
 

 

COMUNICAT  Nr. 4 din 19.02.2016 

 

 În conformitate cu prevederile „Protocolului Cadru” încheiat la 03.10.2001  între Asociația 

Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” provenite din 

M.Ap.N. și Asociațiile Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Subsistemul de Ordine 

Publică și Siguranță Națională, 

 În ziua de 17.02.2016 a avut loc, la unul din sediile Ministerului Afacerilor Interne, o 

întâlnire de lucru între reprezentanții A.N.C.M.R.R. M.Ap.N. și președinții asociațiilor  C.M.R.R. din 

M.A.I., C.M.R.R. din S.R.I., C.M.R.R. din S.I.E, C.M.R.R. din S.P.P. , C.M.R.R. din S.T.S., C.M.R.R. din 

D.G.I.P.I. – M.A.I. și C.M.R.R. din Administrația Națională a Penitenciarelor. 

 În cadrul acestei întâlniri de lucru a fost discutat și aprobat „Programul de Activități Comune pe anul 

2016”. 

 Printre obiectivele Programului pot fi evidențiate: 

- Perfecţionarea formelor şi metodelor de cooperare între Asociaţiile cadrelor militare în rezervă şi 

în retragere parte în Protocol; 

- Solicitări pentru primirea în audiență la Președintele României în vederea aducerii la cunoștința 

acestuia a scopurilor și preocupărilor asociațiilor noastre; 

- Continuarea activităţilor de monitorizare şi intervenţii la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în vederea 

asigurării, în conformitate cu prevederile legale, a asistenţei medicale, medicamentelor şi biletelor 

la staţiunile balneoclimaterice, pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere din structurile 

afiliate; 

- Intensificarea  activităţilor de informare la nivelul conducerilor Asociaţiilor în scopul consolidării, 

dezvoltării, perfecţionării cooperării,conlucrării între Asociaţii  şi întăririi fiecărei Asociaţii. 

- Schimb de experienţă referitor la modalităţile de rezolvare a problemelor cu care se confruntă 

membrii Asociaţiilor în acţiunea de recalculare a pensiilor militare de stat, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 223/2015; 

- Identificarea posibilităţilor de valorificare şi participare, în comun, la programe cu finanţare 

europeană, de interes pentru Asociaţiile noastre. 

 Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru de un înalt profesionalism, constructiv, într-un spirit 

de respect și stimă camaraderească. 

VICEPREȘEDINTE  ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” 

Gl.Mr. (r) //Victor  CONSTANDA// 

 

 


