
 
ALOCUȚIUNEA 

președintelui Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere 

„Alexandru Iona Cuza” (ANCMRR) la Adunarea Festivă dedicată Zilei 

Rezervistului Militar, sub egida „Anului Centenar”, 31mai 2018, Arad. 

 

 Distinsă audiență, 

 

 Cu deplină satisfacţie şi mândrie camaraderească apreciem că Asociaţia 

Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, 

trăieşte astăzi, alături de toți cei prezenți, de membrii și de simpatizanții noștri, de 

rezerviștii Armatei Române, o dublă bucurie, Ziua Rezervistului Militar și Ziua 

noastră, a asociației. 

 La data de 31 mai 1864, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, a fost 

adoptată „Legea asupra poziţiei ofiţerilor”, primul act normativ care dă identitate, 

valoare şi sens corpului cadrelor militare în rezervă. În memoria acestui eveniment 

şi în semn de respect pentru cei care au făcut din meseria armelor, profesia și 

dăruirea  lor de o viaţă, Guvernul României, prin H.G. nr.464/2010, a instituit  

Ziua Rezervistului Militar. 

 Devenită sărbătoare militară tradiţională, Ziua Rezervistului Militar este un 

prilej de a mă adresa , tuturor rezerviştilor militari din Sistemul Naţional de 

Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, precum și din structurile 

asociative prietene, prezente aici sau cu care am conlucrat activ în ultima jumătate 

de an , prin transmiterea celor mai sincere urări de sănătate, pace şi de viaţă 

liniştită,  decentă și demnă, cu deplinul respect al onoarei de a fi ostaș al țării tale  . 

 Ziua Rezervistului Militar este data, care printr-o fericită coincidenţă este şi 

ziua asociației noastre, la 31 mai 1990 înființându-se Liga Ofițerilor în Rezervă și 

Retragere din România , predecesoarea ANCMRR, în spiritul devizei  păstrate cu 

sfințenie de la începutul existenței ca asociație „Patrie, Onoare, Demnitate” 

 Ziua Rezervistului Militar este o sărbătoare plină de semnificaţii pentru toţi 

cei care au slujit, un număr important de ani, sub falduri de tricolor Ţara şi 

Poporul, cărora le-a jurat credinţă nestrămutată, până la sacrificiul suprem. 

Rezerviştii militari reprezintă o categorie socio-profesională cu un statut bine 

definit în cadrul societăţii româneşti contemporane, care merită recunoaştere, 



respect şi preţuire din partea societăţii şi a ţării faţă de care şi-au făcut cu prisosinţă 

datoria, gata oricând de orice sacrificiu. 

 Ziua Rezervistului Militar 2018, ne găseşte pe noi , rezerviştii militari, 

implicaţi în acţiuni şi activităţi care celebrează Centenarul unităţii noastre 

naţionale. Ne găsește în același în timp într-o adevărată luptă pentru apărarea 

demnității, lezată de cei ce își uită istoria și rolul armatei în făurirea sa, într-o luptă 

fără precedent pentru apărarea drepturilor noastre prea des încălcate în ultimul 

deceniu. Cu atât mai mult,  convingerea noastră este că Ziua Rezervistului Militar 

din acest an va constitui şi linia de start pentru unitatea, solidaritatea şi camaraderia 

cadrelor militare în rezervă sau în retragere, cu convingerea că numai „unirea face 

puterea” iar glasul nostru, glasul demnității și doleanțelor ne va fi auzit și ascultat. 

  

 Stimați camarazi, distinși oaspeți,  

 Doamnelor și domnilor, 

 

 Acum cănd sărbătorim și ziua ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, putem 

afirma cu certitudine că suntem pe deplin deschiși către toate structurile asociative 

sau cele profesionale din sistemul de securitate națională , depășind tarele 

trecutului ,  în vederea realizării unui front comun în lupta cu cei care într-o formă 

sau alta ne încalcă demnitatea și drepturile istorice și legitime, principiul unității, 

cel al recunoașterii specificului și autonomiei, precum și al sprijinului mutual, fiind 

în totalitate asumate de către noi. Totodată, vom continua colaborarea cu  

autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale pentru asigurarea protecţiei 

sociale a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, la care constatăm grave 

disfuncții și o profundă discriminare, precum şi privind protecția socială a 

familiilor acestora, ținând cu fermitate la respectarea valorilor fundamentale ale 

democraţiei, a intereselor şi simbolurile naţionale ale României și armatei sale. 

Cultivarea trecutului glorios naţional şi militar al poporului român, promovarea 

imaginii armatei în societatea românească și pe plan internațional ne vor fi  cauza 

și crezul spiritului nostru de militari.    

  

 Distinși oaspeți, 

 

 Mă folosesc de acest prilej pentru a vă mulțumi că ați acceptat invitația de a 

participa la sărbătoarea rezerviștilor și a Asociației noastre și pentru a vă incredința 

că ANCMRR rămâne consecventă dorinței de  a consolida relațiile noastre de 

prietenie și cooperare. De asemenea dorim să vă asigurăm de toată hotărârea 

noastră de a ne sprijini reciproc la promovarea drepturilor, intereselor comune ale 

rezerviștilor din țările pe care le reprezentăm, la promovarea valorilor și tradițiilor 



armatelor țărilor noastre, la prezervarea spiritului asociativ și a tot ceea ce ne 

unește și este în beneficiul reciporoc al membrilor structurilor noastre asociative.  

  

 Distinsă audiența, dragi camarazi 

 

 La acest moment de sărbătoare trebuie să reiterăm faptul că sub puterea 

juramantului față de țară trebuie să nu precupețim nimic, așa cum au făcut 

inaintașii noștri, pentru a menține vie flacăra „Unități noastre Naționale”. 

 Cred că sunteți  de acord ca, în „Anul Centenar” să dedicăm Ziua 

Rezervistului Militar și a ANCMRR, „Marii Uniri” de la 1918, făcând din aceasta 

un exercițiu de conștiință națională. 

 Îmi exprim deplina apreciere şi preţuire faţă de toţi cei care au slujit 

instituţia militară, aflându-se şi azi în prima linie pentru apărarea patriei şi a 

valorilor sale perene. Să facem ca fiecare zi a acestui an Centenar să se constituie 

într-o sărbătoare a unităţii şi demnității noastre. 

La Mulţi Ani Rezervişti Militari! 

La Mulți Ani Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în 

 Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”! 

 

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU! 

 

PATRIE ONOARE DEMNITATE! 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în 

Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” 

General-locotenent(r.) Neculai BĂHNĂREANU 
 


