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- Filiala Judeţeană Iaşi „Henri Coandă”
Primul ziar liber al rezerviştilor militari români din Moldova lui Ştrefan cel Mare şi Sfânt

Începând din anul 1866, România şi-a 
sărbătorit Ziua naţională la 10 mai, 
la23 august şi, din 1990, la 1 decem-

brie. Reper în calendarul sărbătorilor na-
ţionale, românii au participat mereu în 
număr mare. Şi-au cinstit patria şi rege-
le, au fost scoşi la defilări şi la manifes-
tări de elogiere a comandantului suprem, 
iar în ultimii ani, românii de pretutindeni 
sărbătoresc un act de voinţă al naţiunii 
române, Marea Unire de la 1 decembrie 
1918.

Din 1866 până în 1947, 10 mai nu a 
fost doar Ziua Regalităţii şi a Indepen-
denţei, ci şi Ziua naţională a României, 
sărbătorită cu mare bucurie de români. 
Ziua avea trei semnificaţii majore pentru 
istoria României:  la 10 mai 1866, prin-
ţul Carol de Hohenzollern - Sigmaringen 
depunea jurământul ca domnitor, în 10 
mai 1877; după secole de stăpânire oto-
mană Vodă Carol proclama Independen-
ţa României, iar în 10 mai 1881, domni-
torul Carol I era încoronat ca prim rege 
al noului Regat al României. Timp de opt 
decenii, în calendarul sărbătorilor naţio-
nale, 10 mai a fost reperul principal, Ziua 
Naţională a României fiind respectată şi 
sărbătorită de toţi românii. La parada mi-
litară din fiecare 10 mai, însuşi Regele şi 
Regina erau în frunte, iar românii partici-
pau în număr mare, dorind să-şi cinsteas-
că patria şi suveranul, deopotrivă.

În urma abdicării de la tron a regelui 
Mihai I şi înlăturarea monarhiei constitu-
ţionale la 30 decembrie 1947, s-a trecut şi 
la demolarea brutală a tuturor simbolu-
rilor României Regale. Semnificaţia zilei 

de 10 mai ca Zi a Regalităţii a fost inte-
gral suprimată şi nici proclamarea Inde-
pendenţei nu a mai fost legată de această 
dată. Din anul 2013, 10 mai - Ziua Rege-
lui a intrat în rândul sărbătorilor publice 
oficiale, iar în aprilie 2015, a fost înaintat 
în Parlament un proiect de lege prin care 
data de 10 mai urma să devină zi nelucră-
toare. Proiectul a fost respins, pe motiv că 
nu sunt bani suficienţi la buget pentru a 
susţine asemenea demers.

Odată cu instaurarea regimului comu-
nist ziua de 23 august a devenit Ziua naţi-
onală a României, sărbătorită sub numele 
de Ziua insurecţiei armate antifasciste şi 
începutul revoluţiei populare în România. 
Ziua făcea referire la data de 23 august 
1944, când România trecea de partea Ali-
aţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial, 
întorcând armele împotriva Germaniei 
naziste.

Până în 1989, 23 august a fost cea mai 
fastuoasă zi a anului, marcată prin parade 
şi spectacole grandioase, cu semnificaţie 
puternic ideologizată. Ziua era „sărbătoa-

rea întregului popor” sub conducerea în-
ţeleaptă a Partidului Comunist. Oamenii 
erau scoşi la defilare, dar adevăratul scop 
al manifestărilor era elogierea coman-
dantului suprem, Nicolae Ceauşescu.

    După Revoluţia din 1989, din anul 
1990, 1 Decembrie devine Ziua naţiona-
lă a României şi sărbătoare publică, con-
form Legii nr. 10 din 31 iulie 1990. Adop-
tată de un Parlament dominat de FSN, 
legea a avut în vedere atât combaterea 
simpatiilor legate de tradiţia monarhică a 
României, cu sărbătoarea naţională isto-
rică pe 10 mai, cât şi contracararea opo-
ziţiei anticomuniste, care ceruse adopta-
re zilei de 22 decembrie drept sărbătoare 
naţională.

Alegerea zilei de 1 decembrie ca Zi Na-
ţională a făcut trimitere la Marea Unire, 
unirea Transilvaniei, Banatului, Crişa-
nei şi Maramureşului cu România în anul 
1918, respectiv la Proclamaţia de la Alba 
Iulia din 1 decembrie 1918.Adunarea Na-
ţională de la Alba Iulia, constituită din 
1228 de delegaţi şi sprijinită de peste 100 

de mii de români veniţi din toate colţurile 
Ardealului şi Banatului, a adoptat o Rezo-
luţie prin care s-a consfinţit unirea tutu-
ror românilor din Transilvania, întreg Ba-
natul (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi 
Dunăre) şi Ţara Ungurească (Crişana, Săt-
mar şi Maramureş) cu România.

Ziua de 1 Decembrie 1918 încununea-
ză lupta românilor transilvăneni pentru 
Unitate Naţională şi marchează momen-
tul creării României Mari, într-un mo-
ment în care poporul român a ştiut să 
valorifice conjunctura internaţională fa-
vorabilă creată în urma Primului Război 
Mondial şi a destrămării imperiilor Ţarist 
şi Austro-Ungar. Marea Unire nu a fost re-
zultatul participării României la război şi 
nu o victorie militară a stat la temelia Ro-
mâniei Mari, ci un act de voinţă al naţiunii 
române, necesitatea istorică de a trăi în-
tr-un stat naţional unitar.

EVENIMENT ISTORIC 

1 Decembrie, Ziua Marii Uniri
Col. (r) Gheorghe PANCU

Când şi cum a fost sărbătorită Ziua Națională a României

►Biroul Permanent al Filialei Județene Iași 
,,Henri Coandă” a ANCMRR și Redacția 
ziarului Rezervistul, având în vedere  edi-
tarea ultimului număr din acest an, cu oc-
azia sărbătorilor de iarnă și a Noului an, 
transmit  tuturor militarilor în rezervă si 
în retragere, care au servit si continuă să 
servească Patria, prețuirea, respectul și re-
cunostința pentru modul în care și-au re-
spectat Juramântul dat, punându-și viața în 
slujba tării, multumiri pentru cele realizate 
în cariera activă în Armată, profesionalis-

mul, onesitatea, integritatea morală, loiali-
tatea față de țară de care au dat dovadă si 
urările de sănătate, bucurii, succes în toate 
acțiunile și demersurile asumate, credința 
și speranța pentru viitor! La multi ani tu-
turor militarilor în rezervă si în retragere, 
noroc, viață prosperă alături de cei dragi și 
apropiați, curaj în îndeplinirea obiectivelor 
statutare, în folosul militarilor în rezervă și 
în retragere.  

LA MULȚI ANI 2022!

EVENIMENTUL LUNII NOIEMBRIE: 
CONFERINŢA NAŢIONALĂ A ANCMRR (PAGINILE 2,3, 4,5)
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EVENIMENT  ANCMRR

Domeniile, obiectivele şi activităţile prevăzute în
Strategia  Asociaţiei Naţionale a Cadrelor 

Militare în Rezervă şi în Retragere 
„Alexandru Ioan Cuza” 

în perioada 2021- 2025 (extras)
Domeniul 1. Consolidarea organizatori-
că și funcțională a Asociației și creșterea 
importanței și atractivității acesteia în 
viitor

Obiectivul 1.1. Creșterea numărului de 
membri și dinamizarea filialelor prin:- 
definirea unor propuneri clare şi relevan-
te pentru grupurile vizate: cadrele milita-
re active care urmează să treacă în rezervă 
(inclusiv cele cu funcţii de conducere de la 
eşaloanele superioare ale structurilor lup-
tătoare, de sprijin şi logistice, cadrele didac-
tice din instituţiile de învăţământ superior 
etc.), cadrele militare în rezervă şi în retra-
gere şi familiile acestora, civili din structuri-
le M.Ap.N, personalul din industria de apă-
rare şi publicul;- modernizarea ofertelor 
ANCMRR pentru membrii săi, potrivit ten-
dinţelor actuale din societate; - îmbunătăţi-
rea eficacităţii, eficienţei şi gestionării pla-
nurilor de activitate a filialelor, a primirii de 
noi membri, revizuirea structurilor, resur-
selor şi procedurilor de lucru;- elaborarea 
unui plan de evaluare a filialelor şi sprijinul 
creşterii performanţelor celor cu activitate 
redusă.

Trebuie utilizate tehnologiile moderne 
şi îmbunătăţit modul de abordare a creşte-
rii numărului de membri, pentru a-i atrage 
prin acţiuni eficiente la nivelul conducerii, 
programe profesioniste de dezvoltare, pro-
duse şi servicii îmbunătăţite, o mai bună co-
municare şi un acces mai facil la calitatea de 
membru. Creşterea numărului de membri 
ar trebui să fie o prioritate atât la nivel na-
ţional, cât şi la nivelul filialelor. Membrii noi 
vor întări filialele şi vor asigura revigorarea 
conducerii acestora în viitor. Importanţa fi-
ecărei filiale va fi pe măsura îndeplinirii mi-
siunii ANCMRR, inclusiv prin activităţi de 
promovare şi comunicare pentru consoli-
darea renumelui Asociaţiei, prin încuraja-
rea muncii voluntare şi satisfacerea nevoi-
lor de dezvoltare ale membrilor săi. 

Obiectivul 1.2. Consolidarea financia-
ră a ANCMRR prin creşterea efectivă a ve-
niturilor, îmbunătăţirea strângerii de fon-
duri şi prudenţa managementului financiar 
prin: - prioritizarea planurilor, activităţilor 
şi măsurilor, printr-o evaluare a scopurilor, 
modalităţilor şi mijloacelor în raport cu in-
tenţiile M.Ap.N. privind aplicarea Ordinului 
M. 161/2018 şi a părţilor (instituţii centra-
le şi locale, agenţi economici etc.) care pot 
sponsoriza activitatea ANCMRR; - evalua-
rea periodică a planurilor de activitate în 
ceea ce priveşte viabilitatea lor financiară şi 
contribuţia lor la obiectivele ANCMR, îmbu-
nătăţirea colectării cotizaţiilor şi creşterea 
numărului membrilor şi persoanelor care 
redirecţionează 3,5% din impozitul pe sala-
rii şi pensii, cu scopul de a obţine venituri 
nete pozitive sau de a permite, la un mo-
ment dat, autosusţinerea; - diversificarea 
surselor de venituri pentru a asigura rezi-
lienţa Asociaţiei şi a filialelor în situaţiile 
de recesiune în domeniile de activitate eco-
nomică specifice posibililor contributori/
sponsori.

Venitul este un indiciu clar al calităţii 

activităţilor, fapt apreciat de contributori/
sponsori. Toate programele şi activităţile 
trebuie evaluate în funcţie de valoarea lor 
pentru scopul şi obiectivele ANCMRR şi de 
capacitatea de a genera cel puţin venituri-
le suficiente pentru a le desfăşura. În cazul 
programelor noi este necesar să acordăm 
un timp rezonabil pentru a atinge acest 
obiectiv. Elementul cheie în determinarea 
valorii unui program este dacă pentru aces-
ta există contributorii dispuşi să subscrie. 

Obiectivul 1.3. Finalizarea rezolvării 
problemelor organizatorice privind une-
le filiale/subfiliale prin: - elaborarea şi 
aprobarea statutelor filialelor; - stabilirea 
denumirii acestora în conformitate cu pre-
vederile Statutului şi Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Asociaţiei; - în-
scrierea modificărilor statutelor şi denumi-
rilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 
la grefa judecătoriilor.

Obiectivul 1.4. Definirea unor modali-
tăți de conducere adecvată prin: - respec-
tarea prevederilor statutare de către orga-
nele de conducere ale filialelor şi membrii 
Asociaţiei;- transparenţa şi corectitudinea 
măsurilor stabilite şi a hotărârilor luate;- 
planificarea şi dezvoltarea activităţilor pe 
baza de proiecte pe termen mediu şi lung;- 
angrenarea tuturor membrilor structurilor 
de conducere în luarea deciziilor şi desfă-
şurarea activităţilor;- determinarea şi con-
firmarea celor mai bune practici pentru 
conducerea unei organizaţii non-profit; - 
corelarea situaţiilor care apar în dinamica 
activităţilor Asociaţiei şi filialelor cu cele 
mai bune practici;- dezvoltarea unei struc-
turi a organelor de conducere şi aparatelor 
de lucru şi încadrarea diferitelor funcţii cu 
membrii /persoane cu experienţă relevantă 
în diferite domenii (juridic, financiar-conta-
bil, militar, cultural etc.) pentru a satisface 
nevoile Asociaţiei, în ansamblu, şi ale filiale-
lor, precum şi pentru a asigura o conducere 
eficientă a acestora.
Domeniul 2. Promovarea și apărarea in-
tereselor și drepturilor, precum și a ro-
lului, importanței și prestigiului cadre-
lor militare în rezervă și retragere 

Obiectivul 2.1. Afirmarea ANCMRR ca 
forță credibilă a reprezentării interese-
lor cadrelor militare în rezervă și în re-
tragere prin: - continuarea demersurilor 
proprii şi a participării consistente la cele 
ale structurilor asociative din cadrul Foru-
mului şi Acordului cadru pentru eliminarea 
inechităţilor din sistemul de pensii milita-
re;- crearea unor sisteme de lucru perma-
nente pentru consultarea cadrelor militare 
în rezervă şi în retragere, cunoaşterea pro-
blemelor acestora, susţinerea lor în rapor-
turile cu instituţiile decidente şi informarea 
sistematică cu rezultatele acţiunilor desfă-
şurate; - participarea la elaborarea decizii-
lor ce privesc problemele sociale şi de să-
nătate ale cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere şi diversificarea modalităţilor de 
acţiune în funcţie de reacţiile instituţiilor 
statului, în care scop este necesară statua-
rea unui mecanism eficient de implicare a 

ANCMRR în elaborarea tuturor actelor nor-
mative iniţiate de M.Ap.N. care privesc via-
ţa militarilor în rezervă şi în retragere şi a 
membrilor familiilor acestora; - menţinerea 
unui sistem de comunicare eficient pentru 
promovarea intereselor Asociaţiei şi ale ca-
drelor militare în rezervă şi în retragere; 
- menţinerea rolului de coagulare a efor-
turilor în această direcţie ale tuturor struc-
turilor asociative din Sistemul naţional de 
apărare naţională, ordine publică şi sigu-
ranţă naţională.

Obiectivul 2.2. Sporirea contribuției 
Asociației la o mai bună calitate a vieții 
cadrelor militare în rezervă și retrage-
rea, la promovarea unei îmbătrâniri ac-
tive, demne și utile social și a respectului 
față de seniorii militari prin: - menţinerea 
preocupărilor privind asigurarea, pentru 
membrii Asociaţiei, a biletelor de tratament 
şi odihnă, corespunzător legislaţiei şi acte-
lor normative în vigoare;- concentrarea pre-
ocupărilor conducerii Asociaţiei de la nivel 
central şi teritorial pe prevenirea, tratarea 
şi vindecarea (recuperarea medicală) a ce-
lor afectaţi de Pandemia cu Covid-19, inclu-
zând şi sprijinirea membrilor ANCMRR şi a 
familiilor acestora în asigurarea tratamen-
tului şi recuperării în urma infectării cu Co-
rona virus, precum şi în cazul altor boli cro-
nice specifice vârstei a treia;- organizarea 
cu membrii Asociaţiei de excursii şi vizite 
la diferite monumente istorice şi obiective 
turistice, de activităţi recreative şi de petre-
cere a timpului liber, în raport cu nevoilor 
acestora;- implicarea activă la viaţa socia-
lă a comunităţilor de care aparţin membrii 
ANCMRR;- iniţierea unor programe de spri-
jinire a membrilor Asociaţiei aflaţi în sufe-
rinţă, singurătate şi fără sprijin (îngrijire la 
domiciliu, procurarea de alimente şi medi-
camente, deplasarea la consultaţii medica-
le etc.), inclusiv prin atragerea medicilor în 
rezervă în proiectarea şi materializarea mă-
surilor specifice;- crearea unui mecanism 
de ajutorare a membrilor Asociaţiei aflaţi în 
situaţii dificile cauzate de adâncirea crizei 
economice şi energetice, precum şi de creş-
terea necontrolată a inflaţiei; - acordarea de 
ajutoare pentru membrii ANCMRR cu veni-
turi foarte mici din suma alocată Asociaţiei 
de către Consiliul Naţional al Persoanelor 
Vârstnice. )
Domeniul 3. Creșterea contribuției AN-
CMRR la identificarea soluțiilor pen-
tru sporirea capacităților operative ale 
structurilor militare, la cunoașterea tra-
dițiilor naționale și militare și la promo-
varea cariei militare 

Obiectivul 3.1. Educarea publicului 
larg, a reprezentanților politici și guver-
namentali cu privire la valoarea și im-
portanța forțelor armate, consolidând 
astfel relevanța Asociației pentru apă-
rarea națională prin: - creşterea angaja-
mentului Asociaţiei la toate nivelurile sis-
temului naţional de apărare, guvernului şi 
industriei naţionale de apărare; - crearea de 
grupuri de lucru pe domenii specifice apă-
rării naţionale şi valorificarea ideilor aces-

tora în acţiunile care se desfăşoară pentru 
dezvoltarea forţelor armate;- perfecţiona-
rea comunicării şi elaborarea de planuri şi 
desfăşurarea de activităţi pentru a transmi-
te grupurilor ţintă informaţii despre rolul 
armatei în apărarea naţională; - implicarea 
Asociaţiei în îndeplinirea cerinţelor Strate-
giei Naţionale de Apărare; 

Obiectivul 3.2. Elaborarea și dezvolta-
rea unor programe educaționale ale Aso-
ciației, contribuind astfel la pregătirea 
forței de muncă în sectoarele destinate 
apărării prin: - elaborarea, promovarea, 
dezvoltarea şi finanţarea corespunzătoa-
re a programelor de educaţie desfăşurate/
sponsorizate de Asociaţie;  stabilirea de re-
laţii cu sponsori care s-ar putea implica în 
acţiuni de educaţie specifice domeniului 
apărării naţionale; - promovarea şi susţine-
rea legislaţiei privind cadrele militare în re-
zervă şi în retragere, veteranii, pensionarii, 
familiile acestora şi participarea la dezvol-
tarea forţei de muncă în domeniul apărării 
naţionale. 

Obiectivul 3.3. Afirmarea potențialu-
lui profesional științific și creativ al con-
ducerii și membrilor prin: - participarea la 
modernizarea procesului apărării naţionale 
şi colective, al înzestrării cu mijloace de lup-
tă moderne de luptă; - organizarea de eve-
nimente ştiinţifice, culturale şi sportive.

Obiectivul 3.4. Promovarea oportuni-
tăților pentru dezvoltarea profesională 
prin:- pregătirea personalului din conduce-
rea Asociaţiei, de la nivel central şi teritori-
al, prin convocări, în format fizic sau virtual, 
pe diferite domenii, inclusiv pentru desfă-
şurarea activităţilor on-line;- participarea 
la organizarea unor acţiuni de dezvoltare 
profesională cum ar fi seminarii şi cursurile 
cu diferite profile;- asigurarea unei calităţi 
superioare a acţiunilor şi programelor de 
dezvoltare profesională desfăşurate/spon-
sorizate de Asociaţie pentru militari şi per-
sonalul civil. 

Obiectivul 3.5. Afirmarea ANCMRR ca 
„voce națională” în domeniul strategiilor, 
politicilor și opțiunilor privind apărarea 
națională prin: - prezentarea politicilor şi 
acţiunilor care au influenţat în trecut pute-
rea militară şi pledoaria pentru politici şi 
capabilităţi solide, cu impact asupra apără-
rii naţionale în prezent şi în viitor;- implica-
rea membrilor Asociaţiei în identificarea şi 
analizarea problemelor cheie în domeniul 
apărării naţionale;- acordarea de consul-
tanţă pe probleme ale apărării naţionale in-
stituţiilor interesate;- implicarea tuturor fi-
lialelor Asociaţiei în susţinerea iniţiativelor 
care au impact asupra capacităţii de apă-
rare;- informarea sistematică a membrilor 
despre noile concepte strategice ale NATO 
şi despre lecţiile învăţate din participarea 
militarilor români la misiunile sub egida 
NATO, ONU şi UE;- diseminarea subiectelor 
cheie către publicul larg, utilizând întregul 
spectru de comunicare la dispoziţie.

█  continuare în pagina 3
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Obiectivul 3.6. Extinderea oportunită-
ților de a sprijini cunoașterea și de a evi-
denția activitatea personalului din ar-
mată prin: - extinderea activităţilor pentru 
cunoaşterea meritelor personalului mili-
tar şi familiilor acestora;- sprijinirea răni-
ţilor şi a familiilor acestora prin programe 
de adaptare şi reabilitare;- revitalizarea 
legăturii cu cadrele militare active pentru 
realizarea unităţii de acţiune, menţinerea 
relaţiilor de camaraderie şi cultivarea sen-
timentelor de corp;- promovarea imaginii 
pozitive a armatei şi a profesiei militare în 
societate;- creşterea accentului pe activită-
ţile cu tinerii, elevi şi studenţi, înainte de 
momentul opţiunii pentru o carieră, prin 
realizarea unor protocoale (parteneriate) 
cu Ministerul Învăţământului şi Inspectora-
tele şcolare judeţene.

Obiectivul 3.7. Păstrarea tradițiilor 

militare prin: - creșterea eforturilor pen-
tru recunoașterea contribuției istorice la 
dezvoltarea artei militare, prin organiza-
rea de sesiuni de comunicări ştiinţifice şi 
publicarea comunicărilor în volume dedica-
te fiecărui eveniment;- evidenţierea istoriei 
militare în evenimentele şi planurile Asoci-
aţiei;- colaborarea cu muzeele şi structurile 
din M.Ap.N. care organizează activităţi ani-
versare şi comemorative a unor evenimente 
istorice; - participarea sistematică a repre-
zentanţilor Asociaţiei la evenimentele im-
portante şi activităţile de pregătire de luptă 
organizate de M.Ap.N. şi S.M.Ap., statele ma-
jore ale categoriilor de forţe ale armatei, co-
mandamentele de divizii, brigăzi şi unităţi;- 
creşterea implicării ANCMRR organizarea 
şi desfăşurarea manifestărilor de aniversa-
re şi de comemorare incluse în calendarul 
anual al M.Ap.N., inclusiv a zilelor categori-
ilor de forţe ale armatei şi a armelor, Ziua 
Armatei Române, Zilele Imnului şi drapelu-
lui Naţional, organizarea Zilei rezerviştilor 

şi participarea la expoziţii de armament şi 
tehnică de luptă;- extinderea participării la 
/ organizarea unor activităţi de recunoaşte-
re a importanţei unor evenimente militare. 
Domeniul 4. Consolidarea legăturilor cu 
structurile asociative similare din tară și 
străinătate 

Obiectivul 4. 1. Consolidarea coope-
rării cu structurile asociative din 
S.N.Ap.O.P.S.N. și realizarea unității de ac-
țiune a acestora pentru apărarea intere-
selor acestora prin: - continuarea încheie-
rii de acorduri de cooperare/colaborare cu 
structuri asociative din S.N.Ap.O.P.S.N., in-
clusiv cu cele care doresc să devină struc-
turi asociate la ANCMRR, şi desfăşurarea în 
comun a diferitelor activităţi;- continuarea 
activităţilor Acordului cadru şi ale Forumu-
lui structurilor asociative ale cadrelor mili-
tare în rezervă şi în retragere pentru stabi-
lirea obiectivelor comune şi strategiilor de 
acţiune concrete pentru apărarea interese-
lor rezerviştilor, a sistemului de pensii mili-

tare de serviciu, ale cadrelor militare în re-
zervă şi în retragere;- crearea cadrului legal 
pentru constituirea unei confederaţii a aso-
ciaţiilor cadrelor militare active, în rezervă 
şi în retragere care să reprezinte, pe baza 
mandatului încredinţat de fiecare structură, 
interesele comune  în raporturile cu struc-
turile puterii şi ale administraţiei de stat.

Obiectivul 4. 2. Consolidarea cooperă-
rii cu asociațiile similare din străinătate 
prin: - implicarea activă a ANCMRR în acti-
vităţile structurilor asociative europene la 
care aceasta a aderat;- continuarea înche-
ierii de acorduri de colaborare cu asociaţii 
similare din alte state şi desfăşurarea în co-
mun a diferitelor activităţi.

Strategia ANCMRR este documentul care 
precizează direcţia, obiectivele şi modalită-
ţile de acţiune pentru îndeplinirea lor, ofe-
rind cadrul de materializare a programelor 
de acţiune ale organelor de conducere în 
perioada următoare mandatului acestora.

1. - Validează conducerile filialelor 
(Președinții, Comitetele și Birourile 
Permanente) rezultate în urma alegerilor 
adunărilor generale organizate și desfășurate 
în anul 2021, adunări premergătoare 
Conferinței Naționale ordinare. Aceste organe 
de conducere ale filialelor au fost validate 
provizoriu în ședința Consiliului Director  din 
luna iunie 2021 (competență conformă cu pre-
vederile art.28, alin(4) litera g) din Statut ). 
1.1 - Aprobă Comisiile de lucru ale Conferinței 
Naționale, astfel: a) Comisia de Proces –Ver-
bal: col.(rtg.) Belgiu Nicolae și cdor(rtg.) Bă-
luță Nicolae; b) Comisia de numărare a votu-
rilor: gl.mr. (rtg.) Bantaș Adrian, gl.mr. (rtg.) 
Domnu Vasile și gl.bg.(rtg.) Chioțea Marin; c) 
Comisia pentru reținerea propunerilor: gl.mr. 
(rtg.) Buciuman Marian, gl.mr. (rtg.) Dan Ioan 
și gl.bg.(rtg.) Crețu Gheorghe. 1.2 - Aprobă 
participarea a  21 de delegați ai filialelor jude-
țene și ale sectoarelor municipiului București, 
aleși de adunările generale anuale ale acesto-
ra, pentru a crea condții optime de desfășurare 
a lucrărilor  Conferințe Naționale. 2. - Apro-
bă Raportul de activitate desfășurată de or-
ganele de conducere, pe toată scara ierahi-
că, de la ultima Conferință Națională până 
în prezent, inclusiv măsurile care se impun 
pentru îmbunătățirea managementului la 
toate organele  de conducere ale Asociației 
(competență  conformă cu prevederile art. 26, 
alin (1), litera a) din Statutul Asociației, ediție 
2019; 3.-Aprobă Regulamentul de Organiza-
re și Funcționare a ANCMRR, ediție  2021,  
cu propunerea de implementare provizorie 
a  acestuia,  pentru  o perioadă de doi ani( 
competență conformă cu prevederile art. 28, 
alin (4), litera b) din Statutul Asociației, ediție 
2019); 4. - Aprobă Raportul privind modul în 
care organele de conducere ale filialei/subfi-
lialei și membrii ANCMRR respectă și apli-
că prevederile Statutului, ediție 2019 (compe-

tență conformă cu prevederile art.56, alin (1), 
litera f) din Statutul Asociației); 5. - Aprobă 
Raportul Comisiei de Cenzori referitor la ac-
tivitatea financiară și execuția bugetară, situ-
ațiile financiare pentru perioada de la ultima 
Conferință Națională și până în prezent, in-
clusiv descărcarea de gestiune financiar-con-
tabilă a membrilor aparatului central de lucru 
a Biroului Permanent Central și măsurile pen-
tru îmbunătățirea, în continuare, a activității 
în domeniu (competență conformă cu prece-
deile art.54, litera c) din Statut); 6. - Aprobă 
STRATEGIA ANCMRR, pentru perioada 
2021-2025, asigurându-i, în continuare, ca-
racterul unitar și coerent pentru optimizarea 
și eficientizarea activității la toate nivelurile 
structurale (competență conformă cu preve-
derile art.26, alin (1), litera b)și h) din Statut); 
7. - Aprobă  propunerile pentru  următoare-
lor reglementări financiare, valabile în anul 
2022: a) cuantumul taxei de înscriere: 10 lei; 
b) cuantumul cotizației lunare: minimum de 
5 lei/lună/membru; c) susținerea financiară 
a activităților de bază ale Aparatului central 
de lucru al Biroului Permanent Central al 
ANCMRR, prin virarea, trimestrială, de că-
tre filialele din structură,  la Bugetul de veni-
turi și cheltuieli al Asociației - fondul centra-
lizat, a cotei de 20% din: încasările cumulate 
din taxa de înscriere și cotizațiile lunare; înca-
sările din 3,5%, reprezentând cota-parte din 
impozitul calculat pe veniturile din pensii mi-
litare ale membrilor Asociației, aferente anu-
lui financiar anterior anului curent; d) struc-
turile asociative afiliate la ANCMRR, virează 
cuantumul din procentul încasărilor anuale, 
conform  precizării din Protocolul de afiliere 
(competență conformă cu prevederile art.26, 
alin (1) literea f) din Statut); 8. - Aprobă  di-
mensionarea  Consiliului Director la nivelul 
de 73 membri de drept și 3 membri supleanți, 
iar a Biroului Permanent Central, la nivelul 

de 17 membri, cu respectarea prevederilor 
din STATUT referitoare la structura compo-
nenței acestuia (competență conformă cu pre-
vederile art.27, alin (2) și ale art.28, alin (2) 
din Statut); 9. - Aprobă alegerea domnului 
General-locotenent (rtg.) Neculai Băhnă-
reanu ca  președinte al Asociației Naționale 
a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retrage-
re ,, Alexandru Ioan Cuza”, pentru perioada 
noiembrie 2021 - noiembrie 2025. Președin-
tele ales este de drept Președintele Consiliu-
lui Director, al Biroului Permanent Central și 
al Grupului Operativ de Lucru, precum și Ad-
ministrator al Asociației ( competență confor-
mă cu prevederile art. 26, alin (1), litera d) 
din Statut); 10. - Aprobă alegerea membrilor 
Consiliului Director, membri de drept în nu-
măr de 73, și membrii supleanți în număr de 
3, pentru perioada noiembrie 2021 - noiem-
brie 2025, inclusiv  propunerile de completare 
a acestuia, repectiv cu domnii: col.(rtg) Ivanov 
Dănuț-membru filiala sector 6 București; col.
(rtg) Pancu Gheorghe-președintele Filialei ju-
dețene Iași; col.(rtg) Blideran Mircea-preșe-
dintele Filialei județene Satu Mare și col.(rtg) 
Muraru Anton- președintele Filialei Sector 3 
București (competență conformă cu prevede-
rile art. 26, alin (1), litera d) din Statut). De-
talii, în Anexa nr.1, la prezenta HOTĂRÂRE; 
11. - Aprobă alegerea membrilor Comisiei de 
Cenzori, pentru aparatul central de lucru a 
Biroului Permanent Central, pentru perioa-
da noiembrie 2021 - noiembrie 2025. (com-
petență conformă cu prevederile art. 26,alin 
(1), litera d) din Statut); 12. - Aprobă alegerea 
membrilor Comisiei de Etică și Integritate, 
pentru perioada noiembrie 2021 - noiembrie 
2025 (competență conformă cu prevederile 
art. 26, alin (1), litera d) din Statut); 13. - Ia 
act despre informarea Președintelui referi-
toare la alegerea, de către Consiliul Director,  
în prima ședință a acestuia de după Conferin-

ța Națională, a Biroului Permanent Central, 
constituit din 17 membri, pentru perioada 19 
noiembrie 2021 - 19 noiembrie 2025 (compe-
tență conformă cu prevederile art.27, alin (3), 
literea a) din Statut); 14. - Ia act despre in-
formarea Președintelui referitoare la alege-
rea, pe funcții, în prima ședința a Biroului 
Permanent Central, a membrilor acestuia, 
respectiv: prim-vicepreședinte, vicepreședinți 
pentru managementul domeniilor de activi-
tate din responsabilitatea Aparatului central 
de lucru, secretarul general  al Asociației, 
membri) (Competență conformă cu prevede-
rile art.28,alin(3) din Statut); 15. - Aprobă ca 
Biroul Permanent Central să desemneze, pe 
durata menținerii  Asociației cu statutul de 
,,utilitate publică’’, un auditor financiar sau 
o firmă de audit, autorizate și independente, 
care să verifice situațiile financiare ale aceste-
ia, conform prevederilor legale în domeniu ; 
16. - Biroul Permanent Central va continua 
demersurile pentru susținerea  amenda-
mentelor referitoare la asigurarea protecți-
ei sociale, a condițiilor de stare socială și de 
viață decentă ale cadrelor militare în rezer-
vă sau în retragere - pensionari militari, in-
clusiv ale familiilor acestora și va participa 
la formularea unor propuneri pentru proiec-
te de  acte normative elaborate de instituțiile 
abilitate, ale căror prevederi  au impact soci-
al asupra drepturilor pensionarilor militari;17. 
- Conferința Națională recomandă, pentru 
toate nivelurile structurale ale Asociației,  
respectarea reglementările Statutului, Ho-
tărârilor Biroului Permanent Central, Con-
siliului Director și ale Conferinței Naționa-
le, stabilirea măsurilor pentru realizarea 
prevederilor  acestora, respectând onestita-
tea, integritatea și colegialitatea membrilor, 
conforme cu  principiul interdependenței.

Hotărârea Conferinței Naționale din 18 noiembrie 2021
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prezentat la Conferinţa Naţională  

din 18 noiembrie 2021 (extras)
În perioada de  referință 22.11.2017 – 

18.11.2021 planurile de activitate la 
toate nivelurile ierarhice au fost realis-
te, în concordanță cu nevoile, obiecti-
vele asumate și mai ales limitările impuse 
de pandemie, dar și cu sustenabilitatea reală 
și a competențelor legislative, financiare 
și logistice limitate ale întregii Asociații 
pentru realizarea lor practică. În concret 
și în consens cu cele afirmate, un obiectiv 
permanent a fost eficientizarea muncii 
desfășurate la toate nivelurile, acordându-
se o mai mare atenție cunoașterii și 
aplicării Statutului, editie 2019, a celorlalte 
documente de linie adoptate și a Hotărârilor 
organelor de conducere centrale și a celor 
proprii.

Cu toate greutăţile impuse de Pande-
mia – COVID 19 nu se poate trece mai de-
parte fără a se reaminti şi în acest context 
de o mare neîmplinire, respectiv anula-
rea în anul 2020 a activităților de săr-
bătorire a aniversării a 95 de ani de le-
gitimitate istorică și a 30 de ani de la 
înființarea ANCMRR, precum și a 10 
ani de sărbătorire continuă a Zilei Re-
zervistului Militar. Cu toate aceastea, 
importantele sărbători au fost marcate, 
simbolic, prin mesaje, un număr aniver-
sar al Revistei “Rezerva Oştirii Române”, 
publicarea ediţiei a II-a a Monografiei AN-
CMRR “Alexandru Ioan Cuza”, înaintări în 
grad şi acordarea unui număr important 
de distincţii şi diplome etc. 

În mod firesc, procesul de eficientiza-
re a muncii desfăşurate la toate niveluri-
le a continuat cu accent pe consolidarea 
structurii organizatorice şi optimizarea 
actului managerial. Contextul general în 
care ne-am desfăşurat activitatea în ulti-
mii doi ani, deşi a fost unul vitreg, care nu 
ne-a permis să valorificăm învăţămintele 
şi experienţa acumulate prin activităţi de 
sprijin şi îndrumare nemijlocite, a fost fo-
losit pentru elaborarea şi implementarea 
unor proceduri privind jalonarea şi des-
făşurarea statutară a unor activităţi, in-
clusiv pentru eliminarea unor disfuncţii 
semnalate în perioada anterioară.
 A fost finalizat proiectul Regula-

mentului de organizare și funcționare 
a ANCMRR care, aprobat și de Conferinţa 
Naţională aşa cum am hotărât în ședința 
Consiliului Director din acest an,  ne dă 
garanţia interpretării și aplicării corec-
te a prevederilor statutare pe toată scara 
ierarhică. Pentru că, în toate acţiunile și 
demersurile noastre din această perioa-
dă, am avut în vedere cu prioritate: afir-
marea ANCMRR ca principală struc-
tură asociativă a cadrelor militare în 
rezervă sau în retagere provenite din 
activitate în Armata României, asigu-
rarea unității organizatorice și voinței 
de acțiune a structurilor constitutive 
prin aplicarea fermă a cerinței respec-
tării Statutului și Strategiei la toate ni-
velurile  de organizare, folosind calea 
legală, civilizată; monitorizarea per-
manentă a respectării prevederilor le-
gilor și a altor acte normative privind 

drepturile și interesele cadrelor mili-
tare în rezervă sau în retragere și ale 
familiilor acestora, îmbunătățirea con-
dițiilor de stare socială și de viață de-
cente ale acestora, în concordanță cu 
specificul și particularitățile serviciu-
lui militar; cultivarea dragostei față 
de țară și neamul românesc, cinstirea 
și elogierea înaintașilor, a eroilor nea-
mului și armatei, a recunoașterii con-
tribuției reale a Armatei de Rezervă în 
toate momentele importante ale Țării; 
consolidarea colaborării cu structuri-
le asociative din SNAOPSN; întărirea și 
diversificarea relațiilor de prietenie 
cu structurile asociative similare din 
țările NATO și prietene în strictă confor-
mitate cu obiectivele politicii externe 
și interesele statului român și pentru 
creșterea reprezentativității și noto-
rietății ANCMRR în plan internațional, 
promovând imaginea, tradițiile și valo-
rile Armatei Române.
 Biroul Permanent Central apreciază 

că prevederile planurilor cu principalele 
activităţi, au fost axate, în această perioa-
dă, pe principalele domenii de referinţă: 
organizare, logistic şi calitatea vieţii, stra-
tegie şi probleme  militare, relaţii inter-
naţionale, comunicare - cooperare şi edi-
torial. În context este demn de menţionat: 
actualizarea acordurilor de colabora-
re cu asociațiile afiliate și alte struc-
turi asociative; încheierea unui acord de 
parteneriat cu Ministerul Apărării Na-
ționale privind promovarea carierei 
militare; participarea, semnarea, difu-
zarea și susținerea documentelor co-
mune realizate împreună cu structu-
rile asociative participante în FORUM 
și ACORDUL-CADRU (memorandum, 
protest, scrisori deschise, platformă 
comună, etc.); operționalizarea apli-
cării prevederilor ordinului ministru-
lui apărării naționale nr. M 161/2018; 
aplicarea prevederilor Codului fiscal 
cu privire la direcționarea a 2% și, ul-
terior, 3,5% din impozitul calculat pe 
venitul din pensie, condiționat de în-
scrierea beneficiarului în Registrul 
entităților/unităților de cult pentru 
care se acordă deduceri fiscale aflat la 
ANAF; formularea de propuneri și par-
ticiparea în comisia mixtă de analiză a 
proiectului Legii statutului; documen-
tarea, formularea, trimiterea și susți-
nerea inițiativelor legislative privind 
asigurarea drepturilor la asistență 
medicală sanitară, tratament și recu-
perare, odihnă și recreere a cadrelor 
militare în rezervă sau în retragere și 
a familiilor acestora și încă multe alte-
le aduse la cunoștință, periodic, prin 
comunicatele transmise.

În sensul celor de mai sus conducerea 
centrală a ANCMRR a desfăşurat o mul-
titudine de activităţi la toate nivelurile 
centrale ale instituţiilor administrative şi 
politice (MApN, Guvern, partide politice 
parlamentare, Preşedinţie şi Parlament), 
iar structurile teritoriale din compunere 

la nivelul structurilor administrative şi 
politice locale (prefecturi, primării, parti-
de poltice parlamentare şi parlamentari). 
Pentru finalizarea acestor demersuri se 
impun noi acţiuni, mai aplicate, mai bine 
documentate şi direcţionate şi pentru 
care este necesar efortul conjugat al nos-
tru, al tuturor.
 Un subiect destul de controversat, 

dar mereu fierbinte, se referă la elimi-
narea inechităților din sistemul pen-
siilor militare de stat. Pare simplu de 
răspuns dar nu este chiar aşa. Când am 
început mandatul Legea 223/2015 era, 
deja, făcută praf de cele două ordonanţe 
(OUG 57/2015 şi OUG 59/2017) şi a mai 
fost ”cosmetizată” şi cu OUG 114/2018. 
Încă din primele zile la conducerea Aso-
ciaţiei am intreprins numeroase acţiuni 
pentru rezolvarea problemelor de ordin 
social cu care se confruntau cadrele mi-
litare în rezervă sau în retragere. Am în-
ceput cu ministrul Mihai Fifor la condu-
cerea M.Ap.N. în mandatul căruia nu s-a 
întâmplat nimic, am continuat cu minis-
trul Beniamin Leş în al cărui mandat s-au 
pus bazele Consiliului Consultativ şi, pe 
ultima sută de metri, acea iniţiativă legis-
lativă controversată, amendată şi trans-
formată până la PLx 199 de către actuala 
conducere a MapN, în frunte cu domnul 
general (r.) Nicolae-Ionel Ciucă. Am fost 
de mai multe ori pe punctul de a finali-
za una sau alta din iniţiative, din care cea 
mai realistă din punct de vedere al conţi-
nutului a fost proiectul de OUG cu ANE-
XA 2. De fiecare dată au apărut, fie con-
junctura nefavorabilă, fie aşa zişii ”Gică 
contra”, printre care au fost şi cadre mili-
tare în rezervă sau în retragere. Am ratat 
şansa rezolvării în campania electorală 
din 2020, a venit anul 2021 cu promisi-
uni politice neonorate, apoi criza politică 
care nu se mai clarifică şi nu mai ştim ce 
va urma. 
 Fără teama de a greşi, remarcăm că 

activitatea ANCMRR, a BPC și a filia-
lelor a fost în această etapă deosebit 
de diversificată și complexă, planuri-
le de activităţi au fost completate cu ac-
ţiuni şi demersuri impuse de realitatea 
cotidiană. Pot fi evidenţiate în acest sens 
multitudinea de activităţi desfăşurate cu 
succes şi care au vizat: - editarea unui nu-
măr însemnat de lucrări cu tematică mi-
litară şi monografii dedicate evenimen-
tului central ”Centenarul Marii Uniri”; 
- acordarea ”Premiului pentru cea mai 
valoroasă lucrare de licenţă şi masterat” 
decernat anual în cadrul UNAp; - partici-
parea la ceremoniale organizate cu prile-
jul sărbătorilor naţionale şi ale armatei şi 
la activităţi de protocol; - elaborarea unor 
documente informative, comunicări şti-
inţifice şi organizarea unor reuniuni de-
dicate sărbătorilor naţionale şi militare; 
- coordonarea pregătirii şi desfăşurării 
adunărilor generale anuale a filialelor ju-
deţene şi de sector; - îmbunătăţirea Or-
ganigramei şi elaborarea Regulamentului 
intern de funcţionare a Aparatului central 

de lucru al BPC şi la nivel de filial etc..
 În perioada analizată, la nivel cen-

tral, am gestionat o activitate deosebit 
de importantă și anume, aplicarea pre-
vederilor Ordinului ministrului apărării 
naţionale nr. M. 161/2018. Prin Depar-
tamentul logistic și calitatea vieţii au fost 
gestionate fonduri primite de la bugetul 
de stat prin MApN în valoare de 387 585 
lei (79 085 lei/2010, 132 500 lei/2020 
și 176 000 lei/2021), sumă din care au 
fost achiziţionate aparatură IT și materi-
ale consumabile pentru aceasta, articole 
de birotică, s-a finanţat tipărirea Mono-
gafiei ANCMRR, ediţia a II-a, a 4 numere 
a revistei ”Rezerva Oştirii Române”, a 2 
numere ale ziarului ”Rezervistul militar”, 
a unor activităţi internaţionale și plata 
utilităţilor.
 Tratamentul balnear, recuperarea 

medicală, odihna şi recreerea cadrelor 
militare în rezervă sau în retragere au 
constituit o altă prioritate pentru BPC. În 
perioada 2018 – 2021, ANCMRR a asigu-
rat locuri pentru odihnă şi recreere în sta-
ţiunile montane şi de pe litoral, iar pentru 
tratament  numai în sanatoriul Bălţăteşti 
şi Olăneşti. De la 01.01.2016 şi până în 
prezent Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale nu a mai acordat ANCMRR bile-
te de tratament balnear şi de recuperare. 
Deşi HG nr. 998 care reglementează pro-
blema biletelor de tratament balnear şi 
de recuperare a fost emisă în 2020, vom 
beneficia de prevederile acesteia doar 
începând cu anul 2022, prin punerea la 
dispoziţia CPS a MApN de către MMPS a 
aprox. 3000 de bilete/an. .

Suntem destul de stresaţi din mai toa-
te punctele de vedere şi nici nu ştiu cum 
este mai bine, să lăsăm lucrurile să se lim-
pezească şi să intervenim după sau să in-
tervenim direct, atât cât depinde de tine 
sau de noi, de fiecare dintre noi. De doi 
ani de zile ne desfăşurăm activitatea, via-
ţa în general, în condiţiile stării de urgen-
ţă/alertă impusă de virusul SARS-CoV-2. 
Dacă până acum nu am intervenit şi am 
lăsat lucrurile să se desfăşoare de la sine, 
cred că este momentul, mai mult ca ori-
când, să ţinem cont şi să urmăm sfatul 
medicilor specialişti, inclusiv al celor mi-
litari implicaţi pe această linie
 Activitatea de relaţii internaţionale 

este bine previzionată în strategia ANC-
MRR şi a fost supusă analizei noastre. În 
context, aceasta a contribuit la promo-
varea imaginii, tradițiilor și valorilor 
Armatei României, menținerea și dez-
voltarea relațiilor de prietenie deja 
statornicite cu armatele și structurile 
asociative din țările aliate și prietene, 
multiplicarea și diversificarea acesto-
ra în conformtate cu obiectivele politi-
cii externe și interesele statului român, 
precum şi pentru creşterea reprezenta-
tivităţii şi notorietăţii ANCMRR în plan 
internaţional.

█  continuare în pagina 5
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EVENIMENT  ANCMRR

RAPORTUL
prezentat la Conferinţa Naţională  

din 18 noiembrie 2021 (extras)

● Până în prezent ANCMRR are rela-
ţii internaţionale, instituţionalizate prin 
acorduri de colaborare cu Bulgaria, Ger-
mania, Italia, R. Moldova, Serbia, Slovenia, 
Turcia şi Ungaria, având puncte de con-
tact şi schimburi de delegaţii şi cu Fran-
ţa, Grecia, Polonia, Slovacia şi Ucraina, iar 
la nivelul filialelor, activităţi bilaterale, 
unele de tradiţie, desfaşurate cu succes 
de filialele din Arad, Constanţa, Dolj, Ga-
laţi, Giurgiu, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, 
Satu-Mare, Timiş şi nu în ultimul rând 
de subfiliala Câmpina. În 31 mai 2018, 
la ARAD am  realizat cu succes  compo-
nenta internaţională a sărbătoririi Zilei 
Rezervistului Militar, sub egida Anului 
Centenar,   cu participarea a 5 delegaţii 
străine (Bulgaria, Italia, Serbia, Turcia şi 
Ungaria). În anul 2021 ANCMRR a fina-
lizat demersurile de aderare la structuri 
asociative de factură internaţională şi am 
devenit membru cu drepturi depline al 
Confederaţiei Interaliate a Ofiţerilor Me-
dici în Rezervă – CIOMR şi al Uniunii Aso-
ciaţiilor Ofiţerilor de Rezervă din Europa 
Centrală – Iniţiativa Gaminger. Ca o con-
cluzie în acest domeniu este faptul că, în 
pofida restricţiilor pandemice, nivelul de 
ambiţie propus, de notorietate şi repre-
zentativitate, pentru postura internaţio-
nală ANCMRR a fost atins cu succes.

● În perioada de referință s-au făcut 
demersurile necesare pentru  acorda-
rea de recompense morale, constând 
în înaintarea la un grad superior sau 
acordarea de distincții militare și na-
ționale onorifice. Numărul mic de înain-
tări în grad se datorează restricţiilor im-
puse de Ordinul nr. M. 132/2012 şi mai 
ales modificărilor şi completărilor ulteri-
oare ale acestuia. 

● În urma propunerilor înaintate de 
ANCMRR la Ministerul Apărării Naţionale, 
cu prilejul sărbătoririi aniversării a 95 de 
ani de legitimitate istorică şi a 30 de 
ani de la înființarea ANCMRR, precum 
şi a 10 ani de sărbătorire continuă a 
Zilei Rezervistului Militar, precum şi cu 
alte ocazii, au fost acordate următoarele 
distincţii militare onorifice: 5 Embleme 
de Onoare a Armatei României, 13 Em-
bleme de Onoare a Statului Major al Apă-
rării, 5 Embleme de Onoare a Forţelor Te-
restre; 6 Embleme de Onoare a Forţelor 
Aeriene, 2 Embleme de Onoare a Forţelor 
Navale, 5 Embleme de Onoare a Logisticii, 
4 Embleme de Onoare a Comunicaţiilor şi 
Informaticii, 5 Embleme de Onoare a Me-
dicinei Militare, o Emblemă de Onoare a 
Resurselor Umane, o Emblemă de Merit 
Ştiinţă Militară, clasa I-a şi 3 Embleme de 
Merit ”Rezerva Armatei României”. 

● În perioada 2017 – 2021 au fost pro-
puse şi li s-au acordat distincţii onorifi-
ce ale ANCMRR unui număr de 324 ca-
dre militare în rezervă sau în retragere 
şi unor personalităţi din societatea civi-

lă sau din ţările cu care avem acorduri de 
colaborare.    

● În perioada analizată, în 
organigrama aparatului central al BPC 
s-a constituit şi a funcţionat o structură 
nouă, Departamentul Comunicare şi 
Relaţii de Colaborare. Încă de la început, 
cu personal profesionalizat, a iniţiat şi an-
gajat o serie de acţiuni şi activităţi pe li-
nia comunicării, pregătirii documentelor 
tipizate în format electronic, soluţionarea 
corespondenţei între aparatul central de 
lucru al BPC şi filialele din teritoriu, in-
clusiv cu alte structuri cu care ANCMRR 
cooperează.       

● O activitate importantă, cu un 
aport deosebit din punct de vedere teh-
nic, a constat în stabilirea caracteristici-
lor adecvate pentru aparatura IT care s-a 
achiziţionat, participând la recepţia teh-
nicii, instalarea programelor uzuale pen-
tru operare, precum şi a altor nevoi tehni-
ce.  În această analiză trebuie să includem 
şi efortul depus de Departamentul 
editorial pentru editarea şi tipărirea a 8 
numere ale revistei ”Rezerva Oştirii Ro-
mâne”şi a Monografiei ANCMRR ediţia a 
II-a, care, în ultimii doi ani, au fost difuza-
te la filiale în mod gratuit. Concomitent, 
departamentul a contribuit, implicân-
du-se direct, la sărbătorirea evenimente-
lor marcante din istoria poporului român 
şi a armatei sale. 

● În această analiză trebuie 
să includem şi efortul depus de 
Departamentul editorial pentru editarea 
şi tipărirea a 8 numere ale revistei ”Re-
zerva Oştirii Române” şi a Monografiei 
ANCMRR ediţia a II-a, care, în ultimii 
doi ani, au fost difuzate la filiale în mod 
gratuit. Concomitent, departamentul 
a contribuit, implicându-se direct, la 
sărbătorirea evenimentelor marcante 
din istoria poporului român şi a armatei 
sale. Prin materialele pregătite şi editate  
s-au urmărit, în mod deosebit, câteva 
repere, astfel: creşterea credibilităţii 
ANCMRR, apărarea demnităţii cadrelor 
militare în rezervă sau în retragere, 
valorificarea experienţei istorice a 
organizării c.m.r.r., realizarea unor 
trainice relaţii de colaborare la toate 
nivelurile, cunoaşterea şi aprofundarea 
fenomenului politico-militar actual şi a 
contrbuit permanent la realizarea unei 
imagini de  notorietate a ANCMRR şi la 
creşterea credibilităţii funcţiei sociale de 
utilitate publică. Se impune ca la tot ceea 
ce realizează Departamentul Editorial, 
în mod special prin intermediul revistei 
ROR, să participe toţi cei care fac parte 
din conducerea ANCMRR şi filialelor 
sale, contribuind astfel la promovarea 
activităţii ANCMRR şi nu numai.

● Managementul financiar-contabil 
în perioada raportată s-a realizat în con-
cordanţă cu obiectivul asumat, conform 
prevederilor din STATUT, ediţie 2019, re-
pectiv cel de asigurare a sustenabilităţii 
financiare a Aparatului central de lucru al 

Biroului Permanent Central.    
● În perioada analizată, din punct de 

vedere juridic, am urmărit clarificarea 
poziţiei atât pentru ANCMRR, cât mai ales 
pentru filialele din structură. Cu tot efor-
tul dovedit nu s-a reuşit finalizarea proce-
sului înscrierii în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor aflat la Judecătoriile judeţene 
şi de sector. O situaţie ceva mai bună 
a fost înregistrată pe linia declarării 
“beneficiarului real”, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 129/2019 cu 
modificările şi completările ulterioare.  

● Este necesar şi important, ca la fi-
ecare entitate structurală a ANCMRR, să 
funcţioneze un jurist care să acopere, în 
regim voluntariat, nevoile curente ale 
acestora. În perioada raportată cele două 
comisii statutare de la nivel central şi-au 
îndeplinit atribuţiile statutare şi specifice 
şi au răspuns solicitărilor organelor de 
conducere ale ANCMRR, prezentând 
informări şi rapoarte de activitate.   

● Activitatea filialelor  a fost analiza-
tă, în detaliu, la şedinţa Consiliului Direc-
tor din luna iunie a.c., fiind, de asemenea, 
dezbătută la adunările generale de alege-
re a noilor organe de conducere din acest 
an. Se poate afirma că,  la nivelul mana-
gementului, în cadrul filialelor judeţene 
şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti 
s-au intensificat eforturile pentru contu-
rarea imaginii acestora, apărarea onoarei 
şi demnităţii cadrelor militare  în rezervă 
sau în retragere şi desfăşurarea unei pa-
lete de activităţi diversificată, în spiritul 
devizei – PATRIE - ONOARE-DEMNITATE. 

● Trebuie să recunoaştem că rezulta-
tele sunt diferite, în funcţie de gradul de 
implicare şi interesul manifestat de co-
mitet, biroul permanent, precum şi de 
preşedintele filialei. Conducerile filiale-
lor judeţene/de sector sunt structurate 
ierarhic şi pe responsabilităţi clare, uşor 
de monitorizat. Preşedintele, Comitetul, 
Biroul Permanent, departamentele cu 
responsabilii lor şi toţi cei care fac par-
te din conducere desfăşoară muncă de 
voluntariat, fără cointeresare materială 
sau de altă natură, având ca scop unitar 
apărarea drepturilor pensionarilor mili-
tari, ale familiilor acestora în relaţiile cu 
MApN, cu autorităţile şi instituţiile publi-
ce locale. 

● A sporit interesul filialelor şi subfili-
alelor pentru colaborarea cu Revista Aso-
ciaţiei prin transmiterea unor informări 
şi articole pentru popularizare şi schimb 
de experienţă. Se foloseşte cu succes şi 
presa locală, în special pentru a prezenta  
activitatea pe care o desfăşoară, iar unele 
filiale au reviste şi ziare proprii. Aşa cum 
am remarcat deja, unele filiale şi subfili-
ale s-au remarcat în derularea unor acti-
vităţi la nivel transfontalier şi, nu numai, 
contribuind la promovare imaginii Ro-
mâniei şi a Armatei sale. Concluzionând 
se poate spune că organele de conducere 
care şi-au încheiat mandatul   au desfăşu-
rat o activitate multiplă, implicativă, di-

vesificată, în concordanţă cu prevederile 
statutare, cu scopul şi deviza ASOCIAŢI-
EI. Acum, filiale au început o nouă etapă, 
cu noile organe de conducere alese, care, 
cu siguranţă, vor continua cu un manage-
ment performant, în interesul membrilor 
care le compun şi cu scopul depăşirii per-
formanţelor anterioare.

Ca în orice demers laborios, aşa cum 
este activitatea de conducere a Asociaţi-
ei noastre nu merge totul perfect, ne-am 
confruntat sau am identificat o serie de 
lipsuri, insatisfacţii şi neîmpliniri dato-
rate unor cauze obiective şi subiective. 
Aceste aspecte fac obiectul de analiză al 
Comisiei de Etică şi Integritate, care pre-
zintă, ca punct distinct la ordinea de zi a 
Conferinţei Naţionale, un raport detaliat 
cu aspecte care trebuie să ne dea e gândit, 
să ne determine la acţiune, iar acţiunea 
înseamnă unitate structurală şi de corp. 
Liantul care a unit întreaga Armată în de-
cursul istoriei şi care ne uneşte şi acum 
este Jurământul Sfânt faţă de ŢARĂ şi 
NEAM, care nu poate fi ignorat sau anulat 
indiferent de cine va conduce România.

● Este de dorit ca  această analiză să 
constituie o provocare la completarea 
propriilor analize din Adunările generale 
din acest an, dar şi pentru fiecare mem-
bru al Consiliului Director. Avem acumu-
lată o bogată experienţă, avem un impor-
tant fond de activităţi şi demersuri, un 
corp competent de cadre militare în re-
zervă sau în retragere care trebuie valori-
ficate superior pentru îndeplinirea nobi-
lelor misiuni asumate în spiritul devizei 
„PATRIE – ONOARE – DEMNITATE”.  As-
tăzi, la validarea organelor alese la filiale 
şi la începerea mandatului ce va  fi acor-
dat organelor de conducere ce vor fi alese 
– Preşedinte şi Consiliul Director, ulterior 
şi Biroul Permanent Central – vor trebui 
să valorifice superior experienţa  acumu-
lată, să menţină şi să ridice ştacheta re-
putaţiei, recunoaşterii şi a rezultatelor 
înregistrate.  

● În vederea creşterii în continuare 
a performanţei ANCMRR trebuie să ne 
axăm activitatea pe următoarele măsuri: 
- consolidarea organizatorică și func-
țională a Asociației;- apărarea inte-
reselor și drepturilor, a rolului, im-
portanței și prestigiului cadrelor 
militare în rezervă sau în retragere;- 
creșterea contribuției ANCMRR la cu-
noașterea tradițiilor naționale și mi-
litare;- consolidarea legăturilor cu 
structurile asociative similare din țară 
și străinătate.    

Hotărârea Conferinţei Naţionale va 
trebui să cuprindă o orientare generală 
pentru activitatea viitoare, iar obiectivele 
şi acţiunile să fie în concordanţă cu mă-
surile de mai sus şi corelate permanent 
cu realităţile impuse de evoluţia societă-
ţii româneşti, de bază rămânând Statutul, 
ediţie 2019 şi Strategia asociaţiei pentru 
perioada 2021 – 2025, care va fi supusă 
aprobării Conferinţei Naţionale.

█ urmare din pagina 4
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La 18 ani, Tudor Vladimirescu se în-
scrie, potrivit tradiţiei, în corpul de oaste 
al pandurilor, ajungând căpitan de pan-
duri. Cu inteligenţă şi pricepere în con-
ducerea oamenilor, a deprins cu uşurin-
ţă folosirea armelor, ajungând un bun 
comandant în războiul ruso-turc din 
1806-1812. 

Apreciat de generalii ruşi, a fost înain-
tat la gradul de locotenent în armata rusă 
şi decorat cu ordinal „Sfântul Vladimir”.

Tudor Vladimirescu a fost un precur-
sor al constituirii armatei române moder-
ne, fiind comandantul primei subuni-
tăți militare, „Batalionul I de panduri 
Mehedinți”. „Tudor era un bărbat serios 
și gânditor, om energic și drept, sincer și 
activ, scurt la vorbă și bogat la minte”, po-
vestea un pandur de-al lui, din Cerneţi, 
Dumitru Bresniceanu. Era „vestit pretu-
tindeni de om drept, serios, aspru și câteo-
dată crud”, îl caracteriza aghiotantul său, 
Mihai Cioranu. Era un om „bine legat, de 
o constituție robustă, cu fruntea lată și în-
crețită, sprâncene groase și cam lăsate pe 
ochii căprui, cu o căutătură cruntă ce in-
sufla respect și frică.” este portretul creio-
nat de Constantin Aricescu, din descrieri-
le realizate de Petrache Poenaru, secretar 
în cancelaria lui Tudor în timpul revolu-
ţiei. Acelaşi Aricescu descrie şi costuma-
ţia purtată de Tudor în vremea revoluţi-
ei: căciulă dreaptă şi înaltă, cămaşă albă, 
pieptar cu şireturi negre, dulamă încopci-
tă de culoare „negru-verde şi lungă până 
sub genunchi”. În picioare, cizme lungi. Ca 
armament, avea o sabie turcească şi două 
pistoale.

Pregătirile politice ale Revoluţiei 
au fost însoţite şi de cele de ordin mi-
litar. Tudor, care era „om al războiu-
lui”, înţelesese necesitatea făuririi unei 
armate româneşti redutabile. Înainte de 
declanşarea revoluţiei, el a început re-
crutarea de oşteni, cu sprijinul unor că-
pitani cunoscuţi şi respectaţi de mase şi 
şi-a făurit un adevărat „depozit de arme 
şi muniţii, arme de foc individuale, puşti, 
pistoale, arme albe, săbii, lănci, suliţe şi 

unelte de muncă transformate în arme – 
coase, furci, securi, topoare – în cula de la 
via  sa de lângă Cerneţii Severinului” , ca 
şi la casa Răeştilor din localitatea Gorno-
viţa tot din Mehedinţi. Instruirea trupelor 
revoluţionare s-a executat atât în taberele 
de la Ţânţăreni, Slatina şi Cotroceni, cât şi 
pe timpul deplasării. Pregătirea de luptă 
cuprindea exerciţii de luptă corp la corp, 
exerciţii de tragere cu armamentul de in-
fanterie şi învăţarea de procedee privind 
apărarea sau atacul unor obiective. Dis-
ciplina era o componentă a pregătirii, cu 
accent pe importanţa executării ordine-
lor şi abţinerea de la încălcarea acestora, 
fiind sancţionate cu severitate abuzurile 
şi abaterile, pentru care înfiinţase un „tri-
bunal militar”.

El a preconizat introducerea unei sol-
de, „o leafă uşoară”, măsură de esenţă mo-
dernă menită să asigure întreţinerea unui 
corp de cadre şi a unui nucleu de oaste 
permanentă.

După activităţile de pregătire a revo-
luţiei, Tudor a stabilit resursele băneşti 
necesare, acestea provenind din bani 
proprii şi împrumutaţi de la prietenii 
săi, negustori din zona Olteniei, respec-
tiv  Cerneţi şi Orşova din Mehedinţi  şi 
Vâlcea, din vestul Olteniei, toţi susţină-
tori ai cauzei comune. Caracterul popular 
al oastei revoluţionare reiese din modul 
în care s-a desfăşurat operaţia de mobili-
zare a efectivelor. Oastea era formată din 
panduri recrutaţi dintre moşneni (ţărani 
liberi) şi dintre clăcaşi, având o structură 
de comandă şi structuri de luptă specifi-
ce vremii: infanteria, cavaleria, artileria 
şi unele elemente embrionare de geniu 
şi servicii. Infanteria formată din pan-
duri a fost structurată conform sistemu-
lui zecimal pe Regimente, a câte o mie de 
luptători, sub comanda unui colonel. Cu-
prindea 10 Companii (căpitănii) a 100 de 
oameni, având în frunte un căpitan. Cava-
leria, alcătuită în majoritate din arnăuţi 
şi panduri, era organizată pe Escadroane, 
numite tot căpitănii, constituite în subu-
nităţi de 50-100 luptători. „Artileria dis-

punea de piese de artilerie de la trei la 
şapte tunuri, având comandant pe căpi-
tanul  Ienache Cacaleţeanu” . Subunităţi-
le specializate în amenajări genistice au 
executat lucrări pentru buna desfăşurare 
a marşului, de consolidare a taberelor de 
concentrare de la Ţânţăreni şi Cotroceni 
şi lucrări de întărire în zona subcarpatică 
a Olteniei.

În dimineaţa zilei de duminică 23 
ianuarie 1821, Tudor Vladimirescu, 
însoţit de oamenii săi, înarmaţi, a ajuns 
la Padeş şi a lansat prima Proclamaţie 
revoluţionară, „Proclamația de la Pa-
deș” Timp de patru zile, Tudor a strâns 
sub comanda sa peste 600 de panduri, 
constituind primul corp de ostaşi. Tudor, 
în fruntea pandurilor, a început deplasa-
rea către Bucureşti, pe drumul Craiovei, 
iar la Motru se adunaseră deja 1.500 de 
panduri.

„Adunarea norodului”, pe timpul de-
plasării, creştea ca o apă care-şi adună 
pâraiele şi, apoi, râurile, iar când a ajuns 
la Ţânţăreni, la 4 februarie, număra pes-
te 5.000 de oameni. Îndelungata staţio-
nare a lui Tudor cu „Adunarea norodului” 
la Ţânţăreni, în perioada 4-28 februarie, 
a permis întărirea, organizarea şi pregă-
tirea temeinică a forţelor revoluţionare. 
Mănăstiri şi schituri din Oltenia, în spe-
cial pe direcţia gândită de înaintare, au 
fost aprovizionate, întărite cu efective 
şi pregătite pentru rezistenţă. Tudor a 
luat măsuri pentru creşterea efectivelor 
de panduri prin recrutare din rândurile 
populaţiei din zona Olteniei. Efectivele 
„Adunării norodului”, la Slatina, erau de 
aproximativ 8.000 de oameni, şi au înce-
put marşul către Bucureşti, în ziua de 10 
martie , înaintând 20-25 kilometri pe zi şi 
ajungând la Cotroceni – marginea Bucu-
reştiului – la 18 martie, unde şi-a instalat 
tabăra, cu un efectiv de peste 16.000 de 
oameni. 

În fruntea „Adunării norodului”, Tudor 
intră în Bucureşti în ziua de 21 martie. 
În mână avea o pâine mare, ca semn de 
belşug şi bunătate, în dreapta sa, un pre-

ot purta „crucea dreptăţii, a jertfei şi su-
ferinţei”, iar un pandur ducea „steagul cel 
mare al revoluţiei”.

Nicolae Bălcescu sublinia că revoluţia 
condusă de Tudor a scăpat pe români de 
fanarioţi şi a cerut ca ţara să-şi recapete 
vechile sale drepturi: „Poporul cere ca pu-
terea să se ia din mâinile lor, ca tot româ-
nul să fie liber și egal în țara lui; într-un 
cuvânt, cere ca statul să se facă românesc, 
cere domnirea  democrației” . 

Tudor a reușit să organizeze o for-
ță militară modernă, cu structuri per-
manente ale armelor de bază ale epocii, 
capabilă să contracareze atât opoziţia in-
ternă, cât şi intervenţia armată străină 
contrarevoluţionară. Tudor a realizat 
un dispozitiv de apărare strategic, or-
ganizând rezistenţe întărite în cule şi mâ-
năstiri din Oltenia, precum şi în taberele 
de la Ţânţăreni şi Cotroceni. Acțiunile 
militare desfășurate în 1821 au avut o 
amplă dezvoltare spațială, cuprinzând 
teritoriul dintre Carpaţi şi Dunăre.

Conducerea revoluţionară a preluat 
conducerea administrativă în localităţile 
şi în districtele ţării, a contracarat acţiu-
nile perturbatoare eteriste, precum şi for-
ţele contrarevoluţionare din interior. 

Experiența acțiunilor revoluționa-
re din 1821 a constituit o sumă impor-
tantă de învățăminte în procesul gene-
rării organismului militar modern.

„Cu anul 1821 - menţiona Bogdan Pe-
triceicu Haşdeu - se începe istoria moder-
nă a României; ...se redeșteaptă din du-
reroasa-i letargie conștiința națională a 
ramurei latine de pe țermii Dunării”.

TUDOR VLADIMIRESCU - 200

GÂNDIREA MILITARĂ A CONDUCĂTORULUI OASTEI REVOLUŢIONARE DE LA 1821 

„Adunarea norodului” 
– temelia organismului militar românesc modern

În ziua de 2 noiembrie a.c.   Muzeul 
Militar ,,Ştefan cel Mare” – Filiala Mol-
dova a Muzeului Militar Naţional ,,Rege-
le Ferdinand I”, în parteneriat cu Acade-
mia Română - Filiala Iaşi, Radio România 
Iaşi, B.D. Media Târgu Jiu, Asociaţia ,,Do-
ruleţ din România” Târgu Jiu, Aninoasa - 
Tim Timişoara şi Brigada 15 Mecanizată 
,,Podu Înalt” Iaşi, a organizat şi desfăşurat 
la Cercul Militar Iaşi Conferinţa cu tema 
„80 de ani de la  înființarea Radio Ro-
mânia Iași (2 noiembrie 1941 – 2 no-
iembrie 2021)  și 200 de ani de la 

Revoluția  socială și națională a lui TU-
DOR VLADIMIRESCU”

După cuvântul de întâmpinare trans-
mis de Col. (r.) dr. Dan Prisăcaru din par-
tea Filialei ,,Ştefan cel Mare” Iaşi a Mu-
zeul Militar Naţional ,,Regele Ferdinand 
I”, domnul prof. univ.dr. Cătălin TĂNASE, 
membru corespondent al Academiei Ro-
mâne, a transmis Mesajul Academiei Ro-
mâne, Filiala Iaşi. A urmat prezentarea 
de către doamna Petronela Cotea Mihai, 
iniţiatorul manifestării ştiinţifice, a unor 
date semnificative despre Radio România 

Iaşi la aniversarea a 80 de ani de la înfi-
inţare, precum şi prelegerea prof.univ.dr. 
Cătălin Turliuc din cadrul Institutului de 
Istorie ,,A,D. XenopoL” al Academiei Ro-
mâne, Filiala Iaşi,  cu titlul ,,Radio Româ-
nia Iași și Revoluția lui TUDOR VLADI-
MIRESCU. Semnificații pentru istoria 
Iașului și a Țării”. Activitatea a continu-
at cu mesajele transmise de reprezentaţii 
B.D. Media Târgu Jiu - dl. Dorin Brozbă şi 
Aninoasa -Tim Timişoara - dl.ing. Sandu 
Isculescu. Participanţii au vizionat filmul  
documentar „Tudor eroul din Vladimir”, 
realizat de Dorin Brozbă, pelicula având 

pe eleva Ioana Elena Stana ca narator  şi 
pe dl. ing. Sandu Iscrulescu ca  director al 
filmului.

Manifestarea s-a încheiat cu o secvenţă 
muzicală susţinută de interpreta de mu-
zică populară Antonia Stoian din judeţul 
Gorj şi cu vizionarea Expoziţiei tempo-
rare cu tema: „Armata Română în Răz-
boiul de Întregire a Neamului (1916 
- 1920) și în Războiul de Reîntregire 
Națională (1941 - 1945)”, realizată cu 
exponate din Coleţia aparţinând Dl. Şte-
fan Sălăjan. 

Documentar realizat de  
Gl. mr.(r) prof. univ. dr. Ion PÂLȘOIU 

– fiu al Craiovei și 
Col.(r) Grigore RADOSLAVESCU – fiu 

al Banatului de Severin - Mehedinți)

Conferință cu semnificații multiple la  
Muzeul Militar Iași

Col. (r.) dr. Dan PRISĂCARU
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Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei, născut 
la Chişinău, la 30 decembrie 1936, a de-
cedat la vârsta de 84 de ani. Ilustrul is-
toric care urma, pe 30 decembrie a.c., să 
împlinească 85 de ani, a urmat studiile se-
cundare și pe cele universitare la Iaşi, ab-
solvind Liceul „C. Negruzzi” în anul 1954 
și Secţia de Istorie de la Facultatea de Fi-
lologie-Istorie a Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi în anul 1958. A obţi-
nut doctoratul în anul 1975. A fost cadru 
didactic universitar la Universitatea „Ale-
xandru Ioan Cuza” din Iaşi, ocupând ur-
mătoarele poziţii: preparator universitar 
(1959-1961), asistent universitar (1961-
1968), lector (1968-1977), conferen-
ţiar (1977-1990), profesor universitar 
(1990-2007). S-a pensionat în anul 2007. 
Între anii 1960-1966 a predat la Institutul 
Pedagogic din Suceava. Între anii 1985-
1990 a fost decan al Facultăţii de Istorie 
și Filosofie de la Universitatea „Alexan-
dru Ioan Cuza” din Iaşi. Între anii 1990-
1994 a predat la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava”. Începând cu anul 
1991 a devenit și conducător de doctorat. 
    A fost interesat de istoria contempora-
nă a României, abordând teme de istorie 
politică, istoria agriculturii, istoria miş-
cării muncitoreşti și istoriografie. A pre-
dat seminarii și cursuri și a realizat cer-
cetări privitoare la România în Primul 
Război Mondial, Marea Unire şi istoria 
Basarabiei. Între 1993-1997 a fost direc-
tor al Direcţiei Judeţene Iaşi a Arhivelor 
Naţionale. 

Distinsul pedagog si istoric și-a dedi-
cat, de-a lungul a peste jumătate de se-
col, energia, viaţa, inteligenţa și inspiraţia 
cercetării Istoriei si activităţii didactice 
universitare.

Cele mai importante lucrări ale pro-
fesorului Ion Agrigoroaiei sunt:  Iașii 

în anii 1916 – 1918, Editura Anteros, Iaşi, 
1998, 186 p.; Unirea Basarabiei cu Româ-
nia în presa vremii, Iaşi, Editura Universi-
tăţii „Al. I. Cuza”, 1999, 211 p.; România 
interbelică, vol I., Editura Universităţii 
„Al. I. Cuza”, Iaşi, , 2001, 297 p.; Opinie pu-
blică și stare de spirit în vremea Războiu-
lui de Întregire și a Marii Uniri. Iași, 1916 
-1918, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2004, 
303 p.; Basarabia de la unire la integra-
re, Editura Cartdidact, Chişinău, 2007, 
334 p.; România în relațiile internaționale 
din perioada 1916 – 1918, Casa Editorială 
Demiurg, Iaşi, 2008, 214 p.; Comisia Eu-
ropeană a Dunării. Selecție de texte și stu-
diu introductiv, Editura Universităţii „Al. I. 
Cuza”, Iaşi, 2010, 231 p.: Basarabia în acte 
diplomatice 1711 – 1947, Casa Editoria-
lă Demiurg, Iaşi, 2012, text și documen-
te, 260 p.; România interbelică: unificare 
și evoluție economică, Casa Editorială De-
miurg, Iaşi, 2015, 400 p.; Universitari ieșe-
ni, președinți ai Senatului României: Paul 
Bujor, Traian Bratu, Neculai Costăches-
cu, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2015, 
171 p.; Opinie publică și stare de spirit în 
vremea Războiului de Întregire și a Marii 
Uniri, ediția a II-a revizuită, Editura Fun-
daţiei Academice AXIS, Iaşi, 2016, 324 p.; 
Orașul Iași – Capitala rezistenței până la 
capăt (1916-1917), Editura Junimea, Iaşi, 
2016, 339 p, coordonator.

Dintre numeroasele medalii, titluri 
onorifice și premii primite  de acesta 
menţionăm: Medalia „Meritul științific” 
(1974); Premiul Academiei Române 
(1985) pentru lucrarea Aspecte ale lup-
tei naţionale. Iaşi 1600-1859-1918, Iaşi, 
Editura Junimea, 1983; Profesor emeri-
tus al Universităţi „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi (2007); Ordinul „Gloria Muncii” 
decernat de Preşedinţia Republicii Mol-
dova (2010)

Ziarul Rezervistul și Filiala Județea-
nă ,,Henri Coandă” Iaşi  au avut onoarea 
de a-l avea alături pentru ultima dată pe 
prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei în cadrul 

unui Simpozion, organizat de Ziua Arma-
tei Române, în anul 2019, prilej cu care i 
s-a acordat ,,Emblema de Onoare a Re-
zerviștilor și Veteranilor Moldovei”.

A fost ultima dată când universitarul 
prieten al militarilor ieşeni a făcut evocări 
legate de ceea ce a însemnat sacrificiul Ia-
șiului la nivelul Marii Uniri din 1918, ce 
a însemnat sacrificiul Armatei Romane 
pentru stabilitatea în Europa afirmând, 
în consecinţă: ,,Este fundamental să ne 
cunoaștem momentele istorice ale na-
țiunii noastre. E important ca, tocmai 
în această Perioadă Centenară, să con-
știentizăm și să ne întoarcem la ceea ce 
a însemnat momentul Marii Uniri de 
la 1918 și sacrificiul Armatei Române, 
tocmai pentru a susține valorile națio-
nale inclusiv în țări vecine precum Polo-
nia, Ungaria și, de ce nu, spre actualul 
teritoriu al Ucrainei. Unirea de la 1918 
a fost o dorință bazată pe o idee pro-
gramatică a românilor și nu a fost ceva 
întâmplător sau rod al unor jocuri ale 
Marilor Puteri. De asemenea, aș vrea 
să menționez că atunci, Statele Unite 
ale Americii nu au ratificat și semnat 
Tratatul ce ținea de Unirea cu Barasa-
bia. Este, de asemenea important, în 
special pentru tânăra generație, să cu-
noască TRECUTUL și ISTORIA, etapele 
și momentele esențiale ce țin de funda-
mentul pe care s-a creat România Mare. 
Pentru că este cu adevărat unic și ca o 
națiune să nu-și uite etapele esențiale 
din trecut, tocmai acelea care au dus la 
modernitate și Unire ca stat. Acum, noi, 
istoricii, militarii, rezerviștii, veteranii, 
ziariștii, oamenii de cultură suntem cei 
care trebuie să ducem mai departe ide-
alul și valorile naționale și să le oferim 
tinerilor, studenți și elevi, tuturor celor 
din noua generație, informații adevăra-
te din istorie, cu bune și rele, Cât despre 
o Unire cu Basarabia, e foarte greu de 
spus dar nu putem ști ce se va întâmpla 
în viitor și ce ne rezervă acesta”. 

Doliu în mediul militar  
şi academic ieşean

Locotenent colonel (r)
Vasile TIRON

Comemorarea  
Prof. univ.dr. Ion Agrigoroaiei

Rezerviștii miliari ieșeni și vetera-
nii din Basarabia istorică au aflat cu 
adâncă întristare trecerea la Domnul 
a renumitului istoic, profesor, scrii-
tor și jurnalist Ion Agrigoroaiei care, 
timp de peste 30 de ani, a fost un co-
laborator  de nădejde al Filialei ju-
dețene ,,Henri Coandă” Iași și al Ligii 
Veteranilor din R. Moldova susținând 
conferințe deosebit de interesante 
și instructive pe teme despre istoria 
contemporană a României, istoria 
politică, istoria agriculturii, istoria 
mișcării muncitorești și istoriografie, 
cercetările sale privitoare la Româ-
nia în Primul Război Mondial, Marea 
Unire, istoria Basarabiei și sacrificial 
Armatei Române pentru stabilitatea 
Europei contribuind la buna informa-
re și educare patriotică a militarilor 
rezerviști și activi, a tuturor ieșenilor. 

Îl vom păstra veșnic în inimile 
noastre! 

S-a stins din viață Președintele nos-
tru, jurnalistul Doru Dinu Glăvan, lide-
rul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România (7 iunie 1946 – 31 octombrie 
2021)

Doru Dinu Glăvan, preşedinte al Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti din România, cu-
noscută personalitate a presei româneşti, 
s-a stins din viaţă la Reşiţa, oraşul său natal, 
în urma unor complicaţii generate de infec-
tarea cu COVID-19.

În vârstă de 75 de ani, Doru Dinu Glăvan 
a intrat în presă de foarte tânăr – a început 
să publice la vârsta de 14 ani, iar la vârsta 

de 18 ani ajunge colaborator în presa lo-
cală şi regională. În 1965, la 19 ani, devine 
corespondent al foarte răspânditului ziar 
„Sportul popular”, cunoscut mai târziu sub 
numele de „Gazeta sporturilor”. În curând, 
este angajat cronicar sportiv al postului na-
ţional de radio, continuând să publice şi în 
presa scrisă.

Calităţile sale de reporter sunt unanim 
recunoscute şi apreciate, motiv pentru care 
Radio Bucureşti l-a trimis să transmită şi să 
comenteze Jocurile Balcanice, Campiona-
tele şi Cupele Mondiale de atletism, nata-
ţie şi gimnastică, Jocurile Olimpice de Iar-
nă de la Sarajevo. Transmite în România, 
cu mult profesionalism, din Europa, Asia şi 
Australia.

Din iniţiativa sa a luat fiinţă, în 1995, la 
Reşiţa, Fundaţia Radio Caraş-Severin. După 

un an, la 8 august 1996, Radio România Re-
şiţa capătă statut oficial de post public local 
al Societăţii Române de Radioteleviziune şi 
emite pentru prima dată în eter. În decurs 
de câţiva ani, sub conducerea directorului 
Doru Dinu Glăvan, Radio Reşiţa ajunge cel 
mai important post regional de radio, cu 
cea mai mare audienţă, acoperind nu numai 
întregul teritoriu al judeţului Caraş-Severin 
şi părţi importante din judeţele limitrofe, ci 
şi teritoriile locuite de români în Voivodina 
şi pe Valea Timocului.

Doru Dinu Glăvan, care şi-a câştigat apre-
cierea unanimă atât a radio-ascultătorilor, 
cât şi a specialiştilor din domeniu, era la al 
treilea mandat de preşedinte al Uniunii Zi-
ariştilor Profesionişti din România, organi-
zaţie pe care a propulsat-o până la statutul 
de cea mai mare din ţară, pentru care a reu-
şit să obţină statutul de „Uniune de creaţie 
de utilitate publică” şi căreia i-a dedicat ac-
tivitatea sa neobosită, până în ultima clipă.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Membrii Filialei județene ,,Henri 
Coandă” a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere Iași, cu profund regret, 
au adus un pios omagiu în recentele 
momente  de tristă si adâncă suferin-
ță prilejuite de trecerea în neființă, la 
21 noiembrie, a celui care a fost Col.(r) 
NEAGU PRICEPUTU, specialist militar 
în arma căi ferate si un prieten drag al 
nostru, cu o aleasă noblețe sufletească. 

Duminică 14 .11 2021 la orele 13.00, la Ci-
mitirul Eternitatea din Iaşi s-a desfăşurat ce-
remonia organizată cu prilejul ,,Zilei naţionale 
de comemorare a soldaţilor germani”. Con-
form tradiţiei, în fiecare an, în luna noiembrie, 
Volksbund Deutsche Kriergsgraberfursorge 
organizează, în cimitirile militare germane din 
întreaga lume, ceremonii militare religioase. 
Anul acesta, cu prilejul comemorarii a 20 de 
ani de la înfiintarea Cimitirului militar german 
din Iaşi, au fost prezenti, alături de autorităţile 
locale şi reprezentanţi ai minorităţilor germa-
ne din Iaşi, veterani de război, cadre militare 
în rezervă şi în retragere din Filiala judeţeană 
,,Henri Coandă”, precum şi numeroşi ziarişti. 
Ceremonia a cuprins şi o slujbă ecumeni-
că în prezenţa unor înalţi ierarhi ai Bisericii 
Ortodoxe şi Catolice, onoruri militare, depu-
neri de coroane. Comemorarea eroilor răz-
boaielor mondiale constitue un bun prilej de 
apropiere între poporul român şi cel german.  
(Colonel în retragere Alexandru Oțelea)

Adio prieten drag,  
Doru Dinu Glăvan!

Col.(r) Grigore Radoslavescu,
Președintele Uniunii Ziariștilor  

profesoniști din România  
– Filiala Iași
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În timp ce la Alba-Iulia se adunaseră 
100.000 de oameni pentru a saluta Unirea 
Transilvaniei cu Regatul României, Regele 
Ferdinand şi Regina Maria intrau în 
Bucureştiul eliberat. Autorii Unirii din 1918 
au gândit cele două evenimente împreună.       

Iată ziua victoriei descrisă în jurnalul Re-
ginei Maria: „Ne-am întors! Chiar ne-am 
întors, după doi ani lungi de exil. Mai 
mult, ne-am întors - de-abia îndrăznesc 
să pronunț cuvântul, dar tot trebuie spus, 
fiindcă orice ar urma, ziua de azi e adevă-
rată - ne-am întors triumfători!

O zi grandioasă, o zi extraordinară, 
amețitoare, de entuziasm nestăpânit. E 
minunat să pot spune că totul a mers în-
tocmai cum era planul, deși n-a fost deloc 
ușor de organizat, fiindcă transportul e o 
mare problemă, iar ploile torențiale în-
răutățiseră condițiile și așa șubrede.

Totuși, am sosit aproape punctual. 
Eram foarte nerăbdătoare. Mi-am pus 
uniforma. Pe cap aveam o căciulă cenușie 
de astrahan, prinsă cu o chingă sub băr-
bie. Îmi dădea un aer ciudat de tineresc, 
mă făcea să arăt durdulie și băiețoasă. Pe 
deasupra mi-am pus o mantie lungă, du-
blă. Descriu toate acestea fiindcă poate 
într-o bună zi mă va amuza, pe mine și pe 
alții, să îmi amintesc în ce costum m-am 
întors în Capitală.

Am călărit pe formidabilul Jumbo, care 
e enorm, înalt și solid și aproape indife-
rent la zgomote și agitație.

La Gara Mogoșoaia ne așteptau Berthe-
lot, Rosetti și alți ofițeri francezi, dar și 
Prezan, alți câțiva generali români, Catar-
gi cu familia și toate doamnele de onoare 
ale mele - întâlnire foarte emoționantă.

Am avut un noroc nemaipomenit. Ieri a 
turnat cu găleata toată ziua, la fel și noap-
tea, cât am fost în tren, dar azi s-a lumi-
nat, deși n-a fost soare, iar frig nu a fost 
deloc.

La gara Băneasa am urcat pe cai, eu, 
Nando (regele Ferdinand), Nicolae (al doi-
lea fiu al cuplului regal), Berthelot (Henri 
Berthelot, șeful Misiunii Militare Franceze) şi 
toate notabilităţile (...).

Cât de lungă draga și vechea noastră 
șosea (Kiseleff, drumul de la gară spre Ca-
lea Victoriei, spre Palatul Regal),  toți solda-
ții erau aliniași de o parte și de alta, mai 
întâi francezii, apoi englezi, apoi românii 
- primii români erau cei din regimentul 
meu. Nu pot descrie în cuvinte cât m-a 
emoționat vederea trupelor aliate! Era o 
dovadă limpede că necazurile noastre au 
ajuns la capăt, vedeam în sfârșit prieteni 
- nu mai văzusem trupe aliate, în afară de 
ruși, iar aceia, vai, știm prea bine ce fel de 
aliați ne-au fost.

La al doilea rond, ne-au întâmpinat 
preoții și s-a ținut o slujbă scurtă, cu bi-
necuvântarea Steagului. Imediat înainte 
de intrarea în oraș, ne-a primit Primarul, 
cu pâinea și sarea tradiționale, împreună 
cu întregul corp diplomatic și actualii și 
foștii miniștri ai țării. A urmat marșul pe 
Calea Victoriei frumos împodobită - nu-l 
pot descrie altfel decât un marș triumfal, 
în fruntea trupelor noastre, urmate de 
soldații aliați.

Orașul pur și simplu înnebunise. Mi se 
părea că până și casele, străzile și pietre-
le din pavaj strigau, aclamau, se bucurau 
împreună cu mulțimea. Am trecut călare 
printr-o mare de urale asurzitoare. Stea-
guri peste tot, oameni înghesuiți la fie-
care fereastră, pe fiecare acoperiș, ca să 
nu mai vorbesc de stradă. Eu călăream la 
stânga lui Nando, Nicolae era de cealaltă 

parte a mea, iar Berthelot era în dreapta 
lui Nando.

Carol era în fruntea regimentului lui, 
fiicele mele trecuseră mai înainte în-
tr-o trăsură deschisă, cu patru cai negri 
rusești.

Tot orașul era în delir. Lipsiserăm doi 
ani, oamenii cunoscuseră toate ororile 
ocupației cu tot ce aduce ea, iar acum ne 
întorceam victorioși, în ciuda nefericiri-
lor, ne întorceam după ce împliniserăm 
Visul de Veacuri, Visul de Aur al Româ-
niei. Ne întorceam cu România Mare - ne 
întorceam ca Regele și Regina tuturor 
românilor! E aproape de necrezut, dar e 
adevărat!

Procesiunea noastră a înaintat până la 
piața clasică de lângă statuia lui Mihai Vi-
teazu, unde în fiecare an se țin paradele 
de 10 Mai. Acolo ne-am oprit și toate tru-
pele au trecut prin fața noastră.

E greu de descris încântarea frenetică 
a întregii populații. Erau de-a dreptul în-
nebuniți de fericire și dădeau glas bucu-
riei atât de zgomotos încât ți se făcea tea-
mă să nu moară de efort.

După paradă am descălecat și am mers 
cu trăsura la Mitropolie - eu și Nando am 
fost într-o trăsură deschisă. La Mitropo-
lie, înainte să ajungă și ceilalți, am avut 
10 minute să mă schimb într-o rochie re-
gală din catifea rubinie, cu broderie de 
aur și samur, cu o mică tocă din dantelă 
de aur.

Ceremonia de la biserică a fost scurtă 
și solemnă, în biserica cea veche și dra-
gă, luminată slab doar cu lumânări care 
în biserici au un efect mult mai plăcut de-
cât electricitatea.

M-a cuprins o satisfacție ciudată în 
timp ce priveam biserica plină de ofi-
țeri francezi și englezi. Era minunat, i-am 
mulțumit lui Dumnezeu din adâncul 
inimii.

La sfârșitul slujbei, Grigorescu ( Gene-
ralul  Eremia Grigoresu, eroul din 1917 ) l-a 
rugat pe Nando, în numele Armatei, să 
accepte rangul de feldmareșal. Nando a 
fost foarte mișcat și foarte bucuros.

Apoi am plecat într-un automobil des-
chis la Cotroceni! La Cotroceni! Iată clipa 
de care mă temeam. Într-acolo se îndrep-
tase dorul meu în toți acești doi ani lun-
gi, frământați și tragici - acolo la biseri-
cuța veche (biserica ridicată de domnitorul 
Șerban Cantacuzino, demolată la ordinul lui 
dictatorului Ceaușescu, reconstruită în anii 
2000) unde micul mormânt de-abia fuse-
se închis (mezinul cuplului regal, Mircea a 
murit de febră tifoidă în noiembrie 1916, cu 
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Republica Moldova aduce cele mai alese 
mulţumiri medicilor secţiilor de Cardiologie şi 
Chirurgie ale Spitalului Clinic municipal Chişi-
nău „Sfânta Treime” conduse de către Doamna 
doctor Natalia Feodorov şi domnul doctor Va-
sile Ceauş, care au demonstrat cele mai înalte 
calităţi omeneşti şi profesionale în readucerea 
la viaţă normală a Colonelului Armatei Româ-
ne Vasile Radu care, de mai mulţi ani, locuieş-
te în Republica Moldova. Distinşii medici sus 
numiţi, precum şi doamna doctor Doina Ţolici, 
în condiţii dificile, legate de agravarea situaţi-
ei cu pandemia COVID -19, au depus eforturi 
deosebite şi înaltă competentă profesională, 
grija şi atenţie fată de prietenul nostru. Noi le 
dorim acestor medici, adevăraţi salvatori de 
vieţi omeneşti, multă sănătate, noroc, bucurii, 
fericire şi noi realizări pe tărâmul profesional. 
Colonel în rezervă  Alexandru GORGAN, 
Președintele LVFAR MOLDOVA ,,Ștefan cel 
Mare și Sfânt”) 

►În semn de recunoștință față de fra-
ții noștri medici basarabeni, Filiala „Henri 
Coandă” a ANCMRR și Redacția gazetei  

Generalul centenar Ștefan 
Dimofte - un sponsor generos
Redacţia ziarului 
Rezervistul aduce 
mulţumiri Dom-
nului Gl.Mr.(rtg) 
Dimofte Ştefan 
pentru sponso-
rizarea publica-
ţiei cu suma de 
200 lei. Multă 
sănătate stimate 
domnule gene-
ral pentru gestul 
camaraderesc. 
(Colonel în 
rezervă Dumitru 
Zaharia
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militare ,,Rezervistul” acordă doamnei doc-
tor Natalia Feodorov, domnului doctor Va-
sile Ceauș și doamnei doctor Doina Țolici 
EMBLEMA DE ONOARE a rezerviștilor și 
veteranilor militari din Moldova lui Ștefan cel 
Mare și Sfânt.

numai câteva săptămâni înainte ca Bucureș-
tiul să fie ocupat de trupele germane, iar fa-
milia să se refugieze la Iași, împreună cu gu-
vernul și toate autoritățile importante)

M-am întors la tine, Mircea, micu-
țul meu, după doi ani - eu care fugisem, 
mamă cu inima frântă și regină învinsă - 
m-am întors victorioasă, pare-se că sunt 
printre cei care înving! Dar tu ești mort, 
Mircea, micuțul meu, nici bucuria, nici 
durerea noastră nu te mai ating în nici un 
fel. În lumea întreagă au murit atâția oa-
meni care nu se mai pot bucura de ceasul 
victoriei - dar n-au avut parte nici de su-
ferințele pe care le-au îndurat cei vii! (...)

Casa părea uriașă - n-a fost stricat ni-
mic, deși, firește, e destulă dezordine, 
dar mult mai puțină decât aș fi crezut.

Întoarcerea a fost ciudată, dar în unele 
privinţe, întru totul naturală. Acum că ne-
am întors acasă parcă nici nu am fost plecaţi 
atât de mult.

Am luat prânzul cu toată suita noastră 
în salonul nou care-mi era atât de drag și 
pe care îl decorasem cu atâta plăcere.

Mobilele au fost mutate de la locul lor, 
dar în cea mai mare parte sunt încă aici. 
A fost ciudat și plăcut să mâncăm din nou 
în farfurii elegante de porțelan, cu flori 
frumoase pe masă și să bem din pahare 
delicate.

După prânz am plecat cu Nando în oraș 
cu automobilul, să vedem palatul mare 
(Palatul Regal de pe Calea Victoriei, ridicat 
de Carol I). Toată suflarea era în stradă. 

M-am întors acasă singură. Automobi-
lul de-abia putea să treacă pe străzile pli-
ne de mulțimea în fierbere, mânată de un 
entuziasm fanatic. Oamenii mi se urcau 
pe automobil, înaintam cu greu, era în-
duioșător, comic și oarecum primejdios.

Odată ajunsă acasă m-am odihnit pu-
țin. Apoi m-am îmbrăcat cât mai elegant, 
dar ne-având nici un fel de bijuterii, nu-
mi pot da acele ultime tușe care sporesc, 
fără îndoială demnitatea unei ținute de 
regină. Toate bijuteriile mele sunt - sau 
nu mai sunt - tot la Moscova, s-ar putea 
să nu le mai revăd (Bijuteriile Coroanei fu-
seseră trimise în Rusia, înainte de evacuarea 
Bucureștiului, împreună cu tezaurul Băncii 
Naționale, pentru a se afla sub protecția vă-
rului reginei, țarul Nicolae al II-lea; dar în 
timpul războiului, țarul a abdicat, după pu-
ciul lui Lenin, din noiembrie 1917, făcut pri-
zonier, iar în iulie 1918, executat. Tezaurul 
României a fost cheltuit în cea mai mare par-
te de conducerea bolșevică a Rusiei în timpul 
războiului civil care ținut trei ani și a făcut 13 
milioane de victime. Pe lângă conflictele mi-
litare între Armata Roșie și Armata Albă, cele 
mai multe decese s-au înregistrat în rândul 
civililor, din cauza regimului de teroare, adi-
că execuții în masă, a foametei și a bolilor).

La cină, în marea sală de bal a palatu-
lui, au participat cam 120 de oameni. Mi-
niștrii (ambasadorii) aliați, miniștrii de 
acum și din trecut ai României, ofițeri 
străini, ofițeri români, bucovineni, etc. 
Nando a ținut un discurs foarte frumos 
și foarte demn. E drept că subiectul era 
ușor și plăcut.

După aceea, conversații cu o mulțime 
de oameni, întoarcerea acasă și odihna 
binemeritată.

M-am culcat în scumpa mea cameră 
argintie, înconjurată de toate lucrurile 
care îmi plăceau cândva.

Ciudată lumea, tare ciudată.
Într-adevăr, victorie!» (Prof. Georgeta Ra-

doslavescu / Sursa: Maria, Regina Români-
ei. Jurnal de Război 1918, Humanitas, 2015, 
vol. III, pp. 420-430)


