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EVENIMENT ISTORIC

1 Decembrie, Ziua Marii Uniri
Când şi cum a fost sărbătorită Ziua Națională a României

Col. (r) Gheorghe PANCU

Î

ncepând din anul 1866, România şi-a
sărbătorit Ziua naţională la 10 mai,
la23 august şi, din 1990, la 1 decembrie. Reper în calendarul sărbătorilor naţionale, românii au participat mereu în
număr mare. Şi-au cinstit patria şi regele, au fost scoşi la defilări şi la manifestări 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 Independenţei, ci şi Ziua naţională a României,
sărbătorită cu mare bucurie de români.
Ziua avea trei semnificaţii majore pentru
istoria României: la 10 mai 1866, prinţul Carol de Hohenzollern - Sigmaringen
depunea jurământul ca domnitor, în 10
mai 1877; după secole de stăpânire otomană Vodă Carol proclama Independenţa României, iar în 10 mai 1881, domnitorul Carol I era încoronat ca prim rege
al noului Regat al României. Timp de opt
decenii, în calendarul sărbătorilor naţionale, 10 mai a fost reperul principal, Ziua
Naţională a României fiind respectată şi
sărbătorită de toţi românii. La parada militară din fiecare 10 mai, însuşi Regele şi
Regina erau în frunte, iar românii participau în număr mare, dorind să-şi cinstească patria şi suveranul, deopotrivă.
În urma abdicării de la tron a regelui
Mihai I şi înlăturarea monarhiei constituţionale la 30 decembrie 1947, s-a trecut şi
la demolarea brutală a tuturor simbolurilor României Regale. Semnificaţia zilei

de 10 mai ca Zi a Regalităţii a fost integral suprimată şi nici proclamarea Independenţei nu a mai fost legată de această
dată. Din anul 2013, 10 mai - Ziua Regelui 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 nelucrătoare. Proiectul a fost respins, pe motiv că
nu sunt bani suficienţi la buget pentru a
susţine asemenea demers.
Odată cu instaurarea regimului comunist ziua de 23 august a devenit Ziua naţională 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 Aliaţilor 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-
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rea întregului popor” sub conducerea înţeleaptă a Partidului Comunist. Oamenii
erau scoşi la defilare, dar adevăratul scop
al manifestărilor era elogierea comandantului suprem, Nicolae Ceauşescu.
După Revoluţia din 1989, din anul
1990, 1 Decembrie devine Ziua naţională a României şi sărbătoare publică, conform Legii nr. 10 din 31 iulie 1990. Adoptată de un Parlament dominat de FSN,
legea a avut în vedere atât combaterea
simpatiilor legate de tradiţia monarhică a
României, cu sărbătoarea naţională istorică pe 10 mai, cât şi contracararea opoziţiei anticomuniste, care ceruse adoptare zilei de 22 decembrie drept sărbătoare
naţională.
Alegerea zilei de 1 decembrie ca Zi Naţională a făcut trimitere la Marea Unire,
unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România în anul
1918, respectiv la Proclamaţia de la Alba
Iulia din 1 decembrie 1918.Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din
1228 de delegaţi şi sprijinită de peste 100

►Biroul Permanent al Filialei Județene Iași
,,Henri Coandă” a ANCMRR și Redacția
ziarului Rezervistul, având în vedere editarea ultimului număr din acest an, cu ocazia 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 recunostința pentru modul în care și-au respectat Juramântul dat, punându-și viața în
slujba tării, multumiri pentru cele realizate
în cariera activă în Armată, profesionalis-

de mii de români veniţi din toate colţurile
Ardealului şi Banatului, a adoptat o Rezoluţie prin care s-a consfinţit unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi
Dunăre) şi Ţara Ungurească (Crişana, Sătmar şi Maramureş) cu România.
Ziua de 1 Decembrie 1918 încununează lupta românilor transilvăneni pentru
Unitate Naţională şi marchează momentul creării României Mari, într-un moment în care poporul român a ştiut să
valorifice conjunctura internaţională favorabilă creată în urma Primului Război
Mondial şi a destrămării imperiilor Ţarist
şi Austro-Ungar. Marea Unire nu a fost rezultatul participării României la război şi
nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci un act de voinţă al naţiunii
române, necesitatea istorică de a trăi într-un stat naţional unitar.

mul, onesitatea, integritatea morală, loialitatea 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 tuturor 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.
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Strategia Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere
„Alexandru Ioan Cuza”
în perioada 2021- 2025 (extras)

Domeniul 1. Consolidarea organizatorică 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 și relevante pentru grupurile vizate: cadrele militare active care urmează să treacă în rezervă
(inclusiv cele cu funcții de conducere de la
eșaloanele superioare ale structurilor luptătoare, de sprijin și logistice, cadrele didactice din instituțiile de învățământ superior
etc.), cadrele militare în rezervă și în retragere și familiile acestora, civili din structurile M.Ap.N, personalul din industria de apărare și publicul;- modernizarea ofertelor
ANCMRR pentru membrii săi, potrivit tendințelor actuale din societate; - îmbunătățirea eficacității, eficienței și gestionării planurilor de activitate a filialelor, a primirii de
noi membri, revizuirea structurilor, resurselor și procedurilor de lucru;- elaborarea
unui plan de evaluare a filialelor și sprijinul
creșterii performanțelor celor cu activitate
redusă.
Trebuie utilizate tehnologiile moderne
și îmbunătățit modul de abordare a creșterii numărului de membri, pentru a-i atrage
prin acțiuni eficiente la nivelul conducerii,
programe profesioniste de dezvoltare, produse și servicii îmbunătățite, o mai bună comunicare și un acces mai facil la calitatea de
membru. Creșterea numărului de membri
ar trebui să fie o prioritate atât la nivel național, cât și la nivelul filialelor. Membrii noi
vor întări filialele și vor asigura revigorarea
conducerii acestora în viitor. Importanța fiecărei filiale va fi pe măsura îndeplinirii misiunii ANCMRR, inclusiv prin activități de
promovare și comunicare pentru consolidarea renumelui Asociației, prin încurajarea muncii voluntare și satisfacerea nevoilor de dezvoltare ale membrilor săi.
Obiectivul 1.2. Consolidarea financiară a ANCMRR prin creșterea efectivă a veniturilor, îmbunătățirea strângerii de fonduri și prudența managementului financiar
prin: - prioritizarea planurilor, activităților
și măsurilor, printr-o evaluare a scopurilor,
modalităților și mijloacelor în raport cu intențiile M.Ap.N. privind aplicarea Ordinului
M. 161/2018 și a părților (instituții centrale și locale, agenți economici etc.) care pot
sponsoriza activitatea ANCMRR; - evaluarea periodică a planurilor de activitate în
ceea ce privește viabilitatea lor financiară și
contribuția lor la obiectivele ANCMR, îmbunătățirea colectării cotizațiilor și creșterea
numărului membrilor și persoanelor care
redirecționează 3,5% din impozitul pe salarii și pensii, cu scopul de a obține venituri
nete pozitive sau de a permite, la un moment dat, autosusținerea; - diversificarea
surselor de venituri pentru a asigura reziliența Asociației și a filialelor în situațiile
de recesiune în domeniile de activitate economică specifice posibililor contributori/
sponsori.
Venitul este un indiciu clar al calității

activităților, fapt apreciat de contributori/
sponsori. Toate programele și activitățile
trebuie evaluate în funcție de valoarea lor
pentru scopul și obiectivele ANCMRR și de
capacitatea de a genera cel puțin veniturile suficiente pentru a le desfășura. 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 acesta există contributorii dispuși să subscrie.
Obiectivul 1.3. Finalizarea rezolvării
problemelor organizatorice privind unele filiale/subfiliale prin: - elaborarea și
aprobarea statutelor filialelor; - stabilirea
denumirii acestora în conformitate cu prevederile Statutului și Regulamentului de
organizare și funcționare a Asociației; - înscrierea modificărilor statutelor și denumirilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor
la grefa judecătoriilor.
Obiectivul 1.4. Definirea unor modalități de conducere adecvată prin: - respectarea prevederilor statutare de către organele de conducere ale filialelor și membrii
Asociației;- transparența și corectitudinea
măsurilor stabilite și a hotărârilor luate;planificarea și dezvoltarea activităților pe
baza de proiecte pe termen mediu și lung;angrenarea tuturor membrilor structurilor
de conducere în luarea deciziilor și desfășurarea activităților;- determinarea și confirmarea celor mai bune practici pentru
conducerea unei organizații non-profit; corelarea situațiilor care apar în dinamica
activităților Asociației și filialelor cu cele
mai bune practici;- dezvoltarea unei structuri a organelor de conducere și aparatelor
de lucru și încadrarea diferitelor funcții cu
membrii /persoane cu experiență relevantă
în diferite domenii (juridic, financiar-contabil, militar, cultural etc.) pentru a satisface
nevoile Asociației, în ansamblu, și ale filialelor, precum și pentru a asigura o conducere
eficientă a acestora.
Domeniul 2. Promovarea și apărarea intereselor și drepturilor, precum și a rolului, importanței și prestigiului cadrelor militare în rezervă și retragere
Obiectivul 2.1. Afirmarea ANCMRR ca
forță credibilă a reprezentării intereselor cadrelor militare în rezervă și în retragere prin: - continuarea demersurilor
proprii și a participării consistente la cele
ale structurilor asociative din cadrul Forumului și Acordului cadru pentru eliminarea
inechităților din sistemul de pensii militare;- crearea unor sisteme de lucru permanente pentru consultarea cadrelor militare
în rezervă și în retragere, cunoașterea problemelor acestora, susținerea lor în raporturile cu instituțiile decidente și informarea
sistematică cu rezultatele acțiunilor desfășurate; - participarea la elaborarea deciziilor ce privesc problemele sociale și de sănătate ale cadrelor militare în rezervă și în
retragere și diversificarea modalităților de
acțiune în funcție de reacțiile instituțiilor
statului, în care scop este necesară statuarea unui mecanism eficient de implicare a

ANCMRR în elaborarea tuturor actelor normative inițiate de M.Ap.N. care privesc viața militarilor în rezervă și în retragere și a
membrilor familiilor acestora; - menținerea
unui sistem de comunicare eficient pentru
promovarea intereselor Asociației și ale cadrelor militare în rezervă și în retragere;
- menținerea rolului de coagulare a eforturilor în această direcție ale tuturor structurilor asociative din Sistemul național de
apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
Obiectivul 2.2. Sporirea contribuției
Asociației la o mai bună calitate a vieții
cadrelor militare în rezervă și retragerea, la promovarea unei îmbătrâniri active, demne și utile social și a respectului
față de seniorii militari prin: - menținerea
preocupărilor privind asigurarea, pentru
membrii Asociației, a biletelor de tratament
și odihnă, corespunzător legislației și actelor normative în vigoare;- concentrarea preocupărilor conducerii Asociației de la nivel
central și teritorial pe prevenirea, tratarea
și vindecarea (recuperarea medicală) a celor afectați de Pandemia cu Covid-19, incluzând și sprijinirea membrilor ANCMRR și a
familiilor acestora în asigurarea tratamentului și recuperării în urma infectării cu Corona virus, precum și în cazul altor boli cronice specifice vârstei a treia;- organizarea
cu membrii Asociației de excursii și vizite
la diferite monumente istorice și obiective
turistice, de activități recreative și de petrecere a timpului liber, în raport cu nevoilor
acestora;- implicarea activă la viața socială a comunităților de care aparțin membrii
ANCMRR;- inițierea unor programe de sprijinire a membrilor Asociației aflați în suferință, singurătate și fără sprijin (îngrijire la
domiciliu, procurarea de alimente și medicamente, deplasarea la consultații medicale etc.), inclusiv prin atragerea medicilor în
rezervă în proiectarea și materializarea măsurilor specifice;- crearea unui mecanism
de ajutorare a membrilor Asociației aflați în
situații dificile cauzate de adâncirea crizei
economice și energetice, precum și de creșterea necontrolată a inflației; - acordarea de
ajutoare pentru membrii ANCMRR cu venituri foarte mici din suma alocată Asociației
de către Consiliul Național al Persoanelor
Vârstnice. )
Domeniul 3. Creșterea contribuției ANCMRR la identificarea soluțiilor pentru sporirea capacităților operative ale
structurilor militare, la cunoașterea tradițiilor naționale și militare și la promovarea cariei militare
Obiectivul 3.1. Educarea publicului
larg, a reprezentanților politici și guvernamentali cu privire la valoarea și importanța forțelor armate, consolidând
astfel relevanța Asociației pentru apărarea națională prin: - creșterea angajamentului Asociației la toate nivelurile sistemului național de apărare, guvernului și
industriei naționale de apărare; - crearea de
grupuri de lucru pe domenii specifice apărării naționale și valorificarea ideilor aces-

tora în acțiunile care se desfășoară pentru
dezvoltarea forțelor armate;- perfecționarea comunicării și elaborarea de planuri și
desfășurarea de activități pentru a transmite grupurilor țintă informații despre rolul
armatei în apărarea națională; - implicarea
Asociației în îndeplinirea cerințelor Strategiei Naționale de Apărare;

Obiectivul 3.2. Elaborarea și dezvoltarea unor programe educaționale ale Asociației, contribuind astfel la pregătirea
forței de muncă în sectoarele destinate
apărării prin: - elaborarea, promovarea,
dezvoltarea și finanțarea corespunzătoare a programelor de educație desfășurate/
sponsorizate de Asociație; stabilirea de relații cu sponsori care s-ar putea implica în
acțiuni de educație specifice domeniului
apărării naționale; - promovarea și susținerea legislației privind cadrele militare în rezervă și în retragere, veteranii, pensionarii,
familiile acestora și participarea la dezvoltarea forței de muncă în domeniul apărării
naționale.
Obiectivul 3.3. Afirmarea potențialului profesional științific și creativ al conducerii și membrilor prin: - participarea la
modernizarea procesului apărării naționale
și colective, al înzestrării cu mijloace de luptă moderne de luptă; - organizarea de evenimente științifice, culturale și sportive.

Obiectivul 3.4. Promovarea oportunităților pentru dezvoltarea profesională
prin:- pregătirea personalului din conducerea Asociației, de la nivel central și teritorial, prin convocări, în format fizic sau virtual,
pe diferite domenii, inclusiv pentru desfășurarea activităților on-line;- participarea
la organizarea unor acțiuni de dezvoltare
profesională cum ar fi seminarii și cursurile
cu diferite profile;- asigurarea unei calități
superioare a acțiunilor și programelor de
dezvoltare profesională desfășurate/sponsorizate de Asociație pentru militari și personalul civil.
Obiectivul 3.5. Afirmarea ANCMRR ca
„voce națională” în domeniul strategiilor,
politicilor și opțiunilor privind apărarea
națională prin: - prezentarea politicilor și
acțiunilor care au influențat în trecut puterea militară și pledoaria pentru politici și
capabilități solide, cu impact asupra apărării naționale în prezent și în viitor;- implicarea membrilor Asociației în identificarea și
analizarea problemelor cheie în domeniul
apărării naționale;- acordarea de consultanță pe probleme ale apărării naționale instituțiilor interesate;- implicarea tuturor filialelor Asociației în susținerea inițiativelor
care au impact asupra capacității de apărare;- informarea sistematică a membrilor
despre noile concepte strategice ale NATO
și despre lecțiile învățate din participarea
militarilor români la misiunile sub egida
NATO, ONU și UE;- diseminarea subiectelor
cheie către publicul larg, utilizând întregul
spectru de comunicare la dispoziție.
█
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Obiectivul 3.6. Extinderea oportunităților de a sprijini cunoașterea și de a evidenția activitatea personalului din armată prin: - extinderea activităților pentru
cunoașterea meritelor personalului militar și familiilor acestora;- sprijinirea răniților și a familiilor acestora prin programe
de adaptare și reabilitare;- revitalizarea
legăturii cu cadrele militare active pentru
realizarea unității de acțiune, menținerea
relațiilor de camaraderie și cultivarea sentimentelor de corp;- promovarea imaginii
pozitive a armatei și a profesiei militare în
societate;- creșterea accentului pe activitățile cu tinerii, elevi și studenți, înainte de
momentul opțiunii pentru o carieră, prin
realizarea unor protocoale (parteneriate)
cu Ministerul Învățământului și Inspectoratele școlare județene.
Obiectivul 3.7. Păstrarea tradițiilor

militare prin: - creșterea eforturilor pentru recunoașterea contribuției istorice la
dezvoltarea artei militare, prin organizarea de sesiuni de comunicări științifice și
publicarea comunicărilor în volume dedicate fiecărui eveniment;- evidențierea istoriei
militare în evenimentele și planurile Asociației;- colaborarea cu muzeele și structurile
din M.Ap.N. care organizează activități aniversare și comemorative a unor evenimente
istorice; - participarea sistematică a reprezentanților Asociației la evenimentele importante și activitățile de pregătire de luptă
organizate de M.Ap.N. și S.M.Ap., statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, comandamentele de divizii, brigăzi și unități;creșterea implicării ANCMRR organizarea
și desfășurarea manifestărilor de aniversare și de comemorare incluse în calendarul
anual al M.Ap.N., inclusiv a zilelor categoriilor de forțe ale armatei și a armelor, Ziua
Armatei Române, Zilele Imnului și drapelului Național, organizarea Zilei rezerviștilor

și participarea la expoziții de armament și
tehnică de luptă;- extinderea participării la
/ organizarea unor activități de recunoaștere a importanței unor evenimente militare.

tență conformă cu prevederile art.56, alin (1),
litera f) din Statutul Asociației); 5. - Aprobă
Raportul Comisiei de Cenzori referitor la activitatea financiară și execuția bugetară, situațiile financiare pentru perioada de la ultima
Conferință Națională și până în prezent, inclusiv descărcarea de gestiune financiar-contabilă a membrilor aparatului central de lucru
a Biroului Permanent Central și măsurile pentru îmbunătățirea, în continuare, a activității
în domeniu (competență conformă cu precedeile art.54, litera c) din Statut); 6. - Aprobă
STRATEGIA ANCMRR, pentru perioada
2021-2025, asigurându-i, în continuare, caracterul unitar și coerent pentru optimizarea
și eficientizarea activității la toate nivelurile
structurale (competență conformă cu prevederile art.26, alin (1), litera b)și h) din Statut);
7. - Aprobă propunerile pentru următoarelor 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 către filialele din structură, la Bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației - fondul centralizat, a cotei de 20% din: încasările cumulate
din taxa de înscriere și cotizațiile lunare; încasările din 3,5%, reprezentând cota-parte din
impozitul calculat pe veniturile din pensii militare ale membrilor Asociației, aferente anului financiar anterior anului curent; d) structurile 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 dimensionarea 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 componenței acestuia (competență conformă cu prevederile art.27, alin (2) și ale art.28, alin (2)
din Statut); 9. - Aprobă alegerea domnului
General-locotenent (rtg.) Neculai Băhnăreanu ca președinte al Asociației Naționale
a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ,, Alexandru Ioan Cuza”, pentru perioada
noiembrie 2021 - noiembrie 2025. Președintele ales este de drept Președintele Consiliului Director, al Biroului Permanent Central și
al Grupului Operativ de Lucru, precum și Administrator al Asociației ( competență conformă cu prevederile art. 26, alin (1), litera d)
din Statut); 10. - Aprobă alegerea membrilor
Consiliului Director, membri de drept în număr de 73, și membrii supleanți în număr de
3, pentru perioada noiembrie 2021 - noiembrie 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 județene Iași; col.(rtg) Blideran Mircea-președintele Filialei județene Satu Mare și col.(rtg)
Muraru Anton- președintele Filialei Sector 3
București (competență conformă cu prevederile art. 26, alin (1), litera d) din Statut). Detalii, în Anexa nr.1, la prezenta HOTĂRÂRE;
11. - Aprobă alegerea membrilor Comisiei de
Cenzori, pentru aparatul central de lucru a
Biroului Permanent Central, pentru perioada noiembrie 2021 - noiembrie 2025. (competență 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 referitoare la alegerea, de către Consiliul Director,
în prima ședință a acestuia de după Conferin-

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 acțiune a acestora pentru apărarea intereselor acestora prin: - continuarea încheierii de acorduri de cooperare/colaborare cu
structuri asociative din S.N.Ap.O.P.S.N., inclusiv cu cele care doresc să devină structuri asociate la ANCMRR, și desfășurarea în
comun a diferitelor activități;- continuarea
activităților Acordului cadru și ale Forumului structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere pentru stabilirea obiectivelor comune și strategiilor de
acțiune concrete pentru apărarea intereselor rezerviștilor, a sistemului de pensii mili-

tare de serviciu, ale cadrelor militare în rezervă și în retragere;- crearea cadrului legal
pentru constituirea unei confederații a asociațiilor cadrelor militare active, în rezervă
și în retragere care să reprezinte, pe baza
mandatului încredințat de fiecare structură,
interesele comune în raporturile cu structurile puterii și ale administrației de stat.

Obiectivul 4. 2. Consolidarea cooperării cu asociațiile similare din străinătate
prin: - implicarea activă a ANCMRR în activitățile structurilor asociative europene la
care aceasta a aderat;- continuarea încheierii de acorduri de colaborare cu asociații
similare din alte state și desfășurarea în comun a diferitelor activități.

Strategia ANCMRR este documentul care
precizează direcția, obiectivele și modalitățile de acțiune pentru îndeplinirea lor, oferind cadrul de materializare a programelor
de acțiune ale organelor de conducere în
perioada următoare mandatului acestora.

Hotărârea Conferinței Naționale din 18 noiembrie 2021

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 prevederile art.28, alin(4) litera g) din Statut ).
1.1 - Aprobă Comisiile de lucru ale Conferinței
Naționale, astfel: a) Comisia de Proces –Verbal: col.(rtg.) Belgiu Nicolae și cdor(rtg.) Băluță Nicolae; b) Comisia de numărare a voturilor: 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 județene și ale sectoarelor municipiului București,
aleși de adunările generale anuale ale acestora, pentru a crea condții optime de desfășurare
a lucrărilor Conferințe Naționale. 2. - Aprobă Raportul de activitate desfășurată de organele de conducere, pe toată scara ierahică, 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 Organizare 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/subfilialei și membrii ANCMRR respectă și aplică prevederile Statutului, ediție 2019 (compe-

ța Națională, a Biroului Permanent Central,
constituit din 17 membri, pentru perioada 19
noiembrie 2021 - 19 noiembrie 2025 (competență conformă cu prevederile art.27, alin (3),
literea a) din Statut); 14. - Ia act despre informarea Președintelui referitoare la alegerea, pe funcții, în prima ședința a Biroului
Permanent Central, a membrilor acestuia,
respectiv: prim-vicepreședinte, vicepreședinți
pentru managementul domeniilor de activitate din responsabilitatea Aparatului central
de lucru, secretarul general al Asociației,
membri) (Competență conformă cu prevederile 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 acesteia, conform prevederilor legale în domeniu ;
16. - Biroul Permanent Central va continua
demersurile pentru susținerea amendamentelor referitoare la asigurarea protecției sociale, a condițiilor de stare socială și de
viață decentă ale cadrelor militare în rezervă sau în retragere - pensionari militari, inclusiv ale familiilor acestora și va participa
la formularea unor propuneri pentru proiecte de acte normative elaborate de instituțiile
abilitate, ale căror prevederi au impact social asupra drepturilor pensionarilor militari;17.
- Conferința Națională recomandă, pentru
toate nivelurile structurale ale Asociației,
respectarea reglementările Statutului, Hotărârilor Biroului Permanent Central, Consiliului Director și ale Conferinței Naționale, stabilirea măsurilor pentru realizarea
prevederilor acestora, respectând onestitatea, integritatea și colegialitatea membrilor,
conforme cu principiul interdependenței.
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În perioada de referință 22.11.2017 –
18.11.2021 planurile de activitate la
toate nivelurile ierarhice au fost realiste, în concordanță cu nevoile, obiectivele 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, acordânduse 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 greutățile impuse de Pandemia – COVID 19 nu se poate trece mai departe fără a se reaminti și în acest context
de o mare neîmplinire, respectiv anularea în anul 2020 a activităților de sărbătorire a aniversării a 95 de ani de legitimitate istorică și a 30 de ani de la
înființarea ANCMRR, precum și a 10
ani de sărbătorire continuă a Zilei Rezervistului Militar. Cu toate aceastea,
importantele sărbători au fost marcate,
simbolic, prin mesaje, un număr aniversar al Revistei “Rezerva Oștirii Române”,
publicarea ediției a II-a a Monografiei ANCMRR “Alexandru Ioan Cuza”, înaintări în
grad și acordarea unui număr important
de distincții și diplome etc.
În mod firesc, procesul de eficientizare a muncii desfășurate la toate nivelurile a continuat cu accent pe consolidarea
structurii organizatorice și optimizarea
actului managerial. Contextul general în
care ne-am desfășurat activitatea în ultimii doi ani, deși a fost unul vitreg, care nu
ne-a permis să valorificăm învățămintele
și experiența acumulate prin activități de
sprijin și îndrumare nemijlocite, a fost folosit pentru elaborarea și implementarea
unor proceduri privind jalonarea și desfășurarea statutară a unor activități, inclusiv pentru eliminarea unor disfuncții
semnalate în perioada anterioară.
 A fost finalizat proiectul Regulamentului de organizare și funcționare
a ANCMRR care, aprobat și de Conferința
Națională așa cum am hotărât în ședința
Consiliului Director din acest an, ne dă
garanția interpretării și aplicării corecte a prevederilor statutare pe toată scara
ierarhică. Pentru că, în toate acțiunile și
demersurile noastre din această perioadă, am avut în vedere cu prioritate: afirmarea ANCMRR ca principală structură asociativă a cadrelor militare în
rezervă sau în retagere provenite din
activitate în Armata României, asigurarea unității organizatorice și voinței
de acțiune a structurilor constitutive
prin aplicarea fermă a cerinței respectării Statutului și Strategiei la toate nivelurile de organizare, folosind calea
legală, civilizată; monitorizarea permanentă a respectării prevederilor legilor și a altor acte normative privind

drepturile și interesele cadrelor militare în rezervă sau în retragere și ale
familiilor acestora, îmbunătățirea condițiilor de stare socială și de viață decente ale acestora, în concordanță cu
specificul și particularitățile serviciului militar; cultivarea dragostei față
de țară și neamul românesc, cinstirea
și elogierea înaintașilor, a eroilor neamului și armatei, a recunoașterii contribuției reale a Armatei de Rezervă în
toate momentele importante ale Țării;
consolidarea colaborării cu structurile asociative din SNAOPSN; întărirea și
diversificarea relațiilor de prietenie
cu structurile asociative similare din
țările NATO și prietene în strictă conformitate cu obiectivele politicii externe
și interesele statului român și pentru
creșterea reprezentativității și notorietății ANCMRR în plan internațional,
promovând imaginea, tradițiile și valorile Armatei Române.
 Biroul Permanent Central apreciază
că prevederile planurilor cu principalele
activități, au fost axate, în această perioadă, pe principalele domenii de referință:
organizare, logistic și calitatea vieții, strategie și probleme militare, relații internaționale, comunicare - cooperare și editorial. În context este demn de menționat:
actualizarea acordurilor de colaborare cu asociațiile afiliate și alte structuri asociative; încheierea unui acord de
parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale privind promovarea carierei
militare; participarea, semnarea, difuzarea și susținerea documentelor comune realizate împreună cu structurile asociative participante în FORUM
și ACORDUL-CADRU (memorandum,
protest, scrisori deschise, platformă
comună, etc.); operționalizarea aplicării prevederilor ordinului ministrului apărării naționale nr. M 161/2018;
aplicarea prevederilor Codului fiscal
cu privire la direcționarea a 2% și, ulterior, 3,5% din impozitul calculat pe
venitul din pensie, condiționat de înscrierea beneficiarului în Registrul
entităților/unităților de cult pentru
care se acordă deduceri fiscale aflat la
ANAF; formularea de propuneri și participarea în comisia mixtă de analiză a
proiectului Legii statutului; documentarea, formularea, trimiterea și susținerea inițiativelor legislative privind
asigurarea drepturilor la asistență
medicală sanitară, tratament și recuperare, odihnă și recreere a cadrelor
militare în rezervă sau în retragere și
a familiilor acestora și încă multe altele aduse la cunoștință, periodic, prin
comunicatele transmise.
În sensul celor de mai sus conducerea
centrală a ANCMRR a desfășurat o multitudine de activități la toate nivelurile
centrale ale instituțiilor administrative și
politice (MApN, Guvern, partide politice
parlamentare, Președinție și Parlament),
iar structurile teritoriale din compunere

la nivelul structurilor administrative și
politice locale (prefecturi, primării, partide poltice parlamentare și parlamentari).
Pentru finalizarea acestor demersuri se
impun noi acțiuni, mai aplicate, mai bine
documentate și direcționate și pentru
care este necesar efortul conjugat al nostru, al tuturor.
 Un subiect destul de controversat,
dar mereu fierbinte, se referă la eliminarea inechităților din sistemul pensiilor militare de stat. Pare simplu de
răspuns dar nu este chiar așa. Când am
început mandatul Legea 223/2015 era,
deja, făcută praf de cele două ordonanțe
(OUG 57/2015 și OUG 59/2017) și a mai
fost ”cosmetizată” și cu OUG 114/2018.
Încă din primele zile la conducerea Asociației am intreprins numeroase acțiuni
pentru rezolvarea problemelor de ordin
social cu care se confruntau cadrele militare în rezervă sau în retragere. Am început cu ministrul Mihai Fifor la conducerea M.Ap.N. în mandatul căruia nu s-a
întâmplat nimic, am continuat cu ministrul Beniamin Leș în al cărui mandat s-au
pus bazele Consiliului Consultativ și, pe
ultima sută de metri, acea inițiativă legislativă controversată, amendată și transformată 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 finaliza una sau alta din inițiative, din care cea
mai realistă din punct de vedere al conținutului a fost proiectul de OUG cu ANEXA 2. De fiecare dată au apărut, fie conjunctura nefavorabilă, fie așa zișii ”Gică
contra”, printre care au fost și cadre militare în rezervă sau în retragere. Am ratat
șansa rezolvării în campania electorală
din 2020, a venit anul 2021 cu promisiuni politice neonorate, apoi criza politică
care nu se mai clarifică și nu mai știm ce
va urma.
 Fără teama de a greși, remarcăm că
activitatea ANCMRR, a BPC și a filialelor a fost în această etapă deosebit
de diversificată și complexă, planurile de activități au fost completate cu acțiuni și demersuri impuse de realitatea
cotidiană. Pot fi evidențiate în acest sens
multitudinea de activități desfășurate cu
succes și care au vizat: - editarea unui număr însemnat de lucrări cu tematică militară și monografii dedicate evenimentului central ”Centenarul Marii Uniri”;
- acordarea ”Premiului pentru cea mai
valoroasă lucrare de licență și masterat”
decernat anual în cadrul UNAp; - participarea la ceremoniale organizate cu prilejul sărbătorilor naționale și ale armatei și
la activități de protocol; - elaborarea unor
documente informative, comunicări științifice și organizarea unor reuniuni dedicate sărbătorilor naționale și militare;
- coordonarea pregătirii și desfășurării
adunărilor generale anuale a filialelor județene și de sector; - îmbunătățirea Organigramei și elaborarea Regulamentului
intern de funcționare a Aparatului central

de lucru al BPC și la nivel de filial etc..

 În perioada analizată, la nivel central, am gestionat o activitate deosebit
de importantă și anume, aplicarea prevederilor Ordinului ministrului apărării
naționale nr. M. 161/2018. Prin Departamentul logistic și calitatea vieții 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 achiziționate aparatură IT și materiale consumabile pentru aceasta, articole
de birotică, s-a finanțat tipărirea Monogafiei ANCMRR, ediția a II-a, a 4 numere
a revistei ”Rezerva Oștirii Române”, a 2
numere ale ziarului ”Rezervistul militar”,
a unor activități internaționale și plata
utilităților.
 Tratamentul balnear, recuperarea
medicală, odihna și recreerea cadrelor
militare în rezervă sau în retragere au
constituit o altă prioritate pentru BPC. În
perioada 2018 – 2021, ANCMRR a asigurat locuri pentru odihnă și recreere în stațiunile montane și de pe litoral, iar pentru
tratament numai în sanatoriul Bălțătești
și Olănești. De la 01.01.2016 și până în
prezent Ministerul Muncii și Protecției
Sociale nu a mai acordat ANCMRR bilete de tratament balnear și de recuperare.
Deși HG nr. 998 care reglementează problema biletelor de tratament balnear și
de recuperare a fost emisă în 2020, vom
beneficia de prevederile acesteia doar
începând cu anul 2022, prin punerea la
dispoziția CPS a MApN de către MMPS a
aprox. 3000 de bilete/an. .
Suntem destul de stresați din mai toate punctele de vedere și nici nu știu cum
este mai bine, să lăsăm lucrurile să se limpezească și să intervenim după sau să intervenim direct, atât cât depinde de tine
sau de noi, de fiecare dintre noi. De doi
ani de zile ne desfășurăm activitatea, viața în general, în condițiile stării de urgență/alertă impusă de virusul SARS-CoV-2.
Dacă până acum nu am intervenit și am
lăsat lucrurile să se desfășoare de la sine,
cred că este momentul, mai mult ca oricând, să ținem cont și să urmăm sfatul
medicilor specialiști, inclusiv al celor militari implicați pe această linie
 Activitatea de relații internaționale
este bine previzionată în strategia ANCMRR și a fost supusă analizei noastre. În
context, aceasta a contribuit la promovarea imaginii, tradițiilor și valorilor
Armatei României, menținerea și dezvoltarea relațiilor de prietenie deja
statornicite cu armatele și structurile
asociative din țările aliate și prietene,
multiplicarea și diversificarea acestora în conformtate cu obiectivele politicii externe și interesele statului român,
precum și pentru creșterea reprezentativității și notorietății ANCMRR în plan
internațional.
█
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● Până în prezent ANCMRR are relații internaționale, instituționalizate prin
acorduri de colaborare cu Bulgaria, Germania, Italia, R. Moldova, Serbia, Slovenia,
Turcia și Ungaria, având puncte de contact și schimburi de delegații și cu Franța, Grecia, Polonia, Slovacia și Ucraina, iar
la nivelul filialelor, activități bilaterale,
unele de tradiție, desfașurate cu succes
de filialele din Arad, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Iași, Maramureș, Mehedinți,
Satu-Mare, Timiș și nu în ultimul rând
de subfiliala Câmpina. În 31 mai 2018,
la ARAD am realizat cu succes componenta internațională a sărbătoririi Zilei
Rezervistului Militar, sub egida Anului
Centenar, cu participarea a 5 delegații
străine (Bulgaria, Italia, Serbia, Turcia și
Ungaria). În anul 2021 ANCMRR a finalizat demersurile de aderare la structuri
asociative de factură internațională și am
devenit membru cu drepturi depline al
Confederației Interaliate a Ofițerilor Medici în Rezervă – CIOMR și al Uniunii Asociațiilor Ofițerilor de Rezervă din Europa
Centrală – Inițiativa Gaminger. Ca o concluzie în acest domeniu este faptul că, în
pofida restricțiilor pandemice, nivelul de
ambiție propus, de notorietate și reprezentativitate, pentru postura internațională ANCMRR a fost atins cu succes.
● În perioada de referință s-au făcut
demersurile necesare pentru acordarea de recompense morale, constând
în înaintarea la un grad superior sau
acordarea de distincții militare și naționale onorifice. Numărul mic de înaintări în grad se datorează restricțiilor impuse de Ordinul nr. M. 132/2012 și mai
ales modificărilor și completărilor ulterioare ale acestuia.
● În urma propunerilor înaintate de
ANCMRR la Ministerul Apărării Naționale,
cu prilejul sărbătoririi aniversării a 95 de
ani de legitimitate istorică și a 30 de
ani de la înființarea ANCMRR, precum
și a 10 ani de sărbătorire continuă a
Zilei Rezervistului Militar, precum și cu
alte ocazii, au fost acordate următoarele
distincții militare onorifice: 5 Embleme
de Onoare a Armatei României, 13 Embleme de Onoare a Statului Major al Apărării, 5 Embleme de Onoare a Forțelor Terestre; 6 Embleme de Onoare a Forțelor
Aeriene, 2 Embleme de Onoare a Forțelor
Navale, 5 Embleme de Onoare a Logisticii,
4 Embleme de Onoare a Comunicațiilor și
Informaticii, 5 Embleme de Onoare a Medicinei Militare, o Emblemă de Onoare a
Resurselor Umane, o Emblemă de Merit
Știință Militară, clasa I-a și 3 Embleme de
Merit ”Rezerva Armatei României”.
● În perioada 2017 – 2021 au fost propuse și li s-au acordat distincții onorifice ale ANCMRR unui număr de 324 cadre militare în rezervă sau în retragere
și unor personalități din societatea civi-

lă sau din țările cu care avem acorduri de
colaborare.
● În perioada analizată, în
organigrama aparatului central al BPC
s-a constituit și a funcționat o structură
nouă, Departamentul Comunicare și
Relații de Colaborare. Încă de la început,
cu personal profesionalizat, a inițiat și angajat o serie de acțiuni și activități pe linia comunicării, pregătirii documentelor
tipizate în format electronic, soluționarea
corespondenței între aparatul central de
lucru al BPC și filialele din teritoriu, inclusiv cu alte structuri cu care ANCMRR
cooperează.
● O activitate importantă, cu un
aport deosebit din punct de vedere tehnic, a constat în stabilirea caracteristicilor adecvate pentru aparatura IT care s-a
achiziționat, participând la recepția tehnicii, instalarea programelor uzuale pentru operare, precum și a altor nevoi tehnice. În această analiză trebuie să includem
și efortul depus de Departamentul
editorial pentru editarea și tipărirea a 8
numere ale revistei ”Rezerva Oștirii Române”și a Monografiei ANCMRR ediția 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
și a armatei sale.
● În această analiză trebuie
să includem și efortul depus de
Departamentul editorial pentru editarea
și tipărirea a 8 numere ale revistei ”Rezerva Oștirii Române” și a Monografiei
ANCMRR ediția 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 și a armatei
sale. Prin materialele pregătite și editate
s-au urmărit, în mod deosebit, câteva
repere, astfel: creșterea credibilității
ANCMRR, apărarea demnității cadrelor
militare în rezervă sau în retragere,
valorificarea experienței istorice a
organizării c.m.r.r., realizarea unor
trainice relații de colaborare la toate
nivelurile, cunoașterea și aprofundarea
fenomenului politico-militar actual și a
contrbuit permanent la realizarea unei
imagini de notorietate a ANCMRR și la
creșterea credibilității funcției sociale de
utilitate publică. Se impune ca la tot ceea
ce realizează Departamentul Editorial,
în mod special prin intermediul revistei
ROR, să participe toți cei care fac parte
din conducerea ANCMRR și filialelor
sale, contribuind astfel la promovarea
activității ANCMRR și nu numai.
● Managementul financiar-contabil
în perioada raportată s-a realizat în concordanță cu obiectivul asumat, conform
prevederilor din STATUT, ediție 2019, repectiv cel de asigurare a sustenabilității
financiare a Aparatului central de lucru al

Biroului Permanent Central.
● În perioada analizată, din punct de
vedere juridic, am urmărit clarificarea
poziției atât pentru ANCMRR, cât mai ales
pentru filialele din structură. Cu tot efortul dovedit nu s-a reușit finalizarea procesului înscrierii în Registrul asociațiilor și
fundațiilor aflat la Judecătoriile județene
și de sector. O situație ceva mai bună
a fost înregistrată pe linia declarării
“beneficiarului real”, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 129/2019 cu
modificările și completările ulterioare.
● Este necesar și important, ca la fiecare entitate structurală a ANCMRR, să
funcționeze un jurist care să acopere, în
regim voluntariat, nevoile curente ale
acestora. În perioada raportată cele două
comisii statutare de la nivel central și-au
îndeplinit atribuțiile statutare și specifice
și au răspuns solicitărilor organelor de
conducere ale ANCMRR, prezentând
informări și rapoarte de activitate.
● Activitatea filialelor a fost analizată, în detaliu, la ședința Consiliului Director din luna iunie a.c., fiind, de asemenea,
dezbătută la adunările generale de alegere a noilor organe de conducere din acest
an. Se poate afirma că, la nivelul managementului, în cadrul filialelor județene
și ale sectoarelor municipiului București
s-au intensificat eforturile pentru conturarea imaginii acestora, apărarea onoarei
și demnității cadrelor militare în rezervă
sau în retragere și desfășurarea unei palete de activități diversificată, în spiritul
devizei – PATRIE - ONOARE-DEMNITATE.
● Trebuie să recunoaștem că rezultatele sunt diferite, în funcție de gradul de
implicare și interesul manifestat de comitet, biroul permanent, precum și de
președintele filialei. Conducerile filialelor județene/de sector sunt structurate
ierarhic și pe responsabilități clare, ușor
de monitorizat. Președintele, Comitetul,
Biroul Permanent, departamentele cu
responsabilii lor și toți cei care fac parte din conducere desfășoară muncă de
voluntariat, fără cointeresare materială
sau de altă natură, având ca scop unitar
apărarea drepturilor pensionarilor militari, ale familiilor acestora în relațiile cu
MApN, cu autoritățile și instituțiile publice locale.
● A sporit interesul filialelor și subfilialelor pentru colaborarea cu Revista Asociației prin transmiterea unor informări
și articole pentru popularizare și schimb
de experiență. Se folosește cu succes și
presa locală, în special pentru a prezenta
activitatea pe care o desfășoară, iar unele
filiale au reviste și ziare proprii. Așa cum
am remarcat deja, unele filiale și subfiliale s-au remarcat în derularea unor activități la nivel transfontalier și, nu numai,
contribuind la promovare imaginii României și a Armatei sale. Concluzionând
se poate spune că organele de conducere
care și-au încheiat mandatul au desfășurat o activitate multiplă, implicativă, di-

vesificată, în concordanță cu prevederile
statutare, cu scopul și deviza ASOCIAȚIEI. Acum, filiale au început o nouă etapă,
cu noile organe de conducere alese, care,
cu siguranță, vor continua cu un management performant, în interesul membrilor
care le compun și cu scopul depășirii performanțelor anterioare.
Ca în orice demers laborios, așa cum
este activitatea de conducere a Asociației noastre nu merge totul perfect, ne-am
confruntat sau am identificat o serie de
lipsuri, insatisfacții și neîmpliniri datorate unor cauze obiective și subiective.
Aceste aspecte fac obiectul de analiză al
Comisiei de Etică și Integritate, care prezintă, ca punct distinct la ordinea de zi a
Conferinței Naționale, un raport detaliat
cu aspecte care trebuie să ne dea e gândit,
să ne determine la acțiune, iar acțiunea
înseamnă unitate structurală și de corp.
Liantul care a unit întreaga Armată în decursul istoriei și care ne unește și acum
este Jurământul Sfânt față de ȚARĂ și
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 și pentru fiecare membru al Consiliului Director. Avem acumulată o bogată experiență, avem un important fond de activități și demersuri, un
corp competent de cadre militare în rezervă sau în retragere care trebuie valorificate superior pentru îndeplinirea nobilelor misiuni asumate în spiritul devizei
„PATRIE – ONOARE – DEMNITATE”. Astăzi, la validarea organelor alese la filiale
și la începerea mandatului ce va fi acordat organelor de conducere ce vor fi alese
– Președinte și Consiliul Director, ulterior
și Biroul Permanent Central – vor trebui
să valorifice superior experiența acumulată, să mențină și să ridice ștacheta reputației, recunoașterii și a rezultatelor
înregistrate.
● În vederea creșterii în continuare
a performanței ANCMRR trebuie să ne
axăm activitatea pe următoarele măsuri:
- consolidarea organizatorică și funcțională a Asociației;- apărarea intereselor și drepturilor, a rolului, importanței și prestigiului cadrelor
militare în rezervă sau în retragere;creșterea contribuției ANCMRR la cunoașterea tradițiilor naționale și militare;- consolidarea legăturilor cu
structurile asociative similare din țară
și străinătate.
Hotărârea Conferinței Naționale va
trebui să cuprindă o orientare generală
pentru activitatea viitoare, iar obiectivele
și acțiunile să fie în concordanță cu măsurile de mai sus și corelate permanent
cu realitățile impuse de evoluția societății românești, de bază rămânând Statutul,
ediție 2019 și Strategia asociației pentru
perioada 2021 – 2025, care va fi supusă
aprobării Conferinței Naționale.
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GÂNDIREA MILITARĂ A CONDUCĂTORULUI OASTEI REVOLUŢIONARE DE LA 1821

„Adunarea norodului”

– temelia organismului militar românesc modern
La 18 ani, Tudor Vladimirescu se înscrie, potrivit tradiției, în corpul de oaste
al pandurilor, ajungând căpitan de panduri. Cu inteligență și pricepere în conducerea oamenilor, a deprins cu ușurință folosirea armelor, ajungând un bun
comandant în războiul ruso-turc din
1806-1812.
Apreciat de generalii ruși, a fost înaintat la gradul de locotenent în armata rusă
și decorat cu ordinal „Sfântul Vladimir”.
Tudor Vladimirescu a fost un precursor al constituirii armatei române moderne, fiind comandantul primei subunități 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”, povestea un pandur de-al lui, din Cerneți,
Dumitru Bresniceanu. Era „vestit pretutindeni de om drept, serios, aspru și câteodată crud”, îl caracteriza aghiotantul său,
Mihai Cioranu. Era un om „bine legat, de
o constituție robustă, cu fruntea lată și încrețită, sprâncene groase și cam lăsate pe
ochii căprui, cu o căutătură cruntă ce insufla respect și frică.” este portretul creionat de Constantin Aricescu, din descrierile realizate de Petrache Poenaru, secretar
în cancelaria lui Tudor în timpul revoluției. Același Aricescu descrie și costumația purtată de Tudor în vremea revoluției: căciulă dreaptă și înaltă, cămașă albă,
pieptar cu șireturi negre, dulamă încopcită de culoare „negru-verde și lungă până
sub genunchi”. În picioare, cizme lungi. Ca
armament, avea o sabie turcească și două
pistoale.
Pregătirile politice ale Revoluției
au fost însoțite și de cele de ordin militar. Tudor, care era „om al războiului”, înțelesese necesitatea făuririi unei
armate românești redutabile. Înainte de
declanșarea revoluției, el a început recrutarea de oșteni, cu sprijinul unor căpitani cunoscuți și respectați de mase și
și-a făurit un adevărat „depozit de arme
și muniții, arme de foc individuale, puști,
pistoale, arme albe, săbii, lănci, sulițe și

unelte de muncă transformate în arme –
coase, furci, securi, topoare – în cula de la
via sa de lângă Cerneții Severinului” , ca
și la casa Răeștilor din localitatea Gornovița tot din Mehedinți. Instruirea trupelor
revoluționare s-a executat atât în taberele
de la Țânțăreni, Slatina și Cotroceni, cât și
pe timpul deplasării. Pregătirea de luptă
cuprindea exerciții de luptă corp la corp,
exerciții de tragere cu armamentul de infanterie și învățarea de procedee privind
apărarea sau atacul unor obiective. Disciplina era o componentă a pregătirii, cu
accent pe importanța executării ordinelor și abținerea de la încălcarea acestora,
fiind sancționate cu severitate abuzurile
și abaterile, pentru care înființase un „tribunal militar”.
El a preconizat introducerea unei solde, „o leafă ușoară”, măsură de esență modernă menită să asigure întreținerea unui
corp de cadre și a unui nucleu de oaste
permanentă.
După activitățile de pregătire a revoluției, Tudor a stabilit resursele bănești
necesare, acestea provenind din bani
proprii și împrumutați de la prietenii
săi, negustori din zona Olteniei, respectiv Cerneți și Orșova din Mehedinți și
Vâlcea, din vestul Olteniei, toți susținători ai cauzei comune. Caracterul popular
al oastei revoluționare reiese din modul
în care s-a desfășurat operația de mobilizare a efectivelor. Oastea era formată din
panduri recrutați dintre moșneni (țărani
liberi) și dintre clăcași, având o structură
de comandă și structuri de luptă specifice vremii: infanteria, cavaleria, artileria
și unele elemente embrionare de geniu
și servicii. Infanteria formată din panduri a fost structurată conform sistemului zecimal pe Regimente, a câte o mie de
luptători, sub comanda unui colonel. Cuprindea 10 Companii (căpitănii) a 100 de
oameni, având în frunte un căpitan. Cavaleria, alcătuită în majoritate din arnăuți
și panduri, era organizată pe Escadroane,
numite tot căpitănii, constituite în subunități de 50-100 luptători. „Artileria dis-

punea de piese de artilerie de la trei la
șapte tunuri, având comandant pe căpitanul Ienache Cacalețeanu” . Subunitățile specializate în amenajări genistice au
executat lucrări pentru buna desfășurare
a marșului, de consolidare a taberelor de
concentrare de la Țânțăreni și Cotroceni
și lucrări de întărire în zona subcarpatică
a Olteniei.
În dimineața zilei de duminică 23
ianuarie 1821, Tudor Vladimirescu,
însoțit de oamenii săi, înarmați, a ajuns
la Padeș și a lansat prima Proclamație
revoluționară, „Proclamația de la Padeș” Timp de patru zile, Tudor a strâns
sub comanda sa peste 600 de panduri,
constituind primul corp de ostași. Tudor,
în fruntea pandurilor, a început deplasarea către București, pe drumul Craiovei,
iar la Motru se adunaseră deja 1.500 de
panduri.
„Adunarea norodului”, pe timpul deplasării, creștea ca o apă care-și adună
pâraiele și, apoi, râurile, iar când a ajuns
la Țânțăreni, la 4 februarie, număra peste 5.000 de oameni. Îndelungata staționare a lui Tudor cu „Adunarea norodului”
la Țânțăreni, în perioada 4-28 februarie,
a permis întărirea, organizarea și pregătirea temeinică a forțelor revoluționare.
Mănăstiri și schituri din Oltenia, în special pe direcția gândită de înaintare, au
fost aprovizionate, întărite cu efective
și pregătite pentru rezistență. Tudor a
luat măsuri pentru creșterea efectivelor
de panduri prin recrutare din rândurile
populației din zona Olteniei. Efectivele
„Adunării norodului”, la Slatina, erau de
aproximativ 8.000 de oameni, și au început marșul către București, în ziua de 10
martie , înaintând 20-25 kilometri pe zi și
ajungând la Cotroceni – marginea Bucureștiului – la 18 martie, unde și-a instalat
tabăra, cu un efectiv de peste 16.000 de
oameni.
În fruntea „Adunării norodului”, Tudor
intră în București în ziua de 21 martie.
În mână avea o pâine mare, ca semn de
belșug și bunătate, în dreapta sa, un pre-

ot purta „crucea dreptății, a jertfei și suferinței”, iar un pandur ducea „steagul cel
mare al revoluției”.

Revoluția socială și națională a lui TUDOR VLADIMIRESCU”

Iași la aniversarea a 80 de ani de la înființare, precum și prelegerea prof.univ.dr.
Cătălin Turliuc din cadrul Institutului de
Istorie ,,A,D. XenopoL” al Academiei Române, Filiala Iași, cu titlul ,,Radio România Iași și Revoluția lui TUDOR VLADIMIRESCU. Semnificații pentru istoria
Iașului și a Țării”. Activitatea a continuat cu mesajele transmise de reprezentații
B.D. Media Târgu Jiu - dl. Dorin Brozbă și
Aninoasa -Tim Timișoara - dl.ing. Sandu
Isculescu. Participanții au vizionat filmul
documentar „Tudor eroul din Vladimir”,
realizat de Dorin Brozbă, pelicula având

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

Nicolae Bălcescu sublinia că revoluția
condusă de Tudor a scăpat pe români de
fanarioți și a cerut ca țara să-și recapete
vechile sale drepturi: „Poporul cere ca puterea să se ia din mâinile lor, ca tot românul 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 forță militară modernă, cu structuri permanente ale armelor de bază ale epocii,
capabilă să contracareze atât opoziția internă, cât și intervenția armată străină
contrarevoluționară. Tudor a realizat
un dispozitiv de apărare strategic, organizând rezistențe întărite în cule și mânăstiri din Oltenia, precum și în taberele
de la Țânțăreni și Cotroceni. Acțiunile
militare desfășurate în 1821 au avut o
amplă dezvoltare spațială, cuprinzând
teritoriul dintre Carpați și Dunăre.
Conducerea revoluționară a preluat
conducerea administrativă în localitățile
și în districtele țării, a contracarat acțiunile perturbatoare eteriste, precum și forțele contrarevoluționare din interior.

Experiența acțiunilor revoluționare din 1821 a constituit o sumă importantă de învățăminte în procesul generării organismului militar modern.
„Cu anul 1821 - menționa Bogdan Petriceicu Hașdeu - se începe istoria modernă a României; ...se redeșteaptă din dureroasa-i letargie conștiința națională a
ramurei latine de pe țermii Dunării”.
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

În ziua de 2 noiembrie a.c. Muzeul
Militar ,,Ștefan cel Mare” – Filiala Moldova a Muzeului Militar Național ,,Regele Ferdinand I”, în parteneriat cu Academia Română - Filiala Iași, Radio România
Iași, B.D. Media Târgu Jiu, Asociația ,,Doruleț din România” Târgu Jiu, Aninoasa Tim Timișoara și Brigada 15 Mecanizată
,,Podu Înalt” Iași, a organizat și desfășurat
la Cercul Militar Iași Conferința cu tema
„80 de ani de la înființarea Radio România Iași (2 noiembrie 1941 – 2 noiembrie 2021) și 200 de ani de la

După cuvântul de întâmpinare transmis de Col. (r.) dr. Dan Prisăcaru din partea Filialei ,,Ștefan cel Mare” Iași a Muzeul Militar Național ,,Regele Ferdinand
I”, domnul prof. univ.dr. Cătălin TĂNASE,
membru corespondent al Academiei Române, a transmis Mesajul Academiei Române, Filiala Iași. A urmat prezentarea
de către doamna Petronela Cotea Mihai,
inițiatorul manifestării științifice, a unor
date semnificative despre Radio România

Manifestarea s-a încheiat cu o secvență
muzicală susținută de interpreta de muzică populară Antonia Stoian din județul
Gorj și cu vizionarea Expoziției temporare cu tema: „Armata Română în Războiul de Întregire a Neamului (1916
- 1920) și în Războiul de Reîntregire
Națională (1941 - 1945)”, realizată cu
exponate din Coleția aparținând Dl. Ștefan Sălăjan.
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Doliu în mediul militar
şi academic ieşean
Locotenent colonel (r)
Vasile TIRON
Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei, născut
la Chișinău, la 30 decembrie 1936, a decedat la vârsta de 84 de ani. Ilustrul istoric care urma, pe 30 decembrie a.c., să
împlinească 85 de ani, a urmat studiile secundare și pe cele universitare la Iași, absolvind Liceul „C. Negruzzi” în anul 1954
și Secția de Istorie de la Facultatea de Filologie-Istorie a Universității „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași în anul 1958. A obținut doctoratul în anul 1975. A fost cadru
didactic universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ocupând următoarele poziții: preparator universitar
(1959-1961), asistent universitar (19611968), lector (1968-1977), conferențiar (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 19851990 a fost decan al Facultății de Istorie
și Filosofie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Între anii 19901994 a predat la Universitatea „Ștefan
cel Mare” din Suceava”. Începând cu anul
1991 a devenit și conducător de doctorat.
A fost interesat de istoria contemporană a României, abordând teme de istorie
politică, istoria agriculturii, istoria mișcării muncitorești și istoriografie. A predat seminarii și cursuri și a realizat cercetări privitoare la România în Primul
Război Mondial, Marea Unire și istoria
Basarabiei. Între 1993-1997 a fost director al Direcției Județene Iași a Arhivelor
Naționale.
Distinsul pedagog si istoric și-a dedicat, de-a lungul a peste jumătate de secol, energia, viața, inteligența și inspirația
cercetării Istoriei si activității didactice
universitare.
Cele mai importante lucrări ale profesorului Ion Agrigoroaiei sunt: Iașii

în anii 1916 – 1918, Editura Anteros, Iași,
1998, 186 p.; Unirea Basarabiei cu România în presa vremii, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 1999, 211 p.; România
interbelică, vol I., Editura Universității
„Al. I. Cuza”, Iași, , 2001, 297 p.; Opinie publică și stare de spirit în vremea Războiului de Întregire și a Marii Uniri. Iași, 1916
-1918, Editura Fundației Axis, Iași, 2004,
303 p.; Basarabia de la unire la integrare, Editura Cartdidact, Chișinău, 2007,
334 p.; România în relațiile internaționale
din perioada 1916 – 1918, Casa Editorială
Demiurg, Iași, 2008, 214 p.; Comisia Europeană a Dunării. Selecție de texte și studiu introductiv, Editura Universității „Al. I.
Cuza”, Iași, 2010, 231 p.: Basarabia în acte
diplomatice 1711 – 1947, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2012, text și documente, 260 p.; România interbelică: unificare
și evoluție economică, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2015, 400 p.; Universitari ieșeni, președinți ai Senatului României: Paul
Bujor, Traian Bratu, Neculai Costăchescu, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2015,
171 p.; Opinie publică și stare de spirit în
vremea Războiului de Întregire și a Marii
Uniri, ediția a II-a revizuită, Editura Fundației Academice AXIS, Iași, 2016, 324 p.;
Orașul Iași – Capitala rezistenței până la
capăt (1916-1917), Editura Junimea, Iași,
2016, 339 p, coordonator.
Dintre numeroasele medalii, titluri
onorifice și premii primite de acesta
menționăm: Medalia „Meritul științific”
(1974); Premiul Academiei Române
(1985) pentru lucrarea Aspecte ale luptei naționale. Iași 1600-1859-1918, Iași,
Editura Junimea, 1983; Profesor emeritus al Universități „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași (2007); Ordinul „Gloria Muncii”
decernat de Președinția Republicii Moldova (2010)
Ziarul Rezervistul și Filiala Județeană ,,Henri Coandă” Iași au avut onoarea
de a-l avea alături pentru ultima dată pe
prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei în cadrul

Adio prieten drag,
Doru Dinu Glăvan!

Col.(r) Grigore Radoslavescu,

Președintele Uniunii Ziariștilor
profesoniști din România
– Filiala Iași

S-a stins din viață Președintele nostru, jurnalistul Doru Dinu Glăvan, liderul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România (7 iunie 1946 – 31 octombrie
2021)
Doru Dinu Glăvan, președinte al Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din România, cunoscută personalitate a presei românești,
s-a stins din viață la Reșița, orașul său natal,
în urma unor complicații generate de infectarea 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 locală și 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 național de radio, continuând să publice și în
presa scrisă.
Calitățile sale de reporter sunt unanim
recunoscute și apreciate, motiv pentru care
Radio București l-a trimis să transmită și să
comenteze Jocurile Balcanice, Campionatele și Cupele Mondiale de atletism, natație și gimnastică, Jocurile Olimpice de Iarnă de la Sarajevo. Transmite în România,
cu mult profesionalism, din Europa, Asia și
Australia.
Din inițiativa sa a luat ființă, în 1995, la
Reșița, Fundația Radio Caraș-Severin. După

unui Simpozion, organizat de Ziua Armatei Române, în anul 2019, prilej cu care i
s-a acordat ,,Emblema de Onoare a Rezerviștilor și Veteranilor Moldovei”.
A fost ultima dată când universitarul
prieten al militarilor ieșeni a făcut evocări
legate de ceea ce a însemnat sacrificiul Iașiului la nivelul Marii Uniri din 1918, ce
a însemnat sacrificiul Armatei Romane
pentru stabilitatea în Europa afirmând,
în consecință: ,,Este fundamental să ne
cunoaștem momentele istorice ale națiunii noastre. E important ca, tocmai
în această Perioadă Centenară, să conștientizăm și să ne întoarcem la ceea ce
a însemnat momentul Marii Uniri de
la 1918 și sacrificiul Armatei Române,
tocmai pentru a susține valorile naționale inclusiv în țări vecine precum Polonia, Ungaria și, de ce nu, spre actualul
teritoriu al Ucrainei. Unirea de la 1918
a fost o dorință bazată pe o idee programatică 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 Barasabia. Este, de asemenea important, în
special pentru tânăra generație, să cunoască TRECUTUL și ISTORIA, etapele
și momentele esențiale ce țin de fundamentul 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 idealul și valorile naționale și să le oferim
tinerilor, studenți și elevi, tuturor celor
din noua generație, informații adevărate 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”.
un an, la 8 august 1996, Radio România Reșița capătă statut oficial de post public local
al Societății Române de Radioteleviziune și
emite pentru prima dată în eter. În decurs
de câțiva ani, sub conducerea directorului
Doru Dinu Glăvan, Radio Reșița ajunge cel
mai important post regional de radio, cu
cea mai mare audiență, acoperind nu numai
întregul teritoriu al județului Caraș-Severin
și părți importante din județele limitrofe, ci
și teritoriile locuite de români în Voivodina
și pe Valea Timocului.
Doru Dinu Glăvan, care și-a câștigat aprecierea unanimă atât a radio-ascultătorilor,
cât și a specialiștilor din domeniu, era la al
treilea mandat de președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, organizație pe care a propulsat-o până la statutul
de cea mai mare din țară, pentru care a reușit să obțină statutul de „Uniune de creație
de utilitate publică” și căreia i-a dedicat activitatea sa neobosită, până în ultima clipă.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Comemorarea
Prof. univ.dr. Ion Agrigoroaiei
Rezerviștii miliari ieșeni și veteranii din Basarabia istorică au aflat cu
adâncă întristare trecerea la Domnul
a renumitului istoic, profesor, scriitor și jurnalist Ion Agrigoroaiei care,
timp de peste 30 de ani, a fost un colaborator de nădejde al Filialei județene ,,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 România în Primul Război Mondial, Marea
Unire, istoria Basarabiei și sacrificial
Armatei Române pentru stabilitatea
Europei contribuind la buna informare și educare patriotică a militarilor
rezerviști și activi, a tuturor ieșenilor.
Îl vom păstra veșnic în inimile
noastre!
Membrii Filialei județene ,,Henri
Coandă” a Cadrelor Militare în Rezervă
și în Retragere Iași, cu profund regret,
au adus un pios omagiu în recentele
momente de tristă si adâncă suferință 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 Cimitirul Eternitatea din Iași s-a desfășurat ceremonia organizată cu prilejul ,,Zilei naționale
de comemorare a soldaților germani”. Conform tradiției, 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 Iași, au fost prezenti, alături de autoritățile
locale și reprezentanți ai minorităților germane din Iași, veterani de război, cadre militare
în rezervă și în retragere din Filiala județeană
,,Henri Coandă”, precum și numeroși ziariști.
Ceremonia a cuprins și o slujbă ecumenică în prezența unor înalți ierarhi ai Bisericii
Ortodoxe și Catolice, onoruri militare, depuneri de coroane. Comemorarea eroilor războaielor mondiale constitue un bun prilej de
apropiere între poporul român și cel german.
(Colonel în retragere Alexandru Oțelea)
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1 Decembrie 1918 în jurnalul Reginei Maria

În timp ce la Alba-Iulia se adunaseră
100.000 de oameni pentru a saluta Unirea
Transilvaniei cu Regatul României, Regele
Ferdinand și Regina Maria intrau în
Bucureștiul eliberat. Autorii Unirii din 1918
au gândit cele două evenimente împreună.
Iată ziua victoriei descrisă în jurnalul Reginei 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 adevărată - ne-am întors triumfători!
O zi grandioasă, o zi extraordinară,
amețitoare, de entuziasm nestăpânit. E
minunat să pot spune că totul a mers întocmai cum era planul, deși n-a fost deloc
ușor de organizat, fiindcă transportul e o
mare problemă, iar ploile torențiale înrăutățiseră 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 bărbie. Îmi dădea un aer ciudat de tineresc,
mă făcea să arăt durdulie și băiețoasă. Pe
deasupra mi-am pus o mantie lungă, dublă. 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 indiferent la zgomote și agitație.
La Gara Mogoșoaia ne așteptau Berthelot, Rosetti și alți ofițeri francezi, dar și
Prezan, alți câțiva generali români, Catargi 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 noaptea, cât am fost în tren, dar azi s-a luminat, deși n-a fost soare, iar frig nu a fost
deloc.
La gara Băneasa am urcat pe cai, eu,
Nando (regele Ferdinand), Nicolae (al doilea fiu al cuplului regal), Berthelot (Henri
Berthelot, șeful Misiunii Militare Franceze) și
toate notabilitățile (...).
Cât de lungă draga și vechea noastră
șosea (Kiseleff, drumul de la gară spre Calea Victoriei, spre Palatul Regal), toți soldații 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 binecuvântarea 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 pietrele din pavaj strigau, aclamau, se bucurau
împreună cu mulțimea. Am trecut călare
printr-o mare de urale asurzitoare. Steaguri peste tot, oameni înghesuiți la fiecare 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 într-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 nefericirilor, ne întorceam după ce împliniserăm
Visul de Veacuri, Visul de Aur al României. 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 Viteazu, unde în fiecare an se țin paradele
de 10 Mai. Acolo ne-am oprit și toate trupele au trecut prin fața noastră.
E greu de descris încântarea frenetică
a întregii populații. Erau de-a dreptul înnebuniți de fericire și dădeau glas bucuriei atât de zgomotos încât ți se făcea teamă 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 Mitropolie, înainte să ajungă și ceilalți, am avut
10 minute să mă schimb într-o rochie regală 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 dragă, luminată slab doar cu lumânări care
în biserici au un efect mult mai plăcut decât electricitatea.
M-a cuprins o satisfacție ciudată în
timp ce priveam biserica plină de ofițeri francezi și englezi. Era minunat, i-am
mulțumit lui Dumnezeu din adâncul
inimii.
La sfârșitul slujbei, Grigorescu ( Generalul 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 deschis la Cotroceni! La Cotroceni! Iată clipa
de care mă temeam. Într-acolo se îndreptase dorul meu în toți acești doi ani lungi, frământați și tragici - acolo la bisericuța veche (biserica ridicată de domnitorul
Șerban Cantacuzino, demolată la ordinul lui
dictatorului Ceaușescu, reconstruită în anii
2000) unde micul mormânt de-abia fusese închis (mezinul cuplului regal, Mircea a
murit de febră tifoidă în noiembrie 1916, cu

numai câteva săptămâni înainte ca Bucureștiul să fie ocupat de trupele germane, iar familia să se refugieze la Iași, împreună cu guvernul și toate autoritățile importante)
M-am întors la tine, Mircea, micuțul 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 oameni care nu se mai pot bucura de ceasul
victoriei - dar n-au avut parte nici de suferințele pe care le-au îndurat cei vii! (...)
Casa părea uriașă - n-a fost stricat nimic, deși, firește, e destulă dezordine,
dar mult mai puțină decât aș fi crezut.
Întoarcerea a fost ciudată, dar în unele
privințe, întru totul naturală. Acum că neam întors acasă parcă nici nu am fost plecați
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. Automobilul de-abia putea să treacă pe străzile pline de mulțimea în fierbere, mânată de un
entuziasm fanatic. Oamenii mi se urcau
pe automobil, înaintam cu greu, era înduioșător, comic și oarecum primejdios.
MESAJ DE PESTE PRUT
Liga Veteranilor Forțelor Armate din
Republica Moldova aduce cele mai alese
mulțumiri medicilor secțiilor de Cardiologie și
Chirurgie ale Spitalului Clinic municipal Chișinău „Sfânta Treime” conduse de către Doamna
doctor Natalia Feodorov și domnul doctor Vasile Ceauș, care au demonstrat cele mai înalte
calități omenești și profesionale în readucerea
la viață normală a Colonelului Armatei Române Vasile Radu care, de mai mulți ani, locuiește în Republica Moldova. Distinșii medici sus
numiți, precum și doamna doctor Doina Țolici,
în condiții dificile, legate de agravarea situației cu pandemia COVID -19, au depus eforturi
deosebite și înaltă competentă profesională,
grija și atenție fată de prietenul nostru. Noi le
dorim acestor medici, adevărați salvatori de
vieți omenești, multă sănătate, noroc, bucurii,
fericire și noi realizări pe tărâmul profesional.
Colonel în rezervă Alexandru GORGAN,
Președintele LVFAR MOLDOVA ,,Ștefan cel
Mare și Sfânt”)
►În semn de recunoștință față de frații noștri medici basarabeni, Filiala „Henri
Coandă” a ANCMRR și Redacția gazetei

Odată ajunsă acasă m-am odihnit puțin. Apoi m-am îmbrăcat cât mai elegant,
dar ne-având nici un fel de bijuterii, numi 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 fuseseră trimise în Rusia, înainte de evacuarea
Bucureștiului, împreună cu tezaurul Băncii
Naționale, pentru a se afla sub protecția vărului reginei, țarul Nicolae al II-lea; dar în
timpul războiului, țarul a abdicat, după puciul lui Lenin, din noiembrie 1917, făcut prizonier, iar în iulie 1918, executat. Tezaurul
României a fost cheltuit în cea mai mare parte de conducerea bolșevică a Rusiei în timpul
războiului civil care ținut trei ani și a făcut 13
milioane de victime. Pe lângă conflictele militare între Armata Roșie și Armata Albă, cele
mai multe decese s-au înregistrat în rândul
civililor, din cauza regimului de teroare, adică execuții în masă, a foametei și a bolilor).
La cină, în marea sală de bal a palatului, au participat cam 120 de oameni. Miniștrii (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 Radoslavescu / Sursa: Maria, Regina României. Jurnal de Război 1918, Humanitas, 2015,
vol. III, pp. 420-430)

militare ,,Rezervistul” acordă doamnei doctor Natalia Feodorov, domnului doctor Vasile Ceauș și doamnei doctor Doina Țolici
EMBLEMA DE ONOARE a rezerviștilor și
veteranilor militari din Moldova lui Ștefan cel
Mare și Sfânt.

Generalul centenar Ștefan
Dimofte - un sponsor generos
Redacţia ziarului
Rezervistul aduce
mulțumiri Domnului Gl.Mr.(rtg)
Dimofte Ștefan
pentru sponsorizarea publicației cu suma de
200 lei. Multă
sănătate stimate
domnule general pentru gestul
camaraderesc.
(Colonel în
rezervă Dumitru
Zaharia
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