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În contextul derulării relaţiilor internaţionale ale ANCMRR ”Alexandru Ioan
Cuza” , în periada 16 la18 octombrie a.c. două delegaţii ale asociaţiei noastre au
participat, la BELGRAD, la activităţile dedicate aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea
Asociaţiei Pensionarilor Militari din Republica Serbia.

Activităţile aniversare s-au desfăşurat cu sprijinul Ministerului Apărării din
ţara vecină şi în format multinaţional cu partriciparea a 8 delegaţii conduse de
preşedinţii structurilor asociative din Bulgaria, Grecia, Macedonia, Muntenegru,
Republica Sârbska (din compunerea Bosniei-Herţegovina), România,Turcia şi Ungaria.

Din partea ANCMRR ”Alexandru Ioan Cuza” au fost invitate două delegaţii,
delegaţia condusă de preşedintele ANCMRR şi delegaţia filialei judeţene TIMIŞ
(numai în ziua de 17 octombrie).

Elementele principale ale programului au fost; vizita la Compania
JUGOIMPORT SDPR (echivalentul ROMTEHNICA), vizita la Muzeul Militar
Naţional, primirea de către ministrul apărării sârb, domnul Aleksandar VULIN şi
Adunarea Solemnă.

Din discursurile oficialilor sârbi reţinem aprecierea făcută de către preşedintele
Asociaţiei Pensionarilor Militari din Republica Serbia, prin care a arătat că participarea,
pentru prima data, a delgaţiilor din Grecia, Turcia şi Ungaria şi realizarea de relaţii de
cooperarea cu acestea au fost posibile datorită efortului ANCMRR ”Alexandru Ioan
Cuza” de a-i aduce pe aceşti parteneri la activităţile dedicate Zilei Rezervistului
Militar, din acest an de la ARAD.

Generalul-locotenent Lujbomir DRAGANJAC a mai ţinut să precizeze că tot
cu prima sa vizita în Romania a început dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor de
cooperare ale asociaţiei sale în plan internaţional.

Ministrul apărării sârb, în prezenţa tuturor delegaţiilor, a făcut precizarea
“Ministerul Apărării nu face nicio deosebire între militari activi şi rezervişti pentru că
toţi sunt la fel de valoroşi şi preţioşi pentru apărarea ţării”

În cadrul Adunării Solemne, şefii delegaţiilor străine au prezentat mesajele
dedicate evenimentului aniversar (mesajul preşedintelui ANCMRR se prezintă anexat).

PATRIE, ONOARE, DEMNITATE

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