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Consfătuirii de lucru a Președinților structurilor asociative 
reprezentative din Sistemul Național de Apărare,  
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adresat tuturor rezerviștilor 
 

11 decembrie 2019 

Stimați camarazi, 

Perioada pe care am parcurs-o, anul 2019, a fost plină de așteptări și 

provocări pentru segmentul nostru socio-profesional și pe care o putem 

caracteriza, în sinteză, ca una complexă, densă din punct de vedere al 

acțiunilor, demersurilor și luărilor de poziții ale structurilor asociative, Părți ale 

Acordului-Cadru. 

Acestea au fost unele din determinantele care au făcut posibilă și 

necesară întărirea rândurilor membrilor și găsirea mecanismului prin care 

structurile noastre asociative să-și sporească coeziunea și puterea unității de 

acțiune. 

Astăzi, la mai bine de doi ani de la convenirea Acordului-Cadru, putem 

spune că inițiativa de instituționalizare a relațiilor de cooperare dintre 

structurile noastre și mecanismele aferente au dus la desfășurarea unor 

activități cultural-educative de susținere a aniversării Centenarului Marii Uniri 

de la 1 decembrie 1918, de promovare a valorilor inestimabile ale eroismului 

înaintașilor noștri dedicate făuririi Marelui Ideal Național, dezvoltarea 

interesului pentru serviciul militar, promovarea în societatea românească a 

Rezervei militare ca pilon de bază al apărării Țării în toate momentele esențiale 

ale istoriei moderne și contemporane a României, etc. 

Există, deci, o bază solidă de aprofundare și dezvoltare a colaborării 

viitoare între asociațiile cadrelor militare în rezervă și în retragere și ale 

veteranilor, benefică atât pentru societatea noastră, cât și pentru rezerviștii 

care și-au pus viața în slujba apărării și dezvoltării României. 

 

 



Stimați camarazi, 

Să facem în așa fel încât decidenții politici să înțeleagă mai bine că între 

componenta activă și Rezerva sa trebuie să existe o sinergie funcțională care 

să reprezinte, conform învățămintelor istoriei naționale, forța și tăria 

capacității de apărare a țării, în noul context geopolitic și geostrategic. 

Pentru aceasta! 

Veniți alături de noi, în lumina dezideratelor noastre!  

Creșteți numărul membrilor și reprezentativitatea structurilor noastre 

asociative în așa fel încât puterea de a promova interesele comune să fie și 

mai convingătoare. 

Dragi camarazi, 

Fie ca Sfânta zi a Nașterii Domnului să ne aducă lumină în suflet și simțiri, 

nouă tuturor și celor dragi! Iar sub strălucirea acesteia, acum, în prag de 

sărbători de iarnă, să ne aducem aminte de ceea ce ne unește! 

Fie ca Anul Nou 2020 să aducă tuturor rezerviștilor și familiilor noastre, 

împlinirea dezideratelor și speranțelor de fericire și sănătate! 

 

* 

*   * 

 

Consfătuirea de lucru a Președinților structurilor asociative reprezentative 

din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (Părți 

la Acordul-Cadru) îi încredințează pe toți rezerviștii că dispunem de 

posibilitățile conferite de cadrul legal, în conformitate cu care vom mobiliza 

eforturile noastre în așa fel încât anul 2020 să aducă împlinirea intereselor și 

doleanțelor tuturor, indiferent de proveniența noastră instituțională. 

 

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU ! 
PATRIE, ONOARE, DEMNITATE. 

 

LA MULȚI ANI, DRAGI CAMARAZI ! 


