
 

 

Communicate Ianuarie 2019 

 

 

Comunicat nr.1/2019 

Mesajul președintelui asociației  

Prestigiul instituţional al asociaţiei este dat de oamenii minuna ţi, care pe baza 
liberului consimţământ au dorit şi doresc să devină membrii unei structuri 

asociative, care în perioada 1991-2018 a dovedit echilibru şi  a practicat un 
management performant în organizarea şi desfăşurarea activităţilor destinate 

vârstei a 3-a. 
În anul 2019 sărbătorim evenimente deosebite  din  istoria țării  și armatei române: 
100 de ani de la înființarea ,,Societății Mormintele Eroilor Căzuți în Război-12.09.1919; 100 de 
ani de la înființarea armei tancuri în armata român ă-01.08.1919; 45 de ani de la inaugurarea 

Trasfăgărășanului-1974; 01.01-30.06.2019-Pre ședenția Consiliului European;  
Vă informăm, dragi camarazi, că în asociație, în perioada 1991-2018 sau înscris 
1306 membri și membri susținători.  La 31.12.2018 reprezent ăm interesele a 884 
de membri cotizanți și de onoare  astfel:11 generali, 383 ofi țeri, 56 maiștri militari, 
247 subofițeri, 187 membrii susținători. 
În anul 2018 s-au înscris în asocia ție  84 de membri.Asocia ția are o puternică 
structură de femei, 210, din care peste 60 de cadre militare în rezerv ă și retragere 
femei. 
              Am convingerea că în  anul 2019   vom realiza cu sprijinul dumneavoastr ă 
generoasele scopuri cuprinse în statutul asocia ţiei, 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 fa ţă de interesele 

şi preocupările vârstei a treia. 

                           Președintele Asociației Col.rtr. Stoica Ilie 

 



 

 

Comunicat nr.2/2019 

 

În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Director din decembrie 2018 
Asociația,,Organizația Județeană Argeș,, Basarab I a CMRR-asocia ție de utilitate 
publică a semnat protocolul de aderare la FORUMUL STRUCTURILOR ASOCIATIVE  
ALE  MILITARILOR  DIN  SISTEMUL DE AP ĂRARE, ORDINE  PUBLIC Ă, SECURITATE  
NAȚIONALĂ ȘI ADMINISTRAȚIEI  PENITENCIARELOR (Forumul SAMSAOPSNAP)  

 
  
 Vă invităm să aderați la 

FORUMUL SAMSAOPSNAP 
 
Am onoarea să vă salut. 
 FORUMUL STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL DE 

APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ, SECURITATE NAȚIONALĂ ȘI ADMINISTRAȚIEI PENITENCIARELOR 
(Forumul SAMSAOPSNAP) format din militari activi, în rezerv ă și în retragere, vă invită să 
aderați, în urma analizei ce o ve ți face în forul conducător al ligii/ asociației/ fundației/ 
sindicatului/ uniunii/ casei de ajutor reciproc/ organiza ției județene/grupului, din care face ți 
parte, prin semnarea protocolului ata șat mai jos. Această platformă de acțiune comună s-a 
constituit pentru apărarea drepturilor noastre în general, cât și în particular, pentru fiecare 
categorie de personal, civili, solda ți și gradați permanenți, elevi, studenți, cadeți, subofițeri, 
maiștri militari, ofițeri și generali. Această formă de unitate a militarilor a rezultat din situa țiile 
delicate, în care structurile noastre s-au aflat când au participat la discu ții și negocieri cu 
decidenții, fie politici, fie militari, fiecare în parte, separat. Majoritatea dintre deciden ți ne-au 
întrebat: Pe cine reprezent ăm?.Câte asociații reprezentăm și le ducem mesajul?.Câti oameni 
avem în spate? Iar unii câte voturi le putem aduce. FORUMUL este o platform ă apolitică pentru 
că TOATE PARTIDELE POLITICE ȘI-AU BĂTUT JOC DE MILITARI și CIVILI. Din aceste motive și 
pentru a avea o reușită, considerăm că în cadrul FORUMULUI putem dezbate idei, ac țiuni etc, 
le armonizăm și le putem pune în practică. Aderarea la FORUM nu implic ă nici o cheltuială din 
partea structurilor asociative, structura nu- și pierde calitatea, conducerea sau orice altceva ce 
este prevăzut în statutul propriu. Structura nu este obligat ă să execute ceea ce s-a hotărât prin 



 

 

votul majorității. Cei în activitate nu pot folosi toate mijloacele de ac țiune ale celor în rezervă și 
retragere, căci sunt constrânși de legislația în vigoare. 

Subsemnatul, Lt.col.r. Drago ș Icleanu, Secretar al Asocia ției ROMIL, am fost 
desemnat de Conducerea executiv ă a FORUMULUI, în ședința din 03.10.2018, să duc la 
îndeplinire activitatea de aducere la cuno ștință a existenței FORUMULUI și a Protocolului ce 
urmează să îl semnați. 

Pentru orice problemă sau nelămurire nu ezitați să mă întrebați la adresele de mai 
jos sau să întrebați pe gl.bg. Nicolae Gropan- Pre ăedintele în exercițiu al FORUMULUI, și 
Președinte al Ligii pentru apărarea drepturilor pensionarilor military (LADPM), la adresa de 
email: < nicolae.gropan@yahoo.com  >. 

Modalitatea tehnică de semnare a documentului original de fiecare structur ă (aflată 
fie în București, fie în teritoriu) o vom analiza separat și o vom rezolva prin po ștă sau prin altă 
formă, de comun acord stabilită. 

Vă trimit o copie în format <.pdf> a Protocolului, semnat ă de primele 36 de 
structuri asociative. 

Cu respect, 
                 Dragos Icleanu 
                      Secretar 
               Asociatia "ROMIL"  
       Email: romilbuc@gmail com 
          Site: www.asociatiaromil.ro  
Blog:https://romilbucuresti1.blogspot.ro  
                  Tel:0744.133.212  
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Comunicat nr.3/2019 

Revelion 2019 

 Consiliul Director în parteneriat cu Restaurantul ,,Mirage Eventes,, Pite ști   și Formația de 
muzică de petrecere AMA din Pite ști  a organizat  o petrecere de vis cu ocazia,, Revelionului 
2019,,. La trecerea dintre ani au participat 130 de membri ai asocia ției care pe ritmul muzicii 
de calitate au petrecut clipe minunate de neuitat , 

momente speciale pentru camarazii care poart ă numele Sfântului Vasile sau care în luna 
ianuarie împlinesc o frumoas ă vârstă . La ora 00.00   cu paharele de șampanie am urmărit un 
splendid foc de artificii organizat de Prim ăria Municipiului Pitești. 

La mulți ani, fericire și sănătate în anul 2019! 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Comunicat nr.4/2019 

 

Această suma nu reprezintă o sponsorizare sau donație. 
Ea este, în esență, o parte a impozitului pe venit deja 
achitat, care poate fi direcționată de către fiecare 
cetățean în parte către entitatea dorită de acesta. prin 
redirecționarea a 2% din acest impozit plătit statului 
pentru pensia
model ANAF

CAMPANIA 2019 – REDIRECȚIONEAZA 2% 
JUDEȚEANĂ ARGEȘ,,BASARAB I

Orice contribuabil pensionar poate dispune direcționarea a 2% din impozitul pe 
venit, plătit statului, către orice organizație non
84, alin. 2 din Codul Fiscal). Practic, în acest fel, dvs. transmiteți statului modul în 
care doriți să fie cheltuită o parte din impozitul dvs. pe 

 

 

 

Această suma nu reprezintă o sponsorizare sau donație. 
Ea este, în esență, o parte a impozitului pe venit deja 
achitat, care poate fi direcționată de către fiecare 
cetățean în parte către entitatea dorită de acesta. prin 
redirecționarea a 2% din acest impozit plătit statului 

pensia din anul 2018 se întocmește FIȘA 230
model ANAF până la data de 25 MAI 2019

REDIRECȚIONEAZA 2% către ASOCIAȚIA 
ARGEȘ,,BASARAB I”A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN 

RETRAGERE
poate dispune direcționarea a 2% din impozitul pe 

către orice organizație non-guvernamentală. (conform art. 
84, alin. 2 din Codul Fiscal). Practic, în acest fel, dvs. transmiteți statului modul în 
care doriți să fie cheltuită o parte din impozitul dvs. pe venit..

 

 

Această suma nu reprezintă o sponsorizare sau donație. 
Ea este, în esență, o parte a impozitului pe venit deja 

cetățean în parte către entitatea dorită de acesta. prin 
redirecționarea a 2% din acest impozit plătit statului 

FIȘA 230-

ASOCIAȚIA 
A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN 

poate dispune direcționarea a 2% din impozitul pe 
(conform art. 

84, alin. 2 din Codul Fiscal). Practic, în acest fel, dvs. transmiteți statului modul în 

 



 

 

Comunicat nr.5/2019 

Ministrul Apărării: Începând cu 1 ianuarie, pensiile militare 
de stat se indexează cu rata medie a inflaţiei 

Începând cu 1 ianaurie 2019, cuantumul pensiilor militare de stat se indexeaz ă cu rata medie 
anuală a inflaţiei, respectiv 1,3%, anun ţă ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş. 

 

Ministerul Apărării Naţionale vă aduce la cunoştinţă că începând cu data de 01.01.2019, 
cuantumul pensiilor militare de stat se indexeaz ă cu rata medie anuală a inflaţiei, respectiv 
1,3%", a scris Gabriel Le ş, pe Facebook. 

Pe 1 ianuarie 2019, indicatorul definitiv cunoscut al ratei medii anuale a infla ţiei a fost de 1,3% 
şi reprezintă rata medie a preţurilor de consum în anul 2017 fa ţă de anul 2016, calculată pe 
baza indicelui preţurilor de consum (IPC). 

Conform prevederilor art.59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificat ă 
prin OUG nr. 14/2018: “Pensiile militare de stat aflate în plat ă la 31 decembrie a anului 
anterior se indexează, din oficiu, începând cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rat ă medie 
anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la aceast ă dată şi comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comunicat nr.5/2019 

,,Petrecere românească de Sfântul Ioan” 

Alături de  cei peste 2 milioane de români care și-au sărbătorit ziua onomastică luni, 
09.01.2019  când este prăznuit Sfântul Ioan Botezătorul au fost și membrii asociației noastre.   
Agenda evenimentului a cuprins urm ătoarele activități: 

         -Cuvânt de deschidere –col.rtr. Stoica Ilie; Medalionul literar-Liviu Rebreanu  și Argeșul-
urmat de prezentarea  unor  secven țe din filmul  artistic  ION - col.rtr. Catinca Ion și ing. 
Mihaela Neacșu. 

            - Mesaje  pentru cei care poart ă numele Sfântului  Ioan; col.rtr. Stoica Ilie 

             -,,La mulți ani Ioane “– muzică de petrecere  la gramofon cu Ioana Radu ; 

Manifestarea  a continuat cu un prânz festiv la Restaurantul ,,Mirage Eventes,, Pite ști  la care 
au participat 90 de membri ai asocia ției.  

 
De Sfântul Ioan  

“La Mulţi Ani!”, sănătate, fericire  şi tot ce vă doriţi lângă cei dragi.“! 



 

 

Consiliul Director organizeaz ă în ziua de 09 .01.2019 ora 12.00 
în sala de festivități a Cercului Militar Pite ști manifestarea cultural -artistic ă

,,Petrecere românească de Sfântul Ioan”
Agenda evenimentului:

-Cuvânt de deschidere –col.rtr. Stoica Ilie;
-Liviu Rebreanu și Argeșul-Ing. Mihaela Neacșu

Secvente din filmul  artistic  ION - col.rtr. Catinca Ion
- Mesaje  pentru cei care poart ă numele Sfântului  Ioan;

col.rtr. Stoica Ilie
-,,La mulți ani Ioane “– muzică de petrecere  la gramofon cu Ioana Radu ;
-Prânz festiv de Sfântul Ioan la Restaurantul ,,ALCADIBO”

(- contribuție individuală pentru meniu  și muzică= 50 lei)
(țuică,vin ,apă minerală, cafea ,prăjituri, felicitări  =20 lei)

70 lei de persoan ă.

Președintele Asociației 
col.rtr. Ilie STOICA

ASOCIAȚIA ,,ORGANIZAȚIA JUDEȚENĂ ARGEȘ “ 
BASARAB I A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE 

Casa memorială 
Liviu Rebreanu din Ştefăneşti

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comunicat nr.6/2019 

Lansarea romanului ”Nici pe
Autori Ion HIRU 

Subing.Nușa Cantemir este membru al asociației

    În  14 decembrie, Sala de Conferin țe a Bibliotecii ”Dinicu Golescu” a fost plin ă până la refuz. 
Argețeni de toate vârstele au participat, într
timpurile pe care le trăim, la prezentarea romanului ”Nici pe
autori sunt Ion  HIRU și Nușa CANTEMIR.
                Cartea este omagiul vibrant adus 
Radna – Detașamentul Păuliș, care au înfruntat cu dârzenie inamicul, în septem
eroinei Argeșului serg.Elena Chiriță .Fâ
minuție – meritul documentării îi revine Nu
de fotografii, alcătuitoare ale unui capitol distinct 
grație condeiului încercat și empatic al profesorului de limb ă și literatură română Ion Hiru, din 
Domnești. Istoria se însufle țește, așadar, morții tăcuți se întorc printre noi, încercând s ă ne 
atingă inima cu idealul lor, așa cum trezești la viață 

Coperta reproduce lucrarea artistului popular 
Chiriță”(tatăl 

 

 

 

 

Lansarea romanului ”Nici pe-aici nu se trece!”,
Autori Ion HIRU și Nușa Cantemir. 

 
șa Cantemir este membru al asociației 

țe a Bibliotecii ”Dinicu Golescu” a fost plin ă până la refuz. 
eni de toate vârstele au participat, într -un elan de patriotism, necaracteristic pentru 

timpurile pe care le trăim, la prezentarea romanului ”Nici pe -aici nu se trece!”, roman ai cărui 
CANTEMIR. 

Cartea este omagiul vibrant adus elevilor-eroi de la Școala de Subofițeri de Infanterie 
șamentul Păuliș, care au înfruntat cu dârzenie inamicul, în septem

Fâșia de realitate istorică dureroasă este decupată cu 
meritul documentării îi revine Nușei Cantemir, posesoarea unei colec ții remarcabile 

de fotografii, alcătuitoare ale unui capitol distinct – și este transformată în ficțiune sensibilă 
ție condeiului încercat și empatic al profesorului de limb ă și literatură română Ion Hiru, din 

ști. Istoria se însufle țește, așadar, morții tăcuți se întorc printre noi, încercând s ă ne 
șa cum trezești la viață pământul înghețat. 

 
Coperta reproduce lucrarea artistului popular –veteran de război Ion M.Nica intitulat ă ,,Omagiu Elenei 

tăl autoarei romanului Nu șa Cantemir) 

aici nu se trece!”, 

țe a Bibliotecii ”Dinicu Golescu” a fost plin ă până la refuz. 
un elan de patriotism, necaracteristic pentru 

, roman ai cărui 

Școala de Subofițeri de Infanterie 
șamentul Păuliș, care au înfruntat cu dârzenie inamicul, în septem brie 1944 și 

șia de realitate istorică dureroasă este decupată cu 
șei Cantemir, posesoarea unei colec ții remarcabile 

țiune sensibilă 
ție condeiului încercat și empatic al profesorului de limb ă și literatură română Ion Hiru, din 

ști. Istoria se însufle țește, așadar, morții tăcuți se întorc printre noi, încercând s ă ne 

veteran de război Ion M.Nica intitulat ă ,,Omagiu Elenei 



 

 

Comunicat nr.7/2019 

Începând cu 15.01.2019  posesorii de locuri de veci (veterani de r ăzoi, urmașii 
veteranilor de război, cadrele militare în rezerv ă și în retragere ) se vor prezenta la 
sediul de lucru al asociației-Cercul Militar Pitești pentru preschimbarea actelor de 
concesiune. Pentru eliberarea noilor acte de concesiune este obligatorie 
prezentarea vechiului act precum  și datele de indentitate actualizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comunicat nr.8/2019 

Cartea de aur a eroilor din Argeş şi Muscel 

 autor scriitorul George Dănică-membru al Asociației 

 

   Sub egida ”România Centenar ă” a văzut de curând lumina tiparului volumul 
”Cartea de aur a eroilor din Arge ș și Muscel”. Semnată de George Dănică, lucrarea 
la care facem referire este un omagiu adus eroilor arge şeni şi musceleni, între eroii 
neamului românesc din ţară şi de pretutindeni. Fiicele autorului, Andra Sorina şi 
Adela Petruţa, sunt coautori ai acestei enciclopedii. Cei trei sunt pasiona ţi de istorie 
şi mai cu seamă de istoria judeţului Argeş. Cartea are 1.420 de pagini. ”Este vorba 
despre eroi care au luptat pentru ţară încă de la 1821, militari căzuţi în teatrele de 
operaţiuni din Irak şi Afganistan, precum şi cei trei argeşeni care au murit în râpa 
de la Dâmbovicioara. Sunt mai mult de 10.000 de eroi men ţionaţi în această 
lucrare”, a spus George Dănică. 

 „Am început să lucrăm în primăvara anului 2017, am mers pe teren împreun ă cu 
autorităţile judeţului şi am fotografiat toate monumentele eroilor. Am g ăsit nu mai 
puţin de 930 de astfel de monumente. Este vorba despre eroi care au luptat pentru 
ţară încă de la 1821, militari căzuţi în teatrele de operaţiuni din Irak şi Afganistan, 
precum şi cei trei argeşeni care au murit în râpa de la Dâmbovicioara. Sunt mai 
mult de 10.000 de eroi men ţionaţi în această lucrare” – ne-a precizat George 
Dănică. 

 

 

 



 

 

Comunicat nr.9/2019 

Consiliul Director al Asocia ției Județene Argeș,, Basarab I “a CMRR în colaborare cu Centrul 
Cultural Pitești și Cercul  Militar Pitești  organizează, LUNI 14 IANUARIE 2019,  ORELE 12.OO, 
medalionul  cultural Mihai Eminescu-,,O stea  pe cerul  poeziei” la care au  
participat 60 de membrii ai asocia ției și invitați prof.Vasile Ghițescu, directorul Centrului 
cultural Pitești, Carmen Elena Salub, ing.Constantin Samoil ă-artist plastic și scriitor, Corul 
Veteranilor Militari, plt.adj.pr.Cristea Marian - Șeful Cercului Militar Pite ști și ing. Neacșu 
Mihaela-biblitecar Cercul Militar Pite ști. 

AGENDA EVENIMENTULUI 

  - Cuvânt de deschidere- col.rtr. Ilie STOICA , Carmen Elena SALUB 

 - Păstrarea identităţii culturale naţionale după integrarea României în Uniunea european ă- 
Prof.univ.dr. Pete Popa- 

-La Cernăuţi, pe urmele lui Mihai Eminescu -   col.rtr. Ion   CATINCA, fotografii Nicu 
BUTE,lt.col.rtr. Constantin B ĂJENARU 

-,,Amintiri cu parfum de roman ță” - poezii și romanțe din lirica eminesciană 

ing.  Mihaela NEACȘU,   prof. Cornelia GHINEA 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-15 ianuarie-
,,Ziua Culturii Naționale" 

,, Ziua Națională a poetului 
Mihai Eminescu”

Consiliul Director al Asociației Județene Argeș,, 
Basarab I “a CMRR în colaborare cu Centrul 

Cultural Pitești și Cercul  Militar Pitești organizează  
LUNI 14 IANUARIE 2019  ORELE 12.OO

medalion cultural

Mihai Eminescu-
,,O stea  pe cerul  poeziei ”

AGENDA EVENIMENTULUI
- Cuvânt de deschidere

col.rtr. Ilie STOICA , Carmen Elena SALUB
- Păstrarea identităţii culturale naţionale după 

integrarea României în Uniunea Europeană
Prof.univ.dr. Pete Popa-

-La Cernăuţi, pe urmele lui Mihai Eminescu –
col.rtr. Ion CATINCA, fotografii Nicu BUTE

-,,Amintiri cu parfum de romanță” - poezii și romanțe 
din lirica eminesciană

ing.  Mihaela NEACȘU
prof. Cornelia GHINEA

 



 

 

 

Președintele Asociației 
col.rtr. Ilie STOICA

Asociația ,,Organizația Județeană Argeș “ Basarab I
a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere

Se acordă
CENTRULUI CULTURAL PITE ȘTI  

pentru păstrarea și promovarea valorilor 
culturii române ști  și organizării excelente 
a manifestării din 15.01.2018 dedicate 
poetului na țional Mihai Eminescu

 

 

 
                       Activitatea poate fi vizionată pe site-ul Centrului Cultural Pite ști 

 

 

 

 



 

 

Comunicat nr.10/2019 

FORUMUL STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL 
APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE ȘI SIGURANȚEI NAȚIONALE ȘI SISTEMUL 

PENITENCIARELOR  
Încadrându-sețin activitățile planificate , în ziua de 16 ianuarie 2019– s-a 

desfășurat la Sala Cinema -CMN , ședința FORUMULUI . 
Au participat 26 de presedinți ( reprezentanți) ai structurilor asociative ale 
militarilor, polițiștilor  și funcționarilor publici cu statut special, semnatari 

ai protocolului de colaborare în cadrul Forumului, 3 reprezentanți ai 
structurilor invitate printre  care și (Asociația ,,Organizația Județeană 

Argeș“Basarab I a CMRR ,care a semnat acordul de aderare la Forum) și  
reporterul Radio România Actualități. 

             După dezbaterea propunerilor prezentate de președintele 
Forumului, s-a stabilit desfășurarea primelor acțiuni începând cu 

pichetările propuse prin planul propus , miercuri 16.01.2019 - Avocatul 
Poporului, CND , joi, 17.01.2019 ,începând cu orele 08.30 , pichetarea 

Camerei Deputaților.  

  Membrii structurilor asociative ale militarilor, polițiștilor și funcționarilor 
publici cu satut special, cei interesați în soluționarea problemelor 
militarilor sunt invitați să participle la acțiunile FORUMULUI , acțiuni 
începute pe 16 .01.2019 și care vor continua până  la soluționarea 
solicitărilor , solicitări care nu au culoare politică ci numai respectarea unor 
principii legale și constituționale.>> 

 Comunicatul Biroului Executiv al Ligii pentru apărarea drepturilor 
pensionarilor militari din 16 ianuarie 2019 

  Astăzi, o delegație a Ligii pentru apărarea drepturilor pensionarilor militari s-a 
deplasat la sediul Ministerului Apărării Naționale pentru a participa la 
întâlnirea periodică cu Echipa de consilieri a ministrului.  

 Delegația Ligii a fost formată din dl. Gligor Viorel - prim-vicepre ședinte și 
dl. Gachi David - secretar general. Dl. Soare Aurel - secretarul general al Filialei 
Argeș a Ligii nu a mai putut participa din motive medicale.  

  Echipa de consilieri a dl Gabriel Le ș - ministrul apărării naționale a fost 
condusă de dl. gl.lt. (rz.) Tase Marian.  

  În urma discuțiilor desfășurate au rezultat următoarele: 



 

 

  - dl. Gabriel Leș - ministrul apărării naționale împreună cu Guvernul României 
va iniția un amendament la OUG 114/2018 - astfel încât dac ă va fi aprobat în 
parlament, țncepând cu data aprobării și publicării în MO orice majorare a 
SOLDEI DE GRAD pentru militarii activi se va reg ăsi INTEGRAL și în calculul 
pensiilor militare. 

 - ministrul apărării naționale, dl Gabriel Leș a dispus subordonaților săi 
care au în atribuțiile funcționale problemele respective s ă inițieze demersurile 
pentru elaborarea unor legi specifice domeniului militar prin intermediul c ărora 
să se înlăture dacă nu INTEGRAL, cel pu țin ÎN MAREA LOR MAJORITATE 
discriminările la care au fost supuși în ultima perioadă pensionarii militari - 
acest lucru a fost de altfel men ționat de ministru în cadrul unei emisiuni 
televizate; 

 - pentru o relație corectă și oportună cu FOȘTII MILITARI, ministrul 
apărării naționale, dl. Gabriel Leș a salutat propunerea Ligii și A ORDONAT 
întocmirea unui proiect de ordin al ministrului prin care S Ă SE ÎNFIINȚEZE la 
nivelul Cabinetului ministrului apărării naționale o structură prin intermediul 
căreia să se asigure legătura ministrului apărării naționale cu militarii în 
rezervă și în retragere.>> 

 Avocatul Poporului (AP) a anun ţat că analizează implicaţiile OUG nr. 114/2018 
pentru cadrele din sistemul de ap ărare, ordine publică şi securitate naţională, 
potrivit agerpres.ro. Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, al ături de Mircea 
Criste, adjunct, Emma Turtoi, şef Serviciu Contencios Constitu ţional, Raluca 
Mitrache şi Dorel Bahrin, în calitate de consilieri, s-au întâlnit, miercuri, cu o 
delegaţie a Forumului Structurilor Asociative din Sistemul Na ţional de Apărare, 
Ordine Publică şi Securitate Naţională, din care au făcut parte: general în 
retragere Nicolae Gropan, gen. lt. (ret) Niculai B ăhnăreanu, col (ret) Aurelian 
Ghiţă, col. (r) Luminiţa Petrescu şi col. (r) Marian Tudor, din partea Asocia ţiei 
ROMIL şi Dumitru Coarnă, preşedintele FNPPCMAI. Reprezentan ţii Forumului 
au organizat o manifesta ţie de protest în faţa sediului instituţiei, potrivit unui 
comunicat de presă al AP. 

"Membrii delegaţiei au prezentat Avocatului Poporului o not ă, prin care 
şi-au arătat nemulţumirea faţă de ceea ce au numit permanenta ciuntire a 
Legii nr. 223/2015 prin ordonan ţe de urgenţă succesive ( OUG nr. 57/2015, 
OUG nr. 59/2017 şi OUG nr. 114/2018), toate emise, în opinia acestora, cu 



 

 

încălcarea Constituţiei, jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României şi a 
legislaţiei referitoare la tehnica legislativ ă", informează AP.

Reprezentanţii protestatarilor au criticat coeficientul de salarizare, care 
este identic cu cel al unui muncitor necalificat. Ei au mai atras aten ţia asupra 
faptului că între aceleaşi categorii socio
securitate naţională) sunt diferenţe foarte mari de salarizare. Membrii 
delegaţiei au criticat şi nivelul cuantumului pensiilor din sistemul de ap ărare şi 
ordine publică, făcând observaţia că există discrepanţe mari între pensiile 
stabilite pentru acela şi grad, aceeaşi funcţie şi vechime, relevă comunicatul.

Dl. Victor Ciorbea i- a îndemnat pe pro
detaliate în legătură aspectele criticate şi a declarat că reprezentanţii instituţiei 
vor analiza toate criticile aduse.>>

La pichetarea din 17.01.2019, de la Camera Deputatilor, filialele ANCMRR 
din mun. Bucuresti au parti cipat cu cate 10 membri.

Pana la sfarsitul lunii ianuarie vom mai avea o “audienta” la directorul 
CPS a M.Ap.N. pe data de 23.01.2019 si din nou pichetarea Camerei 
Deputatilor pe data de 30.01.2019, cu prilejul reuniunii informale a ministrilor 
apararii din statele membre ale UE. Va vom tine la curent cu actiunile ce vor 
urma. 

In alta ordine de idei, impreuna cu specialisti si juristi din AORR, pregatim 
si vom difuza in curând “modele” de “CONTESTATIE” si “PLANGERE 
PREALABILA” privind actualizarea pensiei 
a maririi cu 15% a soldei de functie a militarilor activi la 30.06.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

încălcarea Constituţiei, jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României şi a 
legislaţiei referitoare la tehnica legislativ ă", informează AP. 

Reprezentanţii protestatarilor au criticat coeficientul de salarizare, care 
este identic cu cel al unui muncitor necalificat. Ei au mai atras aten ţia asupra 
faptului că între aceleaşi categorii socio-profesionale (armată, ordine publică şi 
securitate naţională) sunt diferenţe foarte mari de salarizare. Membrii 

at şi nivelul cuantumului pensiilor din sistemul de ap ărare şi 
ordine publică, făcând observaţia că există discrepanţe mari între pensiile 
stabilite pentru acela şi grad, aceeaşi funcţie şi vechime, relevă comunicatul.

a îndemnat pe protestatari să depună documentaţii 
detaliate în legătură aspectele criticate şi a declarat că reprezentanţii instituţiei 
vor analiza toate criticile aduse.>>  

La pichetarea din 17.01.2019, de la Camera Deputatilor, filialele ANCMRR 
cipat cu cate 10 membri.  

Pana la sfarsitul lunii ianuarie vom mai avea o “audienta” la directorul 
pe data de 23.01.2019 si din nou pichetarea Camerei 

Deputatilor pe data de 30.01.2019, cu prilejul reuniunii informale a ministrilor 
n statele membre ale UE. Va vom tine la curent cu actiunile ce vor 

In alta ordine de idei, impreuna cu specialisti si juristi din AORR, pregatim 
si vom difuza in curând “modele” de “CONTESTATIE” si “PLANGERE 
PREALABILA” privind actualizarea pensiei prin aplicarea de catre CPS a M.Ap.N 
a maririi cu 15% a soldei de functie a militarilor activi la 30.06.2017.

încălcarea Constituţiei, jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României şi a 

Reprezentanţii protestatarilor au criticat coeficientul de salarizare, care 
este identic cu cel al unui muncitor necalificat. Ei au mai atras aten ţia asupra 

profesionale (armată, ordine publică şi 
securitate naţională) sunt diferenţe foarte mari de salarizare. Membrii 

at şi nivelul cuantumului pensiilor din sistemul de ap ărare şi 
ordine publică, făcând observaţia că există discrepanţe mari între pensiile 
stabilite pentru acela şi grad, aceeaşi funcţie şi vechime, relevă comunicatul.  

testatari să depună documentaţii 
detaliate în legătură aspectele criticate şi a declarat că reprezentanţii instituţiei 

La pichetarea din 17.01.2019, de la Camera Deputatilor, filialele ANCMRR 

Pana la sfarsitul lunii ianuarie vom mai avea o “audienta” la directorul 
pe data de 23.01.2019 si din nou pichetarea Camerei 

Deputatilor pe data de 30.01.2019, cu prilejul reuniunii informale a ministrilor 
n statele membre ale UE. Va vom tine la curent cu actiunile ce vor 

In alta ordine de idei, impreuna cu specialisti si juristi din AORR, pregatim 
si vom difuza in curând “modele” de “CONTESTATIE” si “PLANGERE 

prin aplicarea de catre CPS a M.Ap.N 
a maririi cu 15% a soldei de functie a militarilor activi la 30.06.2017.  

 



 

 

Comunicat nr.11/2019 

Consiliul Director al Asocia ției Județene Argeș,, Basarab I “a CMRR, în colaborare cu Centrul 
Cultural Pitești și Cercul  Militar Pitești,  a organizat MIERCURI 23  IANUARIE 2019,  ORELE 
12.OO,  simpozionul 160  de ani de la Unirea Principatelor Române –Unirea cea mic ă de la 
1859 , un prim pas spre Marea Unire  de la 1918. Rena șterea militară națională  din timpul 
domniei lui Alexandru Ioan Cuza, la care au  participat 65 de membrii ai asocia ției și invitați - 
directorul Centrului cultural Pite ști Elena Carmen Salub,  Corul Veteranilor Militari, 
plt.adj.pr.Cristea Marian - Șeful Cercului Militar Pite ști și ing. Neacșu Mihaela-bibliotecar Cercul 
Militar Pitești. 

AGENDA EVENIMENTULUI 

-Cuvânt de deschidere-   col.rtr. Ilie STOICA, Elena Carmen SALUB 

"Renașterea militară națională" din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza 

                            col.rtr. Nicolae NECULA                        

--Moș Ion Roată, țăranul intrat în istorie odata cu domnia lui Alexandru Ioan Cuza și cu Unirea 
Principatelor Române de la 1859- Col.rtr. Stelian DIMA  

    -,,Hora Unirii” în înterpretarea celebrei cânt ărețe Maria TĂNASE 

 Col.rtr. Nicolae PERNIU 

     -  ,, Cântecele Micii Uniri”-Corul Veteranilor-Pite ști , recită Cornelia Ghinea , Constantin 
Mândruță, Constantin Samoilă –dirijor col.rtr. Nicolae Perniu 

 



 

 

 

Sala Ars Nova –Centrul Cultural Pite ști 

 

 

 

Col.rtr. Stoica Ilie  -pre ședintele Asociației   ing. Apostol Gheorghe- 

 



 

 

Col.rtr. Dima Stelian         col.rtr. Mândru ță Constantin 

 

Prof. Ghinea Cornelia                                         Sibiceanu Ion 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comunicat nr.12/2019 

Un nou nou inceput

 Prima excursie organizata î n anul 2019 a fost apreciat
de participanți .Traseul Pitești- Câ
Pensiunea Katy din Dâmbovicio ara a fost 

 

 Au fost sărbătoriți pentru împlinirea unei frumoase vârste în luna ianuarie 2019 
doamnele mm pr.r. Anghel Mariana, Constan

Un nou nou inceput! 

n anul 2019 a fost apreciat ă în mod deosebit de cei 
âmpulung Muscel-Mausoleul Mateia

ara a fost parcurs cu autocarul Firmei SC Mario SRL.

 

ți pentru împlinirea unei frumoase vârste în luna ianuarie 2019 
doamnele mm pr.r. Anghel Mariana, Constan ța Lungeanu,  

n mod deosebit de cei 60 
Mausoleul Mateia ș-Rucăr-

parcurs cu autocarul Firmei SC Mario SRL.  

 

 

ți pentru împlinirea unei frumoase vârste în luna ianuarie 2019 



 

 

În cadrul proiectului ,,100 de ani de la infiintarea ,,Societatii 
căzuți în Război” membrii grupului de turism ,,Floarea de Col
de flori la Monumentul Eroilor din comuna D

Monumentul Eroilor căzu
mondialDâmbovicioara/comuna 

,,JERTFINDU
SFÂNT AL PATRIEI;

PRIN TIMP DURATE A
SEMĂNAT ACEST PĂMÂNT

CU DOR NESTINS DE LIBERTATE!’’

GR. CONSTANTINESCU.
REG. 30. DOROBAN

 

 

 

n cadrul proiectului ,,100 de ani de la infiintarea ,,Societatii Mormintelor Eroilor 
membrii grupului de turism ,,Floarea de Col ț” au depus o coroan

Eroilor din comuna D âmbovicioara. 

Monumentul Eroilor căzuți în primul și al doilea război 
mondialDâmbovicioara/comuna Dâmbovicioara , Arge

,,JERTFINDU-VĂ SUB STEAGUL 
SFÂNT AL PATRIEI;  

PRIN TIMP DURATE A ȚI 
SEMĂNAT ACEST PĂMÂNT 

CU DOR NESTINS DE LIBERTATE!’’  
 

GR. CONSTANTINESCU.  
REG. 30. DOROBANȚI MUȘCEL 

 
 
 
 
 

Mormintelor Eroilor 
au depus o coroană 

 

ți în primul și al doilea război 
Dâmbovicioara , Argeș 

 



 

 

Comunicat nr.13/2019 

31.01.2019 

La București în Palatul Parlamentului s

Reuniunea informală a miniştrilor apărării din ţările membre ale UE.

                      În fața Palatului Parlamentului militarii, poli țiștii și funcționarii publici cu statut 
special din Administra ția Națională a Penitenciarelor, în rezervă și retragere, au manifestat 
împotriva umilinței la care sunt supuși de actualul 
DIN ROMÂNIA aflat la guvernare.  

                            Președintele în exercițiu al FORUMULUI STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE 
MILITARILOR din SNAOPSNAP, dl gl. Nicolae Gropan 
au prezentat câte o Notă de protest Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi 
politică de securitate, Federica Mogherini, Secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg 
Ministrului Apărării Naţionale, Gabriel Leş.

ști în Palatul Parlamentului s -a desfășurat  

Reuniunea informală a miniştrilor apărării din ţările membre ale UE.

ța Palatului Parlamentului militarii, poli țiștii și funcționarii publici cu statut 
ția Națională a Penitenciarelor, în rezervă și retragere, au manifestat 

ței la care sunt supuși de actualul GUVERN și PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

ședintele în exercițiu al FORUMULUI STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE 
MILITARILOR din SNAOPSNAP, dl gl. Nicolae Gropan și Președintele ROMIL, col.r. Marian Tudor 

prezentat câte o Notă de protest Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi 
politică de securitate, Federica Mogherini, Secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg 
Ministrului Apărării Naţionale, Gabriel Leş.   

 

 

 

 

Reuniunea informală a miniştrilor apărării din ţările membre ale UE.  

ța Palatului Parlamentului militarii, poli țiștii și funcționarii publici cu statut 
ția Națională a Penitenciarelor, în rezervă și retragere, au manifestat 

și PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

ședintele în exercițiu al FORUMULUI STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE 
și Președintele ROMIL, col.r. Marian Tudor 

prezentat câte o Notă de protest Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi 
politică de securitate, Federica Mogherini, Secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg și 

 

 


