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În Anul Centenarului Marii Uniri aducem în atenția dumneavoastră o 

problemă importantă, care influențează prezentul, dar mai ales viitorul 

României, al apărării naționale, afirmarea sa ca stat puternic, modern, în 

ansamblul națiunilor dezvoltate ale Europei și ale lumii. Ne referim la pregătirea 

premilitară a tineretului, activitate care poate asigura însușirea de către tineri a 

unor cunoștințe și deprinderi militare și tehnice, călirea lor fizică și morală, 

întărirea sănătății, educarea acestora în spiritul disciplinei și ordinii, al 

patriotismului, al respectului față de tricolor, imnul național și tradițiile 

românești, al responsabilității pentru apărarea independenței, integrității 

teritoriale și suveranității naționale ale României, în cadrul Uniunii Europene și 

al NATO. În acest cadru instituționalizat prin lege, devine importantă formarea, 

în democrație, a tinerilor ca buni patrioți și cetățeni, devotați României. 
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Clasa politică în ansamblul său, proclamă afirmarea României ca stat de 

drept, în care aplicarea legii devine un principiu fundamental al vieții cotidiene a 

fiecărui cetățean. 

În acest context, cum putem oare explica neaplicarea prevederilor Legii 

446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, care în secțiunea a treia 

precizează că: „Pregătirea premilitară a tinerilor este organizată și se 

realizează în centre organizate pe lângă  unitățile militare, de către Ministerul 

Apărării Naționale și Ministerul Administrației și Internelor. În acest scop 

acestea colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării, cu alte autorități ale 

administrației publice, precum și cu organizații neguvernamentale”. 

Considerăm că neaplicarea acestei legi, în cei 12 ani care au trecut de la 

adoptarea ei, reprezintă o slăbiciune a statului de drept, o afectare directă a 

capacității de apărare a României. 

Știm că România dispune de o experiență importantă în acest domeniu, 

care a fost preluată în timp și aplicată astăzi de state interesate de apărarea lor 

națională. Așa cum s-a întâmplat și în alte domenii, în anii 1990, experiența 

românească în acest domeniu a fost aruncată la coșul de vechituri, promovându-

se populismul și iresponsabilitatea socială, iar baza materială constituită cu banii 

și munca românilor a fost distrusă și înstrăinată. 

Analizând situația geopolitică actuală, riscurile și amenințările la adresa 

păcii în regiune, aliniindu-ne la eforturile națiunilor din flancul estic al NATO și 

având în vedere deficitul tot mai evident al culturii de securitate din societatea 

noastră, se impune să se aplice, neîntârziat, prevederile legale privind pregătirea 

premilitară a tinerilor. 

Oameni responsabili au încercat să manifeste inițiativă în acest domeniu. 

Remarcăm preocuparea Comandamentului Diviziei 4 Infanterie Gemina din 

Cluj-Napoca care a generat proiectul pilot de pregătire premilitară a tinerilor, 

liceeni și studenți, pe bază de voluntariat, împreună cu autoritățile publice locale 

și centrul universitar din localitate. Preconizau pregătirea tinerilor, băieți și fete, 

timp de 2-3 săptămâni în tabere și școli de vară pentru liceeni și în perioada de 

practică pentru studenți, când aceștia urmau să fie încazarmați voluntar, într-o 

unitate militară. 

Fiind un domeniu complex, cu o finalitate socială benefică, acest proces 

nu trebuie lăsat însă doar la nivel de inițiativă locală, el trebuie coordonat prin 

lege, de către instituțiile statului cu responsabilități. O sursă de inspirație o poate 

reprezenta Legea nr. 33/1968 privind pregătirea tinerilor pentru apărarea patriei, 

aplicată la noul cadru democratic al dezvoltării societății românești îmbinându-

se responsabilitățile pentru apărarea țării, voluntariatul, cu stimularea materială 

și morală a tinerilor participanți la această activitate. 
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Este necesar un ordin comun al miniștrilor implicați în această activitate, 

pentru ca pregătirea premilitară să înceapă încă din anul școlar 2018-2019. 

Pregătirea premilitară ar reprezenta un câștig pentru societatea 

românească dar și pentru armată, care va avea în acești tineri, o bază de selecție, 

de foarte bună calitate, pentru învățământul militar, personalul militar și rezerva 

voluntară a armatei. S-ar putea depăși astfel impasul actual din selecția și 

angajarea rezerviștilor voluntari: în anul 2017 reușindu-se încadrarea a doar 400 

de voluntari din cele 2800 de posturi disponibile finanțate. 

Ar avea și o mare valoare simbolică prezența la parada militară 

organizată cu ocazia Centenarului Marii Uniri, a 3 detașamente de tineri care să 

reprezinte regiunile istorice românești și a 1-2 batalioane de rezerviști militari 

care ar oferi o nouă imagine a forțelor apărării României. 

Noi, generalii și ofițerii din Asociația Ofițerilor în Rezervă din România 

suntem gata să punem în sprijinul organizării și desfășurării acestei activități de 

înaltă responsabilitate patriotică, competența, experiența și capacitatea noastră 

de acțiune. 

 

Așa să ne ajute Dumnezeu ! 
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