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C O M U N I C A T   

cu privire la primirea de către ministrul apărării naționale 

a reprezentanților AORR 

 

AORR a transmis vineri, 20 aprilie 2018, ministrului apărării naționale, domnul Mihai FIFOR, 

scrisoarea deschisă adresată unor personalități, al cărei conținut se referă la inițiativa de a perticipa, prin 

aplicarea unor prevederi legale în vigoare, la unele aspecte ce privesc educația civică și patriotică a tinerei 

generații, pe bază de voluntariat (conținutul scrisorii se poate consulta pe site).  

Dialogul purtat cu ministrul apărării, precum și cu distinsa și experimentata echipă prezentă 

împreună cu domnia sa, a fost intens, deschis și focalizat pe dorința comună de a realiza, gradual, o serie 

de etape ale acestui proiect, urmând ca aplicarea în primă fază a unui modul-pilot să stabilească parcursul 

necesar implementării la nivel național. 

Reprezentanții AORR au prezentat o serie de beneficii motivante ce pot fi obținute prin realizarea 

acestui proiect educațional important, precizând că membri ai asociației noastre vor poarticipa la unele 

activități specific domeniilor de competență pe bază de voluntariat. 

Cu acest prilej, s-a reiterat de ambele părți dorința de a conlucra eficient și profesionist pentru 

realizarea obiectivelor comune și o mult mai consistentă fructificare a experienței ofițerilor rezerviști.  

În mesajul său transmis pe canale media IT, excelența sa, ministrul apărării naționale, domnul 

Mihai FIFOR a precizat: 

꜡ Continuăm, așa cum m-am angajat, dialogul cu asociațiile reprezentative ale rezerviștilor armatei 

noastre. 

Astăzi m-am reîntâlnit, cu mare plăcere, cu reprezentanții Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă din 

România (A.O.R.R.): gl. lt. (r) Virgil Bălăceanu, gl. bg. (r) Cristian Barbu și col. (r). Adrian 

Bălălău. Am discutat despre obiectivele de acțiune ale AORR în perioada următoare, asociație 

care își propune să sprijine și să complementeze eforturile Ministerului Apărării Naționale. 

Am reținut în mod deosebit proiectele interesante și atractive pe care AORR le are în pregătire în 

domeniul educației civice și patriotice ale tinerei generații, pe care ni le va prezenta în perioada 

următoare. 

I-am asigurat pe distinșii oaspeți de întreaga noastră deschidere și dorință de colaborare, pentru a 

putea valorifica bogata experiență și imensul potențial de acțiune al ofițerilor rezerviști.꜠ 

 

Mulțumim ministrului nostru pentru sprijin și implicare! 

 

 

Consiliul Director al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România 

 


