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ASOCIAȚIA OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ 

                      DIN ROMANIA 

 

 

 

APELUL 
 

Asociației Ofițerilor în Rezervă din România către camarazi 
 

"Anul  Centenarului    Anul  Unității  Noastre" 
 

Stimați camarazi, 

Suntem în anul Centenarului Marii Uniri, an de importanță covârșitoare 

pentru mult încercatul popor român. Este anul în care toți românii adevărați, 

dintre granițele României și dinafara acestora, au îndatorirea profund patriotică 

de a comemora și cinsti, cu înalt respect și profundă recunoștință, faptele și 

jertfele făuritorilor Marii Uniri din 1918, între care primordială este jertfa de 

sânge a celor peste 600 de mii de militari ai Armatei Române, morți, dispăruți, 

grav răniți, mutilați. 

Din nefericire, Anul Centenarului Marii Uniri găsește România în 

situația de a fi lipsită de un viitor previzibil, profund dezbinată de dispute 

politice sterile fără o finalitate benefică, o țară deraiată, de parte de ceea ce 

făuritorii Marii Uniri își doreau pentru țara lor. Clasa politică actuală se 

dovedește incapabilă în a înțelege situația geopolitică actuală complexă, riscurile 

și amenințările de securitate globale și regionale și în implementarea unei 

diplomații viabile în interes național, este lipsită de reacție față de realitățile 

economice și sociale grave care afectează întreaga națiune și se dovedește 

neputincioasă în a proiecta României un viitor. 

Totodată, politicienii români sunt departe de înțelege rolul fundamental 

al Armatei, "subordonată exclusiv voinței poporului", stipulat cu claritate în 

Constituția țării, acela de garant "al suveranității, a independenței şi a 
unității statului, a integrității teritoriale a țării şi a democrației 
constituționale". Politicienii actuali sunt lipsiți de capacitatea și determinarea 

de a recunoaște faptul că apărarea națională nu poate fi lăsată exclusiv pe seama 

NATO, că Romania, ca și oricare alt stat membru în cadrul Alianței, trebuie să 

fie nu numai consumator ci și un important furnizor de securitate. 

 

București 
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Am pășit în Anul Centenarului sub povara unor măsuri legislative și 

guvernamentale total nejustificate, de-a dreptul iresponsabile uneori, prin care în 

câteva luni a fost pur și simplu decapitată conducerea a peste 400 structuri de 

comandă ale Armatei, sute de posturi care presupun o înaltă expertiză și multă 

experiență fiind vacante.  

La aceasta se adaugă măsuri de salarizare umilitoare pentru militarii 

activi, în raport cu statutul de militar într-o țară membră NATO. Am intrat în 

Anul Centenarului cu o Rezervă a Armatei total dezorganizată, îmbătrânită, fără 

planuri de pregătire și utilizare, fără resurse, legislația menită să rezolve această 

carență dovedindu-se nerealistă și, în consecință, inoperantă. 

Prin aceleași măsuri legislative s-au introdus haosul și discriminarea în 

sistemul pensiilor militare de stat, acestea fiind de natură nu doar să afecteze 

statutul social și calitatea vieții rezerviștilor, ci și, mult mai grav, coeziunea și 

unitatea de corp a militarilor. Mai mult, și mai grav decât atât, este faptul că ne 

aflăm sub efectul unui atac direct la adresa militarilor în rezervă, bazat pe 

dezinformarea feroce și coordonată a opiniei publice, susținută și întărită chiar 

de către unii înalți foști și actuali reprezentanți ai autorităților publice, prin care 

rezerviștii pensionari au fost supuși unui adevărat linșaj mediatic de natură să 

ducă la discreditarea personalului Armatei și a Rezervei sale.  

Stimați camarazi, 

În acest context, acum, în Anul Centenar, când fiecare dintre noi ne 

cunoaștem propriile nemulțumiri și insatisfacții, determinate de tabloul complex 

al situației politice, economice și sociale, e nevoie mai mult ca oricând de 

unitate, de trezire la realitate pentru ca valorile naționale, coeziunea națională și 

socială în jurul acestora, responsabilitatea politică și socială și aspirațiile 

comune să nu rămână simple enunțuri, ci să devină adevărații potențatori de 

dezvoltare ai societății. 

Anul Centenarului Marii Uniri, prin semnificația sa majoră de simbol al 

unității naționale, trebuie să fie factorul coagulant al energiilor și resurselor 

noastre intelectuale, motivaționale și emoționale, al conștientizării nevoii 

stringente de a strânge rândurile pentru a crea o voce puternică, respectată și 

ascultată, într-un cadru asociativ bine organizat.  

AORR respinge subiectivismul, orgoliile și interesele mărunte care ne-au 

afectat până acum unitatea, își oferă întreaga deschidere și are determinarea 

necesară pentru unitate și coeziune, este adepta oricărei forme de colaborare, 

cooperare, asociere, afiliere sau parteneriat în beneficiul militarilor în rezervă și 

în retragere. Prin apelul nostru nu prezentăm soluții, soluțiile viabile pentru 

unitate și coeziune le vom găsi gândind și analizând împreună, prin dialog 

camaraderesc, deschis, ca summum al conștientizării necesității și al manifestării 

voințelor în direcția acestui act major.  
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Stimați camarazi, 

Trebuie să fim pe deplin conștienți de faptul că numai unitatea, ca și 

condiție sine-qua-non pentru manifestarea interesului și succesul acțiunilor 

noastre comune, ne asigură forța necesară pentru ca, uzitând de toate pârghiile și 

mijloacele constituționale și legale, să avem o reprezentare demnă, competentă, 

profesionistă în fața autorităților statului, să continuăm dialogul cu reprezentanții 

de rang înalt ai acestora, cărora să le solicităm răspicat să-și respecte obligațiile 

constituționale și legale față de armată, să-și transpună promisiunile electorale în 

fapte concrete și să oprească o dată pentru totdeauna, direct și prin capacitatea 

pe care o au, atacurile la adresa militarilor și Armatei României.  

Numai uniți și organizați putem să fim fermi în a nu mai permite 

sfidarea, subestimarea inteligenței și memoriei noastre. Să se înțeleagă o dată 

pentru totdeauna faptul că militarii sunt dispuși să accepte sacrificiul, până la cel 

suprem dacă e cazul, dar nu pot accepta la nesfârșit batjocura, nedreptatea, 

minciuna, umilința. 

Prin unirea energiilor, expertizei și experienței noastre vom putea 

contribui la revenirea armatei active și de rezervă la rolul ei constituțional, la 

perfecționarea cadrului legislativ și instituțional în domeniul apărării naționale, 

la dezvoltarea conceptelor moderne de utilizare a rezervei, ne vom putea apăra 

drepturile legitime dobândite prin Constituție și legi.  

Prin unitate ne vom putea redobândi demnitatea, onoarea, imaginea 

socială și prestigiul grav terfelite, vom putea repune la locul lor valorile morale 

și simbolurile naționale grav avariate.  

 

Adresăm Apelul nostru: 

 Tuturor camarazilor din AORR. 

 Conducerilor și membrilor tuturor structurilor asociative ale cadrelor 

militare în rezervă și în retragere, provenite din toate armele și 

specialitățile militare, din toate structurile de apărare, ordine publica și 

siguranță națională. 

 Militarilor în rezervă și în retragere deținători ai tuturor gradelor 

militare: generali, ofițeri cu grade superioare, ofițeri cu grade 

inferioare, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați. 

 Militarilor în rezervă și în retragere, bărbați și femei, de toate vârstele 

și din toate promoțiile. 

 

Așa să ne ajute Dumnezeu ! 
 

Mesajul a fost adoptat cu unanimitate de voturi în 

Adunarea Generala a Asociației Ofițerilor în Rezervă din România  

București, la 29 martie 2018. 


