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Colonel dr. Cristian Dorca 

 

Domnilor Generali, 

Onorată asistenţă, 

Azi, 15 decembrie 2016, sărbătorim un secol şi patru decenii de când a luat 

naştere primul cerc militar din ţară. Se împlinesc, de fapt, 140 de ani de când 

Cercul Militar Naţional a început să facă istorie.  

Doresc să exprim, în numele întregului personal al CMN, gratitudinea şi 

mulţumirile cuvenite tuturor acelora care ne-au transmis mesaje de felicitare.  

Înființarea instituţiei acum 140 de ani, sub denumirea de „Cercul Militar al 

Ofiţerilor din Garnizoana Bucureşti”, este unul din acele importante evenimente 

care au marcat excepționala contribuție a anului 1876 la istoria armatei.  

Cercul Militar Naţional a apărut ca expresie a iniţiativei private a ofiţerilor. 
O însemnătate aparte în evoluţia sa a consemnat-o dobândirea calităţii de instituţie 

de interes naţional a MApN, fapt care îi consacră rolul deosebit şi importanţa în 

rândul celor mai reprezentative instituţii de cultură ale ţării. 

La început, CMN a funcţionat în mai multe sedii provizorii, până când, din 

dorinţa şi prin contribuţia financiară a ofiţerilor din Bucureşti şi cu ajutorul 

Ministerului de Război, în luna februarie a anului 1923, s-a reuşit inaugurarea 
actualului palat, monument istoric, unul dintre cele mai impresionante monumente 

militare din Europa.  

La ceas de mare sărbătoare aducem un omagiu în semn de recunoştinţă şi 
preţuire înaintaşilor care au dat glorie şi strălucire acestei instituţii. 

Simbol emblematic al armatei încă de la înfiinţarea sa, Cercul Militar 

Naţional se afirmă şi continuă să se definească drept o instituţie de elită în plan 
cultural şi al reprezentării Armatei României la cel mai înalt nivel. Colaboratorii 



şi partenerii săi sunt personalităţi recunoscute şi apreciate naţional şi 

internaţional, cu o deosebită expertiză în domenii dintre cele mai diverse.  

Conform statutului său, Cercul Militar Naţional are ca scop principal 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor destinate asigurării reprezentării şi 

protocolului la nivelul ministrului apărării naţionale, promovarea valorilor 
culturii naţionale, contribuind astfel la gestionarea imaginii publice a Armatei 

României pe plan intern şi internaţional, precum şi la relaţionarea organismului 

militar românesc cu societatea civilă.  

Impresionantele realizări în cei 140 de ani sunt un rezultat al muncii 

stăruitoare şi responsabile a întregului personal şi al managementului performant. 

Pe baza experienţei acumulate în realizarea misiunilor şi obiectivelor asumate, 
atât conducerea şi personalul unităţii, cât şi personalul didactic colaborator şi 

partenerii noştri, ne propunem permanent aspiraţii spre excelenţă şi, deopotrivă, 

menţinerea unui nivel de ambiţie ridicat, care să consolideze înaltul prestigiu de 

care se bucură Cercul Militar Naţional.  

Îndreptăm azi un gând de recunoștință către domnul general-locotenent dr. 

Cătălin Zisu, un susţinător fervent al valorilor culturale autentice, care, din poziţia 
importantă pe care o ocupă, sprijină afectuos, de fiecare dată, acţiunile Cercului 

Militar Național. 

De 140 de ani, CMN face parte din viaţa cotidiană a armatei şi a Capitalei. 
De 140 de ani este fără încetare în linia întâi în toate momentele aniversare ale 

istoriei armatei şi istoriei naţionale. 

Cu aceste gânduri, mulţumindu-vă pentru participarea dumneavoastră la 

acest eveniment de suflet, vă rog să-mi permite-ţi să felicit întregul personal al 
CMN, să le doresc multă sănătate alături de cei dragi, iar CMN să-i urăm 

împreună longevitate şi împliniri la fel de valoroase în slujba culturii şi 

reprezentării Armatei României. 

 
La mulţi ani, Cercului Militar Naţional! 

 

 

15 decembrie 2016 

 

 


