
 
 

                                          

                                    COMUNICAT Nr. 4 din 28.02.2022. 

 

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru 

Ioan Cuza" condamnă cu hotărâre invadarea de către Federația Rusă a teritoriului 

Ucrainei, care reprezintă un act ilegal de agresiune, contrar principiilor dreptului 

internațional consacrate de Carta ONU, Actul Final de la Helsinki, Carta de la Paris 

pentru o Nouă Europă, Carta Securității Europene și celelalte documente care definesc 

actuala arhitectură europeană de securitate. 

          În calitatea noastră de oameni aflați sub arme și sub jurământul militar știm 

foarte bine că recurgerea la forță nu poate fi justificată în nicio altă circumstanță decât 

cele explicit și limitativ menționate în Carta ONU. 

         Suntem alături de Guvernul României și al celorlalte instituții ale statului Român 

și îl vom sprijini, în măsura posibilităților noastre  ca să poată fi pregătit, să ia toate 

măsurile care se impun ca reacție la această agresiune armată, pentru protejarea 

securității țării noastre. 

Susținem și recunoaștem că, pe calea dialogului niciodată nu este însă prea 

târziu ca vocea rațiunii să învingă. Singura soluție de a depăși cu bine această gravă 

criză este cea diplomatică. 

 

           Stimați cetățeni și rezerviști militari, 

Oricât de mult rău ar încerca să facă, ultimii revizioniști ai istoriei trebuie să știe 

că lumea pe care vor să o reînvie a apus demult. 

Trebuie să dovedim încă o dată că suntem uniți, suntem fără teamă și rămânem 

neclintiți, împreună, în fața unui agresor care amenință, prin acțiunile sale, pacea 

întregii planete! 

În aceste momente tragice, gândurile noastre se îndreaptă către poporul 

ucrainean, către toate femeile, bărbații și copiii ucraineni, obligați să trăiască în 

teroare, victime inocente și colaterale ale unui război pe care nu îl înțeleg și nu și l-au 

dorit. Suntem alături de impresionanta mobilizare a românilor și implicarea 

voluntarilor pentru a-i ajuta pe cei care sunt nevoiți să caute refugiu din zonele de 

război. 

                      AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU! 

                PATRIE, ONOARE, DEMNITATE 

Președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militar  în Rezervă și în 

Retragere "Alexandru Ioan Cuza" 

              General-locotenent (rtr) //Neculai BĂHNĂREANU// 
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