A P E LUL
Biroului Permanent Central
către cadrele militare în rezervă sau retragere provenite din
Armata României, aflate în afara A.N.C.M.R.R.
şi
a celor cinci structuri asociative afiliate acesteia.
Stimaţi camarazi,
Conducerea centrală a ASOCIAŢIEI NAŢIONALE a CADRELOR
MILITARE în REZERVĂ şi în RETRAGERE (A.N.C.M.R.R.) „ Alexandru
Ioan Cuza”, ancorată în evoluţia postdecembristă a societăţii româneşti şi în
realitatea cotidiană, constată că segmentul socio-profesional ce-l reprezintă cadrul
militar în rezervă sau retragere (pensionarul militar) a fost supus unui linşaj
mediatic cu vădită influenţă politică, adresându-i-se peiorative neîntemeiate şi
nejustificate, toate menite să conducă la dezbinarea spiritului şi unităţii
camaradereşti, ignorându - se faptul că a fi militar nu este o meserie ca oricare alta.
Militarii români au un contract cu ţara, încheiat sub jurământ, în faţa lui
Dumnezeu, iar ei onorează acest contract chiar cu preţul vieţii aşa cum au făcut
eroii noştri de-a lungul istoriei, inclusiv în ultimii ani în teatrele de operaţii din
Irak şi Afganistan.
Ca foşti militari activi în Armata României nu trebuie să uităm legământul
din fragedă tinereţe cu ŢARA, care în prezent este :
„ Jur credinţă patriei mele, România,
Jur să-mi apăr ţara chiar cu preţul vieţii,
Jur să respect Constiuţia, legile ţării şi
regulamentele militare.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! ”
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Acest act de credinţă faţă de ţară şi neam nu poate fi retras niciodată. Acesta
este, în cuget şi simţiri, elementul de bază ce ne uneşte pe toţi militarii (activi şi în
rezervă).
In prezent putem afirma cu deplină motivare şi încredere că s-a revenit la o
stare de normalitate în domeniul pensiilor militare, acţiunile, demersurile
consecvente făcute direct către Guvern şi Parlament ale A.N.C.M.R.R. au fost
preluate şi susţinute prin iniţiative legislative de către unii demnitari şi politicieni
realişti, călăuziţi de interesul naţional şi sentimente de responsabilitate faţă de
Armată şi ŢARĂ.
Este demn de menţionat că experienţa ne demonstrează, fără putinţă de
tăgadă, că numai unirea într-o structură asociativă viabilă, legal constituită,
aptă să reprezinte cu demnitate şi onoare interesele noastre şi să apere drepturile
legal cuvenite cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi familiilor acestora ,
folosind pârghiile statului de drept, poate aduce rezultatele scontate în atingerea
obiectivelor stabilite în mod democratic.
De aceea, Biroul Permanent Central, având toate motivele să aprecieze că
A.N.C.M.R.R. este o asemenea structură asociativă, reiterează unele aspecte
specifice şi caracteristice ale activităţii Asociaţiei noastre astfel:
- este, alături de Asociația Națională a Veteranilor de Război, una din
primele structuri asociative din domeniul apărării ţării, constituită imediat
după evenimentele din anul 1989, cu filiale în toate judeţele, în fostele şi
actualele garnizoane militare ;
- Asociaţia noastră este purtătoarea unei îndelungate legitimităţi
istorice, revendicându-şi aceasta încă de la primele începuturi, fiind
continuatoarea Societăţii Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere provenite
din Activitate (SORRPA), constituită în anul 1925 şi desfiinţată abuziv în
1948;
- păstrându-şi independenţa, călăuzită de valorile devizei sale „ Patrie
Onoare, Demnitate”, A.N.C.M.R.R. acţionează tradiţional sub înaltul
patronaj al Preşedintelui României în calitatea sa de Comandant al
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Forţelor Armate şi patronajul Ministerului Apărării Naţionale,
ministrul fiindu-i preşedinte de onoare;
- ca urmare a activităţii din sfertul de veac pe care îl încheiem de la
reluarea tradiţiei asociative, reprezentativitatea, utilitatea publică şi
notorietatea îi sunt recunoscute prin acte normative de guvernare şi de
conducere militară, acordându-i-se oficial dreptul la : Însemn heraldic şi
Steag de Identificare proprii, precum şi dreptul de a conferi Emblemă
de Onoare, la fel ca structurile militare semnificative.
- Asociaţia noastră are deja un sistem de relaţionare cu structurile
asociative similare din Sistemul de Apărare, Ordine publică şi Siguranţă
Naţională,

precum şi cu structurile asociative similare din statele

membre NATO şi UE, fiind şi prima care a pus bazele relaţiilor de
colaborare cu Confederaţia Interaliată a Ofiţerilor de Rezervă (CIOR),
structură asociativă ajutătoare a Comitetului Militar NATO.
In cei aproape 26 de ani de existenţă A.N.C.M.R.R. a reuşit să rezolve
multe din problemele prioritare pentru cadrele militare în rezervă/retragere şi
familiilor acestora, îndeosebi cele privind calitatea vieţii, respectiv, asigurarea
pensiilor militare legal cuvenite. Mai sunt însă probleme care îşi aşteaptă
soluţionarea optimă. Trebuie apărat cu străşnicie spiritul de camaraderie, statutul
de corp socio–profesional distinct al societăţii româneşti, demnitatea şi onoarea
militară, revigorarea Armatei de rezervă care, împreună cu Armata activă
profesionistă, trebuie să fie pionii de bază ai securităţii şi apărării ţării.
Stimaţi camarazi,
Viaţa a demonstrat că drepturile şi problemele specifice ale rezerviştilor
militari şi ale familiilor acestora pot fi ştirbite sau ameninţate prin diferite acte
normative şi programe publice care contravin celor câştigate prin Lege.
Pentru creşterea forţei şi capacitatii de acţiune a corpului cadrelor militare,
pilon de bază a rezervei Armatei Române, A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan
Cuza” este hotărâtă să facă corp comun cu toate cadrele militare în rezervă
sau în retragere precum şi cu militarii rezervişti voluntari, prin unitatea
acţiunilor acestora pentru protecţia socială, asigurarea condiţiilor de stare socială
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şi de viaţă decentă, apărarea tuturor drepturilor legal obţinute, diversificarea de
servicii şi programe, de consiliere a rezerviştilor militari care în final să conducă la
îmbătrânirea activă şi frumoasă, la creşterea calităţii vieţii acestora şi familiilor
lor.
În context, tuturor celor care înţeleg şi apreciază dezideratele, obiectivele şi
sarcinile asumate de A.N.C.M.R.R. în spiritul devizei „ PATRIE – ONOARE –
DEMNITATE”, a Statutului şi Strategiei acesteia, le adresăm chemarea:
„VENIŢI ALĂTURI DE NOI, SPORIŢI NUMĂRUL ŞI CALITATEA
MEMBRILOR FILIALELOR ŞI SUBFILIALELOR, STRĂDUIŢI-VĂ SĂ
ÎMPROSPĂTAŢI

CU

VIGOARE

INTELIGENŢA

ŞI

CONSISTENŢA

CONDUCERII ASOCIAŢIEI, LA TOATE NIVELURILE IERARHICE” !
Vă aşteptăm, dragi camarazi, cu toată dragostea şi respectul ce vi-l
purtăm noi, cei peste 35.000 membri ai A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”

*
*

*

Pentru informaţii suplimentare despre A.N.C.M.R.R „Alexandru Ioan Cuza”
vă punem la dispoziţie Pliantul de prezentare a Asociaţiei .

BIROUL PERMANENT CENTRAL
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