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Semnificația istorică a sărbătoririi  „Zilei Rezerviștilor  Militari” și a „Zilei 
Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere 

„Alexandru Ioan Cuza” 
 

 

ONORAT PREZIDIU 

DISTINS AUDITORIU 

 

        De la începutul comunicării doresc să menţionez, şi sper să fiu în asentimentul 

Dvs., să afirm că în general datele despre evoluţia istorică a segmentului socio-

profesional ce-l reprezintă rezervistul militar şi cele referitoare la ASOCIAŢIA 

NAŢIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE 

„Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.) vă sunt în bună măsură cunoscute şi de aceea 

mi-am propus să fac în principal, referiri la unele dintre cele mai semnificative aprecieri, 

- specifice, etapei de evoluţia ale acestora până în prezent.  

        A trecut mai bine de un secol şi jumătate de când, ca urmare a preocupărilor 

primului domnitor al Principatelor Române Unite, colonelul Alexandru Ioan Cuza, 

pentru aşezarea bazelor modernizării Oştirii Române, cadrele militare în rezervă şi în 

retragere, provenite din activitate în Armata României, încep să se distingă ca un 

segment socio-profesional aparte al societăţii româneşti, cu menire, obligaţii civice şi 

militare, interese şi drepturi specifice. Ceva mai târziu, a apărut şi nevoia unor structuri 

asociative ale cadrelor militare provenite din activitate, pentru a menţine în rândurile 

acestora spiritul militar, al unităţii de corp şi camaraderie, a le reprezenta interesele şi ale 

apăra drepturile. 

       Elemnetele de întemeiere în plan legislativ al corpului cadrelelor militare în rezervă 

şi în retragere provenite din activitate în Armata Ronieie, ca segment socio-profesional 

distinct al societăţii româneşti, al cărui început este marcat în anul 1866,  prin adoptarea 

Legii asupra poziţiei ofiţerilor, dezvoltate în legi adoptate ulterior, s-au dovedit benefice, 

dar nu şi suficiente. A trebuit să intervină două războaie – Războiul de Indepenedenţă 

(1877-1878) şi Războiul de Întregire (1916-1918), ca acest corp să-şi afirme menirea atât 

în operaţiile militare, ca importantă parte a rezervei Armatei Române moderne, cânt şi în 

viaţa cetăţii, ca promotor al civismului înaintat. 

       Pe măsura identificării rolului şi importanţei acestui segment socio-profesional în 

rezolvarea momentelor cruciale, de interes statal al Ţării, s-a conturat nevoia definirii 

intereselor şi drepturilor specifice ale acestora, în scopul promovării şi apărării lor, 

ştiindu-se mai întotdeauna, fără excepţie, guvernanţii vremii au considerat armata o 

„haină” bună doar pentru vreme rea. A apărut problema asocierii cadrelor militare 

provenite din activitate în Armată în structuri asociative viabile, apte să le reprezinte 

interesele specifice şi să le apere drepturile, asigurate iniţial prin puterea legii. 

      Încercările de constituire a unor asemenea structuri pe calea legii, îndeosebi după 

Războiul de Indepenedenţă, în absenţa unei legislaţii care să consacre şi să 

regelementeze exercitarea dreptului de asociere, nu au dat rezultate sccontate. 

      Însă, în anii 1923 şi 1924, prin aprobarea unei noi Constituţii şi a Legii privind 

asociaţiile şi fundaţiile, s-a creat un cadru legislativ adecvat. În acelaşi timp, noua 
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legislaţie era şi o reflectare a preocupărilor din acest domeniu, de existente în plan 

internaţional, cu privire la poziţionarea în societate a armatei, a ofiţerilor ei activi şi în 

rezervă. 

      Ca urmare, istoriografia militară ronească consemnează faptul că după aproape 60 de 

ani de la adoptarea primelor reglementări referitoare la poziţia ofiţerilor, în anul 1923, 

apar primele structuri asociative ale acestora, având însă un caracter eterogen. Evoluând 

în timp, tendinţa de asociere a cadrelelor militare în rezervă şi în retragere, provenite din 

activitate în armată s-a conturat, devine tradiţie. Acest proces de asociere nu s-a făcut 

uşor, linear, fără sincope. Cercetat cu atenţie, rezultă cu claritate că, de-a lungul anilor 

acesta a cunoscut perioade semnificative de flux şi reflux, de afirmări şi limitări, de 

contradicţii interne şi amestec autoritar din afară, de interziceri abuzive şi de reluări 

salutare. 

        În anul 1990, având ca moştenire valorile morale, spiritul de camaraderie şi corp, 

precum şi credinţa statornică prin dragostea faţă de ţară şi neamul românesc, la iniţiativa 

unor generali şi ofiţeri în rezervă de excepţie, după o întrerupere abuzivă de 42 de ani, a 

fost reluată tradiţia asocierii cadrelor militare în rezervă şi în retragere provenite din 

activitate în Armata României, acţiunea fiind considerată a fi o nobilă misiune de 

credinţă şi o datorie de onoare. 

      Ideea reluării tradiţiei asociative s-a concretizat sub forma Ligii Ofiţerilor în Rezervă 

şi în Retragere, transformată ulterior în Uniunea Naţională a Cadrelor Militare în 

Rezervă şi în Retragere, iar din anul 2007, un act normativ guvernamental a determinat 

înlocuirea sintagmei de Uniune cu cea de Asociaţie. Indiferent însă de felul şi cum a fost 

denumită, structura asociativă constituită în anul 1990 s-a legitimat istoric de la 

Societatea Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere Proveniţi din Activitate (SORPA), 

înfiinţată în anul 1925, în baza aleceeaşi Legi nr.21/ 1924, atestată juridic, dar interzisă 

abuziv în anul 1948. 

       Totodată, noua structură, preluând o frumoasă şi onorantă tradiţie antebelică, prin 

care asociaţia funcţiona sub înaltul patronaj al conducătorului armatei – Regele 

României şi sub patronajul Minsiterului de Război, a consfinţit în Statutul său că 

fiinţează sub înaltul patronaj al Preşedintelui României, în calitatea sa de comandant al 

Forţelor Armate şi sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale, ministrul fiindu-i 

preşedinte de onoare. 

      Spre onoarea şi recunoaşterea reprezentativităţii Asociaţiei, este demn de menţionat 

că în întreaga perioadă post decembristă, 1990-2017, toţi preşedinţii Ronieie, inclusiv 

domnul Klaus Iohannis, preşedinte în funcţie şi miniştrii apărării naţionale au acceptat şi 

confirmat această prevedere statutară şi existenţa ca atare a structurii noastre asociative, 

domnul ministru al Apărării Naţionale fiindu-i preşedinte de onoare cu excepţia 

domnilor Atanasiu, Stănişoară şi Dobriţoiu. 

       A.N.C.M.R.R. a dobândit pe merit recunoaşterea reprezentativităţii, utilităţii şi 

notorietăţii publice. În acest sens sunt dovezi indubitabile precum: Ordinul General al 

nimistrului apărării naţionale nr.42/ 1991 privind recunoaşterea şi sprijinul asociaţiei şi a 

cadrelor militare în rezervă şi în retragere; Hotărârea Guvernului României nr.20/ 2004 

privind  utilitatea publică; Ordinul nr.5498/ 2008 al M.Ap.N. prin care Asociaţia a fost 

îndrituită să se identifice ca toate structurile semnificative cu Însemn heraldic şi Steag de 

identificare proprii, iar prin Hotărârea nr.H 3762 din acelaş an, la propunerea Comisiei 
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de Heraldică şi Denumiri, i s-a confirmat denumirea onorifică de „Alexandru Ioan 

Cuza”, domnitor al Principatelor Unite şi prin ctitor al Armatei Române moderne 

(aprobată juridic în 1997). 

      În aceeaşi ordine de idei se înscriu atestatele prin care A.N.C.M.R.R. i s-au conferit: 

- Placheta Administraţiei Prezidenţiale; 

- Emblema de Onoare a Armatei României; 

- Emblema de Onoare a Statului Major General, 

- Emblema de Merit „Rezerva Armatei Române”, cls.I-a; 

- Emblema de Onoare ale Statelor Majore ale celor trei Categorii de Forţe 

Armate, a Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării şi Emblema de Onoare a 

Comunicaţiilor şi Informaticii. 

     În contextul mai sus menţionat este demn de subliniat că în anul 2010 ca semn de 

recunoaştere a rolului rezervei sistemului militar naţional, al rezervistului militar – din 

iniţiativa şi la propunerea A.N.C.M.R.R. cu sprijinul Ministrului Apărării Naţionale din 

acea vreme,  prin Hotărârea de Guvern nr.467/ 2010, Guvernul României a instituit Ziua 

Rezervistului Militar. 

      În acelaşi an A.N.C.M.R.R. a aniversat împlinirea a 85 de ani de legitimitate istorică 

şi 20 de ani de la reluarea tradiţiei asociative, iar în acest an – 2017, sărbătoreşte 92 de 

ani de atestare istorică, respectiv 27 de ani de existenţă. Cu acest prilej s-a statornicit 

credinţa că asocierea cadrelor militare în rezervă şi în retragere, provenite din activitate 

în Armata României, într-o structură reprezentativă, sub înaltele virtuţi ale devizei 

PARTRIE-ONOARE-DEMNITATE, se impune şi mai mult în condiţiile actuale ca 

Misiune de Credinţă şi Datorie de Onoare. 

     În aceste condiţii, ţinând seama şi de adevărul irefutabil potrivit căruia „cine uită 

trecutul, nu-şi poate construi viitorul” ca şi de necesitatea de a consemna, într-o lucrare 

de referinţă, nivelul de legitimitate, utilitate şi notorietate publice atins în cele două 

decenii şi jumătate care s-au scurs de la reluarea activităţii, Biroul Permanent Central a 

apreciat şi a asigurat toate condiţiile pentru a trece la elaborarea monografiei Asociaţiei 

şi a concentrat toate eforturile de studiu pentru elaborarea „lucrării document” pe 

coordonatele esenţiale care definesc Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă 

şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, ca cea mai reprezentativă structură asociativă a 

cadrelor militare provenite din activitate în Armata României. 

      Dovada acestei realităţi este şi faptul că din iniţiativa sa, cu acordul celorlalte 

asociaţii reprezentative din Sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

Guvernul României a instituit în urmă cu 7 ani, Ziua Rezervistului Militar, sărbătorită 

anual la 31 mai, ziua în care s-a hotărât reluarea tradiţiei asociative a cadrelor militare în 

rezervă şi în retragere, în anul 1990. 

      În nota de fundamentare a hotărârii de  guvern, prin care a fost instituită Ziua 

Rezervistului Militar, înscrisă în calendarul sărbătorilor ostăşeşti, semnată de doi 

miniştrii – cel al apărării naţionale şi cel al internelor – de patru directori de servicii 

centrale – român de informaţii, informaţii externe, telecomunicaţii speciale şi  pază şi 

protocol – (avizată aşa cum prevede legea) de ministrul justiţiei, se arată că „rezerviştii 

militari reprezintă o categorie socio-profesională diferită, au un statut definit în cadrul 

societăţii româneşti contemporane”. În acţiunile militare desfăşurate de România, în 

cadrul Războiului de Independenţă 1877-1878, în Războiul de Întregire a neamului 
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1916-1919 şi 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 fundamentare 

– a fost înfiinţată prima asociaţie formată din personal de rezervă şi în retragere, reluând 

o tradiţie datând din 1925, întreruptă abuziv în 1948, se propunea această dată ca zi a 

rezervistului militar. 

      Am reiterat aceste rânduri pentru că actul realizat cu acordul tuturor structurilor care 

compun Sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, reprezintă încă o 

recunoaştere a îndelungatei legitimităţi istorice, reprezentativităţii, utilităţii şi notorietăţii 

publice a A.N.C.M.R.R. 

      Recunoaşterea reprezentativităţii este impusă şi dovedită prin prevederile Statutului 

acesteia referitoare la faptul că A.N.C.M.R.R. nu este angajată partinic, nu desfăşoară 

activităţi în favoarea sau defavoarea vreunui partid sau organizaţie politică, acţionează 

permanent cu sprijinul moral, material şi logistic al M.Ap.N., relaţionează cu toate 

forţele politice care-i împărtăşesc dezideratele, cu celelalte autorităţi şi instituţii publice 

centrale şi locale pentru îmbunătăţirea protecţiei sociale a cadrelor militare în rezervă şi 

în retragere precum şi familiilor acestora, realizând în spiritul devizei asumate cerinţele 

cultivării şi promovării valorilor fundamentale ale democraţiei, interesele şi simbolurile 

naţionale ale României, cultivarea trecutului glorios naţional şi militar ale poporului 

român, pentru promovarea imaginii armatei în societatea românească, contribuind la 

dezvoltarea ştiinţei şi artei militare româneşti atunci când este solicitată de către 

structurile organizatorice ale M.Ap.N. 

     Faptul că A.N.C.M.R.R. este cooptată în Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, 

acceptată şi invitată sistematic la dialog cu unele Comisii ale Parlamentului şi 

Guvernului Românie constituie de asemenea dovezi ale recunoaşterii reprezentativităţii 

şi prestigiului ei dezvoltând concomitent şi relaţii internaţionale cu structuri similare din 

Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Slovenia, având  în fază de finalizare la 

nivel central relaţii cu Polonia, Turcia, Italia, Grecia şi Germania. 

      Prin aspectele mai sus menţionate m-am referit, foarte pe scurt, la câteva din 

realităţile care reflectă activitatea A.N.C.M.R.R. Se poate aprecia fără teamă de a greşi, 

că activitatea a fost şi este deosebit de bogată, iar rezultatele pe măsură. La cea de a 92 

aniversare a legitimităţii sale istorice şi a 27 de ani de la reânfiinţare, după o interzicere 

abuzivă de 42 de ani, A.N.C.M.R.R. se prezintă ca o structură asociativă aptă să facă faţă 

oricăror riscuri şi provocări. 

      Asemenea rezultate nu pot fi datorate unui singur om, oricât de capabil ar fi acesta. 

Personal am avut onoarea şi fericirea să am alături un colectiv de excepţie, cadre militare 

în rezervă şi în retragere cu o înaltă pregătire profesională şi o apreciabilă experienţă 

militară care, din devotament pentru instituţia în care s-au format – Armata României, 

renunţând la odihna şi liniştea meritate după decenii de serviciu militar în slujba ţării, în 

mod voluntar, fără plată şi alte avantaje materiale, şi-au asumat mari răspunderi în 

conducerea, consolidarea a tot ce a fost bun fiind ţelul lor principal. 
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       Astfel s-a reuşit ca structura asociativă creată în urmă cu peste două decenii şi 

jumătate, prin asocierea liber consimţită a fostelor cadre militare active din Armata 

României să devină, pas cu pas, o structură viabilă, democratică, aptă a reprezenta şi 

apăra, în spiritul onoarei şi demnităţii militare, interesele şi drepturile legal cuvenite 

cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi familiilor acestora. 

       În consens cu cele mai sus amintite, trebuie să arătăm că am trăit şi momente 

tumultoase, astfel stârnite ca din senin, la sfârşitul anului 2008 şi începutul anului 

2009, A.N.C.M.R.R. a trebuit să facă faţă unei mârşave campanii de denigrare a 

armatei, a cadrelor ei militare active, în rezervă şi în retragere – pensionari militari. 

Prin mass-media au fost promovate neadevăruri despre ţara sub drapel, au fost puse şi 

induse în opinia publică neadevăruri, invective şi inepţii, numind cadrele militare 

„jufuitori ai bugetului de stat”, „beneficiari ai unor salarii şi pensii de lux, nesimţite” 

ş.a. Ulterior a rezultat clar că guvernanţii vremii aveau nevoie de o asemenea 

„pregătire de artilerie” mediatică pentru a justifica măsurile nefondate şi ilegale de 

micşorare a salariilor şi pensiilor, legal cuvenite militarilor, ca urmare a specificităţii 

serviciului militar. 

       Sesizând la timp gravitatea consecinţelor unei asemenea campanii denigratoare 

pentru însăşi capacitatea de apărare militară a ţării, Biroul Permanent Central a 

declanşat o adevărată „bătălie” pentru pensiile militare de stat, legal cuvenite ca 

urmare a specificităţii serviciului militar, carierei militare. În aceste condiţii a fost 

conceput mesajul protest „Stare de alertă” şi înaintat Consiliului Suprem de Apărare a 

Ţării, Guvernului, Parlamentului României, Comisiilor de Apărare, Ordine Publică şi 

Siguranţă Naţională, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, Ministerului Finanţelor Publice şi altor factori de decizie.  

        În contextul evoluţiei nu putem ignora ca un adevăr incontestabil îl reprezintă 

faptul că după înfiinţare, în anul 1990, Asociaţia noastră a fost marcată de realităţile 

evoluţiei post-decembriste ale societăţii româneşti, segmantul socio-profesional ce-l 

reprezintă a fost şi încă este comentat de aşa zişii formatori de opinie şi analişti 

politici, „apăruţi ca ciupercile după ploaie”, încecându-se cu vădită maliţiozitate 

ignorarea privaţiunilor şi specificităţii serviciului militar în România, iar mai nou, 

ancorându-ne la realitatea cotidiană pe care o parcurgem, asistăm la unele ingerinţe în 

viaţa Asociaţiei, din partea unor autointitulaţi radicalişti şi infailibili reprezentanţi ai 

pernsionarilor militari, sub reală influenţă politică, sindicală, precum şi din partea unor 

structuri asociative nereprezentative, în scopul denigrării şi destructurării Asociaţiei 

Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”. 
 

Stimaţi camarazi, dragi rezervişti militari, 
 

       Eficienţa evolutivă a Asociaţiei pe întreaga scară ierarhică de conducere şi 

organizare este o realitate cu care ne mândrim, faptul că în prezent, structura 

asociativă constituită în anul 1990 se dovedeşte o demnă exponentă a cadrelor militare 

în rezervă şi în retragere, provenite din activitate în Armata României, instituţie de 

temelie a statului, pilon al securităţii şi apărării acestuia, al valorilor, sinţămintelor şi 

tradiţiilor poporului român, ne onorează şi ne generează noi răspunderi şi sentimente 

camaradereşti, ne întăreşte în cuget şi simţiri de a servi cu profundă credinţă, 

devotament şi totală dăruire. 
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       Ca înaltă demnitate militară şi răspundere ROMÂNEASCĂ, în numele 

Conducerii Asociaţiei de pe întreaga scară ierarhică, recomandăm că se impune să ne 

consolidăm unitatea în cadrul actualei structuri asociative reprezentative a cadrelor 

militare în rezervă şi în retragere, provenite din activitate în Armata României şi 

familiilor acestora, bazându-ne pe unitatea de interese, pe comunitatea de concepţii şi 

sentimente camaradereşti, în consens deplin cu principiile şi virtuţile cuprinse în 

deviza: PATRIE-ONOARE-DEMNITATE. 

        Este un prilej minunat pentru a reamintii o dată cu îndemnul la înţelepciune şi 

unitate structurală şi de corp că liantul care a unit întraga armată română în decursul 

istoriei şi care ne uneşte şi acum în cuget şi simţiri 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 sau anulat, ci trebuie să fie punctul de 

plecare al fiecărei dezbateri sau măsuri referitoare la statutul, obligaţiile şi drepturile 

celor care fac parte din Armata Română cu cele două componente de bază – Armata 

Activă şi Armata de Rezervă. 

Fie ca Bunul Dumnezeu 

să ne ocrotească pe toţi cu Graţiai Divină ! 

La Mulţi Ani A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”,  

tuturor rezerviştilor militari şi familiilor acestora ! 

Multă Sănătate tuturor ! 

 

                                                            Vă mulţumesc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE 

ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE 

ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza” 
 

                                General (r) prof.univ. 

                            dr. Mihai  ILIESCU 

 

                                                                                                 30 mai 2017 


