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Onorată Asistenţă, 

Distinşi invitaţi şi camarazi, 

 

     Prezint Mesajul A.N.C.M.R.R. prilejuit de sărbătoarea Zilei Armatei. 

     A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” se pregăteşte să sărbătorească la 25 Octombrie 

Ziua Armatei României, eveniment de referinţă pentru istoria poporului român. 

    Eliberarea la 25 Octombrie 1944 a ultimei brazde de pământ a părţii de Nord/ Vest a 

ţării, răpită de Ungaria horthystă este un moment comemorativ ce dă semnificaţii însăşi 

Zilei Armatei. Pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere Ziua Armatei este o 

sărbătoare cu mare încărcătură emoţională, este o moştenire sacră şi de credinţă. 

Onorată Asistenţă, 

    Sărbătorind Ziua Armatei Române doresc şi vă rog să fiţi de acord să readuc în atenţie 

unele momente 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 României a fost aşezat principiul „naţiunii armate”, al 

pregătirii 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”. 

    Comunicarea mea se referă în principal la unele aspecte ale evoluţiei segmentului 

socio-profesional ce-l reprezintă rezervistul militar – în concret cadru militar în rezervă şi 

retragere, ca element de bază a componentei de rezervă a Armatei Române, în evoluţia sa 

istorică. 

Onorată Asistenţă, 

    Organizarea puterii armate în România, inclusiv procesul de configurare în plan 

legislativ al corpului Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere îşi are începuturile în 

timpul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza având la bază legile specifice din 1864 şi 

1866. Cu plusurile şi minusurile societăţii din care provenea, armata română a fost şi este 

una din instituţiile de temelie a statului român. Armata Română fiind un pilon de bază al 

statului a fost prezentă aducându-şi contribuţia, până la sacrificiu suprem, în toate 

momentele dezvoltării şi modernizării statului român, inclusiv la instaurarea statului de 

drept şi a democraţiei în România în urma evenimentelor din decembrie 1989. 

     Experienţa naţională şi cea internaţională a demonstrat cu prisosinţă utilitatea atenţiei 

şi încrederii ce trebuie acordată cadrelor militare ieşite din sistemul militar activ şi trecute 

în rezervă sau retragere. În situaţii de restrişte pentru ţară şi nu numai, pregătirea, 

experienţa şi contribuţia acestora nu sunt de neglijat, ele dovedindu-se deosebit de utile. 

      Numeroase şi palpabile sunt dovezile când acestea nu au stat în expectativă ci au 

răspuns chemării cu toată hotărârea. La mobilizarea armatei, au completat înalte funcţii 
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de comandament şi de stat major sau comanda unor unităţi şi subunităţi. Istoriografia 

militară românească atestă cu date şi fapte că din totalul de 19.843 ofiţeri participanţi la 

operaţiile purtate de armata română în Primul Război Mondial, 11.268 (57%) au fost 

ofiţeri de rezervă mobilizaţi. 

         Situaţia s-a repetat în Al Doilea Război Mondial. 

         La mobilizarea armatei române – 15 iunie 1940 – numărul cadrelor mobilizate, la 

toate eşaloanele, era considerabil (la ofiţeri – 16.600 faţă de 15.383 activi, iar la 

subofiţeri – 8.585 faţă de 25.633 activi). 

         Pregătirea şi experienţa cadrelor ieşite din sistemul militar activ şi trecute în rezervă 

sau retragere, au fost folosite nu numai în teatrele de operaţii ci şi în spatele frontului, 

acestea îndeplinind importante funcţiuni în administraţie şi educaţie, transporturi, 

sănătate şi apărare locală, în pregătirea militară a tineretului, în funcţionarea optimă a 

structurilor legate de recrutarea şi mobilizarea armatei. 

        Procesul de definire şi consolidare a cadrelor ieşite din sistemul activ a fost însoţit şi 

de apariţia unor nevoi. 

        Astfel, a apărut preocuparea pentru constituirea unor structuri specifice menite să 

reprezinte şi să apere interesele celor care le compun. 

Onorată Asistenţă, 

       După câteva luni de la Revoluţia din Decembrie 1989, respectiv la 31 mai 1990,  a 

fost reluată, după o întrerupere abuzivă de 42 ani, tradiţia asocierii cadrelor militare în 

rezervă şi în retragere în structura asociativă care astăzi poartă denumirea „Asociaţia 

Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere” (A.N.C.M.R.R.) „Alexandru 

Ioan Cuza”. 

     Cei peste 35.000 de membrii aparţinând celor 47 de filiale judeţene şi de sector, celor 

5 structuri afiliate şi celor 63 subfiliale dau identitate acestei structuri asociative, utilă 

public şi istoric, a căror reprezentanţi de seamă sunt prezenţi în sală şi pe care îi salut 

respectuos din nou, sunt cei care ca militari activi, timp de mai multe decenii s-au distins 

la comandă, în statele majore şi structurile tehnice de mentenanţă şi logistic ale unor 

structuri militare la nivel tactic, operativ şi strategic, reprezentând cu onoare şi mândrie 

românească – Armata şi Ţara în relaţii internaţionale, au participat fără crâcnire, în 

condiţii deosebite pe şantierele ţării, în agricultură, în Revoluţia din Decembrie 1989, în 

ultimul timp şi în teatrele de operaţii militare din cadrul NATO. 

     În deceniile de existenţă, concomitent cu transformările petrecute în Armata Activă a 

României care s-a consolidat ca o „armată modernă, suplă, cu experienţă operaţională 

adaptată standardelor şi exigenţelor NATO”, - a evoluat şi A.N.C.M.R.R. afirmându-se 

constat ca o structură asociativă viabilă, purtătoare a unei îndelungate legitimităţi istorice 

şi juridice, revendicându-se statutar a fi continuatoarea structurii denumite Societatea 

Ofiţerilor în rezervă şi în Retragere proveniţi din activitate – S.O.R.P.A., atestată juridic 

în 1925. 

      Astăzi la sărbătorirea Zilei Armatei, A.N.C.M.R.R. ca element de bază a Rezervei 

Armatei Române poate să-şi etaleze concret şi temeinic justificat parametrii fundamentali 

care-i dau dimensiune şi recunoaştere şi anume: legitimitate istorică şi juridică, 

reprezentativitate, utilitate şi notorietate publică. 

A.N.C.M.R.R., având în compunere cadre militare în rezervă şi în retragere de certă 

valoare militară, ştiinţifică, de înaltă probitate morală şi civică, se bucură de 

recunoaşterea instituţiilor centrale şi locale, promovează valorile statului de drept, 
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întărirea relaţiilor cu Biserica Ortodoxă şi ale armatei cu societatea civilă, sprijinind 

acţiunile comunităţilor locale. 

     Faptul că A.N.C.M.R.R. este reprezentată în Consiliul Naţional al Persoanelor 

Vârstnice, în Comisiile de Apărare Naţională pentru acte normative specifice şi pentru 

probleme sociale, participând la Guvern şi Parlament, susţinând problemele specifice 

cadrelor militare în rezervă şi în retragere (pensionari militari) şi familiile acestora, având 

protocoale viabile cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Academia Militară 

Tehnică, cu Secţia de Ştiinţe Militare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu 

structurile asociative din Sistemul de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională 

      În acest context de evaluare, suntem onoraţi să etalăm şi recunoaşterea şi relaţionarea 

A.N.C.M.R.R. la nivel central şi local cu structuri similare din ţările NATO şi vecine 

României şi anume cu Bulgaria, Serbia, Ungaria, Slovenia, Germania, Republica 

Moldova şi în prezent iniţiază contacte la nivel Central cu   Polonia, Turcia,  Germania şi 

Italia. 

      A.N.C.M.R.R. în aceste relaţii urmăreşte cu prioritate promovarea intereselor politice 

externe ale Statului Român precum şi a imaginii Armatei Române. 

Onorată Asistenţă, 

       Reamintesc că A.N.C.M.R.R. este ancorată în realitatea cotidiană, urmărind evoluţia 

societăţii româneşti post decembriste şi mai ales impactul asupra calităţii vieţii 

pensionarilor militari şi familiilor acestora. 

     Suntem convinşi că soluţia pentru rezolvarea problemelor o constituie în continuare o 

relaţionare corectă cu cei care te pot înţelege şi ajuta, utilizând calea legală a dialogului 

civilizat, a sustenabilităţii şi a motivaţiilor concrete şi justificate juridic, constituţional, 

mai ales când avem competenţe limitate legislativ, financiar şi logistic. 

Doamnă Secretar de Stat, 

Domnule Şef al Statului Major General al Apărării, 

     În prag de sărbătoare a Zilei Armatei 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 socio-profesional distinct şi în România, 

aşa cum de altfel este recunoscut şi apreciat în toate ţările NATO şi UE. 

Stimaţi Camarazi, 

     Nu pot să închei această comunicare fără a reaminti o dată cu îndemnul la înţelepciune 

şi unitate structurală şi de corp.Sperăm că Apelul şi Platforma de coagulare adresate de 

conducerea A.N.C.M.R.R. structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în 

retragere existente în evidenţa M.Ap.N. vor fi bine înţelese şi sprijinite de toate cadrele 

militare în rezervă şi în retragere, pensionari militari pentru a eficientiza măsurile iniţiate 

în scopul respectării drepturilor câştigate, înscrise în Constituţie şi materializate prin legi 

şi ordine la nivel central, acestea având o motivaţie temeinică. 

     Să nu uităm că liantul care a unit întreaga armată română în decursul istoriei şi ce ne 

uneşte şi acum în cuget şi simţiri este Jurământul sfânt faţă de ŢARĂ şi NEAM. 

     În încheiere adresăm cu profund respect sincere felicitări şi urări de sănătate cadrelor 

militare veterani de război, în rezervă şi în retragere, militarilor activi şi în rezervă, 

familiilor acestora, dumneavoastră celor prezenţi multă sănătate şi împliniri. 

LA MULŢI ANI – ARMATEI ROMÂNE ! 

Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ocrotească în continuare.     

                                                                 Vă mulţumesc ! 


