •

pensile militare să fie cumulate cu salariul pe

care il poate primi un pensionar în perioada

post-carieră; •  pensiile militare aflate în plată

în momentul adoptării noii legi redevin pensii

militare de stat;  acestea nu pot fi nici contri -

butive şi nici ocupaţionale;  •  Adunările Ge -

nerale au demonstrat, în marea lor majoritate,

faptul că filialele şi subfilialele  au acumulat

multă experienţă şi sunt hotărâte să o valorifice

la un nivel superior, în slujba apărării

intereselor cadrelor militare în rezervă şi în

retragere;  •  s-a remarcat faptul că A.N.C.R.R.

este de utilitate  publică şi că această

calitate obligă la desfăşurarea de acţiuni

care să implice şi mai mult filialele şi

subfilialele în viaţa cetăţii. A fost eviden -

ţiată participarea  membrilor filialelor şi

subfilialelor  în  structurile  administraţiei
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locale, în forumuri de cultură, ştiinţă, artă

etc. Filialele şi subfilialele fac tot ce le stă în

putinţă  pentru creşterea prestigiului şi

autorităţii lor şi pentru o imagine favorabilă pe

plan local;  •  au fost remarcate preocupările

multor cadre militare în rezervă şi în

retragere de a elabora, edita şi tipări lucrări

cu caracter memorialistic, militar, istoric,

ştiinţific, literar, de  artă etc. , activităţi care

contribuie la creşterea prestigiului

A.N.C.M.R.R. şi al structurilor sale;  •  a fost

evidenţiat faptul că o sarcină importantă pe

linie organizatorică a fost şi rămâne în

continuare  cunoaşterea aprofundată şi res -

pectarea  întocmai a prevederilor Statutului

A.N.C.M.R.R., atât de către organele de con -

ducere,  cât şi de membrii filialelor şi subfilia -

lelor, în special de către cei nou primiţi;  •

aprecieri deosebite au fost făcute în cadrul

Adunărilor Generale privind conţinutul şi locul

revistei ,,Rezerva Oştirii Române”  în viaţa

filialelor şi subfilialelor şi hotărârea de a

colabora cu aceasta. 

În cadrul dezbaterilor au fost subli -

niate şi o serie de neîmpliniri, fie cu privire

la stilul de muncă al unor comitete şi bi -

rouri, fie privind activitatea unor depar -

tamente din cadrul filialelor. A fost criticată

insuficienta  preocupare pentru atragerea

de noi membri în Asociaţie,  pentru activi -

zarea celor care s-au retras şi pentru redu -

cerea restanţelor la plata cotizaţiei. În scopul

creşterii numărului membrilor,  se impune ca

în programul lor de activitate conducerile

filialelor şi subfilialelor să prevadă acţiuni

concrete,  cu termene şi respon sabilităţi pre -

cise cu privire la această problemă.

În cadrul Adunărilor Generale, cei care au

luat cuvântul au mulţumit conducerii

Asociaţiei pentru demersurile făcute, în urma

cărora  pensionarii militari beneficiază de

medicamente gratuite. 

Concluzionând, se pote spune că filialele

şi subfilialele A.N.C.M.R.R. au înregistrat

rezultate pozitive în toate domeniile de

activitate, pe linia perfecţionării activităţii

organizatorice şi de conducere, a relaţiilor cu

instituţiile publice locale şi în ceea ce priveşte

colaborarea cu asociaţiile similare, precum şi

cu A.N.V.R., A.N.C.E., Consiliile Judeţene ale

Persoanelor Vârstnice  etc.  Filialele şi sub -

filialele, pe ansamblu, au avut o evoluţie

ascendentă şi se prezintă bine structurate şi

închegate. Pentru exemplificare cităm

câteva filiale cu rezultate semnificative:

Constanţa, Botoşani, Bihor, Bistriţa, Cluj,

Covasna, Arad, Caraş-Severin, Braşov,

Mehedinţi, Mureş, Iaşi, Sălaj,  Olt, Neamţ,

Sibiu,  Curtea de Argeş, Suceava, Timiş,

Harghita, Ilfov, filialele de sector Bucureşti,

precum şi subfilialele  Câmpulung Moldo -

venesc, Mediaş, Făgăraşi, Ineu etc.

Putem aprecia că analizele şi dezbaterile

care au avut loc în cadrul Adunărilor Generale

vor conduce, fără îndoială,  la creşterea şi

întărirea autorităţii şi prestigiului filialelor şi

subfilialelor,  iar problemele  actuale şi cele care

vor apărea în viitor nu le vom putea rezolva

deeât  strânşi uniţi în cadrul A.N.C.M.R.R.,

structură de utilitate publică,  care reprezintă

interesele tuturor cadrelor militare în rezervă

şi în retragere provenite din activate în

M.Ap.N.                          
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U
nul dintre obiectivele strategice ale
A.N.C.M.R.R.  este formulat astfel:
„Rea  lizează şi dezvoltă relaţiile de

colaborare cu asociaţiile similare din ţară şi
din străinătate, cu foruri internaţionale de
profil, în concordanţă cu politica de apărare
şi relaţiile externe ale statului român şi ale
armatei sale”. (Statut, Art.7, al.15)

Încă de la început, Departamentul relaţii
internaţionale a fost structura din organi -
grama conducerii centrale a A.N.C.M.R.R.,
constituită imediat după prima Conferinţă
Naţională (mai 1991), care şi-a direcţionat
eforturile şi acţiunile pentru realizarea
acestui important obiectiv strategic.

De-a lungul timpului, Departamentul
relaţii internaţionale a fost condus de:
colonel (r) ing. Mitică Detot (1991-1995),
colonel (r) Gheorghe Constantinescu (1995-
1996), colonel (r) Constantin Sorescu (1996-
1998). Din anul 1998 până in 2013 a fost
condus de comandor (r) înaintat ulterior la
gradul de general de flotilă aeriană (r) Vasile
Olaru, membru al Biroului Permanent
Central iar in prezent este condus de către
vicepreşedintele A.N.C.M.R.R. generalul
maior (r) dr. Marian-Virgiliu Buciuman.

În decursul anilor, din compunerea De -
partamentului, în calitate de consilieri, acţio -
nând cu rezultate remarcabile, au făcut
parte: colonel (r) Neculai Păscuţ, colonel (r)
Vasile Ilieş, generalii de brigadă (r) Vasile

Palcău, dr. Marian-Virgiliu Buciuman, Dan
Niculescu şi alţii.

Contribuţia tuturor celor care au în -
cadrat şi încadrează Departamentul relaţii
internaţionale a fost şi este facilitată de
faptul că toţi, fără excepţie, sunt deţinătorii
unei valoroase experienţe în domeniul
diplomaţiei militare a apărării, fiind în
acelaşi timp şi membri ai Asociaţiei Diplo -
maţilor Militari în Rezervă şi în Retragere.

Încă de la primele sale acţiuni, Depar -
tamentul a fost coordonat direct de preşe -
dintele Asociaţiei, respectiv de general-
colonel (r) prof. univ. dr. Iulian Topliceanu
(1991-2007), iar din 2007 până în prezent,
de general (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu. În
tot acest timp, a existat o bună conlucrare cu
conducerile Direcţiei Generale de Informaţii
a Apărării şi Direcţiei Informaţii Militare,
precum şi cu alte structuri militare centrale
de profil.

În perioada 1993-2015, Departamentul
relaţii internaţionale s-a aflat la originea
unui număr de peste 50 de acţiuni de
amploare, la nivel central şi anume: 15
vizite-convorbiri în ţară şi 14 în exterior, cele
mai numeroase în perioada 2001-2010 şi
anume 6, respectiv 7, acorduri şi declaraţii –
9 şi  relaţii prin  C.I.O.R.  PfP  2 în ţară şi 6 în
exterior.

Scopul general al acestor acţiuni  a
constat în  preocuparea de a îndeplini

EVOLUŢIA RELAŢIILOR
INTERNAŢIONALE 
ALE A.N.C.M.R.R. 

,,Alexandru Ioan Cuza’’
General-maior (r) BUCIUMAN  VIRGILIU-MARIAN

Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
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obiectivul strategic prevăzut în Statut  şi
dezvoltarea relaţiilor cu structuri asociative
similare, îndeosebi cu cele din statele
membre N.A.T.O.  şi  U.E., precum şi din alte
state, un accent deosebit punându-se  pe
relaţiile cu camarazii din Republica Moldova,
Eforturile generalilor şi ofiţerilor din
compunerea Departamentului au fost şi sunt
direcţionate pe baza Planului  anual privind
relaţiile internaţionale, parte inseparabilă a
Planului Biroului Permanent Central cu
principalele activităţi ale A.N.C.M.R.R.

Cei care s-au aflat la conducerea De -
partamentului, îndeosebi generalii (r) Mitică
Detot, Vasile Olaru şi Marian-Virgiliu Bu -
ciuman împreună cu cei din colectiv, au
acţionat cu rezultate notabile pentru sta -
bilirea programelor, întocmirea documen -
telor şi obţinerea aprobărilor necesare,
asigurarea financiară şi logistică a fiecărei
acţiuni, asigurarea şi menţinerea perma -
nentă a legăturilor ş.a.

Un rol deosebit la reuşita vizitelor şi
convorbirilor l-au avut: generalii (r) Mihai
Chiriac, Victor Dumitrescu, ing.Vasile
Domnu, dr. Gheorghe Creţu, Eugen
Teodorescu, Stelian Teodorescu, Ioan Iancu,
Vasile Palcău, dr. Marian-Virgiliu Buciuman,
Paul Şarpe şi ing. Nicolae Gligor, coloneii (r)
Vasile Ilieş, Gheorghe Lepădat, Neculai
Păscuţ, Traian Negoiţă şi alţii din aparatul
central de lucru, precum şi unii preşedinţi ai
filialelor A.N.C.M.R.R., generalii (r) Constantin
Zeca (Constanţa), Mihai Dumitrescu (Vâlcea),
Ştefan Neagoe (Bihor), Florin Urdoi (Giur -
giu), colonel (r) Gheorghe Pancu (Iaşi), Ion
Heredea (Arad), Colonel (r) Mircea Bliderean
(Satu Mare), gl.bg.(r) Ioan Pană (Mehedinţi),
colonel (r) Ion Traşca, generalii maior Paul
Vasile şi respectiv gl.bg.(r) Ni colae Predo -
nescu (Timiş) şi alţii. 

Un ajutor preţios, îndeosebi în ceea ce

priveşte relaţiile cu C.I.O.R. – Pf.P., l-au dat
Statul major General şi alte structuri centrale
ale Ministerului Apărării Naţionale, prin
general-locotenent dr. Maria Lupu, colonel
Nicolae Anghelescu, coloneii Mihai Mocanu,
Eugen Peticaru, Anghel Filip şi locotenent-
colonel Iancu Şerban.

Apreciem în mod deosebit ajutorul,
inclusiv material, în asigurarea celor mai
bune condiţii pentru delegaţiile care ne-au
vizitat, dat de generalii dr. Cătălin Zisu, Ion
Cerăceanu, Liviu Scrieciu, general-maior (r)
Neculai Onţanu, precum şi al ofiţerilor care s-
au aflat la conducerea Cercului Militar
Naţional, respectiv colonel (r) Iancu Anton şi
colonel dr. Cristian Dorca.

Departamentul relaţii internaţionale a
contribuit şi la reuşita altor acţiuni cum sunt:
aniversarea zilelor armelor statelor membre
N.A.T.O. şi U.E., precum şi ale altor state cu
care România are relaţii diplomatice; oficie -
rea unor ceremoniale religioase şi militare la
cimitirele în care sunt înhumaţi militari ai
altor armate, precum şi la monumentele
acestora, celebrarea unor evenimente din
istoria militară a popoarelor prietene ş.a. În
strânsă conlucrare cu şeful Departamentului
protocol, Departamentul relaţii interna ţio -
nale a asigurat onorarea invitaţiilor adresate
A.N.C.M.R.R. de către reprezentanţele diplo -
matice (ambasadori, ataşaţi militari) la
Bucureşti, împărtăşind posesorilor acestor
invitaţii unele din regulile protocolare
specifice unor  state, semnificaţia pe care o
dau oficialităţile unor state evenimentelor la
celebrarea cărora urma să se participe.

Nu mai puţin important este şi faptul că
a devenit o practică curentă ca şeful depar -
tamentului să prezinte în reuniunile Biroului
Permanent Central sau, după caz, ale Con si -
liului Director, informări cu privire la stadiul
relaţiilor internaţionale, rezultatele dife ri -
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telor întâlniri şi convorbiri, precum şi cu
privire la unele greutăţi şi noi oportunităţi în
acest domeniu.

Saltul calitativ în desfăşurarea activi -
tăţilor Departamentului şi de aici întărirea şi
pe plan internaţional a legitimităţii, repre -
zentativităţii şi notorietăţii A.N.C.M.R.R. îl
realizează hotărârea celei de a 7-a Conferinţe
Naţionale şi acţiunile ulterioare pe plan inter -
naţional, respectiv aprobarea noii strategii a
asociaţiei cu formularea rolului şi locului
domeniului relaţiilor internaţionale stipulate
în capitolul IX al acestui document.

Planul de Relaţii Internaţionale al
A.N.C.M.R.R conţine următoarele deziderate:

SCOP: Promovarea imaginii, tradiţiilor
şi valorilor perene ale Armatei Române,
menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de
prietenie deja statornicite cu armatele şi
structurile asociative din ţările aliate şi
prietene, precum şi multiplicarea şi diver -
sificarea acestor relaţii în conformitate cu
obiectivele politicii externe şi interesele
statului român.

OBIECTIVE: 1. Asigurarea continuităţii
dezvoltării şi întăririi relaţiilor de prietenie şi
încredere cu structurile asociative din ţările
NATO şi UE, deja statornicite, acordând prio -
ritate celor cu ţările vecine şi de natură spe -
cifică, aparte, cu cele similare din Republica
Moldova;   2.  Configurarea  unei componente
internaţionale multilaterale cu ocazia eveni -
mentelor aniversare ale A.N.C.M.R.R, prin
participarea  reprezentanţilor structurilor
asociative cu care, până în prezent, Asociaţia
noastră are statornicite relaţii continui şi
instrumentele juridice aferente dezvoltării şi
diversificării contactelor bilaterale în interes
reciproc, astfel: R. Moldova, R. Turca, Bul -
garia, Serbia, R. Italiana, Slovenia, R. Ungara,
Polonia şi Germania, 3.  Identificarea,

stabilirea de contacte, schimburi de infor -
maţii şi modalităţi de conlucrare cu structuri
asociative similare din spaţiul de interes
strategic al României şi al Armatei sale; 4.
Studierea,  identificarea şi stabilirea opor -
tunităţi şi a modalităţilor de apropiere, con -
tactare şi relaţionare cu structurile asociative
de factură internaţională, interaliată şi
regională în măsura în care statutele şi
obiectivele acestora sunt compatibile cu
Statutul A.N.C.M.R.R;  5. Cunoaşterea,  acti -
vităţii desfăşurate de structurile asociative în
do me niile: social, al condiţiilor de trai,
probleme organizatorice şi de conducere a
filialelor, legislaţiei privind drepturile şi
obligaţiile cadrelor militare în rezervă şi în
retragere, preocupărilor pe linia cultivării
tradiţiilor, a educaţiei patriotice; 6. Spriji -
nirea   şi coordonarea  filialelor şi  subfilialelor
în iniţierea, derularea şi dezvoltarea con -
tactelor internaţionale cu structuri asociative
similare locale din străinătate.

Pe această bază,  viziunea desfăşurării
relaţiilor internaţionale plasează centrul de
greutate al acestei activităţi la nivelul filialelor
locale.

Dacă în perioada 2009-2013 s-au
înregistrat la nivelul filialelor un numar de 37
de activităţi în plan internaţional, numai la
nivelul anului 2014 s-au desfăşurat 23 de
activităţi, iar pentru 2015, la acest nivel sunt
planificate peste 35 de activităţi.

Ne revine obligaţia, nouă  şi camarazilor
din Departamentul relaţii internaţionale,  ca
A.N.C.M.R.R., continuatoarea tradiţiilor şi
valorilor Armatei României de la Alexandru
Ioan Cuza încoace, să intensifice demersurile
şi acţiunile sale de a se manifesta plenar şi  de
promovare pe plan internaţional a inte -
reselor şi aspiraţiilor armatei de rezervă, ale
poporului român şi ale României. 
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B
iografii Domnitorului Principatelor
Unite şi, din 24 Ianuarie 1862 al
României, i-au atribuit, pe bună

dreptate, colonelului Alexandru Ioan Cuza
supranumele de ,,unificatorul”, de ,,ostaşul”,
de ,,legislatorul”, ,,diplomatul”, ,,domnul
ţăranilor” etc., fiindcă şi-a pus sigiliul gândirii
sale, în spiritul veacului şi al vremii lui, în
toate reformele noilor instituţii. 

La 5 şi 24 ianuarie 1859 a fost ales domn
Alexandru Ioan Cuza, care deţinuse o serie de
funcţii administrative în aparatul de stat,
ultima fiind aceea de comandant al întregii
armate a Moldovei. Referindu-se la calităile
excepţionale ale noului domn Jacques
Poumay, consulul Belgiei în Principate,
afirma următoarele: ,,Prinţul, în vârstă doar
de 38 de ani, este un ostaş minunat, care
poartă cu graţie uniforma şi vorbeşte cu
acurateţe italiana şi franceza. Face asupra
tuturor o impresie excelentă; este sincer în
conversaţie şi nu ascunde defel dificultăţile
poziţiei sale…Este un om al onoarei şi plin de
energie, aşa cum o dovedesc cu prisosinţă
funcţiile sale …anterioare…El declară în mod
deliberat celor ce vor să-l asculte că nu doreşte
decât unitatea şi independenţa ţării sale”. Din
aceste informaţii se conturează perso na -
litatea lui Alexandru Ioan Cuza, a cărui ale -
gere nu a fost un fapt întâmplător, ci re -
zultatul meritelor şi calităţilor sale. 

Actul de la 24 Ianuarie 1859, când Cuza
a fost ales domn şi al Ţării Româneşti, a avut
un răsunet extraordinar pe toată întinderea
pământului românesc, de o parte şi de cea -
laltă a Carpaţilor. În Transilvania, ecoul dublei

alegeri a lui Cuza a fost remarcabil. Ambele
foi româneşti de aici şi anume ,,Gazeta
Transilvaniei” şi ,,Foaie pentru minte, inimă
şi literatură” descriu pe larg bucuria care a
cuprins masele de români la aflarea ştirii
alegerii lui Cuza. 

În cei şapte ani când s-a aflat la cârma
Principatelor Unite şi apoi a României,
Alexandru Ioan Cuza s-a dăruit în totalitate
ţării sale, pe care o dorea modernizată în
interior şi respectată în afară, scopuri pentru
care nu şi-a precupeţit nici un efort.  Până în
1862 eforturile au fost concentrate spre
unificarea instituţiilor şi serviciilor celor două
Principate, dar şi pentru recunoaşterea
Unirii de către marile puteri europene. Odată
atins acest obiectiv, s-a intrat într-o nouă
etapă sau, după cum mărturisea însuşi
domnitorul în deschiderea lucrărilor celui
dintâi Parlament, la 24 Ianuarie 1862. ,,O
viaţă nouă va începe astăzi pentru România.
Ea intră în fine, pe calea care o va conduce
către îndeplinirea destinelor sale”.

De acum, cu curaj şi hotărâre a trecut la
aplicarea marilor reforme care trebuiau
intreprinse pentru întărirea statului român
modern: împroprietărirea ţăranilor, legea
electorală, legea pentru întărirea puterii
armatei, legea instrucţiunii ş.a. 

În anii domniei lui Cuza, armata ro -
mână a fost supusă unui intens proces de
dezvoltare şi modernizare în toate compar -
timentele esenţiale ale acesteia, începând cu
organizarea şi înzestrarea, continuând cu
învăţământul şi pregătirea de luptă, pregă -
tind-o pentru înfruntările care aveau să dea

Colonel (r) dr.  CRISTACHE  GHEORGHE
Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

ALEXANDRU IOAN CUZA, DOMNUL UNIRII
PATRONUL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR

MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE 
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ţării statutul de independenţă, în 1877-
1878 şi apoi făurirea statului naţional
unitar român, în 1918.  

Alexandru Ioan Cuza a avut de
întâmpinat oprelişti şi greutăţi, venite din
interior, dar şi din afară, însă pe toate a reuşit
să le învingă, fiind sprijinit de colaboratori de
nădejde: Mihail Kogălniceanu, Costache Negri,
Vasile şi Iancu Alecsandri, generalul Ioan
Emanoil Florescu, Nicolae Kretzulescu, Carol
Davila ş.a. 

Pentru Alexandru Ioan Cuza domnia a
constituit de la început un ,,depozit sacru”, pe
care l-a îmbogăţit cu cei şapte ani ai domniei
sale şi pe care l-a lăsat moştenire urmaşilor.
Nu şi-a dorit domnia, dar a slujit-o în chipul
cel mai înalt cu putinţă. Nu ţinea să rămână
veşnic la conducerea statului, ci îşi pregătea
cu grijă retragerea. De aceea, actul de la  11
februarie 1866, când a fost obligat să plece de
la cârma ţării a fost un act brutal, pripit şi de
neînţeles. Cuza a plecat însă demn din domnie
şi din ţară. 

După  cei şapte ani atât de glorioşi în
fruntea ţării, a mai avut de trăit alţi şapte pe
pământ străin, refuzând onorurile ce i se
făceau (fusese desemnat în mai multe rânduri
deputat), dar şi revenirea pe tronul României,
cu sprijin străin. Solicitase doar o singură dată
noului domnitor, Carol de Hohenzollern
Sigmaringen, să-i permit să trăiască simplu, la
moşia sa de la Ruginoasa. Răspunsul negativ
al acestuia l-a determinat să-şi ducă viaţa în
străinătate, mai întâi în Franţa, apoi în
Austria, în Italia, ultimele zile în Germania,
unde avea să închidă ochii pentru totdeauna,
în ziua de 15 mai 1873, la numai 53 de ani. 

Aducerea trupului său în ţară a re pre -
zentat o adevărată manifestare naţională, în
care oameni, cei mai mulţi ţăranii, adică cei
care beneficiaseră de roadele reformei rurale,
s-au strâns la Ruginoasa pentru a-i aduce un
ultim omagiu. În martie 1944, când frontal
ajunsese pe aliniamentul Paşcani-Iaşi,
osemintele domnului Unirii au fost luate şi
adăpostite la mănăstirea voievodală de la

Curtea de Argeş, pentru a reveni apoi în
Moldova în 1946, însă nu la Ruginoasa ci la
mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi, alături de
marele domnitor şi cărturar Dimitrie
Cantemir. 

Numele lui Alexandru Ioan Cuza a intrat
în legendă încă din timpul vieţii sale. Şi-a
ocupat acolo locul firesc pentru toate faptele
lui mari, pentru modestia şi omenia lui. Amin -
tirea personalităţii şi a domniei sale atât de
glorioase s-a perpetuat peste ani, fiind cin -
stită şi respectată; asupra viaţii şi activităţii
sale s-au aplecat istorici şi scriitori; chipul său
a fost zugrăvit de pictori şi sculptori,
reprodus pe medalii şi emisiuni filatelice, toţi
căutând să permanentizeze faptele sale
măreţe şi să înveţe din exemplul acestui
adevărat ,,domn cetăţean”. 

Alexandru Ioan Cuza este pentru noi toţi
şi va rămâne şi pentru generaţiile care vor
veni, pilda cea mai înaltă de slujire a ţării sale.
Iată de ce, la cea de a III-a Conferunţă Na -
ţională din anul 1997 s-a hotărât, cu una -
nimitate de voturi, ca cea mai importantă
structură asociativă din România, a cadrelor
militare în rezervă şi în retragere provenite
din activitate în Armata României, să poarte
numele ALEXANDRU IOAN CUZA. Aceasta
este o mare cinste pentru noi, membrii
Asociaţiei, dar implică totodată şi obligaţii,
pentru a fi la înălţimea acestui nume.  
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P
entru filiala noastră Adunarea Ge -

nerală anuală reprezintă un eve -

niment deosebit, prin rolul pe care îl

are  în viaţa şi activitatea membrilor săi. 

În acest an Adunarea Generală a avut

loc la 26 martie, sub semnul sărbătorilor

aniversare ale Asociaţiei, respectiv împli -

nirea a  90 de ani de la înfiinţarea Societăţii

Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi din Acti -

vitate,  25 de ani de la înfiinţarea

A.N.C.M.R.R. şi  5 ani de la instituirea zilei de

31 mai ca Ziua Rezervistului Militar.   

Analiza activităţii Comitetului şi

Biroului Permanent realizată cu această

ocazie a scos în evidenţă în mod deosebit

următoarele: 

• întreaga activitate a acestora şi a

filialei în întregul ei, se desfăşoară în baza

prevederilor Statutului A.N.C.M.R.R. şi a

hotărârilor organelor superioare; 

• filiala relaţionează foarte bine cu

conducerea centrală a A.N.C.M.R.R. şi îşi

îndeplineşte obligaţiile permanente care îi

revin;      

• în îndeplinirea sarcinilor sale filiala

colaborează cu unităţile şi formaţiunile

militare din zonă; 

• conducerea filialei a stabilit şi are

relaţii bune cu organele locale de stat, fapt

care a condus la o mai bună înţelegere a

locului şi rolului pe care îl au c.m.r.r. în viaţa

cetăţii; 

• legăturile strânse ale filialei

mureşene cu structurile asociative de la

nivelul judeţului, provenite din sistemul

apărării, ordinii publice şi siguranţei

naţionale;

• spiritul de camaraderie  dintre

c.m.r.r. membre ale filialei contribuie la

creşterea coeziunii filialei şi a unităţii sale;

ş.a.

La această importantă  activitate  a

filialei au fost prezenţi comandanţii uni -

tăţilor militare din Târgu Mureş, respectiv

dl. Colonel Mircea Şuţa, comandantul  Bg.6

Operaţii Speciale şi comandant al Gar -

nizoanei şi dl. Col. ing, Sorin Mare.

comandantul C.M.J.

În salutul transmis filialei cât şi prin

informările făcute oaspeţii au subliniat

DIN  V IAŢA  F IL IALELOR Ş I  SUBFIL IALELOR A .N .C .M .R .R .

O  ANALIZĂ  APROFUNDATĂ  
ŞI  RESPONSABILĂ LA FILIALA  JUDEŢEANĂ

MUREŞ ,,Avram Iancu” A   A.N.C.M.R.R.

General-maior (r)  GHEORGHE  POPA
Preşedintele filialei
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beneficiile bunei colaborări dintre filiala

A.N.C.M.R.R. şi structurile militare pe  care le

conduc. Totodată aceştia au prezentat

informări cu probleme de interes pentru

membrii filialei şi conducerea acesteia. 

În  cadrul dezbaterilor a fost subli -

niată reuşita  numeroaselor activităţi orga -

nizate de filială şi s-au făcut aprecieri po -

zitive la adresa organelor de conducere ale

filialei şi la documentele prezentate. 

Participanţii la dezbateri, respectiv

Col.(r) Ioan Stan, Col.(r) Sergiu Benescu,

Col.(r) Ionel Costin,  Mr.(r) Bogdan Ioan,

Plt. adj. pr. (r) Aurel Vâgă, Col.(r) ing.

Ioan Judea, Col.(r)  Bochiş Aurel ş.a., după

ce au subliniat  câteva dintre acţiunile

reuşite ale filialei, care au contribuit la pro -

movarea imaginii acesteia, au  avansat şi

propuneri legate de activitatea Biroului

Permanent şi a Comitetului privind perfec -

ţionarea continuă a activităţii acestora, în

raport cu sarcinile de mare răspundere pe

care le are structura asociativă mureşană.

Dintre propunerile făcute consemnăm pe

aceea care se referă la mărirea cotizaţiei

lunare, a membrilor  A.N.C.M.R.R. de la 2 lei

la 4-5 lei. 

În cadrul acestei adunări a fost

evidenţiată şi activitatea desfăşurată de o

parte dintre membrii filialei care  sunt şi

mem bri ai  Clubului Ofiţerilor de Tancuri

,,Mureşul” – preşedinte  Col.(r)  Aurel

Bochiş, preocupaţi de istoria acestei arme,

dar şi de probleme privind  apărarea şi se -

curitatera ţării. O dovadă în acest sens o

con stituie  editarea revistei de informare,

atitudine, opinie şi cultură militară

,,Apărarea Mureşană”.

Documentele supuse  aprobării  Adu -

nării Generale  au fost votate cu majoritate

de voturi. Ele vor constitui ,,platforma” de

lucru a filialei noastre  pentru perioada

martie 2015-martie 2016. 

Concluzia finală la care au ajuns

participanţii la adunare:  o analiză  apro -

fundată şi responsabilă şi sarcini pe

măsură.

v
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Î
n ziua de 28 februarie 2015, în sala Tea -
trului Naţional din Municipiul Caracal, în
prezenţa unor importante personalităţi

militare şi civile: prof. Petre Silviu Neacşu-
prefectul Judeţului Olt, ing. Paul Stănescu-
preşedintele Consiliului Judeţean Olt,  ing.
Eduard Claudiu Ciocăzanu-primarul
Municipiului Caracal, ing. Dan Ciocan-
deputat în Parlamentul României, preot
Mihai Vînătoru-Protoiereu de Caracal,
general de brigadă dr. Dorin Blaiu-
comandantul Bg. 2 Infanterie ,,Rovine”,
general (r) Ion Rus-preşedinte A.R.P.I.A.,
general-maior (r) Victor Constanda-
vicepreşedinte şi purtător de cuvânt al
A.N.C.M.R.R., captain(navy) William
Garren-Baza 99 Deveselu, colonel (r)
Traian Negoiţă-şeful Serviciului Secretariat
al A.N.C.M.R.R., colonel Ion Neacşu-
comandantul Centrului Militar Judeţean Olt,
comandanţii unităţilor militare aparţinând
M.Ap.N. şi M.A.I. din garnizoanele Deveselu şi
Caracal,  preşedinţii Filialelor Judeţene
Teleorman şi Dolj, preşedintele A.R.P.I.A.-
Filiala Caracal, preşedintele Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor ,,Regina Maria” -
Filiala Judeţeană Olt, dr.ing. Victor Viorel
Vătămanu, membru titular al Comitetului
român de istorie, filozofie şi ştiinţă,  apar -
ţinând Academiei Române- preşedintele
Asociaţiei ,,Fii şi Prietenii Caracalului”,
oameni de cultură şi de afaceri din Muni -
cipiul Caracal, primari ai unor localităţi din
judeţ, Filiala Judeţeană Olt ,,General Gheor ghe
Argeşeanu” a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere

,,Alexandru Ioan Cuza”, a sărbătorit îm pli -
nirea a 25 de ani de de la înfiinţarea sa, fiind
prima structură asociativă a cadrelor
militare în rezervă şi în retragere pro -
venite din Ministerul Apărării Naţionale. 

Evenimentul, marcat de o înaltă încăr -
cătură emoţională, a constituit un moment
de satisfacţie şi bucurie, de trecere în revistă
a realizărilor şi împlinirilor, de analiză a
modului în care au fost transpuse în viaţă
prevederile Statutului Asociaţiei. 

După intonarea Imnului Naţional,
preşedintele Filialei, căpitan-comandor (r)
ing. Ion Bichir a prezentat invitaţii, membrii
fondatori şi preşedinţii Filialei, de la înfiin -
ţarea acesteia şi până în prezent. 

După ţinerea unui moment de recu -
legere în memoria membrilor Filialei care au
trecut la cele veşnice, au fost prezentate
materialele: ,,Filiala Judeţeană Olt a cadrelor
militare în rezervă şi în retragere – un sfert de
veac la datorie” (Col.(r) Matei Dumitru) şi
,,Filiala Judeţului Olt ,,General Gheorghe
Argeşeanu” a A.N.C.M.R.R. prezenţă activă în
viaţa socială şi cultural-educativă a Judeţului
Olt” (Col.(r) Atasiei Neculai).

Cele două materiale au scos în evidenţă
drumul parcurs de Filială în cei 25 de ani de
existenţă, au făcut o sinteză a activităţilor
organizate de Filială, afirmându-se faptul că
încă de la înfiinţare, Filiala Judeţeană Olt a
A.N.C.M.R.R., cu un număr de aproape 700 de
membri, prin eforturile depuse a asigurat o
evoluţie ascendentă pe linia perfecţionării
conducerii, întăririi  organizatorice, creşterii
numărului de membri, rezolvării reale a

UN SFERT DE VEAC LA DATORIE
1990–28 FEBRUARIE – 2015

Căpitan-comandor (r)  ION  BICHIR
Preşedintele Filialei Olt a A.N.C.M.R.R.
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protecţiei sociale a membrilor săi, demer -
surile în acest domeniu vizând în mod
deosebit pensile militare, asistenţa medicală,
precum şi asigurarea în totalitate a drep -
turilor legale ale cadrelor militare în rezervă şi
în retragere prevăzute în Statutul cadrelor
militare, sporirea calităţii tuturor activităţilor
pe care le-am organizat şi desfăşurat. 

S-a acordat o atenţie deosebită partici -
pării active a Filialei la viaţa socială, culturală
şi educativă din Judeţul Olt, dezvoltării
relaţiilor de colaborare cu organele locale de
stat, făcându-se cunoscută ca urmare a
rezolvării unor probleme cu care se confrun -
tă organele administraţiei locale şi cetăţenii
din localităţile Judeţului. 

S-a evidenţiat faptul că, împreună cu
instituţiile de cultură din Judeţ, am participat
în calitate de organizatori, colaboratori sau
beneficiari, la organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi cu arie largă de cuprindere,
dedicate unor evenimente importante din
viaţa poporului român şi armatei.  Au fost
amintite organizarea de simpozioane,
expoziţii de carte, pictură şi grafică, foto-
expoziţia ,,Eroul Necunoscut” , organizată în
colaborare cu Muzeul Militar Naţional, pre -
cum şi participarea la desfăşurarea cere -
moniilor depunerii de coroane prilejuite de
Ziua Naţională a României, Ziua Armatei,
Ziua Eroilor, şi la dezvelirea unor monumente
dedicate eroilor neamului în diferite localităţi
ale Judeţului. 

Nu s-a scăpat din vedere legătura
permanentă exstentă între Filială şi unităţile
militare din garnizoană, materializată prin
participarea la activităţile specifice acestora:
Deschiderea unui nou an de instrucţie,
Solemnitatea depunerii Jurământului militar,
Ziua porţilor deschise, Aniversarea înfiinţării
unor unităţi sau aniversarea diferitelor arme. 

S-a subliniat implicarea Filialei în
educarea tineretului în spiritul dragostei faţă
de patrie, de trecutul glorios al poporului şi

tradiţiile armatei române, prin organizarea
pentru elevii din licee şi şcoli generale a unor
expuneri, simpozioane, concursuri gen ,,Cine
ştie răspunde”. 

O problemă deosebită menţionată în
materialele prezentate a fost aceea privind
preocupările şi eforturile multor membri ai
filialei de a edita şi tipări lucrări cu caracter
memorialistic, monografic sau care scot în
evidenţă activitatea cadrelor militare în
rezervă şi în retragere, prezintă monumente
ale eroilor poporului nostru, sau sunt de -
dicate eroilor ori unor ostaşi, ofiţeri sau
generali locali. Dintre acestea consemnăm:
,,Caracal-tărâm de legendă” , ,,Caracalul şi
monumentele sale”, ,,Monografia comunei
Deveselu”, ,,Generali drăgăneşteni” ş.a.  Între
autori amintim pe colonel (r) ing.
Gheorghe Bănică, comandor (r) ing.Ion
Marin, locotenent-colonel (r) Victor
Epure, comandor (r) Tudor Nicola, colonel
(r) Ştefan Dinu,, colonel (r) Vasile Spătaru,
colonel (r) Nicolae Popescu, colonel (r)
Dumitru Matei ş.a. 

De asemenea, la ceas aniversar a fost
lansată cartea ,,Un sfert de veac la datorie
1990 – 28 februarie - 2015”  autori:
căpitan-comandor (r) ing. Ion Bichir,
colonel (r) Dumitru Balaban, colonel (r)
Dumitru Matei, comandor (r) Costică
Tudor, colonel (r) Ştefan Dinu, dr.ing.
Victor Vătămanu ş.a.   

Ne-am remarcat prin publicarea a
numerose articole şi comentarii în presa şi
revistele locale, precum şi prin apariţiile la
emisiunile televiziunii locale. 

Ca recunoaştere a faptului că membrii
Filialei noastre sunt persoane cu merite deo -
sebite în viaţa comunităţii, un număr însem -
nat din rândul acestora sunt membri ai
Consiliilor locale, iar alţii au fost distinşi cu
onorantul titlu  de ,,Cetăţean de onoare”  al
localităţilor respective. 
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Toate acestea demonstrează că la ceas
aniversar Filiala Judeţeană Olt a A.N.C.M.R.R.
se prezintă ca o structură prestigioasă,
apreciată de conducerea centrală pentru acti -
ităţile desfăşurate în îndeplinirea preve -
derilor Statutului Asociaţiei, a hotărârilor or -
ganelor superioare şi proprii, puternic an -
corată în viaţa judeţului. 

În continuarea programului, după pre -
zentarea celor două materiale, au luat cu -
vântul ing. Paul Stănescu, general de brigadă
dr. Dorin Blaiu, captain(navy) William
Garren, general-maior (r) Victor Constanda,
dr.ing. Victor Viorel Vătămanu, general (r)
Iosif Rus şi locotenent (r) Jan Munteanu,
preşedintele subfilialei Pleniţa a Filialei
Judeţene Dolj. 

Redăm câteva aprecieri din cuvântul
acestora:

Ing.Paul Stănescu. preşedintele
Consiliului Judeţean Olt: ,,Vă felicit în mod
special, pentru că dumneavoastră sunteţi cei
care, în urmă cu 25 de ani, în ziua de 28
februarie, aţi înfiinţat prima asociaţie de
acest gen din ţară, Caracalul şi Judeţul Olt
constituind întotdeauna un obiectiv strategic
şi de mare importanţă pentru Armata Ro -
mână. 

Pentru mine, ca reprezentant al Con -
siliului Judeţean Olt, asociaţia domniilor
voastre a jucat, din 1990 încoace, un rol
important în viaţa socială şi culturală a
judeţului nostru, un rol important în viaţa
Municipiului Caracal, din punct de vedere al
spiritualităţii locale, al vieţii sociale,  culturale
şi chiar artistice, al educaţiei patriotice.
Dumneavoastră sunteţi cei care au militat şi
militează pentru apărarea onoarei şi dem -
nităţii pensionarilor militari, precum şi a
veteranilor de război, organizând activităţi
cul turale de amploare şi activităţi come -
morative, cu prezentarea unor pagini de
istorie glorioasă a Armatei Române, par -
ticipând astfel activ la viaţa cetăţii. 

Vă mulţumesc pentru toate aceste
lucruri pe care le-aţi făcut şi le faceţi, oferind
comunităţilor în care trăiţi pregătirea dum -
neavoastră patriotică şi intelectuală, abili -
tăţile dumneavoastră tehnice, ideile şi
priceperea dumneavoastră, călăuzindu-vă
după deviza ,,Patrie - Onoare -Demnitate”.   

General de brigadă dr. Dorin Blaiu,
comandantul Brigăzii 2 Infanterie ,,Ro -
vine”: ,,Sunt onorat să mă pot adresa cu
ocazia aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea
Filialei Judeţene Olt ,,General Gheorghe
Argeşeanu” a A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan
Cuza”, tuturor celor care au îmbrăcat cu
onoare şi demnitate uniforma Armatei
Române. 

Rezerviştii din cadrul garnizoanei
Caracal, la fel ca toţi rezerviştii armatei noas -
tre sunt depozitarii unor valori profesionale
şi ai unor experienţe de viaţă de o inesti -
mabilă valoare, sunt izvor de inspiraţie şi
modele de urmat pentru cei care, în activitate
fiind, le duc mai departe visurile şi idealurile. 

Vă mulţumesc pentru faptul că sunteţi
întotdeauna alături de noi şi mai ales pentru
sprijinul permanent pe care l-am avut din
partea asociaţiei dunneavoastră de fiecare
dată când a fost nevoie de dialog. 

Experienţa valoroasă pe care o aveţi ne
ajută zi de zi în fundamentarea celor mai
bune decizii pentru a dezvolta sistemul
naţional de apărare şi a oferi o perspectivă
cât mai bună a sistemului social, în beneficiul
tuturor militarilor. Apreciez eforturile susţi -
nute ale cadrelor militare în rezervă şi în
retragere din garnizoana Caracal, care au
acţionat cu consecvenţă pentru apărarea
derepturilor şi intereselor legitime ale
pensionarilor militari”. 

Preot Mihai Vânătoru – Protoiereu de
Caracal: ,,Prin acţiunile desfăşurate în ultimii
25 de ani, asociaţia a contribuit la cultivarea
unui patriotism activ în comunitate şi la
cinstirea memoriei eroilor căzuţi la datorie
pe câmpurile de luptă.
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Eroii au fost întotdeauna modele de
urmat. Din categoria eroilor considerăm că
fac parte şi membrii A.N.C.M.R.R. care au
schimbat arma din dotare când au trecurt în
rezervă  cu pana şi condeiul faptelor bune.
Acum, la împlinirea a 25 de ani de activitate a
Filialei, admirăm aceşti oameni, admirăm
devotamentul lor, admirăm curajul şi
dăruirea lor. Aşa cum se cade unui militar, fie
el chiar şi în rezervă”

Captain(navy) William Garren –Baza
9 Deveselu: ,,Sunt onorat să fiu printre acesti
militari de prestigiu şi lideri civili şi sunt
recunoscător că am fost invitat la această
sărbătoare. 

Vreau să le mulţumesc colegilor mei
militari şi românilor pentru ospitalitatea lor
excelentă. 

Noua noastră relaţie şi marea sarcină de
a face facilitatea navală funcţională nu s-ar fi
putut realiza fără dedicarea acestei ţări
extraordinare, a judeţului Olt, a oraşelor din
jur, precum şi a oamenilor lor. 

Vă mulţumim pentru protecţia noastră,
prietenia voastră şi acum familia noastră. 

Aşteptăm cu nerăbdare continuarea
parteneriatului nostru.

Peste 3 ani, mai precis la 1 martie 2018,
mă voi alătura şi eu pensionarilor. 

General (r) Iosif Rus - preşedinte
A.R.P.I.A.: ,,Sunt onorat de această invitaţie la
o asemenea adunare, un eveniment deosebit
în zonă şi a asociaţiei, despre care s-a vorbit.
Eu sunt prezent aici din respect pentru
asociaţie, sub aspect profesional, militar şi
relaţional sau asociativ, în sensul că am găsit
în această filială a asociaţiei o relaţie
deosebită, care constă în faptul că legătura
profesională şi militară a fost şi rămâne
deosebită, atât prin preşedintele filialei, prin
membrii acesteia, prin câţiva colaboratori şi
mai ales prin relaţia pe care am avut-o şi mai
înainte, cu ani în urmă, şi în prezent şi sper
că şi în viitor, deoarece avem scopuri

comune, obiective comune, ceea ce ne
onorează”. 

General-maior (r) Victor Constanda,
Vicepreşedinte şi purtător de cuvânt al
A.N.C.M.R.R.: ,,Este o mare onoare pentru cei
din conducerea centrală, pentru mine ca
vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R. să salutăm cu
respect camaraderesc şi înaltă consideraţie
militară, faptul că în condiţiile începutului de
an 1990, v-aţi aflat in primele rânduri ale
iniţiaticvei de reluare a tradiţiei asociative în
plan teritorial, fiind astăzi în situaţia de a
aniversa la 28 februarie împlinirea a 25 de
ani de acţiune în folosul cadrelor militare în
rezervă şi în retragere, în spiritual valorilor
devizei ,,Patrie-Onoare-Demnitate”. 

Ne face o deosebită plăcere să reiterăm
şi cu acest prilej faptul că în tot acest timp aţi
fost alături de conducerea centrală, de
camarazii din celelalte  filiale judeţene şi de
sector, distingându-vă prin iniţiative şi
acţiuni proprii, pe măsura valorilor deosebite
ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere
provenite din activitate în Armata României,
existente sau stabilite ulterior pe teritoriul
Judeţului Olt”.

Pentru întreaga activitate desfăşurată în
cei 25 de ani de existenţă, domnul gl.mr.(r)
Victor Constanda a înmânat Filialei noastre
Emblema de Onoare a A.N.C.M.R.R.     

Tuturor invitaţilor, membrilor fondatori
şi foştilor preşedinţi sau urmaşi ai acestora,
preşedintele Filialei le-a înmânat Diploma,
placheta şi insigna aniversară, cartea ,,Un
sfert de veac la datorie 1990-28 februarie -
2015”,  iar celorlalţi participanţi Diploma şi
insigna aniversară. 

După încheierea activităţilor din sala
Teatrului Naţional, întreaga asistenţă a fost
invitată să viziteze expoziţiile de carte,
pirogravură, pictură şi grafică, organizate în
localul Cercului Militar Caracal, după care toţi
cei prezenţi, dar şi o parte din cetăţenii
Municipiului Caracal, au asistat la concertul
susţinut de Fanfara militară a Brigăzii 2
Infanterie ,,Rovine”.
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Î
ntotdeauna am considerat că ofiţerii

Armatei române - activi sau în rezervă -

fac parte din elita societăţii. Totodată,

cred cu tărie  că afirmarea lor în rândul eli -

telor  nu este doar posibilă, ci este şi legitimă.

Este şi necesară. Mai mult, este chiar

obligatorie !

Mi-a revenit în minte acest crez datorită

unei întâmplări de viaţă, mai deosebită,

petrecută recent. Pentru explicitare, voi

încerca să o relatez, în con -

textul social în care ea s-a de -

rulat.

Precizez că în oraşul

Cluj-Napoca, localitatea mea

de reşedinţă, funcţionează,

din luna martie 2014, o

instituţie de cultură inedită,

numită „Reactor de creaţie

şi experiment”. În fapt, este

un teatru independent care,

într-un spaţiu generos, orga -

nizează spectacole de teatru, de dans, muzică

sau arte plastice, precum şi diferite expoziţii

cu o tematică foarte diversă, ca o formă de

comunicare interactivă cu publicul, sub

semnul multiculturalităţii.

O dată pe lună, aici se organizează un

spectacol special având genericul „SUB

REFLECTOR„ - care constă în faptul că,

şapte clujeni curajoşi, de fiecare dată alţii, vin

în faţa publicului şi devoalează poveşti de

viaţă, talente secrete, pasiuni reale, nelucrate

şi nealterate de sisteme educaţionale. Acestă

formă de spectacol îşi propune să inter -

medieze întâlniri între cetăţenii Clujului, cei

aflaţi mereu în public şi cei care au curajul să

se urce pe scenă şi să se manifeste.

Într-o zi , un tânăr regizor, Cristian Ban,

colaborator al teatrului independent, a venit

la conducerea Filialei Judeţene Cluj a

Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în

Rezervă şi în Retragere şi a

solicitat ca un reprezentant

al rezerviştilor militari să

participe ca  „actor”, într-un

astfel de spectacol. M-a

bucurat faptul că tocmai eu

am fost desemnat să intru în

acest experiment  şi am

încercat să-mi iau rolul în

serios. 

Nu aveam emoţii pen -

tru mine personal, ci pentru

responsabilitatea de a reprezenta onorabil

cadrele militare, întrucât în acest gen de

spectacol totul se derula în direct, în contact

cu publicul, în viaţa cetăţii cum s-ar spune. 

Am avut  o discuţie cu regizorul, care

mi-a explicat că, acolo pe scenă, voi relata, în

câteva minute  întâmplări din viaţa

personală şi profesională, aşa cum doresc

eu,  cu succese şi eşecuri, iar apoi, într-un in -

terval de timp rezonabil, voi  susţine un

PREZENŢI ÎN VIAŢA CETĂŢII
Colonel  (r) GHEORGHE  CIREAP
Filiala Judeţeană Cluj a A.N.C.M.R.R.
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moment cultural, liber, la propria alegere,

complet neprelucrat. 

A urmat  prima şi singura repetiţie,

făcută mai mult pentru a stabili ordinea cea

mai firească de intrare în spectacol a celor

şapte protagonişti. I-am întâlnit, atunci, pe

câţiva dintre fondatorii acestei instituţii

interesante, între care actriţele Raluca Mare

şi Oana Mardare precum şi actorul Doru

Mihai Taloş. Nişte oameni admirabili şi

fascinanţi prin  naturaleţea, simplitatea şi

profunzimea exprimării lor. Ei ne-au

îndemnat să relatăm simplu şi adevărat ceea

ce simţim, fără a avea complexe în faţa unui

public, în majoritate tânăr, nu prea con -

formist, dar receptiv, deschis şi sincer. 

În ce mă priveşte, m-am  prezentat cu

grad, nume şi prenume, apoi m-am lăsat dus

de valul amintirilor. Din anii copilăriei am

ajuns repede la date şi fapte inedite despre

liceul militar, despre şcoala militară de ofiţeri

de transmisiuni şi alfabetul Morse, despre

evoluţia în grade şi funcţii sau debutul în

publicistica militară. Le-am relatat despre

cele două cărţi publicate, dar şi despre

frumuseţea şi plăcerea de a fi de patru ori

bunic. 

Momentul  cultural  obligatoriu, l-am

creat pornind de la pasiunea mea pentru

muzica populară. Am interpretat o doină, pe

care o cântă impresionant doamna Maria

Butaciu, intitulată „Povestea firului de iarbă”.

Apoi, am descris zona folclorică din care

provin, respectiv „Zona codrului” (Satu

Mare), cu reprezentantul ei cel mai cunoscut,

Nicolae Mureşan şi am exemplificat  cu

cântecul „Trecui aseară prin codru”. Iar, în

încheiere, pentru divertisment, am in -

terpretat un colaj de melodii din mai multe

zone folclorice ale ţării, pentru a ilustra

caracterul unitar al  culturii populare ro -

mâneşti.

A fost un eveniment important din viaţa

mea, unic în felul său. M-a impresionat foarte

mult succesul la public, participarea activă şi

afectivă a acestuia, interesul şi atenţia cu

care m-a primit. Dar, cel mai mult m-a

bucurat faptul că am putut reprezenta demn,

onorabil şi consistent categoria mea

socioprofesională şi statutul de ofiţer, plasat

evident în rândul intelectualilor. Mai ales că

am avut şansa de a fi pe scenă alături de

oameni foarte valoroşi : o doamnă medic şi

una psiholog ; un poet ; un inginer doctorand

; un administrator de reţea IT ; un inginer

constructor - fiecare cu viaţa şi cu pasiunile

sale, dar toţi nişte personalităţi puternice,

rafinate, cu o vastă cultură.

Cred că această întâmplare, inedită, dar

oarecum accidentală, poate fi extrapolată la

zeci şi sute de alte momente sau situaţii în

care noi, cadrele militare, ne putem ma -

nifesta public. Ea mi-a reconfirmat con -

vingerea că ofiţerul, indiferent de poziţia pe

care se află,  ştie, poate şi trebuie  să fie

prezent în viaţa cetăţii, acolo unde el trăieşte,

ca un exponent important şi respectat al

comunităţii. Când o face cu succes, imaginea

Armatei şi a A.N.C.M.R.R. are mult de câştigat.
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V
ineri, 27 martie a.c., Sala Oglinzilor de la
Cercul Militar Arad a găzduit cea de-a 25-a
Adunare Generală Anuală a Filialei Judeţene

Arad „Ziridava” a A.N.C.M.R.R.  Au participat circa
300 de membri, precum şi invitaţi din partea
armatei active, organelor administraţiei locale,
instituţiilor publice, cultelor religioase şi mass-
media judeţeană. Adunarea a fost binecuvântată
de preotul militar Mr.Eugen David, care a oficiat şi
o slujbă religioasă întru pomenirea camarazilor
trecuţi la cele veşnice.

Preşedintele Filialei, Gl.mr. (r) Heredea
Vasile-Ionel a prezentat Raportul de activitate pe
anul 2014, din care a reieşit modul în care
organele de conducere şi membrii Filialei au pus
în aplicare prevederile statutare, pentru afirmarea
Filialei ca factor activ în apărarea intereselor
cadrelor militare în rezervă şi în retragere, în
cinstirea eroilor patriei şi colaborarea optimă cu
societatea civilă. 

După prezentarea raportului a fost adus la
cunoştinţa celor prezenţi Planul de măsuri şi
activităţi pentru  perioada   martie 2015-martie
2016.  Lt.col. (r) Vasile Arion a prezentat
Raportul Comisiei de cenzori cu privire la bugetul
de venituri şi cheltuieli derulat în perioada de
referinţă.

Preşedinţii subfilialelor Lipova (col. (r) Ion
Nedelcea) şi Ineu (col. (r) Victor Uioreanu) au
raportat activitatea acestor structuri din teritoriu,
accentuând pe colaborarea eficientă cu con du -
cerea Filialei şi cu comunitatea civilă în mijlocul
căreia trăiesc membrii subfilialelor.

În discuţiile care au urmat, a fost evidenţiată
foarte buna colaborare dintre Filiala arădeană a
A.N.C.M.R.R. şi Prefectura Arad (Molnar Emeric,
director la Instituţia Prefectului), cu comanda
Batalionului Mixt Româno-Maghiar din Cetatea
Aradului (Lt.Col. Claudiu Topor, comandant
batalion), cu Filiala Judeţeană a Asociaţiei

Naţionale  Cultul  Eroilor ,,Regina Maria” (pre -
şedinte  Col. (r). Constantin Bursa),  cu Filiala
Aso ciaţiei Naţionale a Veteranilor de Război
(preşedinte  Col. (r). Lazăr Gliga) şi cu structurile
asociative provenite din  Sistemul Naţional de
Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională
(Col. (r)  Nicolae Gherman, preşedintele filialei
S.R.I.).

Au fost discutate şi situaţii în care Filiala
locală a A.N.C.M.R.R. trebuie să se implice mai
mult, aşa cum este cazul urmăririi sesizărilor
adresate  de aceasta   organelor administraţiei
locale (Col. (r) Ilie Vlădoi), protecţiei medicale a
pensionarilor militari (dr. Costea Dan), sau
îngrijirii mormintelor eroilor, în special a celor  de
etnie sârbă (M.m. (r). Matei Silviu).

Gl.lt. (r) Avram Cătănici, care a activat în
zonă şi cunoaşte  bine  filiala arădeană a
A.N.C.M.R.R.a afirmat: „Filiala judeţeană Arad
,,ZIRIDAVA”  a A.N.C.M.R.R. este o filială de frunte a
asociaţiei c.m.r.r., care a dovedit timp de 25 de ani
- şi mai cu seamă în ultimii 5 ani - că face cinste
devizei  PATRIE, ONOARE, DEMNITATE. Am revenit
cu drag în mijlocul camarazilor cu care am lucrat
timp de mulţi ani şi mă bucur să constat că
asociaţia noastră este foarte activă şi constituie un
sprijin real pentru cadrele militare în rezervă şi
retragere. De asemenea, mă bucur să văd că există
o strânsă legătură cu instituţiile militare şi civile,
ceea ce înseamnă că militarii în rezervă şi în
retragere sunt bine văzuţi şi apreciaţi în municipiu
şi judeţ. Doar împreună,  făcând corp comun cu
armata activă şi cu celelalte structuri ale
S.N.Ap.O.P.S.N., ne putem apăra interesele şi ne
putem rezolva problemele sociale, care coincid în
totalitate cu cele naţionale”.

Evenimentul s-a încheiat cu o masă
camaraderească, în care gazdele şi invitaţii au
depănat amintiri din viaţa şi activitatea lor sub
drapel, plină de împliniri, dar şi de greutăţi şi
privaţiuni.

Filiala Judeţeană Arad „ZIRIDAVA”
– de un sfert de veac în slujba  cadrelor militare 

în rezervă şi în retragere din judeţ –
Mr.  (r) DORIN  OCNERIU

Filiala Judeţeană Arad a A.N.C.M.R.R.
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Î
n prag de primăvară, când mulţimea
ghioceilor vestesc iminenta sosire a
sezonului cald, un grup de cadre militare

în rezervă şi în retragere din Filiala
Judeţeană Dolj a A.N.C.M.R.R. îşi fac prezenţa
- oare pentru a câta oară? - în cochetul orăşel
de pe malul Jiului, Filiaşi.  Oraş a cărui
populaţie primea cu entuziasm, pe Tudor,
revoluţionarul şi martirul din urmă cu un
secol, în drumul său triumfal spre Capitală;
sau ceva mai târziu, pe cel care a creat
„dulcea limbă românească” - Luceafărul
poeziei româneşti şi ale căror idealuri,
înrădăcinate adânc în conştiinţa oamenilor
de aici, hrănesc generos, spiritual  şi
generaţiile de azi. De data aceasta însă este
vorba de comemorarea unor eroi, mai
apropiaţi vremurilor noastre care îşi trag
fiinţa din ţărâna natală a filieşenilor, eroi ai
celui de Al Doilea Război Mondial.

Sub genericul „Eroii nu mor
niciodată, ei ne veghează şi ne schimbă
destinele” se derulează în spaţiosul club al
Şcolii Gimnaziale emoţionantul simpozion
„70 de ani de la jertfa supremă pentru
apărarea neamului românesc a fraţilor
Ion şi Constantin Racoţeanu..  Doi ofiţeri
artilerişti căzuţi departe de meleagurile dragi
ale copilăriei, în luptele de pe teritoriul
Slovaciei. 

Este o întâlnire inedită, pregătită
meticulos de către  vicepreşedintele Filialei
Dolj „Mihai Viteazul” a A.N.C.M.R.R., domnul
Colonel (r) Dumitru Băluţă, vajnic artilerist
şi mare iubitor al istoriei noastre militare.
Plecând de la prevederea statutară privind
participarea A.N.C.M.R.R. la educarea
tineretului în spiritul dragostei faţă de
patrie, de trecutul glorios al poporului

român şi de tradiţiile armatei”, activitatea
organizată în sediul Şcolii Gimnaziale de
către filiala doljeană a fost bine primită de
către elevii şi dascălii acestei instituţii de
învăţământ  

Programul Simpozionului, însuşit şi
apreciat de primarul Oraşului Filiaşi Nicolae
Stăncioiu şi de directorul şcolii, prof. Alin
Mondescu a captat atenţia celor prezenţi
care, la rândul lor, nu s-au lăsat mai prejos   

Sub bagheta prof. Damian Negoescu
corul Şcolii Gimnaziale a interpretat
poeticele piese muzicale: Imnul de stat, Tre -
ceţi batalioane române Carpaţii, Doamne,
ocroteşte-i pe români ş.a,, armonizate fericit
cu recitările tematice ale elevilor Minodora
Ruicu, Robert Gulea şi Alexandra Dinu, ale
căror glasuri cristaline au umezit obrajii
asistenţei. Au urmat alocuţiuni şi comunicări
prezentate de reprezentanţi ai administraţiei
locale, ai corpului didactic, ai invitaţilor la
eveniment. Spicuim din conţinutul acestora:

„Îmi amintesc cu multă plăcere, când,
copil fiind, priveam cu emoţie formaţiunile de
ostaşi care treceau cântând spre locurile de
instruire. Uniforma şi mişcările lor pline de
graţie şi vigoare mă entuziasmau. Mă des -
copeream, în semn de respect, aşa mă
învăţaseră părinţii - îşi începe expozeul său
domnul Petre Gigea-Gorun, scriitor şi
publicist craiovean, care a acceptat să
participe la Simpozion la cererea filialei
doljene. Eu am fost ambasador şapte ani în
Oraşul Luminilor şi am reprezentat cu cinste
interesele României. Ambasadori sunt şi
cadrele militare. Eu aşa le văd. Acolo unde
sunt ele, mă bucur să fiu şi eu. Suntem purtaţi
de aceleaşi simţăminte. De aceea sunt prezent
şi la acest moment comemorativ. Cei doi eroi

ÎN MIJLOCUL ELEVILOR ŞI DASCĂLILOR
Colonel (r) SERGIU  PICIORUŞ

Purtător de cuvânt al Filialei Judeţene “Mihai Viteazul” Dolj a A.N.C.M.R.R.
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ai Filiaşului sunt şi ei înscrişi în cartea de
istorie, cartea de căpătâi a românului. Este o
mare onoare şi datorie pentru contemporani
să cinstească eroii lor. Fie ca astfel de
aniversări istorice de suflet să le întâlnim pe
tot cuprinsul României”, conchide excelenţa
Sa, ex-ambasadorul.

Directorul Şcolii Gimnaziale, prof. Alin
Mondescu îşi aminteşte: „Deşi orfani de
ambii părinţi din fragedă copilărie, cei doi
fraţi eroi au avut puterea şi dorinţa să fie elevi
de excepţie în toate formele de învaţământ,
elementar şi liceal. Orfani de părinţi dar nu şi
de comunitate. Memoria lor nu este lăsată în
întuneric ci este adusă mereu la lumina vieţii
de fiecare zi. Este veşnic laolaltă în amintirea
generaţiilor de astăzi şi de mâine”.

La  rândul  său,  vicepreşedintele  Filialei
Dolj  „Mihai Viteazul”  a  A.N.C.M.R.R.,
Colonelul (r) Dumitru Băluţă, reţine
atenţia celor prezenţi în sală cu următoarele
mărturisiri de suflet: „Sunt mândru - şi o spun
cu mare bucurie - că pilda celor doi eroi
artilerişti, maiorul şi capitanul post-mortem
Ion, şeful artileriei R3 I. şi Constantin, co -
mandant de baterie de aruncătoare mi-au
insuflat dorinţa fierbinte să urmez şi eu
aceeaşi carieră militară, de artilerist. Erau
consătenii mei, şi i-am purtat şi îi port în inim
mea. Au jurat să slujească ţara ca şi tatăl lor
la Mărăşeşti,  pe care abia de-l cunoscuseră
înainte de a pleca la datorie, fără întoarcere.
M-a impresionat faptul cum cei doi fraţi, de
atâta iubire, îi apropia nespus de mult
destinul. Iată ce scria mezinul, Constantin,
atât de tulburător, prietenei sale din Craiova,
scrisoare pe care camarazii săi, consternaţi
de durere au găsit-o în buzunarul vestonului,
în dreptul inimii: «Când vei primi această
scrisoare nu voi mai fi în viaţă nici eu.
Moartea lui Nelu mi-a zdrobit inima... Vestea
morţii fratelui meu a venit ca un buzdugan
lovindu-mă în frunte. A fost ucis de un snop de
mitralieră ca şi tata la Mărăşeşti... Cei din

jurul meu caută să ma îmbărbăteze. Simt că
voi cădea şi eu tot cu faţa la duşman, cum a
facut-o cu bărbăţie Nelu şi tata. Singura mea
dorinţă este ca jertfa noastră să nu fie
zadarnică”.

Urmează prezentarea doamnei ing.
Dorina Bralostiteanu, şef Birou Bibliotecă
Orăşenească Filiaşi, care proiectează pe un
imens ecran imagini ale Cimitirului de
onoare românesc din ZVOLEN (Slovacia).
Imagini răscolitoare, de admiraţie celestă,
acolo unde şi osemintele celor doi eroi ai
Filiaşului, dau mărturie neţărmuritei lor
iubiri de patrie, de neam românesc, de
umanitate. La care, toată suflarea prezentă în
sală, răspunde cu pioşenie şi nedisimulată
recunoştinţă: „Dumnezeu să-i odihnească în
pace!”.

Marcaţi de emoţia atotcuprinzătoare
din sală, domnii Col. (r) Grigore Păsărin,
preşedintele Filialei „Fraţii Buzeşti” a A.N.C.E
„Regina Maria” şi Cdor. (r) Octavian Coco -
ceanu, preşedintele Filialei „Mihai Viteazul”
a A.N.C.M.R.R. „Al. I. Cuza” înmâ nează par -
ticipanţilor la Simpozion zeci de Diplome şi
Menţiuni comemorative dedicate eveni -
mentului. 

Şi finalul acestei întâlniri sărbătoreşti
este la fel de meditativ - Dezvelirea An sam -
blului statuar  memorial  al  fraţilor  Ra -
coţeanu care  stă  pavăză  la  intrarea  Şcolii
Gimnaziale: maiorul post-mortem Ion Ra -
coţeanu, şeful artileriei R 3 I., decorat cu
„Steaua Roşie” şi Ordinul „Mihai Viteazul”;
căpitanul post-mortem Constantin Raco -
ţeanu, decorat cu „Steaua Roşie” şi Ordinul
„Coroana României cu Spade”.  Tedeumul
săvârşit în cinstea eroilor martiri şi
depunerea de flori invită la meditaţie,
îndeamnă întreaga asistenţă la iubire de
neam şi de istorie.

O concluzie care se desprinde este aceea
că astfel de activităţi unesc şi cimentează
conştinţele.  
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În perioada 25.03-15.04 a.c. a avut loc la
Bucureşti cea de a XVI-a ediţie a Expoziţiei
Filatelice Sădirea arborilor, activitate care
şi-a propus, ca şi precedentele, să contribuie
la educarea cetăţenilor cu privire la nece -
sitatea dezvoltării suprafeţei împă durite a
ţării şi a spaţiilor verzi, precum şi protejarea
acestora. 

Această expoziţie a fost organizată de
către Asociaţias Filateliştilor din Bucureşti şi
Clubul Filatelic al Cercului Militar Naţional,
cu sprijinul Regiei Naţionale a Pădurilor
–ROMSILVA. Cu această ocazie au fost
realizate două plicuri tematice, două
ştampile poştale, Catalogul expoziţiei şi
Diploma de Onoare a Expoziţiei, toate cu
tematică forestieră – faună şi floră. 

În cadrul expoziţiei au fost prezentate
colecţii specifice temei, ale filateliştilor din
Capitală şi cinci localităţi din cinci judeţe:
Suceava, Sibiu, Galaţi, Caraş-Severin şi
Prahova. 

Din Comitetul de onoare al Expoziţiei
Filatelice Sădirea arborilor au făcut parte:
dr.ing. Adam Crăciunescu, director general al
ROMSILVA, Andrei Ioan Chiliman, primarul
Sectorului 1 Bucureşti, Gl.(r) prof. univ. dr.
Mihai Iliescu, preşedintele A.N.C.M.R.R.,
Gl.bg.(r) Stan Constantinescu, preşedintele
Filialei A.N.C.M.R.R. Sector 1, Col. dr. Cristian
Dorca, directorul Cercului Militar Naţional,
Şerban Drăguşanu, preşedintele Asociaţiei
Filateliştilor Bucureşti, Col.(r) dr. Ioan
Daniliuc, vicepreşedintele Asociaţiei Fila -

teliştilor Bucureşti, Gl.(r) dr. Marian Vasile,
preşedintele Grupării Tematice de Filatelie
Polară şi ing. Eugen Milea, director general al
Administraţiei Domeniului Public Sector 1.   

Comitetul de organizare a expoziţiei a
avut în fruntea sa pe Col.(r) Gheorghe
Cotolan, prim vicepreşedinte al Filialei
Sector 1 Bucureşti a A.N.C.M.R.R.  

Cu această ocazie, preşedintele
A.N.C.M.R.R. domnul General (r) prof. univ.
dr Mihai Iliescu a transmis un mesaj pe care
îl prezentăm în continuare. 

INFORMARE

EXPOZIŢIA FILATELICĂ 
SĂDIREA ARBORILOR

Colonel (r) ing. MIRCEA  CORNELIU ALEXE
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Este semnificativ faptul că în

perioada în care mediul natural al ţării

noastre este su pus unor distrugeri fără

precedent, Asociaţia Filateliştilor din

Bucureşti, prin Clubul Filatelic al Cercului

Militar Naţional, în colaborare şi cu spri ji -

nul Regiei Naţionale a Pădurilor ROM -

SILVA, organizează Expoziţia Filatelică

SĂDIREA ARBORILOR 2015.

Semnificaţia evenimentului este dată

şi de faptul că, după cum se ştie, acţiunile

Armatei sunt nemijlocit legate de mediul

natural al ţării şi de aceea, acesteia nu-i

este indiferentă atitudinea faţă de tot

ceea ce constituie zestrea naturală a ţării

– păduri, ape şi câmpii.

Ca structură asociativă reprezenta -

tivă cu o îndelungată legitimitate istorică

a ca drelor militare în rezervă şi în re tra -

gere pro venite din rândurile Armatei Ro -

mâne, adre săm un respectuos salut ostă -

şesc acestei ini ţiative, organizatorilor ei,

odată cu urarea de succes deplin. 

Suntem încrezători că expoziţia va

trezi în conştinţa vizitatorilor o mai mare

grijă faţă de mediul natural, hotărârea de

a face tot ce depinde de ei pentru a opri

distrugerea acestuia, în contextul atenţiei

deosebite pen tru viitorul poporului

român. 

General (r) prof. univ. 

dr. Mihai Iliescu   

v

MESAJUL PREŞEDINTELUI A.N.C.M.R.R.
,,Alexandru Ioan Cuza”
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D
in iniţiativa preşedintelui
A.C.Ch.M.R.R., domnul General de
brigadă (r) ing. Gheorghiu Cristian

Petru şi a preşedintelui filialei acesteia din
Buzău, domnul Colonel (r) Cornea Ion, s-au
organizat în ultimul timp, circuite itinerante
prin ţară, în toate zonele unde au funcţionat
unităţi  şi  formaţiuni ale armei noastre, cu
oca zia zilelor aniversare ale acestora. S-au
purtat  discuţii despre  organizarea  activi -
tăţilor, despre  înfiinţarea  de noi filiale şi am
adus în cadrul acestora, în prim plan, fapte şi
împliniri din timpul activităţii noastre ca
ofiţeri activi, care ar putea face obiectul unor
memorii. Ca urmare a  acestor activităţi, în
anul 2014 s-a reuşit înfiinţarea a încă  două
subfiliale  în  garnizoanele Vaslui şi Iaşi, iar
numărul membrilor asociaţiei a depăşit 200
de persoane. Ne aşteptăm ca, în urma
activităţilor desfăşurate, să mai înfiinţăm şi
alte  filiale (subfiliale) în Municipiile Oradea,
Cluj Napoca, Craiova şi Constanţa.                                                                                                                     

O altă direcţie de acţiune importantă a
Consiliului Director al Asociaţiei este aceea
privind îmbunătăţirea conţinutului vieţii
interne a acestei structuri asociative, în
lumina Statutului, a obiectivelor stabilite la
cea de a VII-a Conferinţă Naţională a
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan
Cuza”, precum şi a Hotărârilor  Şedinţelor
Consiliului  Director  al  A.N.C.M.R.R.,  dar  şi
cele ale A.Ch.M.R.R. 

Ne-am propus şi în cea mai mare parte
am reuşit, să organizăm şi să participăm la

zilele care marchează fapte din istoria ţări şi
ale armatei sale şi la activităţile desfăşurate
cu ocazia sărbătorilor naţionale, organizate
de A.N.C.M.R.R. sau de asociaţia noastră.  

Ne implicăm cu multă seriozitate în
activitatea de cunoaştere şi consemnare a
faptelor din istoria armei din care facem

parte. În toate adunările trimestriale ale
asociaţiei (filalelor) s-au analizat cu multă
atenţie şi problemele descoperite pe timpul
cercetării şi studierii faptelor în strânsă
legătură cu istoria armei şi în corelaţie cu
istoria armatei şi istoria naţională.
Remarcăm activitatea domnului General de
brigadă (r) Dănilă Ion, care pregăteşte eu
multă minuţiozitate informări foarte
interesante referitoare în acest sens,  pe care
le prezintă cu ocazia adunărilor asociaţiei.   

Prin munca dusă cu seriozitate de
Consiliul Director s-a reuşit să se îmbu -
nătăţească activitatea editorială a asociaţiei.
Cu sprijinul filialelor (subfilialelor) s-a reuşit

DIN  V IAŢA  ASOCIAŢI ILOR AF IL IATE

PREOCUPĂRI  
DIN  VIAŢA  ASOCIAŢIEI NOASTRE

General-maior (r) ing. DUMITRU  PRUNACHE
Preşedinte de onoare al A.C.Ch.M.R.R.

La una dintre Adunările Trimestriale 
ale A.C.Ch.M.R.R.
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ca  la sfârşitul  anului 2014 să se editeze
,,Revista de chimie Militară nr. 5“. Ne
propunem ca în viitor să îmbunătăţim con -
ţinutul acesteia şi să edităm o revistă tip
,,Enciclopedie” cu componentele structurale
ale armei noastre şi cu ,,fişe  individuale
autobiografice” ale tuturor celor care
compun A. C. Ch. M. R. R.

De asemenea, pot afirma că s-a îmbu -
nătăţit şi diversificat atitudinea asociaţiei
(filialelor) faţă de toţi membrii săi (lor). Cu
ocazia ,,zilei de naştere” şi a onomasticii sunt
felicitaţi în ,,Observatorul Militar”, prin grija
domnului Colonel (r) Neagu Corneliu,
membru al Consiliului Director, iar în
adunările trimestriale ale asociaţiei (filialei),
sau cu alte prilejuri  importante,  celor care
au împlinit  vârsta de 80 de ani li s-au în -
mânat ,,Diplome de Excelenţă”.  De
asemenea, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă şi
ale primăverii organizăm adunări în cadrul
cărora felicităm pe toţi membrii asociaţiei  şi
participăm la o masă la care iau parte şi
soţiile noastre. La începutul acestui an l-am
sărbătorit pe domnul General de brigadă
(r) Iancu Ştefan cu ocazia împliniri
vârstei de 90 de ani, prilej cu care cei
prezenţi au subliniat meritele acestuia în
dezvoltarea Armei chimice.                                                                                                          

Membrii A.C.Ch.M.R.R. reprezentanţi ai
unor promoţii de absolvire a Şcolii şi ai
Academiei Militare” s-au întâlnit cu familiile,
la Baza de Instruire pentru  ,,Apărare CBRN
- Muscel”, în garnizoana chimiei militare
româneşti, Câmpulung-Muscel, pentru a
sărbători anii petrecuţi împreună. De regulă,
aceste sărbători au scos în evidenţă bucuriile
şi împlinirile individuale şi familiale şi au
reprezentat totodată  momente de recreere
şi de revedere a locurilor istorice, culturale şi
administrative din  zonă.

De asemenea, o parte dintre membrii
asociaţiei, absolvenţi ai Academiei Militare,
am fost invitaţi de Domnul Colonel prof.

univ. dr.  Miţuletu Ioan, să vizităm Uni -
versitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”,
pentru a descoperi modernizările faţă de
perioada când am învăţat noi. Ne-am
convins de dotarea modernă a acestei
instituţii de învăţământ, de perfecţionarea
acesteia la nivelul ţărilor din NATO. Cea mai
mare surpriză şi mulţumire sufletească am
avut-o când la  Biblioteca Universităţii  ni   s-
au  înmânat ,,,LISTE” cu ,,,manualele şi
articolele” publicate de  noi  în literatura
militară în decursul timpului şi care se
păstrează şi aici.

În anul 2015 ne propunem să fim şi mai
activi în îndeplinirea misiunilor statutare, să
participăm la zilele înfiinţării unităţilor de
profil, la întâlnirile cu colegii de armă,
precum şi să fim prezenţi la activităţile
organizate de A.N.C.M.R.R.

A.C.Ch.M.R.R. îşi aduce prinosul său de
recunoştinţă şi felicită A.N.C.M.R.R., care în
acest an sărbătoreşte împlinirea a 90 de ani
de la înfiinţarea Societăţii Ofiţerilor în
Rezervă Proveniţi din Activitate (S.O.R.P.A.),
25 de ani de la înfiinţarea A.N.C.M.R.R. şi 5
ani de la instituirea Zilei Rezervistului Militar.
Acestea constituie şi pentru noi un imbold de
a ne angaja să fim mai activi în cadrul
A.N.C.M.R.R., structură asociativă cu un
potenţial deosebit.  

O întâlnire de suflet a membrilor A.C.Ch.M.R.R.
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CURIER

1. Preşedintele Filialei Judeţene Vâlcea a
A.N.C.M.R.R., domul Colonel (r) Vasile Dabu
ne-a trimis la redacţie două materiale. Unul
dintre aceste materiale se referă la acti -
vitatea desfăşurată de filiala vrânceană cu
prilejul aniversării a 40 de ani de la inau gu -
rarea celui mai frumos şi spectaculos drum
transmontan - ,,Transfăgărăşanul”.

Din respect pentru cei care au trudit la
construirea acestei importante căi de
comunicaţie de interes naţional, la realizarea
căruia armata, în special unităţile de geniu,
au avut un rol deosebit, consemnăm câteva
date despre aceasta.

Transfăgărăşanul (D.N.7C) este cel mai
frumos şi spectaculos drum transmontan din
România şi din lume.

D.N.7C  începe de la ieşirea N. Piteşti –
Curtea de Argeş, - Căpăţâneni – Barajul
Vidraru – Piscu Negru – Bâlea Lac – Bâlea
Cascadă – Cărţişoara – E68 (Făgăraş-Sibiu)
şi are  o lungime de 91,600 km. şi altitudinea
maximă de 2042 m. la ieşirea din tunel în
partea de nord.

Armata României a avut o contribuţie
esenţială la construirea acestui mare
obiectiv. Misiunea de a construi drumul a
fost încredinţată R.1 Ge. ,,Alexandru Ioan
Cuza” din Râmnicu Vâlcea, comandat de Col.
Ştefan Bediu. Lucrările au început în martie
1970, de la ambele capete, iar din anul 1971
lucrările de pe versantul nordic au fost
preluate de R.2 Ge ,,Alba Iulia”. comandat de
Col. Nicolae Mazilu. 

La proiectarea drumului au contribuit:
Ministerul Transporturilor şi Telecomunica -
ţiilor, sector contur lac (29,613 km); Minis -
terul Economiei Forestiere şi Materialelor de
Construcţii, sector Valea Caprei – tunel
(25,800 km); Institutul de Proiectări Dru -
muri Forestiere Braşov, sector Nord (35.300
km), Ministerul Energiei Electrice, tunel
(884 m – cel mai lung tunel din România).

De-a lungul drumului au fost construite 833
podeţe şi 27 viaducte. Pentru executarea
lucrării au fost realizate circa 4 milioane m³
terasamente, 290 de mii m³ fundaţii, 598 mii
m³ suprastructură, 290 mii m³ zidărie şi au
fost folosite peste 6 milioane kg. explozibil,
zeci de mii de maşini şi utilaje. 

Construirea Transfăgărăşanului a cerut
şi mari sacrificii umane. Cifrele ofciale arătau
că 40 de oameni au murit în timpul lucrărilor,
dar neoficial se pare că victimele au fost mult
mai numeroase. 

Militarii genişti de ieri au construit cu
braţele lor un drum de vis, au lăsat în urma
lor măreaţa epopee a Transfăgărăşanului. În
semn de recunoştinţă faţă de militarii genişti,
faţă de armată, la inaugurarea oficială a
drumului au fost dezvelite şi două monu -
mente închinate militarilor care au contri -
buit, inclusiv cu viaţa lor,  la construirea
acestuia. Astfel, pe versantul nordic, la cota
1200 se află monumentul ,,Poarta Ge -
niştilor”, iar mai sus, la cota 1600 se află
monumentul ,,Poarta întâlnirii”, marcând
zona în care s-au întâlnit, la 16 august 1971
cele două unităţi de geniu care au început
lucrările concomitent de la cele două capete
ale drumului. Exemplul acestor eroi genişti,
ca şi numeroase alte exemple ale înaintaşilor,
trebuie să îndemne pe cei de azi să continue
munca pentru prosperitatea României de azi
şi de mâine.        

2. a) Filiala Judeţeană  Suceava
,,Petru I. Muşat” a A.N.C.M.R.R. a sărbătorit
Ziua Unirii Principatelor printr-un sim po -
zion cu tema: ,,156 de ani de la Unirea Prin -
cipatelor Române“. Programul acestei
manifestări a cuprins expunerile: 1) Unirea
Principtelor Române – eveniment de răs -
cruce din istoria multimilenară a poporului
român (C.A. (r) Ivanasciuc Ioan);   2)
Alexandru  Ioan  Cuza,  un  domnitor  pentru
toţi  românii  (Col.(r) Acatincăi Ioan);             
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3) Modernizarea instituţiei militare în
timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza
(Gl.bg.(r) Cojocaru Zaharia); 4) Ecoul inter -
naţional al  Unirii Principatelor Române
(Cdr.(r) Sahlean Dumitru); 5) Generalul Ion
Emanoil Florescu (1819-1893) (Gl.bg.(r)
Cojocaru Zaharia). 

b) Tot la  filiala suceveană a
A.N.C.M.R.R., la sfârşitul lunii februarie a.c. a
avut loc o sesiune de referate pe tema
,,Riscuri şi ameninţări la adresa
securităţii naţionale,din perspectivă
globală, ca urmare a acţiuilor specifice
terorismului.”. Cu această ocazie au fost
prezentate materialele: 1) Riscuri şi ame -
ninţări la adresa securităţii naţionale din
per s pectivă globală, (Gl.bg.(r) Cojocaru
Zaharia); 2) Componente, modalităţi şi
acţiuni specifice pentru contracararea şi
combaterea terorismului. (Gl.(r) N. Chep -
tănaru); 3) Manipularea nformaţională,
componentă a agresiunii psihologice în plină
ascensiune. (Col.(r) Lupoaie Ovidiu);
4) Securitatea cibernetică, Războiul ciber -
netic, Sistemul cibernetic, Crima cibernetică.
(Col.(r) ing.dipl. Seseman Toader); 5)
Ameinţările hibride şi securitatea naţio -
nală.(Col.(r) Niga Neculai).   

3. a) Domnul Colonel (r) Victor
Neghina ne-a trimis la redacţie un material
cu privire la Hotărârea de Guvern nr. 164 /
2015, prin care anul 2015 a fost declarat
Anul Veteranilor de Război şi ne
informează că veteranii de război sibieni au
sărbătorit Ziua Veteranilor de Război la 29
aprilie a.c în baza acestei hotărâri.

În Judeţul Sibiu au avut loc, cu acest
prilej, activităţi în cadrul structurilor militare
ale M.Ap.N. şi M.A.I. cuprinzând programe
cultural-artistice, întâlniri cu veteranii de
război, vizionări de filme documentare şi
prelegeri privind participarea Armatei
Române în cel de Al Doilea Război Mondial,
expoziţii cu imagini din arhivă ş.a.  

La Academia Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” a avut loc simpozionul cu tema

„Armata Română în cel de Al Doilea Război
Mondial”, în cadrul căruia a fost evocată şi
participarea Şcolii Militare de Ofiţeri Activi
nr. 2 Infanterie „Principele Carol I” din Sibiu
(actuala Academie) la luptele desfăşurate în
perioada 23 august 1944 – 25 octombrie
1944.   

Manifestările dedicate Zilei Veteranilor
de Război în garnizoana Sibiu, în alte
garnizoane şi localităţi din judeţul Sibiu, au
cuprins ceremonii publice, religioase şi
militare,  depuneri de coroane şi jerbe de
flori la Cimitirul Eroilor din Pădurea Dum -
brava, la Monumentul Ostaşului Român din
toate timpurile, la Cimitirul eroilor din Dealul
Dăii. Împreună cu reprezentanţii structurilor
militare sibiene şi ai autorităţilor locale, ai
structurilor învăţământului sibian, la aceste
manifestări şi-au adus contribuţia Filiala
Judeţeană Sibiu a A.N.C.M.R.R. (preşedinte
col. (r) Ioan Părean) şi Filiala A.N.C.M.R.R.
din M.A.I. (preşedinte col.(r) Valer Hodorog).  

b) Tot domnul colonel (r) Victor
Neghină ne-a mai trimis: un articol intitulat
,,Pro Memoria”, referitor la înfiinţarea la
Sibiu, în anul 1918, a Regimentului 90 In -
fanterie, prima unitate militară românească
din Transilvania şi Banat, după făurirea
României Mari la 1 decembrie 1918: un ma -
terial despre GHEORGHE LAZĂR, fondatorul
învăţământului în limba română, apreciat de
Nicolae Iorga ca ,,Întâiul mare dascăl de
limba română şi de ideal naţional”, precum şi
o prezentare a numărului 4/2014 al revistei
tri mestriale ,,Rezervistul Sibian” , revistă
de istorie şi cultură, editată de Filiala Jude -
ţeană Sibiu „General Ilie Şteflea”, a Asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” ,  în cola -
borare cu Filiala Sibiu a Asociaţiei Naţionale
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
din Ministerul Administraţiei şi Internelor.   

Gl.bg.(r) dr. Gheorghe Creţu
Col.(r) ing. Mircea Corneliu Alexe 
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P
araşutişti sunt unii dintre cei mai cu -
rajoşi oameni. Viaţa paraşutistului se
desfăşoară în cer şi este bogată ca şi a

cerului. Nu are o limită unde să se in -
struiască, la ce înălţime să lucreze.  Cerul
patriei este terenul său de instrucţie, a doua
casă a sa. Este frate cu soarele, astrul zilei
care îl încălzeşte în zborul său, are grijă de el.
Luna şi stelele îi sunt surori, pentru că se
orientează după ele, îi direcţionează viaţa
spre înălţimi şi constituie busola după care
se orientează.  Pământul este părintele său,
fiinţa scumpă a inimii sale, care, atunci când
se află în aer, reprezintă pentru el lumină,
speranţă. După ce se termină zborul, de
bucurie, de dragoste mângâie pământul cu
recunoştinţă. 

Când a trecut în rezervă, după 30 de ani
de salturi cu paraşuta,  Plutonierul adjutant
şef Nicolae Dumitrache s-a închinat şi a
mulţumit Domnului că a avut grijă de el, să
revină mereu cu bine pe pământ. 

,,De acum înainte trâiesc numai pe
pământ.  Stresul, neprevăzutul, au dispărut
pentru totdeauna din viaţa mea. ” şi-a spus
el.  Se simţea însă legat cu mii de fire de cei cu
care lucrase.

Paraşutiştii sunt plini de dragoste şi
respect pentru semenii lor. Îşi aminteşte o
întâmplare petrecută când copiii lui şi ai
soţiei sale Anişoara, care acum sunt studenţi,
erau mici. În acea noapte s-a dat alarma la
unitate. Comandantul unităţii, care locuia în
acelaşi bloc cu el,   i-a spus că vor pleca îm -
preună cu maşina unităţii. Era însă într-o
mare încurcătură. Soţia sa, cadru medical,
era în tură de noapte şi nu putea să-şi lase
copii singuri. Comandantul i-a propus să lase
copii la el acasă, în grija soţiei sale. Când au
aflat acest lucru copii au refuzat, au început
să plângă. ,,Mergem şi noi la unitate, nu te
lăsăm singur tati”, a spus băieţelul, care fiind
mai mare începuse să priceapă. ,,Vrem să

vedem cum te urci în cer, cum cobori din cer,
să fim lângă tine”. 

Comandantul a luat fetiţa în braţe, iar
tatăl pe băiat. La apel, şeful de stat major a
constatat că unitatea are doi ,,paraşutişti” în
plus, copii plutonierului Dumitrache. ,,Nene,
suntem şi noi paraşutişti, să ne dai şi nouă
câte o paraşută”, i-a spus băieţelul şefului de
stat major. 

Avioanele erau gata de decolare. Pentru
copii, zgomotul făcut de acestea era infernal.
Copii l-au urmărit pe tatăl lor până când
acesta s-a urcat în avion.  După un sfert de
oră, când avionul se afla la altitudinea de
2000 metri, a început lansarea paraşutiştilor,
iar cerul  s-a acoperit de flori umane, de zeci
de paraşute. Când s-a deschis paraşuta
primului militar şi copii au aflat că acesta
este chiar tatăl lor, bucuria şi mândria lor
erau nemăsurate. Au urmărit apoi toate miş -
cările pe care le făcea în zbor paraşutistul.şi
aşteptau cu nerăbdare revenirea pe pământ
a tatălui lor.  Când paraşuta tatălui lor a atins
pământul, bucuria copiilor a fost şi mai mare,
au fugit în întâmpinarea celui care revenise
din cer, l-au îmbrăţişat şi erau mândri de
tatăl lor, care cucerise cerul. 

Plutonierul ajutant şef Nicolae
Dumitrache a reuşit în întreaga sa activitate
ca toţi paraşutiştii pe care i-a avut în
subordine să iubească cerul şi această armă
a celor curajoşi.

După trecerea sa în rezervă, pluto nierul
adjutant şef  Nicolae Dumitrache s-a stabilit
în satul drag inimii lui, satul Caragea,
Comuna Luciu, Judeţul Buzău. Încă înainte cu
2-3 ani de momentul pensionării a început
să-şi construiască o casă cu un etaj, care
acum este aproape terminată. În timp ce
lucrează sau în momentele de răgaz, privirile
sale se îndreaptă spre cerul care i-a fost
întotdeauna un prieten drag, iar gândul il
poartă către paraşutiştii lui.

Colonel (r)  ION  GH. TOMA

30 DE ANI DE SALTURI DIN CER
ECOURI
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L
a 1 iulie 1860, prin Ordonanţa nr. 63 a
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, s-a
înfiinţat prima unitate cu atribuţii de

pază şi ceremonial din istoria Armatei
Române moderne. Astfel, ordonanţa pre -
vedea că Batalionul III din Regimentul 5 se
va detaşa din acest Regiment şi, prin com -
pletare, va forma Batalionul de vânători.
(Monitorul Oastei nr.34, septembrie 21, Anul
I). Unitatea era  subordonată direct Minis -
terului de Război având ca efective 32 ofiţeri

şi subofiţeri, respectiv 886 soldaţi, iar ca
misiuni: pregătirea militară specifică
oricărei unităţi de dorobanţi; apărarea curţii
princiare şi pe Înălţimea Sa Domnitorul
Ţării; executarea onorurilor ce se dădeau la
palatul domnesc; asigurarea pazei unor
instituţii publice, în primul rând a Minis -
terului de Război dar şi a unor înalţi dem -
nitari. 

Denumirea  acestei prime unităţi de
gardă era Batalionul 1 Tiraliori (tiralieur

fiind un neologism provenit din limba fran -
ceză care denumea infanteristul însărcinat
cu misiuni de cercetare) şi avea un fanion de
mătase verde, pe care erau brodate cu fir
galben o coroană de lauri şi un corn de
vânătoare. În 1861, cu prilejul mutării
Batalionului 1 Tiraliori de la Iaşi la Bucureşti,
în Registrul său istoric găsim denumirea de
Batalionul 1 Vânători, menţionându-se în
Registru că este „primul corp de trupă de
gardă al armatei române”. Unitatea avea

cazarma în Bucureşti,
aproape de Palatul
domnesc, pe dealul
Cotrocenilor. 

După anul 1860,
în România numărul
unităţilor cu misiuni
specifice de protocol a
crescut, ele având
valoare batalion, re -
giment şi/sau brigadă,
având diferite denu -
miri onorifice dar ele
erau concepute, în

primul rând, ca unităţi luptătoare şi în al
doilea rând ca unităţi de reprezentare şi
protocol. Astfel, unităţile de gardă au
participat la războiul de Inde pendenţă,
1877-1878, la luptele Primului Război
Mondial (1916-1918), în timpul celui de Al
Doilea Război Mondial (1939-1945),
distingându-se prin vitejie şi spirit de
sacrificiu, oştenii gardişti dovedind eroism
pe timpul campaniilor din Est, pe teritoriul
naţional şi din Vest pe teritoriile Ungariei şi
Cehoslovaciei.

155 DE ANI DE ISTORIE A UNITĂŢILOR 
DE GARDĂ DIN ARMATA ROMâNIEI

CARMEN  NEGOIŢĂ

ANIVERSĂRI . . .  ANIVERSĂRI . . .  
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Cu toate că militarii unităţilor de gardă
au fost citaţi  pentru faptele eroice în
campanie, iar drapelele lor de luptă au fost
decorate cu înalte distincţii, în semn de
recunoaştere pentru jertfă şi  vitejie,  în anul
1948, unităţile de gardă au fost desfiinţate,
iar pentru  asigurarea misiunilor de cere -
monial militar a fost înfiinţat Batalionul de
Gardă Republicană. 

În perioada 1960-1963, numărul cere -
monialelor a cunoscut o creştere explozivă,
depăşind capacitatea reală a unităţii. Astfel,
în anul 1964, se impune necesitatea creării
unei noi unităţi destinate executării misiu -
nilor de pază şi ceremonial, care să ducă mai
departe tradiţia militară românească în
acest domeniu – Regimentul de Gardă.
Muzica militară a Regimentului 46 Trans -
misiuni devine fanfara unităţii de gardă. În
acelaşi an, cu prilejul sosirii în ţara noastră a
preşedintelui Republicii Yemen, Regimentul
de Gardă execută primul său ceremonial.
Garda de onoare era echipată în ţinută kaki
de doc, cu cască, uniformă comună militarilor
armatei. În anul 1970 se instituie o uniformă
specifică de gardă compusă din costum
bleumarin, cămaşă albă, cravată neagră,
cizmă şi centură ham albă. Se marca reve -
nirea la o ţinută tradiţional românească a
uniformei de ceremonie. 

În decembrie 1989, oştenii Regi men -
tului 30 Gardă, alături de întreaga Armată
Română,  a răspuns „prezent” la chemarea
ţării, apărând cu preţul sângelui tânăr
idealurile de libertate. Gardiştii şi-au făcut
datoria. Oştenii regimentului au asigurat
protecţia obiectivelor încredinţate şi aşa
cum scrie în Registrul istoric: „toate misiu -
nile şi ordinele primite în această perioadă
(22-31 decembrie) au fost înde plinite…
obiectivele şi zonele în care s-a  acţionat au
fost păzite şi apărate fără a avea pagube
materiale importante sau să fie distruse..”.
Din cei 221 de morţi şi 663 de răniţi, jertfa

Armatei Române în acel decembrie însân -
gerat, 15 eroi martiri şi 30 de răniţi au fost
daţi de Regimentul de Gardă. Glorie eternă
eroilor gărzii ! La împlinirea unui an de la
urcarea la ceruri a camarazilor noştri, în
decembrie 1990, are loc dezvelirea monu -
mentului dedicat memoriei celor 15 eroi-
martiri. Recunoaşterea acestei jertfe este
citarea pe armată şi transformarea unităţii
în Brigada 30 Gardă, la 01.03.1990, indi -
cativul de unitate militară, dislocarea şi
subordonarea rămânând neschimbate.

Un moment de mare semnificaţie şi
vibraţie istorică: la 25 octombrie 1991,
unitatea   participă la readucere în Capitală a
osemintelor Eroului Necunoscut al Ro âniei,
asigurând ceremonialele organizate la Mă -
răşeşti şi Bucureşti şi însoţirea cortegiului
funerar pe tot traseul din Moldova până în
capitală; de asemenea, din acel moment,
Brigada de Gardă primeşte misiunea de a
asigura paza permanentă şi executarea
ceremoniilor organizate la Mormântul
Ostaşului Necunoscut cu diferite prilejuri. În
acest scop brigada a destinat o  subunitate de
valoare companie.

În cadrul ceremoniei dedicate sărbă -
toririi Zilei Naţionale a României – 1 De -
cembrie 1991, Garda de Onoare a defilat
pentru prima dată în noua uniformă de
ceremonie. Această uniformă de ceremonie
este una dintre cele mai elegante din Europa,
preluând elemente tradiţionale într-o formă
modernă şi, alături de frumuseţea militarilor
gardişti, asigurând solemnitate şi măreţie
ceremoniilor executate. 

La 5 mai 1995 are loc ceremonia
înmânării noului Drapel de luptă al brigăzii
şi acordarea denumirii onorifice „Mihai
Viteazul” iar la 16 mai 2000, în semn de
apreciere pentru  modul de îndeplinire a
misiu nilor primite, în cazarma brigăzii, în
prezenţa unor numeroşi invitaţi şi a
întregului efectiv, Drapelul de luptă al unităţii
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este decorat de Preşedintele României cu
Ordinul Naţional „Steaua României” în grad
de Cavaler. 

La 23 aprilie 1995, după o întrerupere
de 45 de ani,  are loc oficierea unei slujbe
religioase în cazarma unităţii; din acest
moment preotul militar şi rugăciunea vor
însoţi militarii Brigăzii de Gardă, iar la 12
noiembrie 1998, reluând o tradiţie militară
românească interbelică, unitatea are ca
ocrotitor spiritual pe Sfântul Mare Mucenic
Mina şi se hotărăşte înălţarea unei biserici
cu acest hram în incinta unităţii, a cărei
piatră de temelie se va sfinţi la 20 aprilie
2003. La 20 septembrie 2009, într-o
frumoasă duminică personalul Regimentului
30 Gardă „Mihai Viteazul” are fericirea unei
mari sărbători-Târnosirea bisericii militare
cu hramul Sfinţii Mari Mucenici Mina,
Făcătorul de Minuni şi Gheorghe, Purtătorul
de Biruinţă, biserică sfinţită de Preafericitul
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române însoţit de un sobor de preoţi.

În anul 2001, Brigada se transformă în
Regimentul 30 Gardă şi Protocol „Mihai
Viteazul” iar în anul 2006 denumirea
unităţii devine Regimentul 30 Gardă „Mihai
Viteazul”. 

La 1 iulie 2010, Regimentul 30 Gardă
„Mihai Viteazul” a organizat şi desfăşurat un
program de activităţi demn de această
frumoasă vârstă-150 de ani de existenţă.
Programul a debutat, la orele dimineţii, cu
ceremoniile din Parcul Carol I: decorarea
Drapelului de luptă cu cea mai înaltă
distincţie a statului român acordată unei
unităţi militare, Ordinul „Steaua României”
în grad de ofiţer; de asemenea unitatea de
gardă a mai primit Emblema de Onoare a
Statului Major General şi Emblema de
Onoare a Statului Major al Forţelor Terestre.

În cazarma unităţii din B-dul Gl. Vasile Milea,
a urmat Ziua Porţiilor Deschise, cu un
moment important al programului: inau -
gurarea Sălii de tradiţii a unităţii, o realizare
deosebită, care  a presupus, într-un timp
foarte scurt, un efort fizic şi intelectual demn
de toată lauda. Aprecierile au fost pe măsura
demersului, toţi cei prezenţi admirând
frumuseţea sălii, valoarea exponatelor şi
importanţa dată istoriei unităţilor de gardă.
Aşa cum este şi firesc, ce am fi fără istorie !? 

Regimentul 30 Gardă reprezintă elita
Armatei României, câştigându-şi acest
renume prin pregătire, devotament, fru -
museţe şi prestanţă, impunătoarea ţinută de
ceremonie dar şi prin valoarea umană a
colectivului – gardiştii reprezentând demn
Ţara, Armata şi unitatea căreia i-au jurat
credinţă sărutând mătasea sfântă a Trico -
lorului. În ţară dar şi în afara hotarelor,
militarii gardişti sunt adevăraţi ambasadori
ai instituţiei militare dar şi ai României.

Gardist nu te faci ! Gardist eşti sau
nu…şi asta în fiecare clipă a vieţii tale !  Până
la ultima. 
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Cărţi... 

TANCURILE, 95 DE ANI
DE EXISTENŢĂ ÎN AR -
MATA ROMâNIEI 1919
– 2014

C
artea de faţă este rodul muncii neo -

bosite, de ani de zile, a autorului aces -

teia,  Colonel (r) George D, Gheor -

ghiu, un om care a iubit şi iubeşte arma

tancuri, din care a făcut parte timp de peste

40 de ani,

Pornind de la întâiul Batalion de

Tancuri, care îşi face apariţia în armata

României la 1 august 1919, la Mihai Bravu,

dotat cu tancuri franceze ,,Renault FT 17”,

autorul urmăreşte apoi în cele 18 capitole ale

cărţii, desfăşurate pe 645 de pagini, drumul

acestei arme în cei 95 de ani de existenţă. 

Cea mai mare parte din cuprinsul cărţii

se referă la perioada august 1919 – mai

1945, perioadă care cuprinde, pe de o parte,

măsurile întreprinse pentru formarea unei

mari unităţi, respectiv Divizia 1 Blindate

,,România Mare” şi  apoi folosirea acesteia

în acţiunile militare la care România a luat

parte - în est şi vest -  în cel de Al Doilea

Război Mondial. 

Partea a doua a cărţii aduce în prim plan

secvenţe semnificative din evoluţia U şi MU

de tancuri, între anii 1949 – 1989, perioadă

de timp pe care autorul o împarte în trei

părţi; 1950-1960, 1960-1970 şi 1970-1989. 

În toate aceste perioade, chiar dacă

fiecare a avut un anumit specific, accentul a

fost pus pe pregătirea ofiţerilor, maiştrilor

militari şi subofiţerilor, înzestrarea marilor

untăţi şi unităţilor de tancuri şi judicioasa

dislocare a acestora. 

Partea a treia a lucrării conţine aspecte

ale restructurării acestei arme după anul

1989, dar şi preocuparea care se manifestă în

prezent pentru modernizarea tehnicii

blindate de tancuri.

Cartea cuprinde un însemnat număr de

fotografii, ordine de zi, microbiografii şi

altele, care întregesc mulţimea de informaţii

pe care autorul le pune la dispoziţia

specialiştilor şi cititorilor interesaţi. 

Cartea a fost tipărită la Editura Lunina

Tipo  - Bucureşti. 

Felicitări domnule Colonel !              

SEMNAL



72 Rezerva  Oştirii  Române

DESTINE

D
upă ce a scris monografiile satelor
tran silvane  Căşei şi  Jichişul de Jos,
Colonelul (r)  Pop Rubin Teofil

pune la dispoziţia iubitorilor de istorie
lucrarea de faţă, intitulată simplu  ,,Destine”.
O sinteză a istoriei poporului român ale cărui
personalităţi din diferite domenii, au con -
tribuit, în timp, la consolidarea şi înălţarea
acestuia, făcându-l  totodată cunoscut şi
dincolo de fruntariile  ţării. 

Cele două capitole de bază ale lucrării:
,,Destine – un popor” şi  ,,Destine – oa -
meni”, strâns legate între ele, realizează o
trecere în revistă a principalelor momente
care au marcat istoria  zbuciumată  a  po -
porului român, pe care oamenii şi per so na -
lităţile sale s-au străduit în permanenţă să-l

modeleze. 
O idee care străbate ca un fir roşu cele

două capitole  ale lucrării este aceea a dorin -
ţei celor trăitori pe aceste locuri din cele mai
vechi timpuri, de a fi liberi. De aceea au fost
întotdeauna necruţători cu duşmanii şi
prieteni cu cei care i-au împărtăşit idealurile. 

Referindu-se la neîmplinirile  prezen -
tului,  autorul cărţii face apel, pentru de pă -
şirea acestora, la ,,iubirea de moşie” , la
unitatea şi inteligenţa poporului  român. 

Lucrarea, prefaţată de prof. Buburuz
Marilena, a apărut în Editura Astra – Dej, cu
sprijinul Despărţământului  ,,Dr. Teodor
Mihali”  Dej al Astra – preşedinte  Dr. ec.
Radu Gavrilă.

UNIVERSUL 
AŞA CUM ESTE EL
Legea armoniei universale,
biblia şi originea omului

L
ucrarea cu titlul de mai sus, semnată de

Comandorul (r) Constantin Ale -

xandru, prin întreaga problematică

tratată,  prin sursele de informare şi argu -

mentare, aduce un suflu de noutate şi de

originalitate în domeniul de referinţă. 

În Prefaţă,  Gl.bg.(r) dr.Emil Străinu

subliniază faptul că autorul lucrării, încer -

când o înţelegere a legăturilor dintre ,,Micro -

cosmos” şi ,,Macrocosmos” ne conduce într-o

călătorie documentată prin Ufologie, Paleoas -

tronautică şi Arheoastronomie, neuitănd

ştinţele ,,Nonconvenţionale” şi ,,Cunoaşterea

interzisă”.

La o primă lectură a cărţii descoperi că

autorul încearcă şi chiar reuşeşte să ar mo -

nizeze descoperirile ştiinţifice, tradiţiile is -
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torice şi concepţiile religioase într-un anu mit

sistem logic. O întreprindere deloc uşoară

dacă punem faţă în faţă ştiinţa şi religia, dar

nu imposibilă. Cum o rezolvă autorul cărţii ?

Caută răspuns la întrebarea: există o lege a

armoniei universale ?     

Răspunsul, o provocare pentru ordo -

narea  ideilor de aşa natură încât în final a

apărut edificiul al cărui nume tronează pe

coperta cărţii de faţă.  Cartea cuprinde 10

secţiuni: Legea armoniei universale şi

cosmogonia, Sistemul solar, Cum a apărut

viaţa ? Ce aflăm din biblie ? Apariţia şi evo -

luţia omului, Tradiţii şi ştiinţă. Câmpuri ener -

getice, Câmpurile energetice şi sănă tatea,

Biooenergia, Aspecte practice.

Cartea a fost tipărită la Editura Graph

Buzău.

SISTEME INFORMATICE
GEOGRAFICE 
ÎN CARTOGRAFIE 
ŞI CADASTRU

A
utorii, General de brigadă (r) prof.
univ. dr. ing. Constantin Niţu şi
Locotenent-Colonel  Tiberius Tomo -

ioagă, cercetător ştiinţific, pun la dispoziţia
specialiştilor şi celor interesaţi această
lucrare, care cuprinde aspecte de ordin
ştiinţific şi practic care stau la baza realizării
hărţilor şi a altor produse cartografice
analogice sau digitale, precum şi un set de
probleme despre scopul şi realizarea
cadastrului, complex de operaţii tehnice,
economice şi juridice folosite pentru
cunoaşterea şi inventarierea permanentă a
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fondului funciar dar şi a bunurilor imobile
specifice diferitelor domenii. 

Un rol deosebit în realizarea celor de
mai sus îl au sistemele informatice,  în cazul
nostru cele geografice. 

Problematica tratată este ordonată pe
capitole şi subcapitole, care formează în final,
un tot unitar bine structurat. 

Cele nouă capitole ale cărţii abordează:
Cartografia, realităţi şi perspective; Noţiuni
generale de Cadastru;  Date geografice; Sta -
tistica şi Cartografia; Semiologia şi Carto -
grafia tematică;  Sistemele Informatice geo -
grafice şi Cartografia;  Geostatistica şi Carto -
grafia;  Hărţi şi documente cadastrale;  Carto -
grafia folosind web sau telecartografia. 

Cartea a apărut de curând în Editura
Universitară.                              

VIAŢĂ, VIAŢĂ ...

Scriitorul ieşean Ion N. Oprea ne pune

la dispoziţie prezenta lucrare, între coperţile

căreia sunt ascunse poveşti de viaţă dintre

cele mai tulburătoare.  Toate au însă o

calitate: sunt pline de învăţmine şi de idei

pentru timpul prezent.  Cei peste 50 de

,,autori’ care îşi pun semnătura pe tot atâtea

povestiri, eseuri, evocări, însemnări,  con -

fesiuni,  mărturisiri,  grupaje de poezii tema -

tice  şi  care participă frecvent la ,,Cenaclul de

la distanţă” * au darul unui ,,dialog” la care

cititorul ia parte, reflectând în primul rând la

propria sa viaţă şi, dacă ne gândim că pentru

fiecare viaţa este unică şi irepetabilă este

necesar să-i acordăm în orice clipă atenţia

cuvenită. Cum ?  Sunt moduri şi moduri  pe

care cu siguranţă le veţi reţine  atunci când

veţi parcurge paginile acestei cărţi al cărei

conţinut  este plin de sensibilitate dar şi de

,,modele de viaţă”.

Viaţa este socotită ,,un  DAR  pe care îl

primim o singură dată şi de aceea trebuie să-l

preţuim  mult şi să-l conservăm cu mult dis -

cer nământ  şi înţelepciune” (Martha Eşanu).

Asemenea aprecieri vom găsi îm multe

dintre paginile acestei lucrări.

La pregătirea şi editarea acestei cărţi

contribuţii deosebite au avut doamna prof.

Ana Dumitrescu şi domnul Constantin

Huşanu.

Cartea a apărut în Editura Pim Iaşi în

primele luni ale acestui an.  

Felicitări Maestre !

*  ,,Cenaclul de la distanţă”  este  coor -

donat de scriitorul  Ion  N. Oprea  şi  de prof.

Ana Dumitrescu        
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...şi  Reviste

REZERVISTUL SIBIAN
Nr. 4,  octombrie – decembrie  2014 

Publicaţie trimestrială de istorie şi
cultură,  editată cu sprijinul financiar al
Con siliului Judeţean Sibiu, prin  Biblioteca
Judeţeană´ ,,Astra”.  Numărul de faţă aduce în
prim plan, Ziua Naţională a României, prin
Editorialul său şi continuă  apoi cu a serie de
materiale care se înscriu în profilul revistei. 

Am reţinut dintre acestea,  în mod
deosebit, următoarele:  Monumentul ,,Zbor
spre înălţimi” (Gl.fl.aer. (r) ing. Viorel Andrei,
Un ofiţer grănicer valoros – maiorul  Tulbaş
Mihai.  (Col. (r) dr. Alexandru Bucur),  Însem -
nări despre  Primul Război Mondial la

Veştem.  (Col.(r) dr. Alexandru Bucur),  Carol
I – o viaţă dedicată României.  (Gl.bg.(r)
Florian  Tucă, Col.(r) Laurenţiu Domnişoru),
Începutul terorii: Armata Roşie  elibera -
toare.  (Nicolae Stan  Petruţiu),  Din istoria
tăinuită: Mata Hari – dansatoare  sau  (şi)
spioană ?!  (Elena Olaru-Miron),  Unul dintre
artizanii Marii Uniri – sălişteanul Ioan Lupaş
(1880-1967),  (Col (r) Ioan Părean) ş.a. 

Ne-au  reţinut atenţia de asemenea,
fragmentele literare semnate de Gl.fl.aer.(r)
Radu Teodoru, Cdr.(r) Mihai  Batog-Bujeniţă,
prof. Vasile Rusu. 

Totodată scoatem în evidenţă articolul
semnat de dl. Col.(r) Petru Scântei consacrat
patrimoniului industrial în turismul sibian.
Subscriem de asemenea, la părerea dom -
nului Col.(r) Constantin Borcan  că  eroii şi
veteranii de război merită respectul
nostru. 

Felicităm pe toţi cei care trudesc la rea -
lizarea acestei interesante reviste.         

APĂRAREA MUREŞANĂ
Nr.1/ianuarie – martie 2015 

Revista de informare, atitudine, opinie
şi cultură militară, editată de  Clubul
Ofiţerilor  de Tancuri ,,Mureş”,  din Târgu
Mu reş, se adresează, aşa cum subliniază
domnul  Colonel (r) Aurel Bochiş, preşe -
dintele clubului, în ,,Gânduri pentru început”,
specialiştilor,  dar mai ales celor care doresc
să înţeleagă fenomenul militar în profun -
zimea şi în complexitatea acestuia.  Paginile
revistei sunt puse la dispoziţia tuturor celor
care pot contribui la înţelegerea feno -
menului militar, precum şi a celor din
domenii conexe acestui fenomen şi nu mai
puţin istoricilor militari.  

Cele de mai sus sunt dovedite  şi de
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sumarul primului număr al acestei reviste,
din care am spicuit:  Educaţia militară în for -
marea ofiţerului român contemporan (Conf.
univ.dr. Ioan Jude),  Dacă cineva comite acte
de trădare odată, îi va fi uşor să o facă din
nou (Prof. Nicolae Balint),  Ucraina la o
răscruce istorică. Mizele unui conflict

(aproape) anunţat (Prof. Nicolae Balint),
Evoluţia procesului de restructurare şi
privatizare a societăţilor comerciale din Ro -
mânia (Conf. univ.dr. ec. Adrian Şimon),
,,Profesionişti tăcuţi” din Operaţiile Speciale.
( Prof. Nicolae Balint),  Unirea Basarabiei cu
România, mare act istoric  (Prof. Simion
Virgil Bui), Vasile Netea – istoricul cărturar
din  Deda Mureşului (Prof. dr. Florin  Ben -
gean), Constantin Brâncoveanu, domn al
Ţării Româneşti (1688-1714) şi epoca sa
(Cpt.(r) dr. Felician Suciu), Regina Maria, o
apropiată a armatei române (Prof. Con -
stantin Bogosel) ş.a. 

Revista conţine şi informaţii despre
Ziua Independenţei, Ziua Armei Auto, despre
locul şi rolul recrutării, despre obezitate şi
tratarea acesteia, în articole semnate de:
Gl.mr.(r) Gheorghe Popa, Lt.Col. Cristian
Cioba, Col.(r) ing. Constantin Enăchescu, Cpt
(r) prof. dr. Felician Suciu ş.a.

Colegiul de redacţie al revistei ,,Rezerva
Oştirii Române” salută apariţia re vistei de
faţă şi felicită Colegiul de redacţie pentru
conţinutul acesteia.        

General de brigadă (r)
dr. Gheorghe Creţu           

v
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Motto:

,,Toată istoria lumii a dovedit că 
războiul, mai ales cel de cucerire, 
este cea mai mare crimă pe care o
poate  comite omul pe pământ”.

S
-au scurs şapte decenii de la încheierea
celui de Al Doilea Război Mondial, prilej
de a rememora, chiar şi tangenţial, eve -

nimentele care au condus la declanşarea
acestuia. Când se vorbeşte despre această
conflagraţie mondială se fac auzite opinii şi
concluzii contradictorii referitoare la cau -
zele şi împrejurările în care aceasta a iz -
bucnit. Adesea, din asemenea dezbateri
reiese faptul că mai există ,,pete albe” şi
,,pete negre” pe harta istoriei recente, care
nefiind agreate de învingătorii absoluţi
au rămas în umbră.  

În acest context trebuie să reţinem că
poporul român şi-a croit cu greu drumul
spre făurirea unui stat centralizat, inde -
pendent şi suveran, idealul său multisecular,
schiţat de marile conştiinţe ale acestuia,
gravate în istoria naţională. Împlinirea
acestui ideal a devenit realitate în anul 1919,
prin recunoaşterea de către majoritatea
statelor lumii a ţării de la Dunăre şi Carpaţi -
ROMÂNIA.  Era încheierea unui lung proces
istoric de reîntregire a teritoriului strămo -
şesc sub acelaşi stindard, consfinţit de Con -

ferinţa de Pace de la Paris (1919-1920). 
Meritul istoric revine tuturor românilor

din vechiul regat şi din provinciile româneşti
stăpânite de Austro-Ungaria şi de Rusia,  cât
şi marilor oameni politici unionişti,  care  s-
au situat pe poziţii opuse politicii externe de
alianţă cu Austro-Ungaria şi Germania,
promovată  de  Carol I, cu susţinerea
conservatorilor. România reîntregită s-a
consolidat economic şi administrativ,
românii şi-au construit un stat democratic,
constituţional, de tip european, parlamentul
bicameral întemeindu-se pe pluripartitism,
iar Constituţia adoptată în 1923 a asigurat
unitatea, independenţa statală şi dezvoltarea
liberă a personalităţii cetăţeanului. O dez -
voltare remarcabilă au cunoscut ştiinţa,
cultura, arta şi literatura, precum şi
instituţiile de învăţământ, de ştiinţă şi de
artă.

Ca membru fondator al Societăţii
Naţiunilor, România iniţiază şi participă la
acţiuni  diplomatice  menite să consolideze
pacea în Europa, să contribuie la
consacrarea politică a noilor state central şi
sud-est europene, să depăşească prin dialog
şi tratative neînţelegerile şi diferendul
teritorial care marcau relaţiile cu Rusia
Sovietică. Din acest punct de vedere trebuie
să reţinem că acţiunile diplomatice ale
Puterilor Aliate, a celor asociate (S.U.A.,
Japonia), cât şi ale guvernelor ţărilor vecine

F ILE  DE  ISTORIE

ŞAPTE DECENII DE LA SFâRŞITUL CELEI
DE A DOUA CONFLAGRAŢII MONDIALE

- IDEI, FAPTE, PETE ALBE, PETE NEGRE -

Colonel (r) dr.  CRISTACHE  GHEORGHE
Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
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Rusiei, nu au izbutit să convingă Guvernul
Sovietelor să participe, conform înţelegerilor
cu Rusia Ţaristă, nedenunţate de soviete, la
Conferinţa de Pace de la Paris, fapt care a
împiedicat Consiliul Suprem Interaliat să
includă pe ordinea de zi probleme care
priveau Rusia Sovietică, moştenitoarea
Imperiului Ţarist. De asemenea, în absenţa
reprezentanţilor ruso-ucrainieni, problema
Basarabiei nu a fost discutată în plen şi nici
în secţiuni. Astfel că Basarabia a rămas în
litigiu, deoarece Rusia Sovietică a adoptat de
la început o poziţie rigidă,  nesocotind
istoria multiseculară şi permanenţele
demografice româneşti ale teritoriului dintre
Prut şi Nistru.

În demersul de interes naţional şi
internaţional al diplomaţiei româneşti se
înscrie semnarea la Bucureşti a Convenţiei
de alianţă defensivă româno-cehoslovacă,
urmată de Convenţia de alianţă româno-
iugoslavă (7 iunie 1921) şi de cea ce -
hoslovaco-iugoslavă (14 august 1921), care
pun bazele Micii Înţelegeri, alianţă
interstatală central-europeană, care milita
împotriva revizionismului maghiar şi a
politicii revanşarde a Germaniei. 

La 18 aprilie 1922, România semnează,
alături de alte state, o notă către guvernul
Germaniei prin care protestează împotriva
Tratatului sovieto-german de la Rapallo (18
aprilie 1922), act politic în care se încălcau
prevederile Tratatului de Pace de la
Versailles. 

După agitate şi neproductive confrun -
tări politico-diplomatice între statele sem -
natare ale Tratatului de Pace de la Versailles
şi Rusia Sovietică, în mai 1922, la Haga, M. M.
Litvinov adresează guvernului român, în
numele guvernului sovietic, prin C. Dia -
mandy, reprezentantul României, invitaţia
de a participa, împreună cu statele limitrofe
U.R.S.S., la o conferinţă de dezarmare, la
Moscova. (România nu avea atunci relaţii
diplomatice cu U.R.S.S.). 

La 17 mai 1922 la Geneva, cu prilejul
unei conferinţe economice, Ion I.C. Brătianu
face o declaraţie politică privind anga -
jamentul permanent al României de a nu
ataca Uniunea Sovietică, gest politic care
deschide căile de dialog şi tratative între cele
două ţări vecine. 

La Lausanne are loc la 19 decembrie
1922, o întrevedere între  C. Diamandy şi
Comisarul poporului pentru Afaceri Externe
al Rusiei Sovietice, G. Cicerin, referitoare la
reglementarea relaţiilor româno-sovietice. În
mod surprinzător, reprezentantul guver -
nului de la Moscova propune:  ,,recunoaş -
terea unirii Basarabiei cu România, sub o
formă oarecare,  contra tezaurului;  înche -
ierea unui Pact de neagresiune”.  

La 10 ianuarie 1924, reprezentanţii
guvernelor de la Bucureşti şi Moscova ho -
tărăsc începerea negocierilor la Viena, în
vederea găsirii căilor pentru stabilirea
relaţiilor acceptabile celor două state vecine.

Nicolae Titulescu (1882-1941).
De două ori preşedinte al Ligii Naţiunilor

(1930 şi 1931)
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La 1 martie 1924 premierul Ion I.C. Brătianu
dă instrucţiuni delegaţiei române parti -
cipante la negocierile de la Viena: despăr -
ţirea problemei teritoriale (care este
intangibilă pentru noi), de cea a tezaurului. 

Conferinţa de la Viena (27 martie-2
aprilie 1924) nu a reuşit să depăşească
meînţelegerile de principiu, astfel că s-a
încheiat fără să se ajungă la un acord. 

Demersurile politicienilor şi ale elitei
academice din România Mare, în deceniul
1920-1930 au urmărit respingerea consec -
ventă, energică, argumentată ideologic şi
politic a recrudescenţei revizionismului
maghiar, fascismului italian, politicii agresive
împotriva Tratatelor de la Versailles şi
proclamării pangermanismului arian rasist
,,Noua Ordine” europeană de către guver -
nanţii naţional-socialişti de la Berlin. 

Apărarea tratatelor încheiate în timpul
şi la sfârşitul Primului Război Mondial a
devenit în anii 1928-1933 o preocupare
majoră a politicienilor şi mediilor academice
din Franţa, Anglia, Austria şi a ţărilor din
Mica Înţelegere: România, Iugoslavia şi
Cehoslovacia. În Franţa se înfiinţează Liga
contra revizuirii Tratatelor, la fel şi în Anglia.
În ianuarie 1931 la Bucureşti, la locuinţa
savan tului şi omului politic dr. Ioan I.
Cantacuzino (1863-1934), are loc şedinţa de
constituire a ,,Ligii contra revizuirii tra -
tatelor”, cu scopul de a lumina opinia publică
asupra pericolelor pe care le reprezintă
propaganda revizionistă pentru ideea de
pace. 

Experienţa politică şi diplomatică
acumulată în anii războiului şi la Conferinţa
de Pace de la Paris, apoi ca ministru
plenipotenţiar la Londra (1922-1927), i-a
îngăduit lui Nicolae Titulescu, personalitate
de autentică formaţie culturală şi politică
europeană, să inaugureze, în noua calitate de
ministru de Externe al României (1928;
1932-1936), o politică exernă coerentă,
cuprinzătoare, de tip european, în spiritul

Tratatelor de la Versailles şi al alianţelor
politice şi militare ale României Mari, cu
Franţa, Anglia, S.U.A. şi ţările central şi sud-
est europene, prioritar cu statele vecine
României.

Primul demers l-a constituit pro -
punerea românească de a încheia cu U.R.S.S.
un tratat de asistenţă mutuală, care să
prevadă suveranitatea României asupra
Basarabiei, anularea prevederii din Tratatul
din august 1916 privind graniţa pe Prut şi
recu noaşterea graniţei răsăritene a Ro -
mâniei pe Nistru. Intervine o nouă iniţiativă
directă a Franţei privind încheierea unui
Tratat de asistenţă mutuală cu U.R.S.S.,
alături de cele încheiate de Franţa cu
România şi ţările din Mica Înţelegere, ceea ce
ar fi însemnat închegarea într-un sistem de
alianţe politico-militare, denumit Pactul
Oriental, care urma să fie o stavilă în faţa
oricărui agresor revizionist care ar fi
încercat să modifice prin forţă prevederile
teritoriale, politice, militare şi economice din
Tratatele şi Convenţiile internaţionale
hotărâte după încheierea războiului. 

Tratativele româno-sovietice, între mi -
niştrii de Externe Nicolae Titulescu şi
Maksim Litvinov au progresat, astfel că are
loc, in perioada 20-23 iunie 1934, vizita la
Bucureşti a ministrului de Externe al Franţei
Jean Louis Barthou, prilej de discuţii asupra
proiectului regional de consultare, neagre -
siune şi asistenţă mutuală, PACTUL
ORIENTAL, propus de Franţa şi U.R.S.S.,
lansat după eşecul Conferinţei de dezarmare
de la Moscova. Din acest Pact urmau să facă
parte: Franţa, U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia,
România şi Statele Baltice. 

La 9 octombrie 1934, regele Alexandru
al Iugoslaviei şi ministrul de Externe al
Franţei Jean Louis Barthou sunt asasinaţi la
Marsilia. Numele regelui Alexandru, care era
şi Mareşal al României (1933), fiind ginerele
reginei Maria şi al lui Ferdinand I, este rar
menţionat în comentarii şi interpretări, fiind
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considerat victimă a ,,conspiraţiei fasciste”,
deşi suveranul, neîncrezător în garanţiile
occidentale, se declara categoric în favoarea
unui acord militar franco-sovietic, care ar
elibera ţara de angajamentele sale apusene
(şi cu Mica Înţelegere), în vederea căutării de
alianţe în alte părţi din Europa. 

Aceasta a determinat reafirmarea unei
poziţii exacte a României în privinţa ten -
dinţelor filo-vestice de a încercui Germania.
Cărţile diplomatului român N. Petrescu-
Comnen ,,Iresponsabili” şi ,,Preludi del
grande dramma”, apărute în Italia posbelică
nu sunt obiectiv valorificate . De ce ?  Pentru
că, în prima dintre ele, la pagina 233 este
reprodusă ,,telegrama pierdută”, prin care
autorul relaterază declaraţiile pe care i le-a
făcut Mareşalul Gõring la 22 octombrie
1934. Acesta aducea la cunoştinţă intenţia
Reichului de a ,,garanta toate graniţele ţării
noastre, de a ,,oferi” reînarmarea completă şi
modernă a oştirii române şi cerea ca
România să se opună la orice încercare de
trecere a Armatei Roşii peste teritoriul ei,
fără ca ea să rupă alianţele în care este
angajată. Se adaugă că Cehoslovacia fusese
cel dintâi stat din Mica Înţelegere care, prin
preşedintele ei, Eduard Beneş, respinsese
propunerile de ,,înţelegere şi apropiere” ale
guvernului nazist. Nici despre întrevederea
Gheorghe Brătianu-Gõring,  Petrescu-
Comnen nu a crezut prudent să comunice
presei prea multe la întoarcerea din
Germania.  Provoca disconfort occidentalilor. 

Urmează, în 1935, alipirea Saarului,
confirmată de un referendum (90.9 %) şi
introducerea de către Hitler a serviciului
militar obligatoriu, în contradicţie cu preve -
derile Păcii de la Versailles. Mai apoi, un fel de
repetiţie generală: războiul civil din Spania
(1936-1939). În martie 1938, invazia
trupelor germane în Austria, anexată de
Germania ,,juridic”, prin referendum.
Concomitent, Hitler  tuna, fulgera şi activa
pentru reîncorporarea succesivă în Reich a

teritoriilor pierdute prin Tratatul de la
Versailles şi începea persecuţiile antie -
vreieşti.

La Conferinţa de la München  (1938),
participanţii (Germania, Italia, Franţa, Marea
Britanie) acceptă ca Cehoslovacia să se
retragă din teritoriile locuite de germani:
Boemia, Moravia şi Silezia. La 29 septembrie
1938, Germania semnează un Pact de
neagresiune cu Marea Britanie (premier
Chamberlaine), iar la 6 decembrie 1938, cu
Franţa (premier Daladier). 

Asemănător, la 23 august 1939 este
încheiat aşa numitul Pact Ribbentrop-
Molotov, care se poate numi, mai de grabă,
Hitler-Stalin. Totodată, se parafează ,,Pactul
de oţel” , între Germania hitleristă şi Italia
mussoliniană. 

Nu trebuie tendenţios omis faptul că
răscitatul ,,spaţiu vital” cuprinde pe plan
economic ,,sfere de influenţă”. Germania
pretindea că ea s-ar extinde spre estul Eu -
ropei, Italia,  spre bazinul dunărean şi
Mediterana. După cum Japonia, în virtutea
aceluiaşi ,,principiu” – cauză principală a
războiului, a pornit la stabilirea statului
manciurian şi apoi la cucerirea Chinei. Dar,
până în zilele noastre,  tendinţele de
expansiune, de hegemonie ale marilor puteri,
deşi obturate, sunt la ordinea zilei. 

,,Marea slăbiciune a raţiunii este că nu-şi
poate exercita puterea decât asupra
oamenilor raţionali”, scria André Maurois.
Adevărul istoric ne obligă să precizăm, în
această ordine de consideraţii, că declaraţia
de politică externă făcută presei, de un
politician român la 30 noiembrie 1937, este
citată mai totdeauna trunchiat. El a spus: ,,În
contra bolşevismului, în 48 de ore de la
biruinţa noastră, România va avea o alianţă
cu Roma şi Berlinul (nu invers n.a.), intrând
astfel în linia misiunii sale istorice în lume:
apărarea crucii, a culturii şi civilizaţiei
creştine” (cf. presei de a doua zi).  Ceea ce stă
foarte departe de cum este redat îndeobşte ! 
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Tratatul de la Versailles creând Polonia
independentă, pentru a-i da o ieşire la Marea
Baltică a instituit între teritoriul german şi
Prusia de Est o bandă de teren în provincia
Pomorze, largă la baza poloneză de circa 120
km. şi îngustă la ieşirea la coasta mării, de
circa 20 km. Linia ferată care lega cele două
părţi ale Germaniei, despărţite prin acest
coridor îl tăia şi era pusă sub supraveghere
poloneză pe traseul respectiv. De la început,
s-au iscat diferende cu privire la această
regiune. Germania susţinea că este
inadmisibil să fie tăiat în două teritoriul său,
plus că acuza persecuţii ale etnicilor germani
din acest sector. Polonezii pretindeau că
acest coridor le-ar fi aparţinut încă înainte
de prima împărţire a Poloniei (1772). 

La coasta Mării Baltice, pe coridor, se
afla portul german Danzig. Polonia a creat un
alt port concurent,  Gdinia. De aici alte
conflicte, mai ales că Danzig, deşi oraş
neutru, internaţional, era legat vamal de
Polonia. Hitler voia anularea acestei pre -
vederi de la Versailles, şi încorporarea teri -
toriului, Danzigul redevenind al Reichului.
Polonia a fost sfătuită de aliaţii săi să nu
îngăduie sub nici-o formă pretenţia nem -
ţească. 

Cum argumentează fostul ministru de
Externe Mihail Sturdza în cartea sa
,,România şi sfârşitul Europei”, tipărită la Rio
de Janeiro în 1966 (în temeiul unor docu -
mente de necontestat): guvernul britanic,
care coordona operaţiile anti-München, a
fost susţinut în acţiunea sa de administraţia
Roosevelt din S.U.A., iar coridorul Danzig,
Polonia, nu au fost decât ,,pretext” pentru
dezlănţuirea războiului. Totuşi, guvernul
britanic şi ambasadorii britanici la Berlin şi
Varşovia au făcut totul pentru a împiedica să
fie primite propunerile lui Hitler, ulterior ale
lui Ribbentrop (în al doilea caz nici măcar
cunoscute) de Polonia Aşa că  s-ar cuveni
nuanţate concluziile ,,imbatabile” referitoare
la responsabilităţile care trebuie asumate în

problema complexă a motivelor declanşării
celei de a doua conflagraţii mondiale.
Istoricii trebuie să spună adevărul şi numai
adevărul.

Ce cuprindeau primele propuneri din
vara anului 1939?  Danzigul să fie german,
Gdinia polonez, administraţie internaţională
timp de un an în coridor, plebiscit la sfârşitul
acestui termen sub controlul aceleiaşi
administraţii,  demilitarizarea ambelor
porturi, schimb de populaţii, demobilizarea
imediată în cazul unui acord.  Câte afirmaţii,
atâtea   contraadevăruri ?  

Cel de al doilea set de propuneri nici n-
a fost cunoscut de polonezi, întrucât
ambasadorul englez Sir Neville Henderson
blocase primirea lor. Polonia va fi iarăşi
păcălită şi sacrificată ! 

După înfrângerea Poloniei, la trecerea
sa prin România, preşedintele Ignacy
Moscicki a fost întrebat de un prelat de ce nu
a luat în seamă şi ,,oferta” germană?
Răspunsul a fost că guvernul Skladkovski
luase în calcul şi această posibilitate, dar
presiuni, ameninţări, făgăduinţaţe ale
reprezentanţilor britanici, sprijinite şi de
agenţi diplomatici nord-americani prezenţi
la Varşovia să nu îşi modifice intenţiile.
Printre promisiunile făcute era aceea a
forţării strâmtorilor scandinave şi intrarea
urgentă a marinei engleze în Marea Baltică,
cu perspectiva unei debarcări în masă a
trupelor britanice şi franceze. Promisiuni de
care a avut parte şi România după ani de zile. 

Agresiunea germană declanşată la 1
septembrie 1939 şi justificată oficial ca un
contraatac la provocarea poloneză (era în
,,joc’ un post de radio de la frontiera celor
două state),  fapt  care  face  ca  în  doar patru
săptămâni trupele hitleriste să ocupe
Polonia, să o dezmembreze în districte
supuse unui ,,guvernator general”.  După
două zile, Franţa, Anglia şi alte ţări declară
război Germaniei. S.U.A. se declară neutră
până la Pearl Harbour (7 decembrie 1941),
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la fel şi România, care îşi dă acordul pentru
trecerea prin teritoriul său a materialelor de
război destinate vecinului din nordul ţării şi,
pe 17 septembrie primeşte drept refugiat
guvernul polonez. 

Altminteri, la 24 de ore după de -
clanşarea ostilităţilor, în contextul dramei
diplomatice, Mussolini a propus tuturor pu -
terilor interesate, suspendarea imediată a
luptelor şi convocarea neîntârziată a unei
conferinţe internaţionale pentru a căuta o
soluţie paşnică a conflictului. Marea Britanie
s-a opus, determinând Franţa să-şi retragă
consimţământul dat şi solicitând retragerea
prealabilă a trupelor germane (şi armata
poloneză trecuse graniţa Reichului în
diferite puncte). Ce l-a făcut pe Chamberlain,
la scurt timp după München şi după ce
declarase poporului său: ,,Dragi prieteni,
aduc pacea cu onoare şi cred că va fi pacea
întregii noastre epoci”,  să-şi schimbe radical
atitudinea, începând cu discursurile ,,beli -
coase”din 22 şi 28 februarie 1939 ?

În ziua de 17 septembrie, pe baza
Pactului Hitler-Stalin, trupele sovietice intră
în Polonia de Est şi ocupă Ucraina apuseană
şi Bielorusia apuseană. La 30 noiembrie
U.R.S.S. atacă Finlanda.      

Politica duplicitară a regelui Carol al II-
lea care, sub presiunea cercurilor guver -
namentale din Germania, Italia şi Polonia, la
29 august 1936 înlătură de la conducerea
Ministerului de Externe pe Nicolae Titulescu,
după care politica externă românească în
anii 1937-1940 s-a dovedit falimentară. Ro -
mânia pierzând Basarabia, nordul Bucovinei
şi Ţinutul Herţa, ca urmare a Pactului
Ribbebtrop-Molotov, iar în august 1940,
nordul Transilvaniei, prin Diktatul germano-
italian de la Viena. 

Tot  în problema răspunderii din peri -
oada războiului, ne întrebăm şi întrebăm,
cui au folosit dezastruoasele bombar -
damente ale aviaţiei anglo-americane din
vara anului 1944, începând cu ziua de 4

aprilie, asupra teritoriului naţional, cu
zeci de mii de victime în rândul
populaţiei civile, ce au urmărit în prin -
cipal?  Distrugerea vieţii economice şi
zdruncinarea moralului, a puterii de re -
zistenţă a românilor, lovind din spate
tocmai când naţiunea era în luptă pentru
independenţa sa, contra pericolului
sovietic. Ele erau binefăcătoare doar
sovietelor şi unei minorităţi de cetăţeni
care ar fi preferat, direct interesaţi să vadă
ruinându-se resursele de viaţă ale poporului
român. Orice asemănare cu realităţile
zilelor noastre este întâmplătoare...?

Iată pe scurt,  istoricele evenimente
care au dus la declanşarea celui de Al Doilea
Război Mondial, cu cortegiul de suferinţe
umane, zeci de milione de morţi şi răniţi,
distrugeri şi pierderi materiale incomen -
surabile, care s-au încheiat cu apariţia unei
noi configuraţii geografico-statale, în centrul
şi sud-estul Europei dar nu numai.

În contextul politic şi cultural european
contemporan, marcat de dispute politico-
ideologice, economice şi de semnele unor
tendinţe şi orientări politico-militare, ali -
men tate de ambiţii renăscute de dominaţie a
lumii, împlinirea a şapte decenii de la în -
cheierea celei de a doua Conflagraţii Mon -
diale să constituie prilej ca liderii statelor să
se gândească de mai multe ori înainte de
a apăsa butonul care pune capăt păcii.

Menţionam la un moment citatul con -

form căruia, marea  slăbiciune a raţiunii este

că nu-şi poate exercita puterea decât asupra

oamenilor raţionali. Din cele petrecute în

lume în ultimul timp, s-a demonstrat că

liderii unor mari puteri, neţinând cont de

situaţia reală vor cu tot dinadinsul să de -

clanşeze o nouă conflagraţie, cu tot cortegiul

de suferinţe şi dezastre ale acesteia, în loc de

a recurge la reconcilierea sau concilierea

disputelor. În mod ideal, concilierea trebuie
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să împiedice pentru totdeauna utilizarea

trecutului ca sămânţă a unui nou conflict

Este posibilă concilierea?  Credem că

da. Pentru reuşită, este nevoie de spirite

superioare şi voinţă politică uriaşă, de

slujirea unui ţel înalt,  de un crez drept şi

nobil.  Două mari personalităţi europene,

germanul Konrad Adenauer şi francezul

Robert Schuman au demonstrat că recon -

cilierea este posibilă şi realizabilă. Europa le

datorează enorm. Iată pe scurt povestea

acestei performanţe cu adevărat istorică.

După încheierea războiului, în mai 1945,

Europa trăia drama neîncrederii, iar

Germania, vinovată de declanşarea con -

flagraţiei trebuia pedepsită exemplar. Şi a

fost. Era deajuns pentru liniştea Europei?

Nu. Robert Schuman, ministru de  Extere al

Franţei, a fost primul politician european

care a considerat că pentru întronarea cu

adevărat a păcii în Europa era nevoie de o

reconiliere, în primul rând a celor două mari

puteri rivale,  Germania şi Franţa. O

reconciliere care nu devenea efectivă, nici

măcar posibilă,  prin decretarea păcii şi

consemnarea ei în tratate.

,,Oamenii de stat-afirma profetic

Schuman, pot să elaboreze planuri im -

portante, dar ei nu le vor putea traduce în

practică niciodată fără o importantă schim -

bare a sentimentelor”. Nu este locul şi nici

spaţiul să dezvoltăm aici procesul declanşat

de această nouă filozofie pusă în mers de

înţelgeri intervenite între Schuman şi

Konrad Adenauer, înainte ca acesta să devină

cancelar. Să spunem numai că între cele două

popoare, care au fost de atâtea ori în război,

reconcilierea s-a făcut cu dificultăţi majore,

care au antrenat şi celelelte state europene.

Oficial, reconcilierea s-a manifestat pe

deplin, pentru prima oară abia în 2004, când

cancelarul Gerhard Schroeder a acceptat să

participe la cea de a 60-a aniversare a

debarcării (la 6 iulie 1944), a aliaţilor în

Normandia. El s-a aflat alături de şefii

statelor care învinseseră:  preşedintele S.U.A.

G. Busch, preşedintele Federaţiei Ruse, Vl.

Putin, regina Eisabeta a II-a a Marii Britanii,

premierul Tony Blair şi bineînţeles,

preşedintele ţării gazdă, J. Chirac. 

Până atunci, nici cancelarul german nu

acceptase să participe la sărbătoarea alia -

ţilor, care învinseseră, graţie şi acelei de -

barcări. Germania lui Hitler, evident.

Cancelarul Helmuth Kohl, nu a acceptat

niciodată să participe oficial la ceremoniile

din Normandia pentru că ele aminteau sau

chiar simbolizau capitularea Germaniei.

Gestul a fost posibil numai când la Berlin a

apărut un cancelar care nu făcuse războiul.

Reconcilierea se produsese. Şefii statelor

învingătoare au menajat sen timentele

cancelarilor germani, conducători ai unui

popor care nu purta vina declanşării

războiului. Schroeder nu participase la

război,dar fără să accepte -  cum şi-ar fi dorit

unii compatrioţi – că Germania  ,,şi-a regăsit

inocenţa”, el a considerat că amintirea

trecutului trebuie să fie mereu vie dacă vrem

să construim o Europă paşnică... ,,Noi,

germanii ştim cine sunt autorii crimelor de

război. Suntem conştienţi de respon sa -

bilitatea noastră în faţa istoriei şi ne-o

asumăm... împreună cu Franţa,  noi avem

acelaşi obiectiv fundamental: să  oferim

Europei o perspectivă”. Şefii marilor puteri şi

nu numai ei, au posibilitatea să ofere lumii o

perspectivă de dezvoltrare paşnică dacă au

spirite superioare şi voinţa politică de a sluji

un ţel înalt.
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PROBLEME DE  INTERES

I
ncidentele de securitate cibernetică şi

atacurile cibernetice majore cu care s-au

confruntat în ultimii ani unele state şi

organizaţii internaţionale sunt o consecinţă

a dezvoltării fără precedent, pe de o parte a

sistemelor electronice complexe de dirijare şi

de comunicaţie, iar pe de altă parte a me -

todelor de prelucrare şi stocare a infor -

maţiilor, uneori nu îndeajuns protejate. 

Calculatoarele electronice şi reţelele de

comunicaţii sunt astăzi componentele de

bază ale unei societăţi informaţionale. În

acest sens, acestea marchează în ultimele

două decenii o evoluţie fără precedent, Astfel,

calculatoarele electronice, ale căror perfor -

manţe au crescut neîncetat, s-au miniatu -

rizat în acelaşi timp,  de la calculatorul

universal la P.C., laptop, notebook, tabletă, iar

în prezent chiar şi un telefon mobil de tip

IPhone este mai performant decât un

calculator al secolului trecut, de exemplu

Felix 256  folosit în România.  

În ceea ce priveşte Reţeaua Internet su -

bliniem că aceasta are numeroase servere şi

extrem de mulţi utilizatori şi multe reţele

intranet ale marilor şi micilor companii care

sunt interconectate prin intermediul Reţelei

Internet. În calculatoare există date cu grade

diferite de confidenţialitate care,  la soli -

citarea unor utilizatori, circulă şi prin reţelele

de comunicaţii, inclusiv Internet. Odată cu

dezvoltarea reţelelor de comunicaţii a apărut

şi nevoia de dezvoltare a mijloacelor de

criptare sau codificare a datelor, care numai

după decodificare şi recepţionare de om,

prin organele sale de simţ şi prin creierul

său, devin informaţii. Protejarea accesului la

aceste date este o sarcină a specialiştilor şi

experţilor în problemele securităţii ciber -

netice. 

Sunt create şi stocate în servere nu -

meroase baze de date, multe dintre acestea

de o importanţă deosebită pentru secu rita -

tea naţională şi nu numai. Accesul la aceste

date este permis numai persoanelor auto -

SECURITATEA CIBERNETICĂ,
COMPONENTĂ A SECURITĂŢII

NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
General de brigadă (r) dr. GHEORGHE  CREŢU

Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
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rizate, existând mai multe nivele de confi -

denţialitate. Ele pot deveni vulnerabile în

lipsa unor măsuri de protecţie. 

Anul 2007 a adus prima schimbare în

modul de înţelegere şi conştientizare a

ameninţărilor care pot veni din lumea

invizibilă a reţelelor de comunicaţii. Atacurile

informatice asupra Estoniei au scos în

evidenţă fragilitatea şi vulnerabilitatea me -

diilor de propagare a informaţiilor şi a

serviciilor informatice şi de telecomunicaţii.

Ţintele acestor atacuri au fost serviciile

sectorului guvernamental, urmate de

serviciile oferite de sectorul privat şi sectorul

bancar. De asemenea, au fost oprite site-uri

guvernamentale şi politice, printre cele mai

importante fiind cele ale preşedinţiei,

guvernului (primul ministru, toate minis -

terele, mai puţin cel al culturii), parla -

mentului, poliţiei, primăriilor şi ale altor

servicii locale. Reacţia autorităţilor estoniene

a dus la înfiinţarea, la 28 octombrie 2008, a

CCD COE (Cooperative Cyber Defence Centre

of Excellence), instituţie cu rolul de a preveni

şi contracara atacurile cibernetice care

vizează infrastructura cibernetică a ţărilor

membre N.A.T.O.  Evident, lista atacurilor

informatice recunoscute poate continua cu

exemple din 2008, în războiul din Georgia,

2010 în Iran, sau - de ce nu - în 2012 la noi în

ţară.  

Există multe informaţii despre ame -

ninţările unor atacuri cibernetice, iar în

rândul diverselor organisme naţionale şi

internaţionale chiar au fost create pro -

tocoale, reguli ale ,,celor mai bune practici”, în

majoritatea cazurilor de atacuri informatice.

care exploatează vulnerabilităţile tehnice ale

sistemelor informatice, pe care le infectează

cu aplicaţii de tip malware şi le transformă

astfel în computere de tip botnet.

Termenul botnet se referă la o reţea de

calculatoare infectate cu software de tip bot,

software care permit unor persoane rău

intenţionate să preia controlul acestora, fără

cunoştinţa proprietarului de drept. Prin

intermediul botnet-urilor se desfăşoară

activităţi ilegale, cum sunt atacurile infor -

matice sau transmiterea de mesaje spam.  

Şi atacurile care vizează România s-au

intensificat, multe dintre sistemele atacate

fiind cele vechi, cu programe neactualizate, 

Atacuri deosebite au avut deja loc

asupra băncilor şi se pot extinde asupra

pieţelor financiare, unde tranzacţiile on line

cresc şi se diversifică. Se consideră că

următorul şoc financiar major - ,,black swan

event” (evenimentul lebăda neagră) - va veni

din spaţiul cibernetic după o succesiune de

atacuri asupra jucătorilor de pe această piaţă,

avertizează Financial Times.

Este nevoie de atacuri concentrate

pentru a răspunde atacurilor cibernetice,

după ce abordările din prezent variază mult

la nivel mondial. Recentele atacuri

cibernetice asupra retailerului american

Target, prin care au fost furate datele a circa

40 de milioane de clienţi şi asupra eBay,

precum şi vulnerabilitatea ,,Heartbleed”,

identificată în aplicaţiile utilizate pentru

securizarea a două treimi din reţeaua Web,

au arătat cât de slabă este securitartea

paginilor de Internet. 

Standardele securităţii cibernetice

sunt tehnici de securitate digitale, dez -

voltate pentru a preveni sau a atenua

atacurile cibernetice. Aceste ghiduri asigură

atât indicaţii generale cât şi tehnici specifice

de punere în aplicare a securităţii ciber -

netice. Pentru anumite standarde se impune



certificarea securităţii informatice de către

un organism acreditat. Dar certificrea ca

atare, nu duce automat la protecţie, mij -

loacele de acces la date prin fraudă dez -

voltându-se permanent.

Organele centrale de stat şi companiile

mari cheltuie sume enorme pe imple -

mentarea unor proceduri, tehnologii şi

programe de prevenire a atacurilor ciber -

natice. Şi companiile mici trebuie să acorde

aceeaşi atenţie prevenirii atacurilor ciber -

netice, după cum arată expertul în securitate

cibernetică Epstein, care a şi publicat o carte

,,how-to” (cum să). 

Problematica atacurilor cibernetice a

intrat în atenţia organizaţiilor internaţionale

şi a statelor membre N.A.T.O. şi nu numai,

începând cu anul 2010. Marea Britanie, în

Strategia de Securitate Naţională include

atacurile cibernetice pe lista principalelor

ameninţări, alături de terorismul interna -

ţional, conflictele militare şi calamităţile

naturale majore. De asemenea, Statele Unite

consideră atacurile cibernetice ca fiind una

dintre cele mai serioase ameninţări la adresa

securităţii naţionale, iar în 2011 Ministerul

Apărării american emite propria strategie

de operaţii în ciberspaţiu, care tratează

spaţiul cibernetic ca şi spaţiu operaţional. În

aceeaşi perioadă, Canada şi Federaţia Rusă

îşi elaborează propriile strategii de

securitate cibernetică.

În conceptul strategic al N.A.T.O. din

2010 este stipulată necesitatea dezvoltării

abilităţilor de prevenire, detectare, apă -

rare şi recuperare după atacurile ciber -

netice, includerea acesteia în procesele de

planificare la nivelul Alianţei, în sensul de a

dezvolta şi coordona  unitar şi centralizat

capabilităţile de apărare cibernetică ale

statelor membre şi ale organismelor N.A.T.O.

Strategia de apărare în spaţiul ciber -

netic a Olandei,  publicată în iunie 2012,

consideră mediul digital ca fiind al cincilea

mediu de operaţii militare,  alături de

teren, aer, mare şi spaţiu.

Acest câmp de luptă nu este accesibil

oricărui luptător, necesită un nivel de

pregătire şi înţelegere corespunzător, o

tehnologie greu accesibilă din punct de

vedere financiar, fără rezultate imediate, pe

termen scurt. 

Centrul de Excelenţă pentru Cooperare

în Apărarea Cibernetică din Tallin – Estonia,

pe lângă multitudinea de activităţi de

pregătire şi informare în domeniul apărării

cibernetice, a publicat un manual de

interpretări de drept internaţional

aplicabile în conflictele cibernetice. o

bună bază de documentare în asigurarea

legalităţii doctrinelor de apărare cibernetică

specifice fiecărui stat. 

Securitatea cibernetică este mai

eficientă atunci când identifică ,,bijuteriile

coroanei” şi face imposibil furtul acestora

dar,  în acelaşi timp pregăteşte şi un plan

pentru cazul în care un atac cibernetic are

loc (apărarea cibernetică). 

Ţările colaborează pentru întărirea

gradului de protecţie în cazul unor atacuri

cibernetice, inclusiv în cadrul Uniunii

Europene. Anul trecut a avut loc cel mai

mare exerciţiu de simulare organizat

vreodată în Europa, organizat de Comisia

Europeană (CE). 

În Exerciţiul ,,Cyber Europe 2014” a

fost simulată o criză de mare amploare care

afectează structuri de informaţii esenţiale.

Au fost simulate peste 2000 de incidente,

între care atacuri împotriva unor servicii
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online, modificări ale unor pagini web,

scurgerea de informaţii sensibile, dar şi

atacuri asupra unor reţele energetice sau de

telecomunicaţii. Peste 200 de organizaţii şi

400 de experţi din 29 de ţări europene au

participat la acest exerciţiu, care a implicat

mai multe centre din întreaga Europă,

coordonate de un centru de control. 

Doar eforturi comune de acest tip pot

contribui la menţinerea protecţiei societăţii

şi economiei de astăzi, când nivelul de so -

fisticare şi volumul atacurilor cibernetice

cresc în fiecare zi. La nivelul U.E. există

Agenţia Europeană pentru Securitatea

Reţelelor de Informaţii (ENISA), care

elaborează proceduri de colaborare între

statele membre ale  Uniunii Europene în

cazul unei ,,cibercrize”.

În România problema securităţii

cibernetice este discutată şi hotărâtă în

CSAT. A fost creat Centrul Naţional de

Răspuns la Incidente de Securitate

Cibernetică (CERT-Ro). Şeful Direcţiei

Tehnice a CERT-Ro a declarat că în 2014

numărul de alerte de securitate cibernetică

primite a fost de 54,8 milioane, în creştere

cu 300%  faţă de perioada similară a anului

2013, când au fost implicate peste 2,2

milioane IP-uri unice în România.

Putem folosi doi termeni, ,,securitate

cibernetică”, respective unul singur,

,,cibersecuritate”, prima variantă fiind

acceptată de cei mai mulţi specialişti.

Standardele securităţii cibernetice au fost

create recent, astfel că informaţiile sensibile

sunt stocate acum frecvent pe computerele

care sunt ataşate la Internet. De asemenea,

multe sarcini care au fost mai demult rea -

lizate manual, sunt efectuate de calculator.

Prin urmare există nevoia de asigurare a

informaţiilor (AI) şi securitate a datelor în

raport de standardele internaţionale

existente. 

Problemele securităţii cibernetice în

cadrul N.A.T.O. se realizează prin imple -

mentarea politicii de apărare cibernetică,

aprobată cu patru ani în urmă şi se rea -

lizează sub directa supraceghere şi coor -

donare a Comitetului pentru Politica de

Apărare şi Planificare (Defence Policy and

Planning Commitee).  

În cadrul conferinţei Cycon 2013 a fost

prezentată o perspectivă funcţională a cola -

borării în cadrul Alianţei. Autoritatea in -

vestită cu cea mai mare putere de decizie

este CDMB (Cyber Defence Management

Board). 

Principala responsabilitate o repre -

zintă coordonarea tuturor structurilor de

apărare cibernetică din Alianţă, atât militare

cât şi civile. 

Centrul N.A.T.O. pentru răspuns la

problemele cibernetice  NCIRC din cadrul

Diviziei pentru Riscuri de Securitate

Emergente asigură nivelul strategic şi

operativ prin Centrul de coordonare şi

suport din Bruxelles, respectiv Centrul

tehnic din Mons. De reţinut faptul că NIRC

nu are responsabilităţi în ceea ce priveşte

acţiunile ofensive în mediul cibernetic,

oferind exclusiv capabilităţi şi măsuri de

apărare cibernetică.

Cele câteva aspecte prezentate nu

epuizează nici pe departe problematica

securităţii cibernetice suntem convinşi însă

că ele pun la îndemâna cititorului aspecte

care dau dimensiunea conceptului abordat.                        
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A
văzut lumina zilei la 28 iulie 1929, pe
meleagurile încărcate de istorie şi
cultură ale Iaşului, ca fiu al Nataliei şi

Constantin To pliceanu, func -
ţionari  P.T.T.R.

Primele opt clase le-a ur -
mat la Iaşi, la renumita Scoală
,,Gheorghe Asachi” şi la ,,Semi -
narul Pedagogic”. A învăţat apoi
un an la Liceul ,,C.D. Loga” din
Timişoara şi trei ani la Liceul
,,Gheorghe Bariţiu’ din Cluj,
localităţi unde părinţii săi au
fost transferaţi cu serviciul. 

În toamna anului 1948 şi-a
îndreptat paşii către Şcoala
Militară de Ofiţeri de Artilerie –
Sibiu, unde a fost admis în urma
susţinerii examenului de admitere. În
decembrie 1949 absolvă Şcoala militară, este
înălţat la gradul de locotenent şi este
repartizat la Regimental 22 Artilerie hipo
Călăraşi, în funcţia de comandant secţie
(pluton), apoi comandant de baterie.  

Între 1950-1952 urmează cursurile
Academiei Militare Generale, Facultatea de
artilerie terestră. În timpul Academiei, în anul
1951, este avansat la gradul de locotenent-
major.  

După absolvirea Academiei Militare a
ocupat funcţii de comandă şi stat major în
cadrul Diviziei 57 Vânători de Munte, la
Caransebeş şi Lugoj şi a fost avansat în 1953,
la gradul de căpitan. 

În 1957 maiorul Iulian Topliceanu este
promovat în funcţia de Şef de Stat Major al
Comandamentului artilerie al Corpului 38 A,
iar un an mai târziu în funcţia de Şef de Stat
Major al artileriei în Coman damentul Re -
giunii a 3-a milita ră. După numai patru ani a
fost promovat comandant al Artile riei

Armatei a 3-a române, func ţie în care
rămâne până în au gust 1969, când este
numit Şef de Stat Major al A 3 din Tran -

silvania, unde rămâne timp de
10 ani şi de unde, în 1979 este
numit comandant al Armatei a
4-a Transilvania, funcţie pe care
a deţinut-o timp de 11 ani,
respectiv din 1979 până în
1990, an în care este numit
locţiitor al ministrului Apărării
Naţionale şi  comandantul Co -
man damentului Infanteriei şi
Tancurilor (Trupelor de uscat),
de unde s-a pensionat. 

Pe tot parcursul carierei
militare a acordat o atenţie
deosebită pregătirii con tinue,

prin studiu asiduu, cât şi prin cursuri, printre
care: Cursul postacademic de Artilerie din
A.M.G., Cursul de rachete sol-sol operative,
tactice şi antitanc dirijate, ş.a. 

O perioadă benefică pregătirii a fost cea
a doctoranturii, la sfârşitul căreia a întocmit
şi susţinut teza de doctorat cu tema ,,Con -
ducerea trupelor în luptă”, în urma căreia i
sa  conferit la 3 iunie 1981, titlul de ,,Doctor
în Ştinţă şi Artă Militară”. 

O importantă activitate desfăşurată de
generalul de corp de armată Iulian To -
pliceanu este cea didactică, împletită în mod
fericit cu cea de cercetare ştiinţifică, activitate
finalizată în 15 lucrări de mare importanţă
teoretică şi practică, dintre care remarcăm:
,,Apărarea împotriva blindatelor”, Editura
Militară 1981,  ,,Conducerea acţiunilor de lup -
tă”, Editura Militară 1982, ,,Asigurarea
acţiunilor de luptă”, Editura Militară 1984,
,,Acoperirea strategică”, Editura Militară
1987, ,,Studii de strategie militară”, Editura
Militară 1987 ş.a. 

REMEMBER

General de Corp de armată prof. univ.dr.
IULIAN TOPLICEANU



89Rezerva  Oştirii  Române

În anul 1990 a fost numit Conducător de
doctorat în A.I.S.M., iar în anul 1991 i s-a
conferit titlul de profesor universitar, iar
trei ani mai târziu, în 1994 devine profesor
universitar consultant. În această calitate a
fost conducător ştiinţific pentru 30 doc -
toranzi.

La 15 decembrie 1998 a fost primit în
rândul membrilor titulari ai Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România. 

A  fost  decorat  cu  peste 30 de ordine  şi
medalii şi a primit în cariera sa militară de
peste 43 de ani, din care 32 de ani în Co -
mandamentul Armatei 3/4 dislocată în Cluj
Napoca, sute de diplome de merit, aniversare,
de excelenţă etc. 

Ieşirea la pensie, la începutul anilor 90
nu i-au astâmpărat neodihna. S-a înscris
imediat în Liga Naţională a Ofiţerilor în Re -
zervă şi în Retragere care, la prima Con fe -
rinţă Naţională se transformă în Uniunea
Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere. Cu această ocazie este ales pre -

şedinte al acestei structuri asociative, funcţie
pe care a  deţinut-o până în mai 2007,  sar -
cină de care s-a achitat în foarte bune con -
diţiuni. 

Pentru o acuză cu un pronunţat accent
politic, după 43 de ani de activitate în folosul
Armatei Române, generalul de corp de
armată Iulian Topliceanu a fost denigrat şi i
s-a contestat munca, stăruinţa şi efortul de
pregătire a generaţiilor de militari pentru
apărarea integrităţii teritoriale a României,
fiind judect şi condamnat. 

La 6 martie a.c. cel care a fost general de
corp de armată prof. univ. dr. Iulian To -
pliceanu a plecat dintre noi pentru tot -
deauna. A fost înhumat alături de soţia sa
Lucia, în Cimitirul Militar Ghencea. Îl plâng
fiul său Sorin, Marcela, noră şi nepoţii
Cipriana şi  Iulian, dar şi foarte mulţi dintre
cei care l-au cunoscut, sau cu care a lucrat.      

Dumnezeu să-l odihnească în pace  ! 

General-locotenent (r) dr. Radu VLĂSCEANU

G
eneralul-locotenent (r) ing. Tiberiu Urdă -
reanu a plecat dintre noi în ziua de 23
decembrie 2014.   
S-a născut la data de 10.11.1926, în

Comuna Drăgoteşti, Judeţul Gorj,  dintr-o familie
modestă, fiind al doilea din cei
şase copii ai acesteia. După termi -
narea cu re zultate foarte bune a
liceului, paşii l-au purtat către
învăţământul militar.

A terminat Şcoala Militară de
Infanterie (01.11.1947 –
09.05.1949), pe locul al treilea din
260 de absolvenţi, apoi Academia
de Tancuri şi Blindate de la
Moscova (1950-1956) cu diplomă
de merit. 

Din cei 45 de ani ca militar
activ a lucrat 34 de ani în funcţii
tehnice: la divizia mecanizată din
Dej, la regiunea militară Cluj şi la
eşalonul armată Cluj; la minister, pe funcţia de
Şef al Direcţiei Tancuri-Auto, timp de 27 de ani,
începând cu anul 1962, sub conducerea a şapte
miniştri ai apărării, începând de la Leontin

Sălăjan până la Victor A. Stănculescu. Ca urmare
a rezultatelor foarte bune obţinute în activitatea
sa, a fost avansat la excepţional de mai multe
ori, obţinând gradul de general la vârsta de 40
de ani (23.08.1966). 

Prezentăm în continuare
câteva dintre realizările sale în
cei 27 de ani cât a condus desti -
nele armei auto, cu precizarea
făcută chiar de general în cartea
,,Cărările desti nului”  unde, cu
modestie, afirma că aceste rea -
lizări se datorau colectivului
tehnic deosebit de valoros pe
care l-a condus. Este adevărat că
în arma auto activau multe cadre
tehnice cu studii superioare:
înce pând cu 3-4 ingineri şi
tehnicieni militari la eşalonul
regiment şi ajungănd la peste
100 de ingineri şi tehnicieni auto

la Direcţia Tancuri-Auto. Multe funcţii tehnice
au fost înfiinţate la unităţi şi mari unităţi în
urma propunerilor sale.

Principala metodă  prin care Direcţia

General-locotenent TIBERIU URDĂREANU
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Tancuri-Auto rezolva o problemă tehnică a
armei era studierea ei în colective de
specialitate, experi mentarea în unităţile de
profil, în poligoane de încercări sau tanco -
droame şi omologarea potrivit cernţelor ar -
matei. Rezultatele acestor studii erau pre -
zentate apoi conducerii armatei. Fiind te meinic
fundamentate, acestea erau pro movate în
totalitate.

Prezentăm câteva realizări din perioada
1962-1989, când generalul Tiberiu Urdă reanu
a îndeplinit funcţia de şef al Direcţiei Tancuri-
Auto din minister. 

1. Înfiinţarea în cadrul Academiei Militare
Generale, respectiv Tehnice, a secţiilor de
ofiţeri, respectiv subingineri în arma auto. S-au
asigurat astfel condiţii pentru promovarea în
funcţii superioare şi a ofiţerilor auto (trei au
ajuns ge nerali), iar unităţile au fost încadrate cu
subingineri, un corp valoros de specialişti,
permiţând ca o parte dintre ingineri să fie
dirijaţi spre alte funcţii, mai ales de cocepţie şi
conducere.

Înfiinţarea şcolilor de şoferi pentru
militarii în termen,  pe timpul stagiului militar.
În fiecare ciclu de instrucţie se for mau, pentru
unităţi operative şi cele care lucrau în
economie, peste 5000 de şoferi, din care 4-500
pentru basculante. În aceste şcoli s-au pregătit
şi foarte multe cadre militare, în special şoferi
care,  conform atribuţilor foloseau autove hicule.

3. Înfiinţarea, înzestrarea şi încadrarea
celor două centre de instrucţie echipaje maşini
de luptă, pentru formarea mecanicilor
conductori (tanc; TAB, M.L.I. etc) de la Roman şi
Buziaş. 

4. Dezvoltarea şi modernizarea bazei
materiale de învăţământ, a pregătirii de spe -
cialitate a personalului, în condiţiile reducerii în
permanenţă a cotelor de car buranţi şi energie.
În acest sens s-au realizat în unităţile
productive subordonate simu latoare pentru
cunoaşterea şi con ducerea auto şi maşinii de
luptă, săli tehnice în unităţile operative şi de
învăţământ, dotate cu materiale didactice care
reflectau atât tehnica aflată în înzestrare cât şi
tehnica prevăzută a se introduce în viitor,
tehnică secţionată etc.

5. A fost artizanul unificării forma ţiunilor
de reparaţii ale armelor de la unităţi şi mari
unităţi, rezultând ateliere (la unităţi), secţii (la
mari unităţi) şi baze de reparaţii (la armată), de
tehnică militară. Instalate în hale de producţie
adecvate, dotate corespunzător, acestea au de -

venit adevărate mi crouzine, apte să execte
lucrări coplexe de reparaţii,  în sprijinul
unităţilor, inclusiv în realizareza unor
recondiţionări şi fabricaţia unor piese de
schimb, organe şi agregate.

6. Din situaţii şi hotărâri nefavorabile,
uneori chiar potrivnice, a reuşit de fiecare dată
să scoată un avantaj pentru arma auto.  Câteva
exemple: 

a) După restrângerea drastică a cir culaţiei,
ca urmare a crizei de carburanţi, ge neralul a
reuşit să impună ca în ştatele marilor unităţii şi
a coman damentelor centrale să apară for -
maţiuni pentru controlul  circulaţiei. La di -
recţie, biroul a devenit sec ţie de circulaţie.

b) Extinderea folosirii autovehiculelor în
economie dintr-un dezavantaj a devenit o opor -
tunitate folosită inteligent, astfel:   s-a creat o
secţie specială la direcţie;  la Palazul Mare s-a
construit o mare bază de reparat  autobas -
culante; toţi şoferii din armată, în special
subofiţerii (inclusiv cei din alte arme care
aveau permise de conducere) şi salariaţii civili,
au efectuat, prin rotaţie, practică în conducere,
folosind carburanţii beneficiarilor; din aceste
prestaţii armata a obţinut sume importante
folosite inclusiv pentriu înzestrare şi plata
retribuţiilor personalului participant. 

c) Au apărut hotărâri care împuneau ca
toate autovehiculele din ţară să fie asigurate şi
să poarte numere de circulaţie standardizate.
După calculele noastre, pentru aplicarea acestor
hotărâri, la parcul armatei nu ne ajungea
bugetul anual alocat pentru întreţinere şi
reparare. S-au găsit astfel soluţii care au fost
acceptate de cei în drept

7. A ţinut în permanenţă legătură cu
organele de specialitate de profil similar din
celelalte ministere (transport, poliţie, învă -
ţământ etc.).  Re glementările republicane din
domeniul auto erau făcute  împreună sau avi -
zate obligatoriu de către armata noastră.

În urma activităţilor de organizare şi con -
ducere prezentate mai sus, se poate afirma că
generalul Tiberiu Urdăreanu a conceput, a
realizat şi a condus sistemul de Asigurare
tehnică de blindate, automobile şi tractoare din
armata română în cei 27 de ani de activitate
fructuoasă. Mai mult, activitatea sa se înscrie
drept o împortantă filă din istoria armei auto,
constituind un adevărat îndreptar pentru
actualele şi viitoarele generaţii de auto mobilişti.   

Dumnezeu să-l odihnească în pace !

Colonel (r) ing Ioan Micu
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U
n pios omagiu pentru opera nepie ritoare
a celui care a fost maiorul inginer
Panait Donici, ne îndeamnă să răscolim

primele file ale istoriei Armei Geniu şi să
readucem în memorie perso nalitatea celui care
i-a pus piatra de temelie în urmă cu 156 de ani,
la 31 Mai 1859.

Personalitate marcantă a mişcării
unioniste şi co laborator
apropiat al dom nitorului A.I.
Cuza, Panait Donici, s-a
născut în anul 1825 într-o
familie de răzeşi din satul
Porceşti, jud. Neamţ, moş -
tenitori ai unor suprafeţe de
teren agricol cu care  stră -
moşii acestora fu se seră îm -
pro prietăriţi de către marele
voievod Ştefan cel Mare, în
anul 1490.   

La vârsta de 11-12 ani,
pritr-un complex de împre -
jurări, Panait Donici ajunge la
moşia boierului Vasile
Bolnavu din satul Valea
Ursului, comuna Giurgeni,
situată la mai puţin 10 km. de
oraşul Roman. Fiind un copil
deopotrivă ascultător, harnic
şi isteţ, se împrieteneşte cu
băiatul boierului şi în scurt timp intră în graţiile
acestuia. Destinul face ca boierul Vasile
Bolnavu, cunoscut sătenilor prin multiplele sale
acte de caritate, văzându-l dezgheţat la minte,
să consimtă a-l trimite împreună cu fiul său la
şcoala din sat, iar mai apoi la Colegiul Naţional
şi Şcoala Mihăileană din Iaşi. 

Remarcându-se ca unul dintre cei mai

studioşi elevi, cu potenţial intelectual deosebit,
ulterior Panait Donici este trimis pentru a-şi
continua studiile în cadrul Şcolii de Poduri şi
Şosele de pe lângă Politehnica din Paris. 

Întors în ţară anul 1951, ca diplomat al
acestei prestigioase instituţii de învăţământ,
tânărul inginer Panait Donici participă activ la
amplul proces de re construcţie şi modernizare

a serviciilor publice. Dove -
dindu-se a fi un strălucit teh -
nician, un organizator de
seamă şi un administrator
chibzuit, în anul 1856, la
vârsta de 31 de ani este de -
semnat de dom nitorul Ghica
Vodă ca reprezentant al Mol -
dovei în Comisia de Navigaţie
pe Dunăre (instituită prin
Tratatul de Pace de la Paris  în
urma războiului Crimeei) ale
cărei lucrări s-au desfăşurat la
Viena. 

În anul 1857, caima -
camul Vogoride al Moldovei îl
numeşte director al Minis -
terului Lucrărilor Publice, iar
un an mai târziu, în timpul
caimăcamiei interimare este
menţi nut ca locţiitor de
ministru la Lucrările Publice.

După alegerea colonelului Alexandru Ioan Cuza
ca Domnitor al Principatelor Române în urma
actului istoric de la 24 Ianuarie 1859, începând
cu 27 aprilie inginerul Panait Donici preia
conducerea Ministerului Lucrărilor Publice în
cadrul Guvernului Manolache Epureanu din
Moldova, până la 3 Aprilie 1960 când acest
cabinet a demisionat.

IN  MEMORIAM

Maior inginer PANAIT DONICI, ctitorul
Armei Geniu din Armata Română

- 190 de ani de la naştere -

Colonel (r) MARIAN  GARCAZ
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
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În această calitate, fiind un specialist
recunoscut în domeniul şoselelor şi al po durilor
rutiere, abordează cu mult curaj în guvernul
din care făcea parte, una dintre cele mai acute
probleme cu care se confrunta tânărul stat
român - realizarea unei reţele moderne de
comunicaţii terestre necesară asigurării
legăturilor între Moldova şi Muntenia, precum şi
a altor lucrări im portante de utilitate publică. 

Întrucât rezolvarea acestei problematici
presupunea importante resurse financiare,
materiale şi umane, precum şi personal tehnic
de specialitate, Panait Donici găseşte o soluţie
deosebit de ingenioasă, constând în con -
stituirea unui „Batalion”, cu lucrători perma -
nenţi, organizaţi milităreşte şi între ţinerea
acestuia din fonduri publice. 

Drept urmare, pe raportul Consiliului de
Miniştri nr. 1902, Domnitorul Alexandru Ioan
Cuza „a încuviinţat” înfiinţarea la Iaşi, sub
comanda ing. Panait Donici - ministrul
lucrărilor publice, uns cu gradul de căpitan, a
Primul  Batalion de Geniu.

Data de 31.05.1859 marchează în fapt,
naşterea oficială a unei noi arme în cadrul
oştirii române - ARMA GENIU, al cărei ctitor
a fost indiscutabil capitanul inginer Panait
Donici.

În perioada imediat următoare, cu
sprijinul nemijlocit al celor două ministere, cpt.
Panait Donici a întreprins multiple mă suri
organizatorice şi administrative menite să
asigure închegarea structurală şi dez voltarea
firească a Batalionului de Geniu, astfel: în cursul
lunii iunie 1959 a fost ela borat şi aprobat
primul ,, Regulament privind organizarea şi
atribuţiile Batalionul de Geniu“,  în baza căruia
acesta urma să func ţioneze şi au fost iniţiate
procedurile pentru ahiziţionare a echipa -
mentelor specifice: îmbrăcăminte, armament,
unelte de lucru, corturi, etc;  la 14.09.1859, prin
încuvinţarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza
a fost legiferată în regim de urgenţă ,,Ordonanţa
pentru admisii şi înaintări în corpul de geniu“,
document privind selecţia şi admiterea în
batalion a unor ofiţeri aleşi din rândul
inginerilor civili şi a conductorilor deprinşi cu
prestaţiunile pentru lucrările publice;  la
03.11.1859, prin Înaltul Decret nr. 82 a fost
aprobată ,,Broşura de Uniformităţi“ prin care se
reglementa şi în baza careia se asigura
uniforma genistului, adaptată după modelul
armatei franceze;  în cursul aceleiaşi lunii au

fost emise ,,Instrucţiunea pentru compati -
bilitatea Corpului de Geniu“şi ,,Instrucţiunea de
exerciţiu şi disciplină“, prin care s-au statuat
principiile de instruire şi administrare în cadrul
corpului de geniu nou înfiinţat şi pe baza
cărora se asigurau şi se justificau resursele
bugetare anuale, necesare pentru plata
personalului, instruirea acestuia, pro curarea
materialelor şi executarea lucrărilor planificate.  

Ca urmare a sporirii continue a ne -
cesităţilor privind extinderea şi moder ni zarea
lucrărilor publice de interes ostăşesc şi
economic pe întreg teritoriul Principatelor
Unite, în special a cazărmilor necesare
încartiruirii trupelor şi a căilor de comu nicaţii
rutiere şi feroviare, în luna septem brie 1860,
din însărcinarea col. Emanoil Florescu -
ministrul de război al Princi patelor Unite,
căpitanul Panait Donici a început organizarea
unui al doilea Batalion de Geniu în Muntenia,
după modelul celui din Moldova. Batalionul
fiind gata constituit, la sfârşitul lunii octombrie
a fost pus sub comanda cpt. Panait Donici, care
la 21 Decembrie 1860, în semn de recu -
noaştere a eforturilor depuse a fost avansat la
gradul de maior. 

La încheierea campaniei de lucru din
toamna anului 1861, considerând că efectivele
Corpului de Geniu sunt prea numeroase
comparativ cu celelalte arma, iar întreţinerea
celor 2 Batalioane de Geniu reprezenta o
sarcina financiară prea grea, vistiernicul ţării a
cerut cu insistenţă dom nitorului A.I. Cuza să
aprobe desfiinţarea unuia dintre acestea.
Forţat de împrejurări, Domnitorul a hotărât
desfiinţarea începând cu 01.01.1862 a Ba -
talionului I Geniu din Moldova, efectivele aces -
tuia fiind trecute la celelalte arme sau scoase
din oaste. Începând cu aceiaşi dată Batalionului
II Geniu din Muntenia a fost reorganizat sub
denumirea de Batalionului I Geniu. 

La 12 aprilie 1862, pe fondul nemul -
ţumirilor generate de desfiinţarea Bata lionului
de Geniu din Moldova şi al evoluţiei nu tocmai
favorabile a politicilor de susţinere financiară a
trupelor angajate în realizarea comunicaţiilor
de importanţă publică, maiorul Panait Donici
solicită ,,eliberarea sa din oaste,, revenind în
Corpul Tehnic al ţării, ca inspector general al
drumurilor. 

Din această postură, inginerul Panait
Donici reorganizează fundamental struc turile
componente ale Corpului Tehnic atât la nivel



central cât şi teritorial, concomitent cu
îmbunătăţirea şi modernizarea învăţămân -
tului specific acestui domeniu la nivel naţional. 

Deşi în vara anului 1865 renunţase la
viaţa publică, în timpul domniei lui Carol I, în
perioada 13.11.1867 - 15.11.1968 revine la
conducerea Ministerului Lucrărilor Publice,
timp în care se implică cu pricepere în dez -
voltarea căilor ferate din România, de numele
său fiind legate nemijlocit con strucţia liniei
Bucureşti-Giurgiu şi proiectul de construcţie al
Gării de Nord. Totodată, a organizat şi început
lucrările topogeodezice pentru harta
României, iar la îndemnul său a fost înte -
meiată Societatea Politehnică din România, al
cărei membru de onoare devine în anul 1881,
cu prilejul inaugurării localului acesteia din
strada Polizu.

Ulterior,  în calitate de deputat al judeţului
Vaslui, având susţinere parla mentară şi
teritorială consistentă, a promo vat cu mult
curaj proiectul unei legi a drumurilor, şoselelor
şi podurilor din România şi a sprijinit oraşul
Roman pentru înfiinţarea Şcolii Gimnaziale
,,Petru Rareş” şi mai ales pentru construcţia
unui local modern al acesteia, inaugurat în
anul 1872. 

În anul 1970 renunţă la viaţa publică şi se
retrage definitiv la moşia sa din Valea Ursului
ocupându-se îndeaproape de admi nistrarea
terenurilor agricole proprii şi opere
filantropice, potrivit dispoziţiilor testamentare
ale unchiului său Drăghici Donici. Fiind un om
deosebit de credincios şi luînd exemplul
boierului căruia îi datora acce derea lui către
cele mai bune şcoli, pe cheltuiala sa, a construit
biserica şi azilul de bătrâni din satul Elisabeta
Doamna, adiacent intrării de sud a oraşului
Roman (actual mente Horia), a întreţinut
şcoala din aceiaşi localitate precum şi spitalul
din Vaslui.

Pensionar fiind, timp de peste 3 decenii, a
trăit departe de frământările mediului social-
politic căruia îi oferise prin strădanie şi muncă
remarcabile servicii de înată valoare, unanim
recunoscute. Relativ uitat de lume şi de cea mai
mare parte a prietenilor, Panait Donici şi-a
consacrat ultimii ani din viaţă studiului şi
cercetării ştiinţifice. Cu aceiaşi vioiciune şi
isteţime a minţii ca pe vremea când era ostaş,
a elaborat un studiu de valoare internaţională
cu privire la calendarul bisericii răsăritene de

rit vechi şi nou, cu reguli aplicabile şi de către
biserica apuseană. Concomitent a întocmit
abace pentru toate calendarele cu ajutorul
cărora se putea determina cu uşurinţă perio -
dicitatea rotirii unor aştri iar pe această bază
zilele de Paşte şi ale tuturor sărbătorilor cu date
fixe.  

Cariera militară a maiorului Panait
Donici a fost scurtă dar deosebit de fructuoasă.
Tot timpul s-a comportat ca un militar rasat,
devotat Armei Geniu, pe care a fondat-o cu
strădanie şi întelepciune remarcabilă.

Indubitabil, ardoarea cu care s-a zbătut
pentru constituirea celor 2 Batalioane de Geniu
din Armata Română nu a reprezentat capriciul
unui om şcolit în străinătate şi nici un loc care-
să ofere prerogative aparte de comandă.
Pentru mr.ing. Panait Donici, aceste unităţi au
reprezentat opere sufleteşti asemenea oricărei
opere artistice, opere pe care le-a divinizat
până când a trecut în lumea celor drepţi. 

Pentru a realiza pe deplin adevărata
dimensiune a acestui cult este suficient să
evidenţiem faptul că până la sfârşitul vieţii, în
fiecare an mergea la Focşani şi mai departe
până la Mărăşeşti pentru a revedea întâia
lucrare executată de Batalionul I Geniu, în
primul an al existenţei sale. Ori de câte ori se
întâlnea cu cineva cunoscut, îi spunea cu
mândrie ,,această şosea este făcută de ba -
talionul de geniu creat de mine”. 

Înainte de a se stinge din viaţă, şi-a
împărţit cu discernământ şi minuţiozitate
matematică întreaga avere rudelor din satul
Porceşti şi ţăranilor din Valea Ursului. S-a stins
din viaţă în anul 1905, la vârsta de 80 de ani,
fiind înmormântata în satul Giurgeni-Valea
Ursului. La funerariile sale, în timp ce garda şi
compania de gornişti a Regimentului 2 Geniu
din Focşani îi dădea un ultim onor, atmosfera a
fost întreruptă de  şoaptă unui oficial al Armei
Geniu - ,,Nu fiţi trişti! A murit artistul, dar a
rămăs opera sa”.

Iată de ce, azi, la împlinirea a 156 de ani
de la punerea în opera a Armei Geniu, se
cuvine să aducem un pios omagiu celui care a
creat-o - căpitanul inginer PANAIT DONICI, şi
şă înţelegem pe deplin rostul statuii acestuia
ridicată în faţa Şcoalelor de Geniu de la
Cotroceni.
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