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Cercul Militar Naţional - 140 de ani - Tradiţie şi continuitate 

  Cu prilejul aniversării a 140 de ani de la înfiinţare, Cercul Militar Naţional va fi sărbătorit 
joi, 15 decembrie 2016, de reprezentanţi ai Armatei României, invitaţi colaboratori şi parteneri, 
de personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti, alături de personalul instituţiei.   

Începând cu ora 12, în Sala Galeria Artelor va avea loc vernisajul expoziţiei Cercul 
Militar Naţional în viziunea artiştilor plastici contemporani. Cuvântul de prezentare va fi rostit 
de Valentin Tănase, directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei. Totodată, va fi lansat 
albumul de cronici Tabloul ca oglindă, autor Octavian Mihalcea, apărut la Editura Militară.  

Ziua festivă va continua în Sala de Marmură, unde, începând cu ora 13, vor fi prezentate 
alocuţiuni, mesaje de felicitare şi conferite ordine şi medalii. Cu acest prilej, Cercului Militar 
Naţional i se va conferi, prin Decret al Preşedintelui României, Ordinului Meritul Cultural, în 
grad de Mare Ofiţer, Categoria F, „Promovarea Culturii”. Festivitatea va fi deschisă de 
directorul Cercului Militar Naţional. De asemenea, va fi proiectat filmul aniversar Cercul Militar 
Naţional - 140 de ani. Tradiţie şi continuitate, realizator Oana Drăgulinescu. După vizionarea 
filmului, vom realiza o fotografie de grup în Salonul Fondatorilor, urmată de un cocktail 
aniversar oferit în Sala Maură.   

CERCUL MILITAR NAŢIONAL 

Pe 15 decembrie 2016 Cercul Militar Naţional împlineşte 140 
de ani de activitate neîntreruptă. Fondat în 1876, iniţial sub 
denumirea de Cercul Militar al ofiţerilor din garnizoana 
Bucureşti, apoi de Casa Centrală a Armatei. Definită drept 
cel dintâi cerc militar, practic o extensie a activităţii corpului 
ofiţerilor în societate, un for educativ, de cultură şi ştiinţă, un 
loc de petrece a timpului liber şi de strângere a relaţiilor de 

camaraderie, instituţia primeşte, în 1992, titulatura Cercul Militar Naţional.  

Simbol emblematic al armatei încă de la înfiinţarea sa, în ajunul Războiului pentru 
Independenţă (1877-1878), 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 - istorie, artă, filosofie, cercetare 
ştiinţifică în domeniul de apărare şi securitate, studiul limbilor străine ş.a.  
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Cercul Militar Naţional a devenit prin activitatea sa de-a lungul timpului o instituţie de 
interes naţional. Palatul Cercului Militar Naţional a fost edificat din iniţiativa şi prin contribuţia 
financiară a ofiţerilor din Bucureşti, aflându-se pe lista monumentelor istorice, încadrat la grupa 
A - monumente istorice de valoare naţională şi universală. El deţine un bogat patrimoniu 
arhitectural şi artistic, fiind o instituţie cu valoare de tradiţie şi simbol a Ministerului Apărării 
Naţionale. Conform statului său, Cercul Militar Naţional are ca scop principal organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor destinate asigurării reprezentării şi protocolului la nivelul ministrului 
apărării naţionale şi al structurilor centrale, promovării prin cultură, ştiinţă şi educaţie, recreere şi 
divertisment şi al perfecţionării pregătirii prin cursuri, 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 al Cercului Militar Naţional.   

 

           


