Anexa nr. 2
Raport
cu privire la activitatea Consiliului Director Central
în perioada 20 Mai 2020 - 20 Mai 2021
În conformitate cu prevederile art. 26, lit. c) și d) din Statutul Asociației,
Consiliul Director Central vă prezintă astăzi, spre analiză și dezbatere, datele de
referință cu privire la activitatea desfășurată în perioada Mai 2020 -Mai 2021.
Datorită situației medicale existente în țară și a restricțiilor impuse de
autoritățile locale și centrale, în anul 2020 nu s-a putut desfășura adunarea generală a
Asociației. În aceste condiții, pentru asigurarea continuității activității Asociației, în
ședința din data de 30 Iulie 2020, Consiliul Director Central a dezbătut și aprobat
documentele pregătite pentru adunarea generală ce trebuia să se desfășoare în luna
mai 2020.
În perioada Mai 2020 - Mai 2021, activitatea Consiliului Director Central și a
Biroului Executiv s-a desfășurat având la bază Hotărârea și Programul de Activitate
adoptate în ședința Consiliului Director Central din data de 30.07.2020, precum și
deciziile asumate în ședințele de lucru ale acestora.
Întregul demers organizatoric și acțional a vizat cu prioritate desfășurarea
acțiunilor Asociației în conformitate cu scopul și obiectivele pentru care a fost
constituită ca structură asociativă reprezentativă a geniștilor din rezervă și retragere,
îmbunătățirea capacității organizatorice și acționale a Consiliului Director și a
Biroului Executiv Central, reprezentarea și susținerea drepturilor și intereselor
legitime ale membrilor săi, menținerea și diversificarea colaborării cu unitățile de
geniu, precum și cu alte structuri asociative militare și civile.
În perioada analizată, activitate Asociației a fost influențată negativ de
restricțiile impuse de pandemia de coronavirus care a afectat România. Astfel,
numărul și amploarea activităților desfășurate de către Asociație au fost cu mult mai
reduse decât cele planificate.
Principalele noastre realizări se referă la:
1. Îmbunătățirea coeziunii acționale și a activității curente a organelor de
conducere, cu accent pe:
− eficientizarea întregii activități prin planificarea și organizarea
activităților în raport cu resursele la dispoziție;
− menținerea unei maniere de lucru constructive, bazată pe corectitudine,
transparență totală și angajarea liber consimțită cu diferite sarcini a membrilor din
conducerea Asociației;
− dezbaterea cu regularitate a problematicii de bază cu privire la activitatea
și evoluția asociației în ședințele de lucru ale organelor de conducere;
− menținerea permanentă a legăturii cu Filiala Brăila și Sucursala Buzău și
transmiterea oportună a tuturor informațiilor de interes comun;
− diversificarea modalităților de colaborare cu alte structuri asociative
militare și civile pe probleme de interes comun;
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− îmbunătățirea structurii rețelei de anunțare / comunicare telefonică și
electronică;
− repartizarea și utilizarea eficientă a resurselor financiare ale Asociației,
în raport cu importanța activităților planificate.
2. Am acționat pentru informarea oportună a mediului militar și civil despre
existența și preocupările de bază ale Asociației, aspect ce a vizat :
− recunoașterea Asociației ca structură asociativă cu statut juridic,
independentă;
− menținerea și extinderea colaborării pe probleme de interes comun, cu
celelalte structuri asociative din București, Brăila și Buzău.
− evidențierea permanentă în pagina proprie de internet a principalelor
aspecte cu privire la preocupările Asociației și activitățile desfășurate (acmrrag.ro;
mulțumiri exprese d-lui col.ing. Olaru Gheorghe);
− publicarea unor materiale referitoare la Arma Geniu și activitățile
Asociației pe site-ul Asociației, în Revista Armei Geniului, editată de Centrul de
Perfecționare Geniu și EOD și în revista Rezerva Oștirii Române, editată de către
A.N.C.M.R.R;
− participarea la manifestările organizate de către structurile militare
centrale și teritoriale, cu prilejul unor evenimente istorice naționale sau militare
semnificative:
▪ 31.05.2020 – participarea la ceremonia restrânsă de la bustul mr.ing.
Panait Donici din comuna Horia, județul Neamț, desfășurată cu ocazia
Zilei Armei Geniu și comemorarea a 115 ani de la moartea mr.ing.
Panait Donici;
▪ 31.07.2020- participarea la aniversarea a 25 de ani de la înființarea
Batalionului Nave Treceri Fluviale, Brăila. Cu această ocazie a fost
donat batalionului o reconstituire a Drapelului de luptă înmânat la data
de 01.09.1863, de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza primului
batalion de geniu din Armata Română;
▪ 25.10.2020 – participarea la ceremonialul militar și religios, desfășurat
în mod restrâns la Monumentul Eroilor Armei Geniu din București cu
ocazia Zilei Armatei Române.
3. Retipărirea, la solicitarea unor membrii a „Catalogului promoțiilor din arma
geniu 1859-2019”.
Stimați camarazi!
Ca structură asociativă reprezentativă a geniștilor din rezervă și retragere,
Consiliul Director Central a acordat o atenție deosebită realizării și extinderii
colaborării, pe probleme de interes comun, cu celelalte structuri asociative militare.
Semnificativ este faptul că, Asociația noastră este afiliată la Asociația
Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” din
anul 1991, iar protocolul de afiliere în forma actualizată, în acord cu prevederile
statutare proprii, a fost autentificat în luna octombrie 2018, iar Președintele Asociației
noastre, în calitate de membru în Consiliul Director și Biroul Permanent Central ale
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A.N.C.M.R.R. a participat cu regularitate la ședințele de lucru lunare organizate la
nivelul acestora, fiind la curent cu întreaga problematică a preocupărilor curente și de
perspectivă la nivel central.
Reiterăm și cu acest prilej aprecierea potrivit căreia A.N.C.M.R.R. își
dovedește pe deplin statutul de structură asociativă de utilitate publică cu rol
determinant în ,,reprezentarea și apărarea drepturile și interesele legitime ale cadrelor
militare în rezervă / retragere, în relațiile cu M.Ap.N., autorități și instituții publice,
centrale și locale”, în special cele care au vizat sensibilizarea la vârf a factorilor de
decizie politică pentru rezolvarea inechității și discriminării în domeniul pensiilor
militare.
Semnificativ este și faptul că, am susținut în continuare, fără rezerve,
demersurile inițiate de către Forumul Structurilor Asociative ale Militarilor în
Rezervă și Retragere din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță
Națională în spiritul Protocolului de colaborare pe bază de parteneriat, fiind prezenți
la activitățile organizate de către conducerea acestuia, având ca țintă remedierea
disfuncțiilor legale cu impact nemijlocit asupra calității de ansamblu a statutului și
vieții cadrelor militare.
Cu aceiași satisfacție camaraderească, pentru eficiența colaborării pe probleme
de interes comun, aduc mulțumiri și celorlalte structuri asociative: Asociația
Națională a Veteranilor de Război; Asociația Națională Cultul Eroilor ,,Regina
Maria”; Fundația Sfântu Gheorghe, Asociația Ofițerilor de Rezervă din România
(A.O.R.R.); Asociația Militarilor din România (ROMIL); Asociația Cadrelor Militare
de Căi Ferate și Transporturi; Asociația ,,Foișorul de Foc - Voluntariat și Parteneriat
pentru Viață” București.
În ce privește promovarea intereselor legitime și a preocupărilor cotidiene
ale membrilor Asociației, evidențiem și faptul că am reușit să finalizarea cu succes
demersurile privind:
- aprobarea a 55 de rapoarte cu privire la accesul în stațiunile de odihnă și
tratament aparținând M.Ap.N. (24 / Sinaia, 21/ Cap Aurora, 7 / Olănești și 3 /
Sulina);
- sprijinirea familiilor cadrelor militare pentru rezolvarea unor probleme pe linie
de garnizoană (înmormântări, gărzi de onoare, anunțuri în presa militară etc.).
Privind situația reală a membrilor aflați în evidența Asociației:
În perioada la care ne raportăm, au dobândit calitatea de membri activi sau
simpatizanți ai asociației noastre încă 3 cadre militare / București : col.rtr. Schipor
Ilie, col.rtr. Drideanu Ion și lt.col. Călin Stelică.
În același timp, au fost scoși din evidența Asociației 3 membri / București ca
urmare a retragerii acestora la cerere din motive personale (col.ing. Florea Gheorghe,
col. Lisaru Viorel, col. Stavarache Maricel), 9 membri/București și 2/Brăila ca
urmare a decesului (gl.bg. Stănciugelu Constantin, gl.bg. Suvejanu Neculai, col.
Buzilă Constantin, col.ing. Constantinescu Constantin, col.ing. Druhora Liviu, col.ing
Florea Ion, col. Julea Cornel, col. Vlăsceanu Marian, mr. Răduj Bela), iar pentru 6
membri, Consiliul Director Central a hotărât să supună aprobării Adunării Generale
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retragerea calității de membru potrivit prevederilor articolului 14, alin. 2, lit. c din
Statutul Asociației - neparticiparea la activități și neachitarea cotizației 2 - 3 ani
consecutivi (col. Badea Ștefan-Traian, col. Neculai Gheorghiță, col. Stanciu Nicu, col.
Stoica Ioan, col.ing. Neacșu Teodor, mr. Trușcă Adrian).
Astfel, în prezent, în evidența Asociației se află 310 de membri:
- 238 membri cotizanți (din care 149 / București, 58 în cadrul Filialei Brăila,
31 în cadrul Sucursalei Buzău);
- 21 membri de onoare;
- 51 membri simpatizanți.
Privind activitatea financiar-contabilă la nivelul Asociației:
Datele de referință în acest domeniu sunt cele rezultate din Raportul de
contabilitate și Raportul Comisiei de Cenzori.
Semnificativ este faptul că întreaga activitate financiar-contabilă s-a desfășurat
cu respectarea reglementărilor legale (mulțumiri dl.mr.rtr. Diaconescu Cicerone și
col.rtr. Băncilă Gigi).
Bilanțul contabil aferent anului 2020 a fost depus la Administrația Financiară
în termen legal, cu sprijinul unui expert contabil autorizat, cu care Asociația a
încheiat un Contract de prestări servicii.
În anul 2020 am reușit să atragem în conturile Asociației suma de 15.425 lei,
prin dirijarea de către unii membri titulari și susținători ai Asociației, precum și de
către alte persoane a 2 – 3,5% din impozitul pe salarii sau pensii aferent anului 2019;
În perioada analizată, veniturile Asociației a crescut cu 15.344 lei.
Stimați camarazi!
Până la Adunarea următoare propunem să organizăm și să desfășurăm
activitățile prevăzute în Programului de Activități pentru perioada 20 Mai 2021 - 20
Mai 2022 ce se va prezenta în cadrul adunării.
Închei, adresându-vă tuturor respectuoase mulțumiri pentru participarea la
acest forum. Mulțumesc membrilor Consiliului Director pentru implicarea
responsabilă în îndeplinirea hotărârilor adoptate și în derularea programului anual de
activitate.
Mulțumesc invitaților noștri pentru spiritul camaraderesc de abordare a
problematicii de interes comun și susținerea reciprocă în diverse situații.
Tuturor vă doresc multă sănătate și împliniri pe măsura preocupărilor fiecăruia
dintre dumneavoastră.
,,Mereu împreună în spiritul Armei Geniu”!
Președintele Asociației Cadrelor Militare
în Rezervă și Retragere din Arma Geniu
,,General Constantin N. Hârjeu”
Colonel (rtr.)
Ioan MOCAN
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