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1991-2016
Sărbătoare de suflet
25 de ani de la înființarea Asociației
Județene Argeș ,,Basarab I” a Cadrelor
Militare în Rezervă și în Retragere

La Mulţi Ani !

Aşternem în Jurnalul Asociaţiei file care vor rămâne amintiri peste timp ale
cadrele militare în rezervă şi în retragere, membri sau nemembri ai structurii
noastre asociative în cei 25 de ani de existenţă.
Măsurile organizatorice și administrativ- sociale, manifestările comemorative,
omagiale şi cultural recreative înscrise în jurnal sunt mărturii ale acţiunilor
tuturor structurilor de conducere ale asociaţiei în aceşti 25 de ani.
Dorim să evocăm prin înscrisuri și imagini cele mai semnificative momente la
care au participat rezervişti militari şi care s-au constituit în clipe de neuitat în
viaţa celor care la vârsta a treia merită onoare şi respect din partea noastră.

Colonel (r) Ţânţarcu Alexandru,
Preşedintele Asociaţiei Judeţene Argeş,, Basarab I” a CMRR
Împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea la 02 februarie 1991 a Asociaţiei Judeţene
Argeş „Basarab I” a CMRR constituie pentru noi toţi prilej de satisfacţie, de evocare a
drumului parcurs în aceşti ani şi de reflecţie asupra celor ce vin.
Cei 25 de ani de prezenţă în viaţa comunitaţii a asociaţiei noastre, au însemnat ani
de eforturi şi dăruire dezinteresată atât pentru cei care au înfiinţat-o şi au condus-o cu
rezultate care nu pot fi contestate de nimeni, cât şi pentru cei aproape 1000 de membri
care au transformat-o într-un veritabil organism viu care s-a dezvoltat an de an şi a ajuns
la nivelul actual de recunoaştere.
Suntem bucuroşi să constatăm că în toţi aceşti ani principala coordonată în care au
fost înscrise activităţiile desfăşurate, a vizat asigurarea drepturilor fireşti ale membrilor
noştri, integrarea acestora în viaţa comunităţii în ritmul impus de schimbările ce au avut
loc în societatea românească.
Ne exprimăm satisfacţia că prin luciditatea şi în spiritul demnităţii şi onoarei
militare, Asociaţia „Basarab I” Argeş a reuşit să învingă obstacolele care i-au stat în cale,
să-şi canalizeze efortul pentru menţinerea statutului de reprezentant al cadrelor militare
în rezervă şi în retragere care au păstrat gloria străbună şi datoria de a apăra cu orice
sacrificiu interesele poporului român.
Cadrele militare argeşene fie că au slujit ţara pe meleaguri natale, fie că au revenit
„acasă” ori s-au statornicit după serviciul îndeplinit în alte zone de interes ale României,
au în continuare datoria de a menţine treaz spiritul militar al dragostei de ţară, al
identităţii naţionale şi al respectului faţă de naţiunile care ştiu să ne respecte.
Am convingerea că în perioada următoare vom realiza cu sprijinul dumneavoastră
generoasele scopuri cuprinse în statutul asociaţiei, vom continua să fim prezenţi în viaţa
spirituală şi culturală a comunităţii argeşene, toate sub îndemnul şi acurateţea devizei
noastre: ,,CINSTE ȘI ONOARE ARMATEI ROMÂNE”.
Asigurăm toţi membrii asociaţiei de stima şi respectul nostru şi ne exprimăm
angajamentul că vom acţiona întotdeauna în spiritul respectului faţă de interesele şi
preocupările vârstei a treia.
Acum la ceas de sărbătoare şi rodnică activitate îmi face o deosebită plăcere şi
onoare să vă adresez tuturor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, călduroase
felicitări şi urări de noi succese în viaţă, tinereţe veşnică, sănătate, pace şi linişte
sufletească.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

La mulţi ani !

Mesaje aniversare

Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş
Prof.ing. Grigore Florin Tecău

În anul 2016 se împlinesc 25 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Judeţene
Argeş „Basarab I” a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, moment de
referinţă în viaţa şi activitatea rezerviştilor militari din judeţul Argeş, proveniţi din
Ministerul Apărării Naţionale.
Asociaţia Judeţeană Argeş a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere,
organizație de utilitate publică, acţionează cu fermitate pentru cultivarea valorilor
civice ale statului de drept, contribuie la dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă
şi sprijină acţiunile comunitaţilor locale.
În anul 2010, Consiliul Judeţean Argeş a acordat diploma şi titlul de
„Fiu/Fiică a Argeşului” la 25 de cadre militare în rezervă şi în retragere ca respect
pentru activitatea desfăşurată pe meleagurile argeşene.
Domnilor rezervişti,
Acţionaţi cu perseverenţă şi demnitate pentru păstrarea valorilor instituţiei
militare care v-a format ca oameni şi adevăraţi patrioţi, gata oricând să apăraţi
prin jertfă interesele naţionale fundamentale.
Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea asociaţiei, vă adresez
cele mai sincere felicitări din partea Consiliului Judeţean Argeş şi vă asigur de o
colaborare mai fructuoasă pentru îmbunătăţirea protecţiei sociale a cadrelor
militare în rezervă şi în retragere precum şi a familiilor acestora.
Vă doresc fericire, sănătate şi prosperitate dumneavoastră şi
familiilor dumneavoastră.

La mulţi ani!
Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş
Prof.ing. Grigore Florin Tecău

Viceprimarul municipiului Piteşti

Profesor Laurențiu Marian ZIDARU
Împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Judeţene Argeş „Basarab
I” a CMRR constituie pentru mine şi Consiliul Local Piteşti prilej de satisfacţie, de
evocare a drumului parcurs de asociaţia dumneavoastră în aceşti ani şi de noi
speranţe pentru cei care vin.
Deşi sunteţi o organizaţie cu specific militar, în toţi aceşti ani am constatat
cu satisfacţie că prin acţiunile desfăşurate v-aţi integrat în viaţa municipiului
Piteşti.
Militarul a ştiut întotdeauna să construiască, să respecte şi să aprecieze
munca semenilor. Spiritul militar ce v-a caracterizat în anii de serviciu îşi spun
cuvântul şi azi, când prin această distinsă asociaţie continuaţi trăirea vieţii în
colectivitatea ce naşte şi menţine onoare, prietenie şi respect.
Sunt multe aspecte care mă fac responsabil şi mândru că sunt viceprimar
al Piteştului, tradiţia militară constituind una din acestea.
Mă alătur bucuriei dumneavoastră la ceas aniversar, vă felicit pentru cei 25 de
ani de activitate fructuoasă şi îmi exprim încrederea că veţi fi şi în viitor parteneri
loiali, în scopul nostru comun de a face din municipiul Piteşti un oraş european, a
cărui poveste a început din vremurile lui Mircea cel Bătrân să curgă peste veacuri
asemenea apei Argeşului.
Vă doresc sănătate şi fericire!

La mulţi ani!
Viceprimarul municipiului Piteşti
prof.LaurențuMarian ZIDARU

Prof.univ col.(r) Mihail Haralampiev
Președintele Organizației Regionale a UNOSRR-Velico-Târnovo
Bulgaria
Stimate domnule colonel,
Stimaţi colegi şi prieteni,
Cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de la înfiinţare primiţi cele mai
sincere salutări ale noastre, către DUMNEAVOASTRĂ, iar prin
dumneavoastră şi către conducerea Organizaţiei Judeţene – Argeş
„BASARAB – I” şi către membrii de rând ai organizaţiei.
Noi vă dorim, înainte de toate – multă, multă sănătate, multă fericire
personală şi familiilor dumneavoastră, noi succese şi colaborare excelentă a
organizaţiei patriotice a DVS . cu organele administrative locale şi de stat ale
României.
Fie prosperitatea Poporului român să devină o realitate, realitate
pentru care v-aţi dat tinereţea şi sănătatea, realitate pentru care şi în prezent,
chiar şi ca rezervişti, faceţi tot posibilul pentru binele tuturor.

Dumnezeu, să ocrotească şi să binecuvânteze ROMÂNIA!
Cu Stimă şi urări de noi succese,
Prof.univ col.(r) Mihail HaralampievPreședintele Organizației regionale a UNOS-Velico-Târnovo
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Mărturii de suflet

Lică Tinca - soţia col.(r) Lică Vâlcea
Încă din adolescenţă am apreciat în societate corectitudinea,
respectul între semeni, spiritul de ordine, onestitatea şi modestia.
Toate aceste deziderate le-am descoperit în armată.
Sunt Lică Tinca şi prin căsătorie cu ofiţerul topograf col. Lică
Vâlcea, plecat cu ani în urmă dintre noi la Dumnezeu, s-a realizat visul
meu de a transforma idealurile şi să privesc viaţa, în realitate.
Tristeţea şi singurătatea am reuşit să le alung, să le mângâi prin
înscrierea în rândurile asociaţiei.
Acţiunile culturale, excursiile, sărbătorirea zilelor de 1şi 8 Martie
organizate în cadrul asociaţiei sunt o adevărată bucurie pentru mine.
La ceas aniversar transmit cele mai frumoase gânduri tuturor
pensionarilor militari şi doresc membrilor consiliului de conducere să
organizeze activităti diverse care să ne ofere zile frumoase, optimism
şi dragoste de viaţă.

La mulţi ani!

Album de familie

Cpt.(r) ing.Constantin Samoilă

„Moto”
Şi de murim când inima încetează,
Ne bucurăm de tot ce am scris şi spus,
Iar ce lăsăm la cei ce urmează
Mereu dă rod chiar dacă noi ne-am dus.
Truda, lacrima, ori bucuria generaţiilor trecute, ale generaţiilor prezente,
dar şi a celor ce va veni, sunt singurele în măsură să ridice acolo unde trebuie
să-şi aibă locul naţiunea română, înzestrată de la Dumnezeu cu sensibilitate,
inteligenţă, spirit creator, patriotism şi talent.
La ceas aniversar, toată admiraţia mea pentru cadrele militare în
rezervă şi în retragere din judeţul Argeş.
LA MULŢI ANI!

Constantin Samoilă - Pictură în culori de apă şi ulei

Aniversare

Preot Militar Gheorghe Matei
Venerabilii noştri militari - cadre în rezervă şi în retragere - au o mantie
ocrotitoare de 25 de ani, prin Asociaţia Rezerviştilor Militari.
Această asociaţie, cu auspicii generoase şi frumoase, lucrează „mai bine”
semenilor care au slujit sub arme pentru apărarea celor mai scumpe şi dragi
valori - Patrie, Neam, Credinţă.
Lucrarea de purtare de grijă unii-altora vine din porunca („ordinul’’ - din
dragoste) lui Hristos, prin gura dumnezeiescului Pavel din Epistola către
Galateni: „purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini Legea lui Hristos”.
Ca slujitor al sfântului altar al Bisericii lui Hristos am putut observa
frăţietatea, dragostea şi seriozitatea la cei care reprezintă cu cinste această
asociaţie, în tot ce întreprind pentru camarazii dumnealor.
Rânduielile militare se îmbină armonios cu cele creştine, în aşa fel ca, prin
eforturile conducerii asociaţiei, onorabilii militari în rezervă şi retragere să simtă
permanent că au un sănătos sprijin la nevoie. Necazul şi durerea sunt alinate de
gândul că cineva se procupă de sufletele lor, de grijile lor, de problemele lor.
Îi mulţumim bunului Dumnezeu pentru toate şi îl rugăm să binecuvâteze
Asociaţia Militarilor din Judeţul Argeş.

Arc peste timp

Constituirea Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere din judeţul Argeş
(scurt istoric)

Asociaţia
,,O rganiz aţia Jud eţeană Argeş ,, Basarab I
-Cadre Militare în Rezervă şi în Retragere-asociaţie d e utilitate publică-

Deviz a asociaţiei :
Cinste și Onoare Ar m atei Rom âne!

DATELE DE CONTACT
SEDIU:
Cercul Militar Piteşti, str.Piaţa Muntenia nr.2 ,jud. Argeş
Tel.0348.445.452, 0770.825.250 Fax. 0348.445.452
E-mail org.cmrr_08@yahoo.com
www.contact @ yahoo.com
Site : www.ajabcmrr.ro
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PREȘEDINȚII ASOCIAȚIEI
1991-1997 -- Gl.bg.dr.r. Vasile Popescu
1997-2005 -- Gl.bg.r. Dogaru Vasile
2005-2009 --Gl.bg.ing.r. Dumitru Florea
2009-col.r. Alexandru Țânțarcu( Ales în anul 2009 şi reales în adunarea generală
anuală din 14 martie 2013 )

Asociaţia,,Organizaţia Judeţeană Argeş „Basarab I a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere s-a constituit la data de 02.02.1991 prin libera exprimare
a voinţei de asociere a cadrelor militare în rezervă şi în retragere din judeţul
Argeş în conformitate cu prevederile art. 9 şi 40 din Constituţia României,
revizuită, precum şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu completări şi modificări prin
Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
A devenit persoană juridică de utilitate publică prin Sentinţa Civilă nr.73/ pj/
2004 pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu a Judecătoriei Piteşti din

19.11.2004 cu Certificat de înscriere a persoanei juridice nr.47/ RA/ 2004 eliberat
la data de 10.03.2013.
Prin adresa nr. DL/796 din 02 martie 2012 Ministerul Apărării Naţionale a
comunicat că Asociaţia,,Organizația Judeţeană Argeş ,,Basarab I ,, este luată în
evidenţă de structura de specialitate din cadrul M.Ap.N.- Direcţia pentru relaţia
cu Parlamentul şi asistenţă juridică, respectiv Biroul relaţii juridice cu societatea
civilă, încă din anul 2004 .

Scurt istoric
În perioada octombrie 1990-ianuarie 1991 în coordonarea domnului gl.bg.r.
Marius Balaban a fost înființat și a funcționat în municipiul Pitești un
,, COMITET DE INIȚIATIVĂ „ format din cadre militare în rezervă și în
retragere în vederea constituirii unei structurii asociative care să adere la Liga
Națională a Ofițerilor în Rezervă și în Retragere . Comitetul a fost condus de
gl.bg.r. dr.Popescu Vasile .În această perioadă au fost contactate un număr de
180 de cadre militare în rezervă și în retragere din județul Argeș care și-au
exprimat dorința la constituirea Filialei Județene Argeș a Ligii Naționale a
Ofițerilor în Rezervă și în Retragere . Din grupul de initiativă pentru

constituirea asociaţiei, ca membrii fondatori au făcut parte:
Gl.Bg.(r) dr. Popescu Vasile
Col.(r) Matei Gheorghe
Col.(r) Dobre Anghel
Col.(r) Mărculescu Gheorghe
Col.(r) Drăghici Gheorghe
Col.(r) Borş Petru
Col.(r) Toma Aurel
Gl.Bg.(r) Pintilie Gică
Col.(r) Tomegea Paul
Col.(r) Davidescu Florea
Pe data de 02 februarie 1991 a avut loc Conferința Județeană de constituire a
Filialei Județene Argeș la care au participat 108 cadre militare în rezervă și în
retragere din cele 180 care și-au exprimat adeziunea la această structură. Noua
structură asociativă înfiinţată şi-a propus să militeze pentru ridicarea demnitaţii
şi onoarei cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi implementarea unor
măsuri împreună cu organele administraţiei centrale şi locale care să contribuie
la asigurarea unui nivel decent de trai acestora.
Adunarea generală a soluționat probleme de natură organizatorică:
- Adoptarea Statutului;

- Alegerea organelor de conducere, comisiei de CFI, delegaţilor la
conferinta UNCMRR şi calendarul pentru înfiinţarea filialelor în judeţul Argeş;
- Constituirea Casei de Ajutor Reciproc al Pensionarilor Militari.
S-a stabilit modul de lucru al comitetului: în fiecare joi între orele 900-1200.
La sfârşitul anului 1991 organizaţia judeţeană Argeş avea în evidenţă 181
membri.
Componenţa nominală şi pe funcţii a comitetului ales în cadrul
adunării de constituire.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Gradul
Gl.Bg.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Mm.p.(r)

Numele şi prenumele
Popescu Vasile
Pintilie Gică
Matei Gheorghe
Dobre Anghel
Corini Virgiliu
Mazâlu Ioan
Zaharia Ion
Davidescu Florea
Sima Vasile
Mărculescu Gh.
Duşmanu Panait

Funcţia în cadrul comitetului
Preşedinte
Prim-vicepreşedinte
Secretar executiv
Vicepreşedinte
Şeful sectorului social
Şeful sectorului cultură şi sport
Şeful sectorului militar
Şeful sectorului relaţii externe
Şeful sectorului presă
Şeful sectorului contabilitate
Şeful sectorului mm şi subofiţeri

Fotografiille membrilor comitetului

Gl.Bg.dr.(r)
Popescu Vasile

Col.(r)
Pintilie Gică

Col.(r)
Sima Vasile

Col.(r)
Dobre Anghel

Col.(r)
Matei Gheorghe

Col.(r)
Col.(r)
Davidescu Florea Mazâlu Ioan

col.r.
col.r.ing
Mărculescu G. Zaharia Ion

M.m. pr.
Col.dr.
Duşmanu Panait Corini Virgiliu

Conferinţa Naţională a Ligii Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere din 31 mai 1991 a
aprobat documentele de reînfiinţare a asociaţiei judeţene, drept continuatoarea tradiţiilor
structurilor asociative interbelice, similare din judeţul Argeş.
Preşedintele filialei Gl.Bg.(r) dr. Popescu Vasile a fost ales membru în Colegiul
Director şi a fost împuternicit de a analiza cu filialele şi subfilialele uniunii, precum şi cu
organizaţiile afiliate, modul de aplicare a prevederilor statutare (Legitimaţia nr. 60/1991).

A doua Conferinţă a filialei judeţene s-a desfăşurat în ziua de 28.01.1994

Conferinţa a fost onorată de prezenţa preşedintelui UNCMRR, general (r) dr. Iulian
Topliceanu şi a comandantului garnizoanei Piteşti. Au fost adoptate obiectivele şi direcţiile de
activitate în următorii patru ani. La conferinţă au participat 112 membri din cei 239 existenţi
în evidenţa organizaţiei. Lucrările conferinţei au fost difuzate prin mass-media din municipiul
Piteşti.
În cadrul conferinţei a fost ales noul comitet al Filialei Judeţene Argeş în următoarea componenţă:

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Gl.Bg.dr.(r)
Popescu Vasile

Gradul
Gl.Bg.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Mm.p.(r)

Numele şi prenumele
Popescu Vasile
Pintilie Gică
Matei Gheorghe
Dobre Anghel
Corini Virgiliu
Mazâlu Ioan
Zaharia Ion
Davidescu Florea
Sima Vasile
Mărculescu Gh.
Duşmanu Panait

Col.(r)
Pintilie Gică

Col.(r)
Sima Vasile

Funcţia în cadrul comitetului

Col.(r)
Dobre Anghel

Preşedinte
Prim-vicepreşedinte
Secretar executiv
Vicepreşedinte
Şeful sectorului social
Şeful sectorului cultură şi sport
Şeful sectorului militar
Şeful sectorului relaţii externe
Şeful sectorului presă
Şeful sectorului contabilitate
Şeful sectorului mm şi subofiţeri

Col.(r)
Matei Gheorghe

Col.(r)
Col.(r)
Davidescu Florea Mazâlu Ioan

col.r.
col.r.ing
Mărculescu G. Zaharia Ion

M.m. pr.
Col.dr.
Duşmanu Panait Corini Virgiliu

În anul 1997 preşedintele organizaţiei, Gl.Bg.(r) dr. Popescu Vasile a încetat din
viaţă şi a fost ales ca interimar col.(r) Dogaru Vasile.
În anul 2000 s-au sărbatorit 10 ani de la înfiinţarea UNCMRR

Emblema şi diploma jubiliară

A treia conferinţă a Filialei Judeţene s-a desfăşurat în 13 martie 2001

În fotografie un grup de partiticipanţi la conferinţă
La conferinţă au fost prezenţi 125 de membri din municipiul Piteşti şi judeţul Argeş. Primul
an al noului mileniu a adus şi speranţe îndreptăţite pentru pensionarii militari prin adoptarea
de către Parlamentul României a Legii 164/2001 privind pensiile militare de stat, act
normativ la care şi-a adus contribuţia şi asociaţia noastră. Noua lege reglementa în mod
unitar sistemul pensiilor militare de stat, acesta fiind aliniat la valorile europene şi NATO.
Componenţa nominală şi pe funcţii a noului comitet ales:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Gradul
Gl.Bg.(r)
Gl.Bg.(r)
Slt.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)

8

Col.(r)

9

Col.(r)

Numele şi prenumele
Dogaru Vasile
Dumitru Florea
Badea Mihail
Dobre Anghel
Pintilie Gică
Sterea Tudor
Balaban Marius
Ghigheanu
Constantin

Funcţia în cadrul comitetului
Preşedinte
Prim-vicepreşedinte
Secretar executiv
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Membru
Membru
Preşedinte Filiala Curtea de Argeş

Preşedinte Filiala
Câmpulung
Muscel
Fotografiile membrilor noului comitet ales în cadrul conferinţei
Nitu Eugen

Gl.Bg.(r)
Dogaru Vasile

Slt.(r)
Badea Mihail

Col.(r)
Pintilie Gică

Col.(r)
Balaban Marius

Col.(r)
Niţu Eugeniu

Col.(r)
Dobre Anghel

Col.(r)
Sterea Tudor

Gl.Bg.(r) ing.
Dumitru Florea

col.(r)
Ghigheanu Constantin

În anul 2004, organizaţia judeţeană Argeş a obţinut personalitate juridică şi a devenit
asociaţie de utilitate publică în baza actului constitutiv şi a statutului propriu aprobate de
către Judecătoria Piteşti prin încheierea nr. 73/pj/2004, fiind structură teritorială a
UNCMRR.

Extras din încheierea Sedinţei de Consiliu - 19.11.2004 a Judecătoriei Piteşti

A patra conferinţă s-a desfăşurat în 24 martie 2005 şi a reprezentat o etapă
importantă în consolidarea organizatorică a asociaţiei ca structură apolitică,
nonprofit, independentă și de utilitate publică.
Componenţa nominală şi pe funcţii a noului Consiliu Director
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Gradul

Numele şi prenumele

Funcţia în cadrul comitetului

Gl.Bg.(r)
Col.(r)
Lt.col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)

Dumitru Florea
Ţânţarcu Alexandru
Catinca Ion
Avramuță Toma
Stoica Ilie
Neacşu Aurelian
Balaban Marius

8

Col.(r)

Ghigheanu Constantin

9

Col.(r)

Nitu Eugen

10
11
12
13

Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Gl.bg.(r)ing.

1

Col.(r)
medic

Mardari Ion

Membru supleant

2

Mr.(r)

Pleşa Ion

Membru supleant

Banu Marin
Voinea Nicolae
Brezan Ion
Anton Constantin
Membri supleanţi

Preşedinte
Prim-vicepreşedinte
Secretar executiv
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Membru
Membru
Preşedintele Filiala Curtea de
Argeş
Preşedintele
Filialei Câmpulung Muscel
Membru
Membru
Membru
Membru

În perioada 2004-2009 s-au înscris peste 350 de membri şi membri susţinători care au
întărit din punct de vedere numeric, dar mai ales calitativ asociaţia.
În anul 2006 s-au aniversat 15 ani de la înfiinţarea UNCMRR
Membrii fondatori şi cei care s-au remarcat pentru afirmarea asociaţiei în viaţa civică a
municipiului Piteşti şi judeţului Argeş au primit diplome şi însemne aniversare.

Emblema şi diploma de onoare

Fotografiile membrilor Consilului Director aleşi în adunarea anuală
din 24 martie 2005

Gl.Bg.(r) ing.
Dumitru Florea

Col.(r)
Catinca Ion

Col.(r)
Nitu Eugeniu

Col.(r)
Tantarcu Alexandru

Gl.Bg.(r) ing.dr.
Anton Constantin

Col.(r)
Stoica Ilie

Col.(r)
Neacşu Aurelian

Col.(r) medic
Mardari Ion

Col.(r)
Brezan Ion

Lt.col.(r)
Pleşa Ion

Col.(r)
Balaban Marius

Col.(r)
Banu Marin

Col.r.
Ghigeanu Constantin

La 1 martie 2009 în urma unui tragic accident a încetat din viaţă
preşedintele asociaţiei, Gl.Bg.(r) ing. Dumitru Florea.
În funcţia de preşedinte interimar al asociaţiei a fost ales col.(r) Ţânţarcu Alexandru.
În perioada 2005-2009 au fost promovate o serie de principii în domeniul
organizatoric, cu impact deosebit în rândul pensionarilor militari din judeţul Argeş.
Asociaţia s-a integrat în sistemul valorilor civice promovate în judeţul Argeş şi a reuşit
să determine cadrele militare în rezervă şi în retragere să devină participanţi activi la viaţa
comunităţii.
În anul 2007, sediul asociaţiei a fost modernizat şi s-au introdus primele calculatoare
cu sprijinul comandantului U.M. 01714 Piteşti, gl.bg.(r) Alexandru Ilie.

Anul 2007 marchează şi prima colaborare transfrontalieră cu o asociaţie similară din
Bulgaria. Pe baza unei înţelegeri s-au stabilit relaţii de prietenie cu Organizaţia Ofiţerilor şi
Sergenţilor în Rezervă şi în Retragere din oraşul Veliko-Târnovo.

A cincea adunarea anuală s-a desfăşurat în 24 martie 2009



Consiliul Director ..................................….. 15 membri
Comisia de cenzori ……………………....…. 3 membri

Membri Consiliului Director aleşi în adunarea anuală din martie 2009
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gradul
Col.(r)
Col.(r)
Lt.col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Col.(r)
Prof.
Col.(r)
Lt.col.(r)
Slt.(r)
Lt.col.(r)

Numele şi prenumele

Funcţia în cadrul comitetului

Ţânţarcu Alexandru
Preşedinte
Catinca Ion
Prim-vicepreşedinte
Boţilă Dumitru
Vicepreşedinte
Bratu Ion
Vicepreşedinte
Stoica Ilie
Vicepreşedinte
Rezmiveș Ştefan
Membru
Balaban Marius
Membru
Ionică Ion
Membru
Preşedintele Filialei Câmpulung Muscel
Nițu Eugen
Banu Marin
Membru
Ghinea Cornelia
Membru
Brezan Ion
Membru
Dulcă Dan
Membru
Dinu Tudor
Membru
Pleşa Ion
Membru
Membri supleanţi
1
Plt.adj.pr.
Carlan Dumitru
Membru supleant
2
Col.(r)
Domnişoru L.
Membru supleat
La conferinţa anuală au participat reprezentanţii administraţiei locale,
comandantul garnizoanei Piteşti, comandanţii structurilor militare din judeţul Argeş şi
reprezentanţii mass-media.

Fotografiile membrilor Consiliului Director aleşi în adunarea anuală din 24 martie
2009

Col.(r)
Ţânţarcu Alexandru

Col.(r)
Brezan Ion

Slt.(r)
Dinu Tudor

Col.(r)
Bratu Ion

Plt.maj.pr.rtr.
Cârlan Dumitru

Col.(r)
Catinca Ion

Col.(r)
Balaban Marius

Col.(r)
Banu Marin

Prof.
Ghinea Cornelia

Col.(r).
Boţiă Dumitru

col.rtr.
Pleşa Ion

Col.(r)
Nitu Eugeniu

Lt.col.(r)
Dulca Dan

col.rtr.
Rezmiveș Ştefan

Col.(r)
Stoica Ilie

Col.r.
Ionică Ion

col.rtr.
Domnișoru Laurențiu

Ca urmare a refuzului constant al conducerii ANCMRR de încheiere a unui protocol de afiliere cu
respectarea prevederilor Statului, Asociaţia Judeţeană Argeş îşi continuă activitatea ca structură
asociativă independentă şi reprezintă cu onoare şi demnitate interesele celor peste 800 de membri.
În anul 2004, Organizaţia Judeţeană Argeş a dobândit pesonalitate juridică şi statutul de
asociaţie de utilitate publică cu acordul UNCMRR.
Strucura asociativă judeţeană Argeş a fost parte din UNCMRR de la înfiinţare şi până în anul
2008 când aceasta s-a transformat în asociaţie şi a contribuit la afirmarea valorilor morale ale
cadrelor militare în rezervă şi în retragere.Ne exprimăm în continuare speranţa că, împreună cu

Biroul Central Permanent al ANCMRR, vom găsi o soluţie de colaborare aşa cum se întâmplă şi cu
alte filiale judeţene care au statut de asociaţie.
Începând cu anul 2010, prin Hotărârea de guvern nr. 467 din 12 mai 2010, a fost instituită
„Ziua Rezervistului Militar”, care se va sărbători în fiecare an la 31 mai.

A șasea Adunare Generală Anuală s-a desfăşurat în 24 martie 2013



Consiliul Director ..................................….. 15 membri
Comisia de cenzori ……………………....…. 3 membri

La conferinţa anuală au participat reprezentanţii administaţiei locale, comandantul
garnizoanei Piteşti, comandanţii structurilor militare din judeţul Argeş şi reprezentanţii massmedia și președinții structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere din
Prahova, Teleorman și Mureș.

Fotografiile membrilor Consiliului Director aleşi în adunarea anuală din 24 mai 2013
CONSILIUL DIRECTOR
AL ASOCIAŢIEI,, ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ ARGEŞ “ BASARAB I
Membri Consiliului Director

Membri supleanţi ai Consiliului Director

Col.r.Ţânţarcu Ale xandru
Col.r. Catinca Ion
Col.r. Stoica Ilie
Col.r Brezan Ion
Gl.bg.r. Balaban Marius
Col.r. Dobre Anghel
Lt.col.r Dulca Dan
..........................................
Lt.col.r. Trăilă Mihai
Lt.col.r. Neagu Mihai

Membri Consiliului Director
(consilierii pe domenii de activitate)

Col.r.
Croitoru Emil

Prof.
Ghinea Cornelia

Col.r.
Boţilă Dumitru

Cpt.
Dinu Tudor

Col.r.
Cârste Petre

Plut.adj.pr.
Arsenescu Dan

Col.r.
Ionică Ion

Col.r.
Banu Marin

Lt.col.r.
Crăciun Marin

Ciucă Mioara

Aceste repere istorice ne îndreptăţesc să considerăm că aniversarea a 25 de ani de la
înfiinţarea asociaţiei cadrelor militare în rezervă şi în retragere din judeţul Argeş, constituie un
eveniment major în viaţa tuturor membrilor.
Ne exprimăm întreaga consideraţie pentru cei care au creat istoria asociaţiei şi suntem
convinşi că tradiţiile rezerviştilor militari din judeţul Argeş, proveniţi din Ministerul Apărării
Naţionale, vor fi continuate de generaţiile care urmează.

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Militari
- unitate de întrajutorare a cadrelor militare în rezervă şi în retragere C.A.R-P.M. Piteşti a fost înfiinţată din initiativa unui grup de cadre militare în rezervă şi
retragere, membri ai Asociaţiei Judeţene Argeş,, Basarab I,, a CMRR.
Ca unitate de întrajutorare, CAR-PM ‚ a constituit, constituie şi va constitui şi în viitor
principala instituţie financiară nebancară din judeţul Argeş al cărui principal rol va fi de a
sprijini pensionarii militari şi familiile acestora.
Necesitatea înfiinţării acestei instituţii a fost confirmată de creşterea accentuată a
numărului de membri, la ora actuală fiind aproape 1350 de membri, iar fondul social este de
peste 1.500.000 lei.
Creşterea numărului de membri a fost stimulată şi de promptitudinea cu care au fost
acordate împrumuturile, de ajutoarele acordate celor care au avut nevoie (deces şi boală) şi
de scăderea dobânzilor plătite pentru împrumuturile acordate.
Prevederile statutului C.A.R. permit ca şi membrii de familie ai pensionarilor militari
să fie membri ai C.A.R., prevedere care a dat posibilitatea acestora să realizeze o serie de
investiţii, cu consecințe faste pentru înbunătățirea condiţiilor de viaţă.
Funcţionarea C.A.R. se realizează prin spiritul de corectitudine din partea tuturor
membrilor care constă în returnarea la timp a ratelor, fapt care determină posibilitatea
rezolvării oportune a tuturor cererilor de împrumut, eliminându-se în totalitate problema
litigiilor sau a nemulţumirilor.
Activitatea din prezent a C.A.R-P.M. se bazează pe munca tuturor celor care au condus
până în prezent toate acţiunile ce au rezultat din rolul şi atribuţiile statutare ale acestora.
În semn de recunoştinţă trebuie să-i amintim pe toţi cei care au condus şi îndrumat
activitatea C.A.R-P.M. de la înfiinţare până în prezent.
29.11.1991- 17.02.1997 - mr.(r) Stegaru Gheorghe;
17.02.1997- 21.01.1998 - col.(r) Durlă Nicolae;
21.01.1998- 21.01.2004 -col.(r) Dobre Nicolae;
21.01.2004- 25.08.2005 - col.(r) Antoniu Florin ;
25.08.2005- col.(r) Brezan Ioan.
Conducerea actuală a CAR-PM este format din:
1. Col.(r) Brezan Ioan-președinte
2. Șerban Maria-contabil șef
3. Nica Maria-secretar executiv
4. Lt.col.r.Neagu Mihai-casier
5. Dumitru Marilis Luiza-contabil
6. Badea Oana-Valentina -inspector personal și operator calculator
Comisia de audit :
1. Buidan Florica – preşedinte;
2.lt.col.r. Boureanu Ion - membru;
3.cpt.r. Badea Mihail – membru.
În activitatea membrilor Colegiului Director au fost în atenţie următoarele principii:
preocuparea deosebită pentru cheltuirea cu atenţie a fondurilor destinate
administrării C.A.R.;

încadrarea tuturor funcţiilor cu personal calificat conform Legii contabilităţii şi
normativelor elaborate de Ministerul Finanţelor şi a statutului propriu;
urmărirea restituirii împrumuturilor la timp;
După obţinerea personalitaţii juridice, colaborarea cu Asociaţia Judeţenă Argeş – s-a
desfăşurat şi se desfăşoară în foarte bune condiţii.

Scurt istoric al înfiinţării CAR-PM

Statistica
membrilor CAR-PM Pitești
Numărul membrilor CAR-PM existenți la 31.12.2014

1.230

Numărul membrilor CAR-PM existenți la 31.12.2015

1.350

Casa de Ajutor a Pensionarilor Militari Piteşti se înscrie ca o realizare importantă a
asociaţiei, un reper moral şi material pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere şi
familiile acestora.

Cimitirul Militar Piteşti

Parcela militară din Cimitirul Municipal „Sfântul Gheorghe” Piteşti a fost
dată în folosinţă în anul 1999. Este amplasată pe un teren din vecinătatea
Cimitirului Eroilor şi a fost concesionată de Primăria Municipiului Piteşti.
În prezent administrarea cimitirului este asigurată de către Asociaţia
Judeţeană Argeş Basarab I a CMRR în colaborare cu Filiala Judeţeană Argeş a
ANVR şi cu sprijinul comandanţilor structurilor militare din Garnizoana Piteşti.
Personalităţi înhumate în Cimitirul Militar Piteşti
* Marele fotbalist NICOLAE DOBRIN
În anii 1966, 1967 şi 1971 a fost desemnat oficial cel mai bun fotbalist al ţării. Dobrin a
fost numit de admiratorii săi „Prinţul din Trivale”.
*Gl.bg.(r) ing. DUMITRU FLOREA
În perioada 2005-2009 a fost preşedintele asociaţiei şi a coordonat lucrările de
costrucţie a Capelei mortuare.
*Col.(r) IONEL BALABAN
A fost ofiţer activ al armatei române în perioada 1941-1959 şi a participat la cel de al
doilea război mondial.
După terminarea războiului şi-a urmat cariera militară îndeplinind funcţiile de
comandant de regiment, şef de artilerie şi locţiitor al comandantului diviziei din Moldova.
După ieşirea la pensie, a activat în cadrul Asociaţiei Veteranilor de Război, o perioadă fiind şi
preşedintele acesteia.
*Gl.bg.(r) PINTILIE GICĂ
În perioada 1997-2009 a fost preşedintele ANVR-Filiala Județeană Argeș şi a coordonat
lucrările de costrucţie a Cimitirului Militar Pitești și al Capelei mortuare.

Capela Militară Pitești
A fost construită în parcela Militară din Cimitirul Municipal Piteşti „Sfântul Gheorghe”
prin contribuţia cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi din sponsorizări.
În anul 2007 a fost dată în folosinţă şi inclusă în patrimoniul asociaţiei la valorea de
impunere de 99.156,76 conform actului final de recepţie.
În anul 2009 a fost terminată amenajarea interioară din fondurile asociaţiei şi din
donaţii. Capela mortuară a fost racordată la sistemul de joasă tensiune şi la reţeaua de apă.
Valorea de patrimoniu a Capelei Mortuare la 31.12. 2009 era de 102.297,80.

Aspecte de la sfinţirea capelei de către preotul garnizoanei Piteşti
Matei Gheorghe

Construirea Capelei Mortuare a fost posibilă şi datorită efortului deosebit depus de
colegii noştri col(r) Constantin Dobre, col.(r) Sima Vasile, gl.bg.(r) ing. Dumitru Florea,
col.(r) Neacşu Aurelian, col.(r) Dobre Anghel, gl.bg. Dogaru Vasile şi Cpt.(r) Pietrăreanu Ion
fost director al CPL Piteşti.
În anul 2004 a fost construită Troiţa cu hramul „Sfântul Gheorghe” prin contribuţia
personală a domnului col.(r) Sima Vasile

În anul 2012 prin eforturile depuse de asociație, sprijinui deosebit al doamnei Ciucă Mioara membră a Consiliului Director(văduva col.r. Ciucă Ion) și familiei inginer Dan Ciucă și
arhitect Vasilica Ciucă a fost construită clopotnița Capelei militare. Sponsorizarea familiei
Ciucă a fost de 20.800 lei.

Clopotul a fost achiziţionat de către asociaţia noastră din fonduri proprii, sponsorizări şi
donaţii. Firma producătoare : SC TURBONEF S.R.L RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Director are o structură care se ocupă de funcţionarea capelei mortuare şi a
parcelei militare din Cimitirul „Sfântul Gheorghe”.
Cpt.(r) Dinu Tudor- administrator
Pentru asigurarea unor servicii operative, Consiliul Director, pe bază de licitaţie, a încheiat
un contract de parteneriat cu firma „Casa funerară Dumitru ,,I.I.DENCOV ADINA “

În loc de încheiere,
Dorim ca „File de jurnal” să devină în viitor revista de suflet a cadrelor
militare în rezervă şi în retragere din judeţul Argeş. Ne propunem ca
evenimentele prezentate în paginile jurnalului să evoce activitatea asociaţiei şi a
membrilor săi dincolo de orice barieră.
Uneori renunţarea pare o idee bună, înfrângerea inevitabilă, iar
retragerea singura soluţie.
Întrebarea este: „cum vom reacţiona în această situaţie?”
Răspunsul: „un nou început”. Să ne acordăm şansa de a fi fericiţi, să nu
mai aşteptăm trişti ca viaţa noastră să se stingă. Să încleştăm pumnii şi să
luptăm pentru idealurile noastre, pentru a nu pierde ultima speranţă.
,, Viaţa fiecăruia dintre noi este istorie”.

Cu onoare,
Col.(r) Ion Catinca
Prim-vicepreşedintele Asociaţiei

Simbolul Asociației

BASARAB I ÎNTEMEIETORUL

BASARAB I (1310-1352) este domnitorul de care se leagă unificarea
formațiunilor politice dintre Dunăre si Carpați, întemeind statul liber
al Țării Romanești, denumit prin tradiție si Întemeietorul.
Stăpân mai întai pe ținutul Câmpulungului și Argeșului, Basarab și-a
extins treptat autoritatea asupra celorlalți feudali locali, procesul de
constituire a statului încheindu-se în primul sfert al secolului XIV.
În afară de Oltenia și de Muntenia, sub stăpânirea lui BASARAB I se
găsea și teritoriul de la nord de gurile Dunării și care va fi numit,
după numele domnitorului, Basarabia (este vorba despre sudul
Basarabiei de astăzi), de unde i-a alungat pe tătari intre anii 1324 si
1328. BASARAB I a fost întemeietorul dinastiei care se va afla la
conducerea țării Românești până în secolul al XVI-lea.

