Domnule general (r) conferenţiar universitar dr. Vasile CREŢ,
Distinşi Reprezentanţi ai autorităţii locale,
Onorată şi distinsă asistenţă,
Dragi camarazi, reprezentanţi ai S.O.P.Sg.N
Cu bucuria şi încărcătura emoţională ale momentului comemorativ şi
sărbătoresc de astăzi care marchează 100 de ani de la înfiinţarea Diviziei
11 Infanterie care, în 1951 a fost dislocată în Garnizoana Oradea şi ulterior
a primit denumirea de Divizia 11 Mecanizată „CAREI”, precum şi de la
intrarea României în Primul Război Mondial, vă rog să-mi îngăduiţi să vă
mărturisesc că este o onoare pentru mine şi colegilor din conducerea
centrală a Asociaţiei care mă însoţesc: domnul general-locotenent (r)
Victor Dumitrescu, prim vicepreşedinte, colonel (r) Nicolae Belgiu, şef
Departament Resurse Umane şi colonel (r) Traian Negoiţă, şeful
Serviciului Secretariat, să reprezentăm A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan
Cuza” provenite din activitate în M.Ap.N., să vă transmitem tuturor un
respectuos şi călduros salut camaraderesc celor prezenţi şi tuturor
membrilor Filialei A.N.C.M.R.R. Bihor „General Traian Moşoiu”, să
alăturăm mesajului nostru de felicitare cele mai alese sentimente de
admiraţie şi preţuire pentru această întâlnire şi pentru întreaga activitate
desfăşurată în cadrul A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”.
Asociaţia noastră fiind continuatoarea S.O.R.P.A. este atestată istoric
din 1915 şi juridic din 1990, preluând o frumoasă tradiţie antebelică,
fiinţând sub înaltul patronaj al Preşedintelui României în calitate de
comandant al Armatei şi patronajul M.Ap.N., ministrul fiind şi preşedinte
de onoare, avem peste 36.000 membrii organizaţi în 47 filiale judeţene şi
de sector, având afiliate 5 structuri de armă şi-a câştigat reprezentativitatea
şi notorietate în societatea românească, - loc în spiritul devizei „PATRIEONOARE-DEMNITATE”, şi-a asumat statutar şi juridic printre altele
menirea de a contribui la cultivarea trecutului naţional şi militar al
poporului român, la cunoaşterea evenimentelor şi personalităţilor istorice
ale patriei şi armatei sale.
În contextul evoluţiei actuale a societăţii româneşti îmi îngădui să
afirm că este mai mult ca oricând momentul de a acţiona cu fermitate
pentru înrădăcinarea în sufletul fiecărui român, a fiecărui militar activ sau
în rezervă a ataşamentului şi respectului faţă de ţară şi neam, faţă de
valorile istorice ale României şi Armatei sale, să continuăm să ne
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glorificăm trecutul, să ne venerăm şi să ne cinstim înaintaşii şi eroii
neamului.
Onorată asistenţă,
Este un motiv în plus de a aprecia iniţiativa filialei BIHOR, a
preşedintelui acesteia, domnul general (r) conferenţiar universitar dr.
Vasile CREŢ şi în acelaşi timp să gratulăm pe toţi cei care au contribuit
direct şi eficient la organizarea şi desfăşurarea acestui moment aniversar şi
pentru valoarea comunicărilor ştiinţifice ce vor fi prezentate.
Ne exprimăm speranţa continuării acestor fructuoase relaţii de
colaborare cu autorităţile locale, instituţiile de învăţământ superior şi
cercetare, cu unităţile militare şi bineînţeles cu Biserica Ortodoxă, cu toate
structurile asociative din S.O.P.Sg.N. din Judeţul Bihor şi nu în ultimul
rând cu veteranii de război.
Cu deosebit respect apreciem că Filiala noastră Judeţeană BIHOR
„General Traian Moşoiu” este reprezentativă şi recunoscută la nivelul cel
mai înalt al Judeţului BIHOR şi Primăriei Municipiului ORADEA.
Distins auditoriu,
Momentul comemorativ şi aniversar de astăzi ne obligă să apreciem că
militarii alături de toţi românii îşi onorează cu pioşenie înaintaşii care s-au
sacrificat pentru ŢARĂ, în numele idealului unităţii naţionale.
Când vorbim despre eroi, ne referim cu aceeaşi preţuire şi respect şi la
supravieţuitorii celui de Al Doilea Război Mondial, la veteranii care poartă
pe trup şi în suflet amintirea acelor vremuri. Experienţele lor de viaţă
constituie adevărate mărturii ale acelor vremuri care au influenţat în mod
decisiv evoluţia noastră ca popor. Fără curajul lor, fără hotărârea de a
rămâne neclintiţi în faţa inamicului puţine in ceea ce avem astăzi ar mai fi
fost posibile.
Suntem de aceea datori să ne respectăm veteranii. Ei sunt depozitarii
patriotismului autentic, iar pildele lor sunt modele care ne inspiră pe noi,
cei de azi. Avem obligaţia de a duce mai departe valorile pentru care ei au
luptat cu atâta eroism şi să le lăsăm, la rândul nostru, moştenire
generaţiilor care vin.
Parafrazând unele cunoscute reflecţii şi maxime despre generaţie, mai
ales că asistăm astăzi la o plăcută întâlnire a generaţiilor de militari,
credem că evocările retrospective în domeniul ostăşesc fac suma bogăţiei
gândirii noastre militare, că generaţiile militare sunt solidare; una de la alta
aprinzând făclia, una de la alta trecând-o celeilalte; iar când cea de pe
urmă, mai norocoasă, învinge – înving toate celelalte care au precedat-o în
cadrul aceluiaşi crez şi ideal – profunda iubire de ţară şi neam. Iată un
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motiv în plus să recunoaştem, cu prisosinţă şi fără teamă de a greşi că
aniversarea de astăzi se desfăşoară sun această generoasă sintagmă „100 de
ani în slujba ŢĂRII”.
Onorată asistenţă,
În contextul acestui eveniment comemorativ şi aniversar se cuvine
alături de venerarea veteranilor de război să aducem omagiul nostru cu
mândrie şi recunoştinţa cadrelor militare în rezervă şi retragere, tuturor
pensionarilor militari care au fost prezenţi trup şi suflet la marile realizări
ale României moderne şi împreună cu eşalonul întâi al armatei, ai căror
reprezentanţi sunt astăzi aici, şi-au adus un aport hotărâtor la instaurarea
statului de drept şi democraţiei în România, având o contribuţie
determinantă în accederea Ţării în Alianţa Nord Atlantică şi în Uniunea
Europeană.
În numele tuturor membrilor A.N.C.M.R.R. a tuturor pensionarilor
militari, ne exprimăm speranţele că segmentul socio-profesional ce-l
reprezentăm – element de bază a Componentei de rezervă a armatei
Române, va fi respectat şi apreciat în continuare ca un segment socioprofesional distinct în România, aşa cum de altfel este recunoscut şi
apreciat în toate ţările NATO şi UE.
Stimaţi camarazi,
Nu pot să închei această alocuţiune fără a reaminti odată cu îndemnul
la înţelepciune şi unitate structurală şi de corp – liantul care a unit întreaga
armată română în decursul istoriei şi ce ne uneşte şi acum în cuget şi
simţire este Jurământul sfânt faţă de ţară şi neam, şi anume:
„Jur credinţă patriei mele România,
Jur să-mi apăr ţara chiar cu preţul vieţii,
Jur să respect Constituţia şi legile ţării
şi regulamentele militare.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.
Acest jurământ nu poate fi ignorat şi nici anulat, ci trebuie să fie
punctul de plecare al oricărei dezbateri şi măsuri referitoare la obligaţiile şi
drepturile celor care fac parte din Armata Română cu cele două
componente de bază – Armata Activă şi Armata de Rezervă.
Distins auditoriu,
(Doamnelor şi Domnilor)
Vă transmitem mesajul nostru cu speranţa că această Reuniune
Aniversară şi Comemorativă se va etala ca o veritabilă manifestare a
dragostei faţă de ţara, neamul românesc şi armata sa, şi nu în ultimul rând
– al spiritului de corp al rezervistului militar român, dar şi ca un prilej de
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socializare pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere, pentru
pensionarii şi persoanelor vârstnice, în întărirea solidarităţii camaradereşti
între generaţiile active şi ale pensionarilor militari.
Doresc să închei prin a reitera în numele conducerii centrale a
A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” cele mai calde felicitări şi urări de
sănătate şi împliniri dumneavoastră, cadrelor militare în rezervă şi în
retragere, veteranilor de război şi distinşilor invitaţi care ne onorează astăzi
cu prezenţa. Armata României are nevoie de încrederea şi sprijinul nostru !
LA MULŢI ANI TUTUROR !
Vă mulţumesc.
PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR
MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza”
General (r) prof.univ. dr.// Mihai ILIESCU//
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