
                 ADUNAREA GENERALĂ A A.N.C.M.R.R.- FILIALA JUDEȚEANĂ TIMIȘ  

 

             Joi 24 Martie 2022 , ora 10.30 ,la sediul Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și 

Retragere,  Filiala Județeană Timiș „Colonel Ion Enescu", s-a desfășurat  Adunarea Generală 

Anuală. Au fost prezenți: gl.bg.dr. Dan IONESCU - comandantul Brigăzii 18 Supraveghere 

Banat dar și comandant al Garnizoanei Timișoara, col.(r) Dragoș Valentin DUMITRAȘCU - 

președintele A.N.C.M.R.R. din M.A.I. - Filiala Județeană Timiș, șeful de Stat Major al C.M.Z. 

Timiș -col. Mihaela IONESCU, reprezentantul Spitalului Militar de Urgență Timișoara, col. 

Sorin COVEȘAN. Din partea A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” ne-a onorat cu prezența 

,Gl.bg.(r) Vasile ILIEȘ, membru al Biroului Permanent Central - coordonator al Filialei 

noastre. Activitatea a fost  condusă de col.(rtr) Constantin GOMBOȘ - președintele Filialei 

Județene Timiș și a început prin intonarea Imnului de Stat al României. În continuare, preotul 

mr.(r) Vasilică IANCU - preot la o comunitate românească din Cuvin-Serbia,  dar și membru în 

Biroul Permanent, a binecuvântat participanții prezenți la adunare, urmat de o pomenire 

nominală  a colegilor  care au decedat în această perioadă și pentru care s-a păstrat un moment de 

reculegere. Au fost prezentate și aprobate  documentele specifice Adunării Generale Anuale.   

Președintele Filialei Județene Timiș a arătat că deși am trecut prin cea mai grea perioadă din viața 

noastră, Asociația a continuat să-și desfășoare activitatea  prin asigurarea continuității la sediul din  

Timișoara, Piața Libertății nr.6-7, ceea ce a făcut ca în cursul anului 2021, să avem un număr de 

41 noi membri. Activitățile s-au desfășurat mai greu, ținând cont și de faptul că nu s-au mai putut 

organiza întâlniri cu mai  multe persoane, din cauza restricțiilor. În cuvântul său d-nul gl.bg.(rtr) 

Vasile ILIEȘ, a transmis urările de sănătate și viață lungă membrilor Filialei noastre din partea 

președintelui ANCMRR- „Alexandru Ioan Cuza", gl.lt.(rtr) Neculai BĂHNĂREANU și i-a 

asigurat de tot sprijinul ANCMRR Central,  în rezolvarea problematicii rezerviștilor militari, cu 

mijloacele avute la îndemână, reiterând că se încearcă pe mai multe căi, având loc permanent întâlniri 

cu forurile diriguitoare de la diverse niveluri, pentru actualizarea pensiilor militare dar și alte 

probleme care privesc rezerviștii militari. Comandantul Brigăzii 18 Cercetare-Supraveghere 

Banat și comandant al Garnizoanei Timișoara, gl.bg.dr. Dan IONESCU a punctat în expozeul 

său pe spiritul de solidaritate și camaraderie între militari, organizarea unor întâlniri periodice,  

excursii, petrecerea timpului liber într-un mod care să ajute pensionarii militari. Partipanții prezenți, 

au ridicat diverse probleme în discuție  care-i frământă în contextul crizei sanitare și climatului 

internațional care neliniștesc omenirea .S-au propus organizarea mai multor activități,revizuirea 

avansării cadrelor militare în retragere, pensiile militare și acțiunile pentru actualizarea acestora, 

repartiția locurilor, prin aplicația „Infocazare", etc.  Activitatea s-a încheiat cu o masă comună, la un 

restaurant   din Timișoara, prilej de socializare și decuplare fie și   numai pentru câteva ore, de la 

grijile cotidiene. 

Foto -reporter plt.adj.(rtr.) Constantin  ONEAȚĂ . 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 



                 
 

 
 

 
 


