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AsociaAsociaţţia  ia  
,,Organiza,,Organizaţţia Judeia Judeţţeaneanăă ArgeArgeşş ,, Basarab I ,, Basarab I 

a Cadrelor  Militare în Rezerva Cadrelor  Militare în Rezervăă șși în Retragerei în Retragere
--asociaasociaţţie de utilitate publicie de utilitate publicăă--

Deviza asociaţiei :
Cinste și Onoare Armatei Române!
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ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ
În conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei –ediția 2013, capitolul V,  art. 22 al.1 

pct. b şi al.2 se convoacă adunarea generală anuală pentru prezentarea raportului de activitate.
DATA … 23 .03.2017

ORA……    11.00
LOCAŢIA … Sala de festivităţi a Cercului Militar PiteștiLOCAŢIA … Sala de festivităţi a Cercului Militar Pitești

ORDINEA DE ZI:
1.Raportul Consiliului Director al Asociației Judeţene Argeş ,,Basarab I’’ a C.M.R.R. în perioada

martie 2013-martie 2017
Col.rtr.Ţânţarcu Alexandru Prezentare video col.rtr. Ion Catinca

2.Raport cu privire la  situaţia financiară în perioada 2013-2017 și  aprobarea Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.
contabil col.rtr. Rezmiveș Ștefan

3.Adoptarea obiectivelor Asociaţiei Judeţene Argeş ,,Basarab I’’ a Cadrelor Militare în Rezervă şi3.Adoptarea obiectivelor Asociaţiei Judeţene Argeş ,,Basarab I’’ a Cadrelor Militare în Rezervă şi
în Retragere în perioada 2013-2017 și aprobarea programului de activitate pentru anul 2017

Col.rtr. Catinca Ion
4.Raportul comisiei de audit pe anul 2016.  

Economist Șerban Maria
5.Raportul președintelui CAR-PM Pitești cu privire la activitatea desfășurată în perioada 2013-

2017.
Col.rtr. Ioan Brezan-peședintele CAR-PM

6. Prezentarea şi susţinerea Apelului adresat Parlamentului României pentru actualizarea6. Prezentarea şi susţinerea Apelului adresat Parlamentului României pentru actualizarea
pensiilor mililtare în vederea eliminării discriminării făcute pesionarilor militari care au ieşit la 

pensie până în anul 2007.
Col.rtr. Ilie Stoica

7.Alegerea președintelui ,Consiliului Director,Biroului Operativ, Comisiei de cenzori, Comisiei de 
etică și administratorului Capelei Militare.



Deviza Asociației ,,Cinste și onoare Armatei Române”

Asociatia ,,Organizatia Judeteana Arges
,,Basarab I” a CMRR 

RAPORTUL
de activitate al Consiliului Director  al 

Asociatiei Judetene Arges ,,Basarab I “  a Cadrelor
Militare in Rezerva si in Retragere în perioada

14 martie 2013-23 martie 2017
Stimati invitați si membri ai asociației,

Col.r. Alexandru ŢÂNŢARCU
Preşedintele Asociaţiei 

Stimati invitați si membri ai asociației,
În conformitate cu prevederile Statutului, art.22 şi art.26  

prezint activitatea desfasurată de Consiliului Director în perioada
14 martie 2013-23 martie 2017

În perioada analizată, asociaţia judeţeană s-a aşeazat pe
baze solide, durabile , asigurand tuturor membrilor cadrul necesar
pentru exprimarea opiniilor şi o participare activă la acţiunile
planificate.planificate.

Din analiza activitatilor desfasurate rezultă că pe
ansamblu în perioada 2013 -2017 s-a obtinut succese care ne dau
certitudinea, că şi in viitor, avem asigurate conditiile pentru o 
crestere calitativa a managementului in actiunile pe care le 
intreprindem.
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Prestigiul instituţional al asociaţiei este dat 
de oamenii minunaţi care pe baza liberului 
consimţământ au dorit şi doresc să devină 
membrii unei structuri asociative care în 

perioada 2013-2017 a dovedit echilibru şi  a perioada 2013-2017 a dovedit echilibru şi  a 
practicat un management performant în 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

destinate vârstei a 3 a. 

Col.r. Alexandru ŢÂNŢARCU
Preşedintele Asociaţiei Preşedintele Asociaţiei 
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Am sprijinit şi vom sprijini în continuare
demersurile structurilor asociative din 
domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi
siguranţei naţionale pentru o informare
corectă a opiniei pubilice despre legimititateacorectă a opiniei pubilice despre legimititatea
cu privire la pensile militare de stat şi
actualizarea acestora.

În concepția noastră, pensile  militare de 
stat  trebuie să acoperă riscurile activităţii în
cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, interzicerea sausiguranţă naţională, interzicerea sau
restrângerea exerciţiului unor drepturi şi
libertăţi din Constituţia României, aşa cum sunt
prevăzute în legi, regulamente şi ordine,  
precum şi pierderile de venituri datorate
invalidităţii, bătrâneţii şi decesului. Dreptul
la pensii şi asigurări sociale pentru militari şila pensii şi asigurări sociale pentru militari şi
funcţionari publici cu statut special să fie  
garantată în continuare de  statul roman 
indiferend de guvern sau orientare politică.
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Membrii asociaţiei  la 23 martie 2017 

-Total membri  înscrişi în evidenţă  ...........1169
-decedați........................253
-retrași...........................119
-mutați în alte asociații....14
- membrii activi .............783

-generali.........................8

In perioada 2013-2017  s-au 
înscris în asociaţie 132 membri
Ianuarie-martie 2017-generali.........................8

-ofițeri............................362
-maiștri militsri................51
-subofițeri........................215
-membrii susținători.........147

Ianuarie-martie 2017
s-au înscris 34 de 

membri
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Pe baza propunerilor aprobate de către  Consiliul
Director , cu ocazia sărbătorilor naţionale, au fost 
inaintate in gradul urmator prin ordine al 
Ministrului Apararii un nr . de 40 de cadre militare in 
rezerva si in retragere.

Pentru cei decedaţi am acordat ajutoare de 
inmormântare , o coroana de flori , sprijin prin firma
de specialitate cu care cooperăm pentru organizarea
funerarilor si a parastaselor la preţuri convenabile la 
Cercul Miltar Piteşti prin popota de garnizoană.

Conform art.7 din Statut , în perioada analizată

Cunoaştem permanent situaţia celor bolnavi şi ne 
interesăm  de starea lor de sănătate prin telefoane , 
vizite la spital sau domiciliu iar pentru cei interesaţi 
ocuparea unor locuri in azilele pentru persoanele
varstnice.

Conform art.7 din Statut , în perioada analizată
am incercat să găsim modalităţi mai eficiente prin care
să contribuim la îmbunataţirea protecţei sociale a
membrilor asociaţiei şi a familiilor acestora . 8



Cu onoare si respect , în calitatea
mea de preşedinte al asociaţiei doresc
acum la final de mandat să adresez sincere
mulţumiri membrilor consiliului director ,
prim-vicepreşedintelui col.r. Ion Catinca,
vicepreşedinţilor col.r. Stoica Ilie si col.r.vicepreşedinţilor col.r. Stoica Ilie si col.r.
Botilă Dumitru, preşedintelui CAR-PM
Piteşti, col.r. Brezan Ion , pentru colaborare
si spiritul de fairplay manifestat in timpul
celor 4 ani de mandat.

Plt.adj.pr. 
Dumitru D.

Compartimentul fianciar contabil

Col.rtr. 
Rezmiveș Ș. Ec. Șerban M. Slt.rtr. 

Iordache C.

Membri Consiliului Director 
(consilierii pe domenii de activitate)

Col.r.
Boţilă Dumitru 

Col.r.
Cârstea  Petre 

Col.r.
Banu Marin

Col.r. 
Ionică Ion 

Col.r.
Croitoru Emil 

Membrii  Consiliului Director 

Col.r.Ţânţarcu Ale xandru 
Col.r. Catinca Ion 
Col.r. Stoica Ilie 

CONSILIUL  DIRECTOR 
AL ASOCIAŢIEI,, ORGANIZAŢIA  JUDEŢEANĂ  ARGEŞ “  BASARAB I

Dumitru D.Rezmiveș Ș. Ec. Șerban M. Iordache C.

Comisia de etică
Prof.
Ghinea Cornelia 

Cpt. 
Dinu Tudor 

Plut.adj.pr. 
Arsenescu Dan 

Lt.col.r. 
Crăciun Marin

Ciucă Mioara

Gl.bg.rtr. Neagoe I. Col.rtr. 
Dobre A.

Col.rtr. Pleșa I.

Membrii supleanţi ai  Consiliului Director 

Col.r. Stoica Ilie 
Col.r Brezan Ion 
Gl.bg.r. Balaban Marius
Col.r. Dobre Anghel
Lt.col.r Dulca Dan
Col.rtr. Nedelcu Mircea
.......................................... 
Lt.col.r. Trăilă Mihai 
Lt.col.r. Neagu Mihai 
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Col.rtr.
Ghorghe OlteanuGhorghe Olteanu
Ofițer de artilerie 

la venerabila vârstă de 90 de ani



Col.rtr.Stăncuțu Gheorghe-
Președintele Organizației Județene  Prahova

,, Aurel Vlaicu ,, a CMRR

Particip de 8 ani consecutiv la activitățile asociației pe 
care o consider cea mai puternică din țară ca număr de care o consider cea mai puternică din țară ca număr de 
membrii, dar mai ales ca management în planificarea și 
desfășurarea acțiunilor destinate vârstei a III-a.Îmânează 
din partea  organizației  o diplomă de merit.



Cele mai tinere membre ale asociației
Subofițeri femei din arma Comunicații și Informatică



Col.rtr. Stan IonCpt.rtr. Dinu Tudor
Col.rtr. Boțilă Dumitru

Col.rtr. Stan Ion
Gl.bg.ing .dr. Anton Constantin



Foto reporter – Nicu Bute



Colaborare excelentă cu structurile 
administraţiei locale şi instituţiilor de cultură

Dr. DAN MANU
Pre;edintele Consiliului Județean Argeș

CRISTIAN SOARE
Prefectul Judeţului Argeş

CORNEL IONICĂ
Primarul municipilui Piteşti

Lect.univ.dr. CORNEL POPESCU
Directorul Muzeului Jude țean Argeș

Lect.univ.dr. MIHAELA STĂNCIULESCU
Biroul Teritorial Piteşti al instituţiei 

Avocatul Poporului

ANVR ANCE,,RM,,
Filiala Judeţeană ArgeşFiliala Judeţeană Argeş  

Asociaţia Culturală ,,Mihai Viteazul 
Corul Veteranul Militar”

Fanfara "Argeşul" 
a Teatrului "Alexandru Davila" 

Ion Georgescu  
Primarul oraşului Mioveni

Gheorghe Stancu
Primarul Comunei Bascov 

Octavian Sachelarie
Directorul  Bibliotecii 

Judeţene Arges 
56

Dr.IUSTIN DEJEANU
DirectorL Muzeului Goleşti. 

CRISTINA BOȚOGHINĂ
director interimar Centrul de Cultură 

”Brătianu” 12

Colaborare excelentă în 
perioada 2013-2017  cu 
instituțiile administrației de 
stat, de cultură și 
învățământ, instituțiile 
financiare, structurile 

Structură teritorială a Asociaţiei 
Naţionale a Veteranilor de Război . S-a 
constituit în anul 1990, pe principiul 
teritorial cu un numar de 7.093 de membri.

Structura teritorială a                                   
Asociaţiei Naţionale  Cultul Eroilor

,,Regina  Maria,, .S-a constituit 
în anul 1991 ca departament al 

Asociației Județene Argeș a CMRR 

Gl.mr.r. Niţu Marin-Stan 
Preşedintele Filialei
Judeţene Argeş -ANVR

Ec.  Ștefan Alexandrescu
Președintele Filialei 54

Preşedinte asociaţie 
Vasile MANDU

Fanfara "Argeşul" a Teatrului "Alexandru
Davila"  continuă tradiţia Muzicii militare din 
garnizoana Piteşti care la 01 ianuarie 2006 şi-
a luat rămas bun de la locuitorii oraşului şi a 
fost redistribuită altor garnizoane .Fanfara
reuneşte 15 muzicieni profesionişti cu studii de 
specialitate şi cu o ţinută (uniformă) ce le 
permite să participe în judeţ şi nu numai, la 
desfăşurarea unor activităţi specifice: Dirijorul Corului

Col.rtr. Nicolae PERNIU
55

financiare, structurile 
militare, asociații și fundații 
constituite în mod legal.



Raport cu privire la  situaţia financiară în
perioada 2013-2017 și  aprobarea Bugetului de 

Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.
Contabilul Asociației SITUATIE CENTRALIZATOARECol.rtr.

Ștefan REZMIVEȘ

Contabilul Asociației

Nr.
crt.

CONT SPECIFICAŢIE ANUL
2013

ANUL
2014

ANUL
2015

ANUL
2016

FEBRUARIE
2017

1 Clasa 700 TOTAL VENITURI 23168 24764 25283 24260 9421

SITUATIE CENTRALIZATOARE
31.12.2013 – 28.02.2017
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2 Clasa 600 TOTAL CHELTUIELI 17491 18009 29078 24141 7645
3 1201 DIF.ÎN PLUS ( credit ) 5678 6754 0 119 1776
4 1201 DIF.ÎN MINUS ( debit ) 0 0 3795 0 0
5 Clasa500 FOND FINANCIAR 7168 8604 7793 8472 12554
6 Clasa100 REZERVE 105090 106149 106157 102482 104257

TOTALURI - 158595 164280 172106 159474 135653



Col.rtr. Ion CATINCA
Prim-vice-președintele Asociației

- Proiecte social-culturale-
ce vor fi desfășurate în perioada 2017-2021– de către Asociația

,, Organizația Județeană Argeș “ Basarab I a CMRR

În concordanță cu responsabilităţile ce ne revin din Statutul Asociației , Consiliul Director şi-a propus înÎn concordanță cu responsabilităţile ce ne revin din Statutul Asociației , Consiliul Director şi-a propus în
perioada 2017-2021, ca în baza principalelor obiective, strategii şi opţiuni manageriale să îşi structureze

activitatea pe proiecte care să răspundă nevoilor membrilor asociației, posibilităților materiale și
financiare și prevederilor Legii 145/2002 referitoare la statutul de utilitate publică care completează OG 

26/2000.
În periaoda martie 2017-octombrie 2017  vor fi  reînoite  convențiile de colaborare cu  structuri asociative 

, instituții  ale administrației publice , de cultură și de învățământ . 19



RAPORT  DE  ACTIVITATE AL COMISIEI DE 
CENZORI 

din data de 15 februarie 2017

Col.r. Ciucă Maria
Membru al 

Comisiei de Cenzori

din data de 15 februarie 2017
În conformitate cu prevederile Statutului

ASOCIAȚIEI Județene Argeș,, Basarab I a CMRR Comisia
de cenzori va prezinta Raportul de activitate privind
îndeplinirea atribuţiunilor prevăzute în statut la art.38 cu
referire la îndrumarea şi controlul activităţii economico-
financiare a asociației desfăşurată în anul 2013, în scopul
identificării modului cum au fost utilizate fondurile,identificării modului cum au fost utilizate fondurile,
respectarea disciplinei financiare şi respectarea actelor
normative în vigoare, elaborate de către Ministerul
Finanţelor Publice.
........................................................................
............... 20



Bilanţul activităţii pe anul 2016 şi 
principalele obiective pentru anul 2017.

Obiectivul important al activităţii CAR-PM Piteşti ÎN ANUL 2016,   l-a  constituit îmbunătăţirea 
protecţiei sociale şi extinderea ariei acestui obiectiv, pentru ca un număr tot mai mare de membri 

să beneficieze de împrumuturi  care să contribuie la creştera calităţii vieţii  famiilor  acestora .

principalele obiective pentru anul 2017.
DATE STATISTICE DIN RAPORT:

Numarul de membri…………………...... 1184
Numărul membrilor primiti -2017... 161
Numărul membrilor scoşi -2017..........37

( decedaţi ....12)
fond social....................2.774.206
fond de rezevă...............    22.000
fond de ajutor...............     62.566

Pensionari Militari Piteşti 

Conducerea CAR-PM  
Pitești 2016
Col.(r) Brezan Ioan – fond de ajutor...............     62.566

..................................................................
total .........................2.858.772

depozite  BCR.............................301.419
cont curent..................................3.757

Imprumuturi de restituit...........2.547.305
....................................................................

Col.(r) Brezan Ioan –
preşedinte

Badea Oana -Valentina –
inspector personal și operator 

calculator
Șerban Maria –contabil 

șef
Dumitru Marilis- Luiza –

contabil
Lt.col.r. neagu Mihai -

Anul Inscrisi Retrasi Total    Total 
general

1991 52 2 50 50
2017 161 37 124 1184

Lt.col.r. neagu Mihai -
casier  

Nica Maria -secretar
Comisia de audit :

1. Buidan Florica –
preşedinte;
2. Boureanu Ion -
membru;

3. Badea Mihail – membru. 21



Mesaje , dezbateri, propuneri 

Lect.univ.dr. 
Mihaela Stăncilescu

Avocatul Poporului Argeș

Lt.col. 
Mândrță Constantin

Locțiitor Comandantul 
Garnizoanei Pitești

Comandor rtr. 
Cococeanu Octavian 



Col.rtr. 
Cruceană Mihai 
Președintele 

Col.rtr. 
Bratu Ion

Mandu Vasile
Corul Veteranilor

Col.rtr. 
Stăncuțu Gheorghe

Împreună de celelate structuri asociative din judeţul Argeş să facem front comunÎmpreună de celelate structuri asociative din judeţul Argeş să facem front comun
pentru a ne apăra drepturile , pentru respectarea onoarei şi demnităţii celor care o viaţă
întreagă au slujit cu devotement patria.Sunt de acord cu activitatea Consiliului Director şi
vă cer sprijin pentru activarea asociației ,,Pro-Patria,, înființată în anul 1991

Col.rtr. Ion Bratu.



Lt.col. 
Bâzu Octavian
UM01714 Pitești

Gl.mr.rtr. 
Nițu Stan 

Președintele ANVR-
Filiala Argeș

Col.rtr. 
Brezan Ioan

Președintele CAR-PM Pitești

Mărturisesc sincer că asociaţia din care dumneavoastră faceţi parte are un rol important în viaţa şi 
activitatea cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi constituie un ajutor deosebit pentru filiala pe care o 
reprezint.  Membrii Consiliului Director s-au implicat permanent în acţiunile desfăşurate cu  veteranii de 
război la Cercul Militar Piteşti şi în localităţile judeţului Argeş.

Gl.mr.rtr. Nițu Stan Veteran de război



AsociaAsociaţţia  ia  
,,Organiza,,Organizaţţia Judeia Judeţţeaneanăă ArgeArgeşş ,, Basarab I ,, Basarab I 
--Cadre  Militare în Cadre  Militare în RezervRezervă şi în Retragereă şi în Retragere--

--asociaasociaţţie de utilitate publicie de utilitate publicăă--

Apelul

col.rtr. Ilie  STOICA
Vicepreședintele 

Asociației

Apelul
adresat Parlamentului României pentru

acceptarea amendamentelor  la  OUG  57/201, 
art. 40 în vederea eliminării discriminării

făcute pensionarilor militari care au ieşit la 
pensie până în anul 2007.pensie până în anul 2007.
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Col.rtr. Ilie STOICA 
Data şi locul naşterii: 02 mai 1948 , 

Hârsești ,Argeș

Curriculum Vitae

•Şcoala Militară de Ofiţeri de Artilerie “Aurel
Vlaicu”, Boboc-Buzău, 1983;Vlaicu”, Boboc-Buzău, 1983;
•Curs de perfecţionare ofiţeri de stat major, 
Bacău, 1987;
•Academia de Înalte Studii Militare–
Facultatea Aviaţie, Apărare Antiaeriană şi
Marină, 1991;
•Curs postacademic
Funcţii îndeplinite:

col.rtr. Ilie  STOICA

Funcţii îndeplinite:
•1983-1989–Şef de stat major al escadrilei I 
Aviaţie Vânătoare, Regimentul 86 Aviaţie
Vânătoare, Feteşti;
•1989-1991–Ofiţer studentlaAcademia de Înalte
Studii Militare;
•1991-1995–Asistent universitar la Catedra de 
aviaţie, Academia de Înalte Studii Militare;col.rtr. Ilie  STOICA

Președintele Asociaâiei ales în Adunarea 
generală  anuală din 23.03.2917

aviaţie, Academia de Înalte Studii Militare;
•1995-1998–Lector universitar la Catedra de 
aviaţie şi apărare antiaeriană, Academia de 
ÎnalteStudii Militare;
•1998-2003–

În perioada 2009-2017 a îndeplinit funcția de vicepreședinte  ala Asociației



Mesajul
președintelui Asociației Județene Argeș ,, Basarab I” a CMRR

Asociația Județeană Argeș ,,Basarab I” a CMRR 
ca  structură asociativă de utilitate publică și-a asumat ca 
misiune de credință și datorie de onoare , reprezentarea
intereselor și apărarea drepturilor legal cuvenite cadrelorintereselor și apărarea drepturilor legal cuvenite cadrelor
militare în rezervă și în retragere și ale famiilor acestora din 
județul Argeș

Prestigiul instituţional al asociaţiei este dat de oamenii 
minunaţi care pe baza liberului consimţământ au dorit şi doresc 
să devină membrii unei structuri asociative care în  cei 26 de ani 
de existență a dovedit echilibru şi  a practicat un management 
performant în organizarea şi desfăşurarea activităţilor performant în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
destinate vârstei a 3 a.

Alături de celelalte structuri asociative ale cadrelor 
militare în rezervă și în retragere provenite din Ministerul 
Apărării Naționale vom folosi toate căile legale pentru protecția 
socială și asigurării condițiilor de stare socială și de viață 
decentă  a rezerviștilor militari și famiilor acestora ca urmare a 
exercitării serviciului militar ca profesie.exercitării serviciului militar ca profesie.

Cu stimă și respect adresăm instituțiilor de stat  locale, 
parlamentarilor argeșeni,  partidelor și oamenilor politici să ne 
susțină în demersurile legitime pentru  respectarea  onoarei și 
demnității, pentru eliminare tedințelor de denigrare a celor care 
și-au indeplinit serviciul militar sub drapelul țării.



Aprecieri  și mulțumiri pentru domnul col.rtr. Alexandru 
ȚÂNȚARCU –Președinte al Asociației în perioada 2009 -2017-

În perioada 2009-2017 domnul col.rtr. Alexandru 
ȚÂNȚARCU în calitate de președinte al Asociației  ȚÂNȚARCU în calitate de președinte al Asociației  
împreună cu membrii Consiliului Director  a reuşit 
să întărească unitatea, coeziunea şi autoritatea 
Asociației ,să ne facem cunoscuţi în ţară şi în 
străinătate, să apărăm cu fermitate interesele, 
onoarea şi demnitatea cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere din  județul Argeș, să Col.rtr. Ilie Stoica –

Președintele Asociației  ales în
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rezervă şi în retragere din  județul Argeș, să 
desfăşurăm o activitate diversificată şi 
eficientă în spiritul devizei,

,, CINSTE ȘI ONOARE ARMATEI  ROMÂNE.”

Președintele Asociației  ales în
23.03.2017



AsociaAsociaţţia  ia  
,,Organiza,,Organizaţţia Judeia Judeţţeaneanăă ArgeArgeşş ,, Basarab I ,, Basarab I 
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Hotărârea
Consiliului Director al Asociaţiei Judeţene  
Argeş,,Basarab I” a CMRR din  16.03.2017

În  conformitate cu prevederile Statutului 
Asociaţiei , în sedinţa din  16 martie  2017, Asociaţiei , în sedinţa din  16 martie  2017, 

Consiliul Director a hotărât în unanimitate de 
voturi , acordarea titlului de
,,Membru de onoare’’

al Asociaţiei Judeţene Argeş ,,Basarab I’’a CMRR
Domnului

col.rtr. Alexandru ȚÂNȚARCU
Președinte al Asociației în perioada 2009-2017

Prim-vicepreședinte
Col.rtr. Ion Catinca
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Videoclip realizat de 
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Col.rtr. Ion CATINCA , Prof. Cornelia GHINEA, 
Foto-Nicu BUTE
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