
Pasaje din Cartea Împreună la bine și la greu: 

Nasterea 

Părinții ei erau din București și chiar acolo s-a născut, fapt istoric 

consemnat în Buletinul Aniversar din 2016 al Asociației Naționale a Cadrelor 

Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne care a luat 

ființă la 05.06.1991, prin Decizia civilă nr. 190 a Tribunalului Municipiului 

București, ca urmare a inițiativei unui grup format din, ofițeri proveniți din toate 

structurile M.A.I. 

Atunci au hotărât să se nască și niște pui numindu-i Filiale Județene pe 

care să-i împrăștie prin țară, cum face vrabia cu puii ei, care-i împinge din cuib 

afară șii lasă alergați prin tufe să învețe singuri să se descurce. Au pus lângă 

actul de naștere „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie", adică 

un statut, și i-au dat frâu liber să trăiască. 

Mai târziu, la prima Conferință Națională, desfășurată la data de 

18.12.1991, au participat peste 490 de ofițeri și subofițeri în rezervă și în 

retragere, dintre care 130 de delegați ai celor 37 de filiale și s-au ales: Colegiul 

Central (69 de membri), Consiliul Executiv (11), Corpul de revizie și control (9) 

și Comisia de disciplină (5).  

Asociația Națională a fost recunoscută de utilitate publică prin H.G. nr. 

869 din 01.08.2007 și ca organizație de binefacere prin H.G. nr. 956 din 22 

august 2007. 

 

Filiala  în documente și imagini 

Am povestit în carte vrute și nevrute. Ca în orice poveste, doza de 

subiectivism și devagațiile autorilor către obținerea unei forme literare 

presupune și puțină ficțiune și duc la scăparea unor elemente de adevăr. 

Documentele   însă,   sunt documente   iar   despre imortalizarea in 

imagini a unor evenimente, se spune că „o fotografie face cât o mie de cuvinte". 

Așadar, a venit momentul să punem pe masă probele care dovedesc ce-am spus 

până acum. Începem cu fotografiile celor care ne conduc de la centru și cărora le 

datorăm  respect pentru sprijinul și îndrumarea Filialei, dar mai ales 

pentru demersurile la nivel central referitoare la apărarea drepturilor 

cadrelor militare în rezervă și în retragere. 

Se cuvine să adresăm   mulțumirile   noastre membrilor Colegiului 

Central, pentru   preocupările manifestate în acești ani, pentru realizările 

obținute pe coordonatele stabilite de prevederile   statutare, ale regulilor și 

normelor de omenie și înțelegere, ale bucuriei de a fi împreună, la bine și la 

greu! 

Nu uităm, să prezentăm mulțumirile noastre, pline de respect, 

conducerii Ministerului Afacerilor Interne, conducerii poliției județene, 

conducerilor celorlalte structuri județene care fac parte din Ministerul de 

Interne, tuturor Prefecților care au stat în frunte în toți acești ani, precum și 

primarilor indiferent ce partid au reprezentat, tuturor conducătorilor prezenți și 

celor care au fost în fruntea asociațiilor și altor structuri județene cu care am 

cooperat. 


