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ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ 
A CADRELOR MILITARE  

ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE 
DIN 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
Cu statut de utilitate publică  

conform  H.G. 869/2007 
PREȘEDINTE 

 
Domnule președinte internațional,  

Domnule președinte al I.P.A.-SECȚIA ROMÂNĂ,  

Doamnelor și domnilor,  

 

Sunt deosebit de onorat ca, în numele tuturor membrilor Asociației Naționale a 

Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din M.A.I. , dar și al meu personal, să 

vă adresez Dumneavoastră, delegaților la cel de-al 20-lea Congres al Secției 

Române a Asociației Internaționale a Polițiștilor, dar și tuturor membrilor acestei 

organizații, cele mai calde și sincere felicitări și urări de succes în activitate. 

Sărbătorirea în toamna acestui an a 20 ani de la recunoașterea internațională a 

Secției Române a I.P.A. constituie,  pentru noi toți, un bun prilej de trecere în 

revistă a realizărilor obținute de către membrii asociației în acest timp, dar și o 

frumoasă ocazie de a pune bazele unor noi și îndrăznețe proiecte menite să 

transpună în viață, cu mai multă vigoare și inițiativă, inimosul slogan “SERVO 

PER AMIKECO”,  care guvernează și însuflețește această asociație.  

Ca membru fondator al Secției Române, dar și ca președinte al Asociației 

Naționale a Rezerviștilor din Ministerul Afacerilor Interne, mulți dintre aceștia și 

membri ai I.P.A., îmi este deosebit de plăcut să iau parte la Congresul Dvs. și să 

vă transmit gândurile noastre sincere și prietenești de noi realizări în activitatea 

desfășurată, de putere de muncă și succese pentru membrii Comitetului Executiv 

Național și ai conducerilor regiunilor, astfel încât Secția noastră să-și păstreze și 

consolideze locul de frunte pe care-l ocupă la nivel internațional. 

Satisfacția noastră este cu atât mai mare cu cât grație Protocolului de colaborare, 

semnat între asociațiile noastre la începutul anului 2015, cu aplicabilitate la nivel 

național și local, membrii noștri pot participa la o serie întreagă de activități pe 

multiple planuri, ceea ce duce la cimentarea continuă a relațiilor de camaraderie 

și prietenie, în spiritul devizei I.P.A.   

Din inimă adresăm un sincer LA MULŢI  ANI I.P.A.-SECȚIA ROMÂNĂ!  
 

Cu sentimente de stimă, respect,  

profundă consideraţie și aleasă prețuire, 

 

PREŞEDINTE, 
General (r.) dr. 

 

Ioan HURDUBAIE 
 

 


