
 

 

COMUNICAT  Nr. 8 din 27.05.2022 

 

         În data de 26 mai 2022, la Complexul de Pregătire Fizică al MApN Nr.2 ,,TEI”- 

București, s-a desfășurat Ședința Consiliului Director al ANCMRR  . 

 La Ședință au participat membrii Consiliului Director titulari și ca invitați, membrii  

comisiilor statutare.  

 Au participat ca invitați din partea MApN domnul colonel dr. Claudiu Vicențiu  

TOMA - șeful Direcției pentru Relația cu Parlamentul și domnul colonel   Romică STOICA 

- șeful Direcției Calitatea Vieții Personalului. 

              Ședința a fost structurată pe două părți: 

           PARTEA I-a - marcarea Zilei Rezervistului Militar și  a aniversării a 32 de ani 

de la înființarea  Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere 

„Alexandru Ioan Cuza”, cu următoarele activități: 

 - Informare  privind   desfășurarea evenimentelor  din  Ucraina, prezentată de 
reprezentantul DIM – lt.col. Dumitriu Alexandru; 

         - Alocuțiune cu ocazia aniversării Zilei Rezervistului Militar și a Zilei ANCMRR – 

prezentată de gl.mr.(rtr.) dr. BANTAȘ Adrian Leonard   - vicepreședinte; 

 - Citirea Ordinului ministrului apărării naționale referitor la înaintarea în gradul 

următor a unor cadre militare în retragere - membri ai Asociației și înmânarea unor 

distincții ale MApN și ale ANCMRR, diplome de merit și aniversare – prezentate de 

col.(rtr.) Belgiu Nicolae - șef departament. 

          - În finalul primei părți, președintele Asociației, domnul gl.lt.(rtr.) Neculai 

BĂHNĂREANU, l-a invitat pe domnul col. dr. Claudiu Vicențiu  TOMA să ia cuvântul. În 

cuvântul său, domnul colonel a mulțumit pentru invitație și a dat citire răspunsului la o 

petiție privind condiția de „cadru militar în rezervă sau în retragere” adresată ministrului 

Apărării Naționale, dar semnat de secretarul de stat Marius BĂLU (de acum „fost”). Pe 

marginea subiectului au urmat comentarii și întrebări, fără a se lămuri ceva. 

          PARTEA a II-a - Prezentarea, discutarea și aprobarea documentelor înscrise pe 

ordinea de zi a Ședinței Consiliului Director: 

1. - Informarea privind  principalele activități ale Biroului Permanent Central 

și ale filialelor din compunerea ANCMRR, în perioada noiembrie 2021—15 mai 2022 –

prezentată de gl.lt.(rtr.) Băhnăreanu Neculai - Președintele Biroului Permanent Central; 

2. - Raportul de activitate al  Comisiei de Cenzori pe anul 2021 și trimestrul I/2022, 

inclusiv sinteza Raportului Auditorului extern pe anul 2021 și măsuri pentru 



îmbunătățirea activității financiar-contabile și de gestiune a patrimoniului aparatului 

central de lucru – prezentat de  col. (rtr.) Gheorghe Ștefan - președintele Comisiei; 

3. - Prezentarea și aprobarea NOTEI DE FUNDAMENTARE a Proiectului 

de modificare și completare a unor articole din Statutul ANCMRR, ediție 2019,  - 

prezentată de gl.lt.(rtr.) Băhnăreanu Neculai - Președintele Biroului Permanent Central.  

 4. - Validarea  președinților aleși, în anul 2022, de adunările generale  anuale ale  

filialelor județene  Galați și  Brăila; 

 5. – Împuternicirea  prim-vicepreședinților  Filialelor județeane și Satu Mare  și 

Vrancea, pentru îndeplinirea atribuțiilor de  Președinte al filialei, până la alegerea 

titularului  . 

 6. - Prezentarea Proiectului de Hotărâre a ședinței Consiliului Director – 

Prezentate de gl.bg. (rtr.) Joldea Ion - vicepreședinte. 

  După dezbateri și discuții, materialele prezentate au fost supuse votului 

Consiliului Director. Rezultatele Ședinței vor fi consemnate în Hotărârea ce va fi 

prezentată tuturor membrilor Consiliului Director. 

         În încheierea Ședinței, domnul gl.lt.(rtr.) Băhnăreanu Neculai - Președintele 

Biroului Permanent Central a prezentat MESAJUL adresat tuturor membrilor ANCMRR cu 
ocazia Zilei Rezervistului Militar și a Zilei Asociației. 

 
 

    

 



                                

 

                                           



                                      

                                

 

                      

                      



 

 

                             

 

 



                              

                      

                       


