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PREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VRANCEA 

 

         În data de 21 aprilie 2018, structurile asociative ale cadrelor militare în 

rezervă și în retragere din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și 

Securitate Națională: Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în 

Retragere ”Alexandru Ioan Cuza” din Ministerul Apărării Naționale, Asociația 

Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor 

Interne, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul 

Român de Informații, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din 

Serviciul de Informații Externe, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în 

Retragere din Serviciul de Protecție și Pază, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă 

și în Retragere din Serviciul de Telecomunicații Speciale, Asociația Cadrelor 

Militare în Rezervă și în Retragere din Direcția Informații și Protecție Internă din 

Ministerul Afacerilor Interne, Asociația Pensionarilor din Administrația Națională 

a Penitenciarelor precum şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria” au 

participat cu multă trăire patriotică, cu mândrie şi satisfacție și la etapa a II-a  a 

proiectului Parcului Memoriei Naționale ”Stejarii României - 100 de ani de 

istorie și demnitate - Ro-Mândria”, coordonat de Consiliul Județean Vrancea. 

 Din partea structurilor noastre au participat un numar de 281 de rezerviști 

militari, membri ai filialelor locale din București, Alba, Brăila, Cluj, Galați, Iași, 

Ilfov, Maramureş şi Mureș care au plantat un număr de aproximativ 10.000 de 

puieţi de stejari pe cele trei sole principale D,E și F. 

 Acum, după experiența dobândită în cadrul acestei etape, supunem atenţiei 

dumneavoastră posibiliatea ca membrii   structurilor noastre asociative  să poată 

participa la finalizarea Proiectului  Consilului Județean, pe întregul parcurs al 

celorlalte etape de realizare.  

 În acest sens, anticipăm că putem genera un număr și mai mare  de rezerviști 

militari, din toată țara. 



 Totodata, vă rugăm ca solele în care au fost și vor fi plantați puieții să fie 

personalizate în arhivele proiectului și în teren cu insemnele și denumirea 

structurilor noastre asociative. 

 În cazul în care veți împărtăși demersul nostru, vă rugăm să dispuneți ca 

structurile abilitate din subordinea dumneavoastră să relaționeze cu reprezentanții 

noștri la nivel central și, la nevoie, la nivel local, pentru detalierea aspectelor 

organizatorice. 

 Suntem convinşi că împreună contribuim la realizarea Proiectului ”Stejarii 

României - 100 de ani de istorie și demnitate - Ro-Mândria”. 

 Stimate domnule preşedinte vă asigurăm de întreaga noastră considerație. 

 

Președinte în exercițiu al structuilor asociative din S.N.A.O.P.S.N.,  

Președintele Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din 

Serviciul de Telecomunicații Speciale. 

   General-maior(r) ing.dr. Eugeniu MUȘAT 

 Puncte de Contact ale structurilor asociative din S.N.A.O.P.S.N. 

  

 - Membru ANCMRR ”Alexandru Ioan Cuza”, col. (r.) Eugen Lazăr, tel. 

0726 388 694, e-mail: eugen.lazar2015@gmail.com.     


