MESAJUL
Consfătuirii de Lucru a președinților structurilor asociative
reprezentative din Sistemul Național de Apărare, Ordine
Publică și Securitate Națională (Părţi ale Acordului –Cadru)
adresat tuturor rezerviștilor militari
13 decembrie 2018
Stimați camarazi rezerviști militari,
Anul 2018 a fost un an plin de așteptări și provocări pentru
segmentul socio-profesional pe care îl reprezentăm, întrucât
demersul legislativ actual aduce atingere unor drepturi și interese
legitime.
Acestea au fost unele din motivele care au făcut posibilă și
necesară întărirea rândurilor membrilor și găsirea mecanismului
prin care structurile noastre asociative să-și sporească coeziunea
și puterea unității de acțiune.
Astăzi, la mai bine de un an de la convenirea AcorduluiCadru, putem spune că această inițiativă de instituționalizare a
relațiilor de cooperare dintre structurile noastre și mecanismele
aferente au dus la desfăşurarea unor activităţi cultural- educative
de susţinere a aniversării Centenarului Marii Uniri din 1 decembrie
1918, dezvoltarea interesului pentru serviciul militar, promovarea
mai bine în societatea românească a Rezervei militare ca pilon
central al apărării ţării în toate momentele esenţiale ale istoriei
moderne şi contemporane a României.
Există, deci, o bază solidă de aprofundare şi dezvoltare a
colaborării viitoare între asociaţiile cadrelor militare în rezervă şi
în retragere şi ale veteranilor, benefică atât pentru societatea
noastră, cât şi pentru rezerviştii care şi-au pus viaţa în slujba
apărării şi dezvoltării României. Să facem în aşa fel încât
decidenţii politici să înteleagă mai bine că între componenta
activă a Sistemului şi Rezerva sa trebuie să fie o sinergie

funcţională care să reprezinte, conform învăţămintelor istoriei
naţionale, forţa capacităţii de apărare a ţării în noul context
geopolitic şi geostrategic.
Suntem conștienți că eforturile noastre pot fi amplificate mai
mult, motiv pentru care facem un apel la unitate către toți
rezerviștii militari, subliniind necesitatea de a strânge rândurile și
de a se înrola la dezideratele, obiectivele și căile de acțiune
prevăzute de Statutele structurilor asociative, Părți la Acord.
Pe noi, toți rezerviștii militari, ne leagă aceeași croire
profesională, aceleași deziderate și sacrificii, aceleași aspirații la o
viață demnă și decentă, iar mai presus de toate ne leagă
jurământul de credință față de Patrie, Popor, Neam și destinele
acestora.
Stimați camarazi rezerviști militari,
Veniți alături de noi! Să creștem numărul membrilor și
reprezentativitatea structurilor noastre asociative în așa fel încât
puterea de a ne apăra interesele comune să fie mai mare și mai
convingătoare.
Acum, în prag de sărbători de iarnă, este timpul să ne
aducem aminte de ceea ce ne unește.
Fie ca Sfânta zi a Nașterii Domnului să ne aducă lumină în
suflet și simțiri nouă tuturor și celor dragi!.
Fie ca Anul Nou 2019 să aducă tuturor rezerviștilor militari
și familiilor acestora, împlinirea dezideratelor și speranțelor,
fericire și sănătate!.
Consfătuirea de Lucru a președinților Structurilor asociative
reprezentative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și
Securitate Națională (Părți la Acordul-Cadru) îi încredințează pe
toți rezerviștii militari că dispunem de o multitudine de pârghii și
putem mobiliza eforturile noastre în așa fel încât anul 2019 să
aducă împlinirea intereselor și doleanțelor tuturor rezerviștilor,
indiferent de proveniența noastră instituțională.
TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE !
LA MULȚI ANI ! DRAGI CAMARAZI REZERVIȘTI MILITARI.
AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!
PATRIE, ONOARE, DEMNITATE !

