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 PREȘEDINTE 
  

Stimați camarazi și dragi prieteni, 

Sărbătorim, la 31 mai, 9 ani de la instituirea „Zilei Rezervistului Militar“ și, la 5 iunie, 

28 de ani de la înființarea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în 

Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, evenimente care au marcat în mod pozitiv 

viețile noastre și au contribuit la întărirea demersurilor noastre vizând apărarea 

drepturilor și intereselor legitime ale militarilor și polițiștilor, în rezervă și în retragere, 

din ministerul nostru. 

În aceste momente aniversare, îmi revine o datorie de onoare și îmi face o mare 

plăcere să adresez, din partea mea și a membrilor Consiliului Executiv, conducerii 

filialei și Dumneavoastră tuturor, sincere felicitări pentru eforturile depuse în anul 

care a trecut, dar și în acest an, în vederea întăririi Asociației și afirmării prezenței 

active a acesteia în cadrul comunităților locale. 

Sărbătorirea acestor două evenimente îmi oferă minunata ocazie de a-mi exprima în 

același timp respectul deplin și admirația pentru profesionalismul, credința, 

devotamentul, demnitatea și onoarea cu care Dumneavoastră ați servit țara sub 

drapelul tricolor și ați contribuit la apărarea unor valori fundamentale ale societății, 

neprecupețindu-vă eforturile și, uneori, unii dintre colegi plătind chiar cu viața. 

Așa cum este și firesc, în aceste momente de sărbătoare, alături de Dumneavoastră 

sunt și camarazii noștri din celelalte structuri asociative ale Sistemului de apărare, 

ordine publică și securitate națională, cărora le adresăm aceleași gânduri bune și le 

mulțumim pentru colaborarea sinceră și permanentă, în lupta pentru atingerea 

obiectivelor comune. 

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite, tuturor, din toată inima, cele mai calde 

urări de multă sănătate și liniște sufletească alături de cei dragi, pensie lungă și 

puterea de a trece cu bine peste incertitudinile prezentului, cu convingerea că numai 

împreună putem reuși acest lucru. 

 „LA MULȚI ANI !“, dragi camarazi. 

 

Cu stimă, respect, deosebită considerație și aleasă prețuire,  

 

PREȘEDINTE 

General (rtg.) dr. Ioan HURDUBAIE 
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