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MINUTA NR.3 

A CONSFĂTUIRII LUCRU A PREȘEDINȚILOR STRUCTURILOR 

ASOCIATIVE DIN S.N.A.O.P.S.N 

14 decembrie 2017 

(proiect) 

 

 

 

 În baza Acordului – Cadru de Cooperare şi a Planului de Acţiune Comună 

pe anul 2017,  convenite la 28 iunie 2017,  a avut loc Consfătuirea de lucru a 

președinților structurilor asociative  din S.N.A.O.P.S.N pentru analiza stadiului și 

evaluarea realizării obiectivelor acordului, a activităților din planul pe 2017 și 

adoptarea planului  pentru 2018. 

 Consfătuirea de lucru s-a desfășurat sub președinția și în organizarea 

Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ”Alexandru 

Ioan Cuza” și cu sprijinul logistic al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în 

Retragere din Serviciul de Protecție și Pază. 

 Activitatea a avut loc sub patronajul Directorului Serviciului de Protecție și 

Paza, la sediul acestei instituții, la 14 decembrie 2017. 

 Pe agenda Consfătuirii de lucru au stat următoarele: 

- Analiza stadiului și evaluarea realizării obiectivelor Acordului-Cadru, a 

activităților din Planul de Acțiune Comună ale structurilor asociative din Sistemul 

Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională pentru 2017; 

- Proiectul  Planului de Acțiune Comuă pe 2018; 

- Mesajul de sărbători al Consfătuirii de lucru a președinților structurilor asociative 

ale SNAOPSN adresat tururor rezerviștilor militari; 

- Discuții asupra unor aspecte de ordin admnistrativ și informarea reciprocă privind 

valorificarea formularelor 230 ale ANAF. 

 Consfătuirea a reliefat faptul că  noul proiect de instituționalizare a 

cooperării dintre cele opt asociaţii, respectiv Acordul Cadru încheiat la 28 iunie 

2017, a fost necesar, este modern, flexibil, adaptabil și și-a dovedit utilitatea, 

obiectivele și căile de acțiune sunt realiste și realizabile, Planul de Acțiune 
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Comună pe 2017 a fost îndeplinit,  la unii parametri chiar depășit, iar activitatea 

Grupului de Lucru a corespuns întrutotul exigențelor celor două documente 

analizate. 

 Consfătuirea a adoptat Planul de acţiune comună pe anul 2018, completat cu  

propunerile  formulate de ACMRR din STS. 

 Mesajul structurilor asociative  din S.N.A.O.P.S.N adresat tuturor 

rezerviştilor militari, exprimă hotărârea de a întări unitatea de acțiune, atât la nivel 

central, cât şi al filialelor/sucursalelor judeţene ale structurilor asociative, Părţi la 

Acord, pentru atingerea obiectivelor prin realizarea tuturor activităţilor comune 

convenite cu acest prilej.  

 Documentele supuse dezbaterii Consfătuirii au fost adoptate în unanimitate 

de catre președinți, urmând a fi difuzate la filialele/sucursalele din teritoriu pentru  

punere în aplicare. 

 În conformitate cu prevederile Acordului – Cadru de Cooperare în cadrul 

Consfătuirii s-a convenit, în unanimitate, ca președinția Consfătuirilor președinților 

structurilor asociative  din S.N.A.O.P.S.N, pentru anul 2018, să fie deținută de 

către ACMRR din STS. 

 În  concluzie, documentele supuse dezbaterii Consfătuirii reflectă hotărârea   

structurilor asociative  din S.N.A.O.P.S.N, a tuturor rezerviștilor militari, indiferent 

de proveniența lor instituțională, pentru susținerea intereselor comune. 

 

 

 

  

 

Încheită azi, 14 decembrie 2017.  

 

Redactată de secretariatul Consfătuirii – Col.(r) Mircea Ioan Balaban 

      - Col.(r) Constantin Moldoveanu  


