
                                   ADUNARE  GENERALĂ  ANUALĂ 

 

În data de 28.04.2022 la Sala de festivități a Cercului Militar Cluj a avut loc 

Adunarea Generală a Filialei Județene Cluj a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în 

Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza. 

            Președintele filialei, col.(rtr.) Ioan Pogan a declarat deschisă adunarea generală anuală 

a filialei, anunțând prezența membrilor. 

            După  intonarea imnului național al României. Domnul col.(rtr) Ioan Pogan prezintă 

invitații la această adunare generală: 

-                     Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului  I.P.S.  Andrei, 

-                     Subprefectul  județului Cluj, domnul Răzvan Ciortea, 

-                     Șeful de stat major al D. 4 I.  „Gemina” Col. Petru Pah, 

-                     Comandantul C.M.Z. Cluj Col. Paul Saghin, 

-                     Președintele Consiliului Județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, domnul Ion 

Constantinescu 

-                     Președintele A.N.C.M.R. din M.I. Cluj, gl.Bg.(r.) Aurel Litan, 

-                     Președintele A.C.M.R. din SRI, col.(r.) Liviu Banias, 

-                     Președintele Filialei Județene Cluj a A.V.R. gl.Bg.(rtr.) Constantin Mancaș, 

-                     Din partea conducerii centrale a A.N.C.M.R.R. a participat vicepreședintele Comisiei 

de Etică și Integritate, col.(rtr.) Ioan Todoran. 

Președintele filialei a solicitat celor prezenți să păstreze moment de reculegere în amintirea 

celor plecați  la cele veșnice în perioada scursă de la ultima adunare generală. 

S-a dat cuvântul în continuare invitaților de onoare pentru a transmite salutul și mesajele 

instituțiilor și asociațiilor pe care le reprezintă. 

     În cadrul  desfășurării ordinii de zi, aprobate în unanimitate de adunarea generală se 

prezintă spre aprobarea adunării generale următoarele rapoarte : 

1.     Domnul col. (rtr) Ioan Pogan prezintă analiza activității Comitetului și Biroului 

Permanent în perioada mai 2021- aprilie 2022. De asemenea salută inițiativa că la nivelul 

M.Ap.N. s-a înființat Consiliul de sprijin și consultare a personalului militar în rezervă și în 

retragere cu rol consultativ de specialitate în domeniile de interes specifice militarilor în 

rezervă și în retragere. 

2.     Domnul vicepreședinte col.(rtr) Dorin Năstase prezintă Raportul privind obiectivele 

și activitățile la nivelul filialei pentru următoarea etapă și modalitatea de obținere a biletelor de 

odihnă și tratament pentru membrii și familiile acestora. 

3.     Domnul col.(rtr) Eugen Fodorean, juristul filialei, prezintă proiectul noului statut al 

Filialei Județene Cluj a  A.N.C.M.R.R.  De asemenea prezintă proiectul Ordonanței privind 

Pensiile militare de stat. 

4.     Domnul vicepreședinte col.(rtr.) Vasile Ulici prezintă spre aprobarea adunării 

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și bilanțul financiar contabil pe anul 2021. 

5.     Domnul col.(rtr.) Ioan Oprinca prezintă Raportul Comisiei de Cenzori. 

6.     Doamna lt.col. (r.) Adolfina Ciupe prezintă Raportul activității C.A.R. 

7.     Domnul prim vicepreședinte col.(r.) Remus Vințeler prezintă Raportul privind 

încetarea calității de membru al A.N.C.M.R.R.  

8.     Domnul prim vicepreședinte col.(r.) Remus Vințeler prezintă spre aprobare adunării 

Hotărârea Adunării Generale. 



9.     Au urmat apoi discuții unde membrii filialei au dezbătut constructiv materialele 

prezentate și au făcut propuneri de îmbunătățire a activităților viitoare, de asemenea și-au 

exprimat părerea despre reglementările așteptate privind indexarea pensiilor militare. 
     

                                           
 

 

       
 

 

          
   



 

          

                 
 

        


