
                 

                                     
                                                             
                                            COMUNICAT Nr 9 din 12.07.2022      
                                                             Stimati colegi, 
         Am participat astăzi, 12 iulie a.c., la întâlnirea cu secretarul de stat Eduard BACHIDE cu 
intenția de a afla, de la sursă, mai multe si cât se poate de concret despre eliminarea inechităților din 
sistemul pensiilor militare de stat, precum și cu privire la intenția de reformare a sistemului de pensii 
din cadrul 𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗 𝘕𝘕𝘗𝘗𝘕𝘕 ̦𝘗𝘗𝘪𝘪𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗 𝘥𝘥𝘥𝘥 𝘙𝘙𝘥𝘥𝘥𝘥𝘙𝘙𝘥𝘥𝘙𝘙𝘗𝘗𝘙𝘙𝘥𝘥 �̦�𝘙𝘗𝘗 𝘙𝘙𝘥𝘥𝘙𝘙𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘥𝘥𝘗𝘗ță. 
        Asa cum rezulta din COMUNICATUL Departamentului, prezentat mai jos, rezultatul întâlnirii 
poate fi sintetizat astfel: Ministerul Apărării Naționale susține interesele cadrelor militare în rezervă 
și în retragere, obiectivul principal al acestor demersuri este acela de a asigura egalitatea de tratament 
în respectarea drepturilor de pensie, indiferent de momentul trecerii în rezervă, fără a se preciza când 
se vor întâmpla toate acestea. 
  
                   Presedinte ANCMRR „Al. I. Cuza” 
                   Gl.lt.(rtr.) //Neculai BĂHNĂREANU// 
 
                                                              COMUNICAT 

Astăzi, 12 iulie, secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, 
Eduard Bachide, s-a întâlnit la sediul Ministerului Apărării Naționale cu general-locotenent              
(r.) Neculai Băhnăreanu, colonel (r.) Marian Tudor și locotenent-colonel Dragoș Icleanu, în calitate 
de reprezentanți ai Forumului Structurilor Asociative din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și 
Securitate Națională. 

De asemenea, la activitate, au participat și șefi și locțiitori ai structurilor centrale din Ministerul 
Apărării Naționale. Problemele discutate s-au referit, în principal, la eliminarea inechităților din 
sistemul pensiilor militare de stat, precum și la intenția de reformare a sistemului de pensii din cadrul 
𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗 𝘕𝘕𝘗𝘗𝘕𝘕 ̦𝘗𝘗𝘪𝘪𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗 𝘥𝘥𝘥𝘥 𝘙𝘙𝘥𝘥𝘥𝘥𝘙𝘙𝘥𝘥𝘙𝘙𝘗𝘗𝘙𝘙𝘥𝘥 𝘙𝘙̦𝘗𝘗 𝘙𝘙𝘥𝘥𝘙𝘙𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘗𝘥𝘥nță. 

În accepțiunea Ministerului Apărării Naționale, care susține cu determinare interesele cadrelor 
militare în rezervă și în retragere, obiectivul principal al acestor demersuri este acela de a asigura 
egalitatea de tratament în respectarea drepturilor de pensie, indiferent de momentul trecerii în rezervă.  

În ceea ce privește reformarea sistemului de pensii, instituția militară susține excluderea pensiilor 
militare din categoria pensiilor speciale, având în vedere următoarele argumente: 

- sistemul pensiilor militare de stat este unul distinct, specific personalului militar; 
- pensiile militare de stat au la bază principiul recunoștinței față de loialitatea, sacrificiile și 

privațiunile suferite de militari, polițiști și polițiștii de penitenciare și familiile acestora pe timpul 
carierei militare; 

- este un sistem de pensii existent și în alte state ale Uniunii Europene; 
- modificarea cadrului normativ al pensiilor militare de stat poate constitui o motivație pentru 

trecerea în rezervă/retragere a personalului militar, respectiv de scădere a atractivității carierei 
militare; 

 - instituirea pensiei militare, cu tradiție în statul român, a apărut ca o necesitate izvorâtă din 
statutul profesional al militarilor, care impune anumite interdicții sociale pe care celelalte 
categorii de asigurați nu le au. 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 
 

 


