
 

 
 

DISCURS 

cu ocazia participării, la invitaţia Asociaţiei Naţionale a 

Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan 

Cuza”, la reuniunea organizată sub egida ,,ANUL 

CENTENAR”, dedicată aniversării Zilei Rezervistului Militar 

Doamnelor şi domnilor generali, ofiţeri, maiştri 

militari, subofiţeri,  

Distinşi invitaţi,  

Doamnelor şi domnilor, 

 Sunt deosebit de onorat ca de Ziua Rezervistului Militar 

să folosesc acest prilej pentru a mulţumi conducerii şi 

membrilor Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă 

şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” pentru interesul pe care 

cu toţii continuaţi să-l acordaţi Armatei României, instituţia în 

cadrul căreia v-aţi desfăşurat activitatea ca militari activi, în 

care aţi clădit cariere impresionante ce v-au permis să acumulaţi 

valoroase experienţe profesionale şi de viaţă şi pe care, constat 

cu bucurie, că le puneţi cu generozitate la dispoziţia celor care 

au preluat ştafeta de la dumneavoastră. 



Această zi marchează împlinirea a 93 de ani de la crearea 

Societăţii Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere Proveniţi din 

Activitate şi a 28 de ani de la reînfiinţarea structurii asociative 

sub denumirea de Liga Naţională a Ofiţerilor în Rezervă şi în 

Retragere, care ulterior a devenit Asociaţia Naţională a 

Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere “Alexandru Ioan 

Cuza” (ANCMRR). 

 Consider că Ziua Rezervistului Militar constituie un 

eveniment special, având în vedere că este dedicată unei 

instituţii care, de-a lungul istoriei, a constituit şi continuă să 

rămână un reper de stabilitate şi încredere pentru poporul 

român.  

 Atât veteranii de război cât şi dumneavoastră, cadrele 

militare în rezervă şi în retragere, constituiţi un important 

vector de imagine pentru instituţia militară şi o punte de 

legătură cu societatea civilă, care vă datorează recunoştinţă 

pentru anii dedicaţi slujirii ţării. 

 Fiecare generaţie şi-a făcut datoria faţă de ţară 

necondiţionat, pe front, în aplicaţii, în economia naţională, 

la calamităţi naturale, iar mai nou, în teatrele de operaţii 

internaţionale. Armata a fost şi este, în mod constant, o 

instituţie credibilă şi apreciată, iar acest lucru este posibil 

pentru că militarii şi-au înţeles menirea, cu toate 

constrângerile şi riscurile meseriei armelor.  

 Este de apreciat efortul Asociaţiilor Cadrelor Militare în 

Rezervă şi în Retragere, care, cu toate greutăţile existente în 

această perioadă, beneficiind de sprijinul conducerii 

Ministerului Apărării Naţionale, au acţionat cu consecvenţă 

pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 

pensionarilor militari pentru realizarea unei cât mai bune 

protecţii sociale a acestora. 



 La nivelul conducerii Ministerului Apărării Naționale se 

cunosc principalele probleme pe care le întâmpinaţi, începând 

cu sistemul de pensii şi continuând cu asigurarea asistenţei 

medicale şi a medicamentelor sau a altor drepturi care decurg 

din statutul de cadru militar în rezervă sau în retragere. Vă 

asigurăm că vom face tot ce depinde de noi să vă sprijinim, 

atât în plan instituţional, cât şi cel personal. 

 În semn de respect pentru militarii rezerviști, Ministerul 

Apărării Naționale a aprobat înaintarea în grad a unui 

număr de 153 de cadre militare în retragere din care, 

majoritatea sunt propuse de asociaţia dumneavoastră. 

 În întâlnirile sistematice avute cu conducerea 

Asociației, am arătat că putem face multe lucruri bune 

împreună, pe baza dialogului constructiv şi a bunelor relaţii 

dintre Ministerul Apărării Naţionale şi Asociaţia Naţională a 

Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan 

Cuza”, la care se adaugă, cu zestrea sa istorică, respectabila 

Asociaţie Naţională a Veteranilor de Război şi alte structuri 

asociative de profil. 

 De asemenea, cei mai tineri dintre dumneavoastră, 

rezerviștii militari ce nu au împlinit vârsta de 63 de ani, 

aveţi în continuare obligaţii militare. Suntem convinși că, 

dacă situaţia o va cere, nu veţi pregeta să slujiţi ţara, așa cum 

aţi făcut-o şi în perioada cât aţi activat în rândurile Armatei 

României. 

 În noul context de securitate regional, Ministerul 

Apărării Naţionale este extrem de preocupat de revitalizarea 

pregătirii rezervei şi de menţinerea contactului cu această 

categorie de militari, chiar dacă nu mai activează, efectiv. 

 Noi avem nevoie de dumneavoastră, atât pentru 

abilităţile militare ale celor mai tineri, cât și pentru experienţa şi 



înţelepciunea celor care au trecut în retragere la venerabilă 

vârstă de 63 de ani, dar în fapt mai au multe de spus pentru 

viaţă şi societate, în special pentru armată. Dialogul, 

înţelegerea şi respectul reciproc vor duce la o comunicare 

eficientă între conducerea Ministerului Apărării Naționale și 

asociațiile militarilor în rezervă și în retragere. Cu toţii ne 

dorim să fim laolaltă, să construim împreună, iar activitatea 

de azi dedicată „Anului Centenarului” se înscrie în această notă, 

confirmând bunele noastre relaţii de cooperare.  

Închei prin a vă transmite, în numele ministrului Apărării 

Naționale, domnul Mihai-Viorel FIFOR, cât și al meu personal, 

sincere urări de sănătate, viaţă frumoasă, bucurii şi 

consacrata urare „Pensie lungă!” 

 

La mulţi ani, distinşi rezervişti,  

cu ocazia Zilei Rezervistului Militar! 


