
 

 

                                                                                                                         
 

M E S A J U L 

Președintelui Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă 

și în Retragere ”Alexandru Ioan Cuza”  cu ocazia Întâlnirii 

Trilaterale a structurilor asociative ale rezerviștilor militari din 

Republica Serbia, Republica Bulgaria și România 

Zajecar, 14 martie 2018 

 

Stimate Domnule General – Locotenent Ljubomir DRAGANJAC 

Stimate Domnule General – Locotenent Zlatan STOIKOV, 

Stimate Domnule Comandant al Garnizoanei, Lt-Col, Vuckovici 

Stimate Domni Președinți ai  Filialelor Vidin, Zajecar, Drobeta Turnu-Severin și 

Craiova, 

Stimați Camarazi Sârbi, Bulgari și Români, 

Sunt General – Locotenent Neculai BĂHNĂREANU, Președintele Asociației 

Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere   ”Alexandru Ioan Cuza’’ 

(ANCMRR). 

Vă rog să-mi permiteți ca în numele tuturor membrilor Asociației noastre și al 

meu personal să vă adresez un călduros salut camaraderesc Dumneavoastră și tuturor 

Camarazilor Sârbi și Bulgari ! 

In același timp, aș dori să-l felicit pe Dl. General – Locotenent Draganjac, 

pentru inițiativa  de a realiza această întâlnire trilaterală. 

 

Stimați camarazi,  

Intâlnirea noastră   reprezintă, înainte de toate,  o  nouă confirmare a raporturilor 

de  camaraderie  existente între  militarii din Balcani legați printr-o seculară tradiție de 

luptă pentru independență. 

Relațiile de colaborare și prietenie dintre rezerviștii militari ai țărilor noastre 

datează de mult timp, însă au fost instituționalizate prin protocoalele de colaborare 

semnate la București, în anul 2012,  cu Uniunea Ofițerilor și Subofițerilor în Rezervă 

din Republica Bulgaria și în anul 2013, cu Asociația Pensionarilor Militari din 

Republica Serbia. 

Asociația noastră  ”Alexandru Ioan Cuza ” apreciază că aceste două documente 

au dus la o dezvoltare foarte benefică a relațiilor de prietenie și colaborare dintre 

structurile noastre asociative, între rezerviștii militari. 

 Astăzi, observăm cu satisfacție că, după 5 ani, nivelul de conlucrare s-a 

dezvoltat în așa fel, încât a făcut posibilă întâlnirea noastră  trilaterală de azi. 

 Sunt convins că dialogul pe care-l vom purta astăzi va contribui la strângerea 

relațiilor de prietenie existente și ne va ajuta să găsim noi căi în soluționarea 

problemelor rezerviștilor militari din țările noastre. 



 Țin să subliniez, aici, eforturile lăudabile ale președinților de Filiale și aș dori să 

aduc mulțumirile mele acestora și să-i încredințez de întreaga mea considerație 

camaraderească. 

 

 Domnilor președinți, 

 Stimați camarazi,  

Aș dori să vă ınformez, pe scurt, despre  Asociația noastră, în prezent. 

 În țara noastră ca și în alte țări, există mai multe asociații și structuri ale 

rezerviștilor. Aș putea spune, cu mândrie, că Asociația noastră are cei mai mulți 

membri, că reprezintă structura cea mai importantă și  mai activă a cadrelor militare în 

rezervă, că este continuatoarea tradițiilor Asociației rezerviștilor militari, înființată 

pentru prima dată în România, în anul 1925. 

 In acest sens, în prezent, depunem eforturi consistente și cu rezultate notabile 

pentru  coagularea asociațiilor rezerviștilor din structurile sistemului național de 

apărare.  

 După cum probabil cunoașteți, Romania se pregătește să sărbătorească la 01 

Decembrie 2018 Centenarul Marii Uniri !  In acest context, ANCMRR organizează 

și participă la o gamă diversă de activităție comemorative, în București și pe tot 

cuprinsul țării.  Evidențiem una din aceste activități și anume plantarea a 350.000 de 

puieți de stejar (tot atâția câți militari s-au jertfit pe câmpul de luptă), în Județul 

Vrancea, pe locurile unde au avut loc bătăliile de la Mărășești, Mărăști și Oituz, din 

primul război mondial. 

 

 Domnilor președinți 

 Stimați Camarazi,  

 Suntem astăzi aici pentru a demonstra că mișcarea asociativă a rezerviștilor din 

țările noastre, pe care îi reprezentăm, își manifestă, în mod plenar, idealurile și valorile 

care ne unesc, că poate  acționa unitar pentru promovarea intereselor comune, spre 

beneficiul înțelegerii și respectului dintre țările și popoarele noastre. 

 Având în vedere faptul că ANCMRR dorește  realizarea unei continuități în 

legătură cu ceea ce am  înfăptuit, împreună, în acești 5 ani, profit de acest moment, 

pentru a vă adresa, domnilor generali-locotenenți, în mod oficial, invitația de a ne 

onora cu prezența dumneavoastră la activitățile dedicate Zilei Rezervistului Militar, pe 

care o sărbătorim anul acesta în data de 31 mai. 

 Inchei prin a mulțumi, încă o dată, inițiatorilor acestei trilaterale și a vă adresa 

urările mele și ale camarazilor români de multă sănătate și prosperitate. 

  

 Cu multă prietenie, 

 Am onoarea să vă salut. 

 

Președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în 

Retragere   ”Alexandru Ioan Cuza’’ 

General-Locotenent(r.) Neculai BĂHNĂREANU 

  

 

 
                                                                                                                                               


