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COMUNICAT Nr.10 din 18.07.2016 

 

 In baza Protocolului de Colaborare dintre Universitatea Naţionala  de Apărare 

„Carol I” şi Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere 

„Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.), şi conform tradiţiei de aproape 24 ani, în 

perioada 11-12.07.2016, o comisie a A.N.C.M.R.R. formată din:  preşedinte, general 

(r) prof.univ.dr. Mihai ILESCU şi membri: general-maior (r) prof.univ.dr.Constantin 

MIHALCIOIU, general-maior (r) dr.Marian BUCIUMAN, general de brigadă (r) 

ing.Gheorghe GÂRLEA şi colonel (r) prof.univ. dr. Eugen SITEANU,  a evaluat cele 

mai bune lucrări de disertaţie ale masteranzilor Facultăţii de comandă şi stat major, 

Promoţia 119 – „Andrei Mureşanu 200” şi a decis oferirea premiului (în valoare de 

1000 lei) şi diplomei A.N.C.M.R.R. pentru lucrarea „Deplasarea brigăzii 

mecanizate din depresiunea  Transilvaniei  în  Oltenia, în vederea trecerii la 

apărare, în context întrunit”, autor maior Petrişor-Iulian Vladimirescu. 
        Cu prilejul desfăşurării ceremoniei de absolvire a Promoţiei 119 – „Andrei 

Mureşanu 200” din data de 15.07.2016, ceremonie onorată de prezenţa ministrului 

Apărării Naţionale,  la care au participat şi reprezentanţii A.N.C.M.R.R. ( a se vedea 

foto), general-maior (r) prof.univ.dr. Constantin Mihălcioiu a prezentat Mesajul 

preşedintelui A.N.C.M.R.R. şi a înmânat premiul câştigătorului. 

 
MESAJUL PREŞEDINTELUI A.N.C.M.R.R. 

 

DOMNULE MINISTRU, 
DOMNULE COMANDANT, 

ONORATĂ ASISTENŢĂ, 
Dragi tineri camarazi, 

 

        Vă rog să-mi îngăduiţi să exprim câteva gânduri la acest eveniment marcant din viaţa 
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. 
        Mărturisesc că sunt onorat să reprezint A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, împreună cu 
distinşii mei colegi din Comisia de evaluare: 
-general-maior (r) prof.univ.dr. Constantin Mihălcioiu, vicepreşedinte; 
-general-maior (r) dr. Marian Buciuman. Vicepreşedinte; 
-general de brigadă (r) ing.Gheorghe Gârlea, preşedintele Comisiei de Statut şi 
-colonel (r) prof.univ.dr.Eugen Siteanu, membru al AOŞR-Secţia de Ştiinţe Militare. 
         A.N.C.M.R.R. este o structură reprezentativă a cadrelor militare în rezervă şi în retragere 
provenite din activitate în Armata Activă a României. 
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        De la început, pentru o mai bună identificare a noastră menţionez că A.N.C.M.R.R. 
„Alexandru Ioan Cuza” de la înfiinţare funcţionează sub înaltul patronaj al Preşedintelui 
României în calitatea sa de comandant al Forţelor Armate şi Patronajul M.Ap.N. – Ministrul 
fiindu-i şi preşedinte de onoare, fiind ONG de utilitate publică şi apartinică. 
      La 31 mai a.c. Asociaţia a sărbătorit un jubileu marcat de trei evenimente având conotaţii 
istorice – 91 de ani de atestare istorică, fiind continuatoarea SORPA-înfiinţată în 1925 şi 
desfiinţată în mod abuziv în 1948, 26 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei la 31 mai 1990 şi 6 ani de 
la instituirea la propunerea noastră a Zilei Rezervistului militar, sărbătoare înscrisă în Calendarul 
sărbătorilor şi tradiţiilor militare. 
      Ne face o deosebită plăcere să vă informăm că Protocolul de conlucrare A.N.C.M.R.R. - 
U.N.Ap. şi acţiunea de acordare a Premiului A.N.C.M.R.R. a contribuit la stimularea studiului şi 
cercetării în rândurile celor ce urmau cursurile Academiei de Înalte Studii Militare şi în prezent ale 
U.N.Ap. , A.N.C.M.R.R. îl acordă anual, neîntrerupt de 22 de ani (1994-2016) acest premiu. 
      Menţionăm cu satisfacţie camaraderească, că acordarea Premiului A.N.C.M.R.R. s-a bucurat 
de apreciere din partea studenţilor/ masteranzilor şi societăţii academiei din U.N.Ap. „Carol I”. se 
poate afirma fără teamă de a greşi că pentru A.N.C.M.R.R., premierea în anii 1994-2013 a celei 
mai valoroase lucrări de licenţă, iar în ultimii 3 ani (2014-2016) a disertaţii de masterat, a devenit 
tradiţie, pe care ne străduim permanent să o consolidăm. 
      Îmi face plăcere de asemenea să menţionez că toţi camarazii mei din Comisia de evaluare sunt 
doctori în ştiinţe militare, profesori universitari, foşti şi actuali conducători de doctorate şi 
masterate, specialişti în domeniul strategic şi operaţional al acţiunilor militare, cu expertiză bogată 
şi o viziune modernă adaptată realităţilor concrete din domeniul militar şi al relaţiilor 
internaţionale, ale noilor semnificaţii stabilite de recentul Summit NATO din Polonia, al 
implicaţiilor pentru România a contextului geopolitic al Mării Negre şi extremitatea estică a zonei 
NATO pentru stabilitatea şi apărarea idealurilor NATO. 
      În cadru, avem conştiinţa faptului că temele date spre rezolvare masteranzilor vor include 
multe elemente noi, inedite, din domeniul gândirii şi artei militare, organizării şi ducerii acţiunilor 
şi operaţiilor, - că procesul de elaborare a disertaţiilor constituie un bun prilej de valorificare a 
„lecţiilor învăţate” în noile teatre de operaţii şi că faptul ca atare solicită un efort deosebit nu 
numai din partea autorilor dar şi a conducătorilor ştiinţifici. 
      Este un prilej onorant să adresez felicitări camaradereşti celor nominalizaţi de conducerea 
Facultăţii de comandă şi stat major pentru Premiul A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” în mod 
deosebit domnului maior Vladimirescu Petrişor-Iulian, câştigătorul din acest an, autorul temei: 
„Deplasarea Brigăzii Mecanizate din depresiunea Transilvaniei în Oltenia, în vederea trecerii la 
apărare, în context întrunit”. 
      Dragi tineri absolvenţi, 
      Apreciem cu satisfacţie eforturile depuse şi rezultatele obţinute de fiecare dintre voi în întreaga 
perioadă de referinţă analizată, - marcată de străduinţa de obţinere a unor performanţe şi aprecieri 
meritorii, - totuşi, cu aleasă preţuire camaraderească pentru valorizarea capacităţii de analiză, 
sinteză, cercetare şi execuţie în viitoarele funcţii ce vă vor fi încredinţate, vă recomandăm să vă 
aplecaţi şi în viitor cu fermă convingere şi temeinică motivaţie pentru aprofundarea cunoştinţelor 
acumulate, pentru lărgirea orizontului în domeniile ştiinţei şi artei militare, pentru a vă bucura de 
aprecierea probităţii morale şi înaltei probităţi profesionale. 
      Fie ca Bunul Dumnezeu să vă ocrotească şi să vă călăuzească paşii în continuarea carierei 
militare cu graţia-I Divină ! 

Tuturor absolvenţilor sincere FELICITĂRI ! 
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       Tuturor  celor prezenţi vă dorim multă sănătate, împlinirea speranţelor în plan personal şi al 
familiilor dumneavoastră – dar şi în Marea Familie unită a militarilor activi, în rezervă şi retragere 
şi veteranilor români de război şi din teatrele de operaţii ale NATO – ce o reprezintă ARMATA 
ROMÂNĂ ! 

Multă sănătate TUTUROR ! 
Vă mulţumesc. Am onoarea să vă salut. 

 

PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” 
General (r) prof.univ.dr. Mihai ILIESCU 

 

 Pe această cale, Biroul Permanent Central al A.N.C.M.R.R., urează mult succes 

în cariera militară, performante deosebite, împliniri personale şi profesionale tuturor 

absolvenţilor Promoţiei 119 – „Andrei Mureşan 200”  a Universităţi Naţionale de 

Apărare  „Carol I”. 

 

BIROUL PERMANENT CENTRAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ  DE A PĂRARE  „CAROL I” 

 
PROMOŢIA  119 

 

„ANDREI 
MUREŞANU 200” 

 

15 Iulie 2016 
 

 
 
 
 
 


