MESAJ
DE ZIUA REZERVISTULUI MILITAR ȘI
DE ZIUA ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”
Suntem în apropierea datei de 31 Mai, zi în care, în fiecare an,
sărbătorim Ziua Rezervistului Militar, dar și Ziua Asociației Naționale a
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”. Actuala
structură asociativă a cadrelor militare în rezervă și în retragere provenite din
Ministerul Apărării Naționale este continuatoarea de drept a Societății Ofițerilor în
Rezervă Proveniți din Activitate (SORPA), înființată în anul 1925, pe ale cărei
tradiții, valori și identitate, la 31 Mai 1990, a fost înființată Asociația Națională a
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, zi care a devenit Ziua ANCMRR. Sub
denumiri diferite, la început Liga Națională a Ofițerilor în Rezervă și în Retragere,
ulterior Uniunea Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, în cei 32
de ani de existență ANCMRR ”Al. I. Cuza”s-a afirmat ca o structură asociativă
viabilă, reprezentativă, de utilitate și notorietate publică. Cu acest prilej să aducem
un prinos de recunoștință și un pios omagiu predecesorilor și în special celor trei
președinți – generalii Popescu Stelian, Topliceanu Iulian și Mihai Iliescu –
Dumnezeu să-i odihnească în pace, în împărăția Lui.
Stimați membri,
În luna mai 2010, când ANCMRR a aniversat 85 de ani de legitimitate
istorică și 20 de ani de la reluarea tradiției asociative, prin H.G. nr. 467, semnată de
Primul-ministru și contrasemnată de miniștrii Apărării Naționale și cel al
Administrației și Internelor și de directorii SRI, SIE, STS, SPP, Guvernul
României a instituit „Ziua Rezervistului Militar”. La vremea respectivă se arăta că
„rezerviștii militari reprezintă o categorie socio-profesională diferită, au un statut
definit în cadrul societății românești contemporane” iar instituirea unei zile a

rezerviștilor militari constituie o recunoaștere a rolului acestora, de-a lungul
istoriei, în cadrul societății românești. Astăzi se impune să reamintim toate acestea
și dată fiind importanța acestei zile pentru rezerviștii militari, noi cei din
ANCMRR, să facem din această sărbătoare un moment de apreciere a activității
desfășurate pentru cultivarea și păstrarea tradițiilor oștirii române și cinstirea
eroilor neamului, pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale membrilor,
ale tuturor rezerviștilor militari și ale familiilor acestora.
Stimat rezerviști, ANCMRR reprezintă o structură asociativă viabilă care,
prin promovarea celor mai autentice valori, reuşeşte să sporească tăria şi eficienţa
activităţilor pe care le desfăşoară, conlucrând în acest sens, prin intermediul
Acordului - Cadru şi al Forumului, cu celelalte structuri asociative din Sistemul
Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, atât la nivel central,
cât şi în teritoriu.
Renunţând la „promisiuni” şi cu sentimente contradictorii datorate
neîmplinirilor acestor ani greu încercați, fideli neamului și țării și în spiritul
valorilor devizei PATRIE-ONOARE-DEMNITATE, în numele Biroului
Permanent Central vă asigurăm stimaţi ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în
rezervă sau în retragere, de întregul nostru respect şi vă urăm sănătate, noroc,
prosperitate şi viaţă frumoasă alături de cei dragi!
FELICITĂRI tuturor membrilor Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare
în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” cu ocazia Zilei Rezervistului
Militar și a Zilei Asociației!
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