
Adunarea Generală Extraordinară  a 

Filialei Județene Cluj 

Joi 15.12.2022 a avut loc, la Centrul Militar din Cluj-Napoca, Adunarea Generală Extraordinară  a Filialei 

Județene Cluj a ANCMRR potrivit ordinii de zi hotărâtă  în ședința Comitetului. La această adunare, unde subiectul 

dominant a fost Pensiile militare, au fost invitați membrii ai structurile asociative din Sistemul Național de Apărare 

și domnul Vakar Istvan, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj. 

         După intonarea Imnului Național, președintele Filialei Cluj a ANCMRR, col. (r) Ioan Pogan, a salutat cadrele 

militare prezente și a deschis lucrările adunării prin a înmâna distincțiile primite de unii membrii ai Asociației, 

Embleme de Onoare ale Armatei Române din partea conducerii M.Ap.N, Comandamentului Logistic Întrunit și 

ANCMRR „Al.I. Cuza". 

        Apoi au fost invitați să ia cuvântul, în acest plen, generalul de brigadă (r) Petru Litan, președintele Asociației 

Județene a Cadrelor Militare ale Ministerului de Interne, președintele Asociației județene a SRI, col.(r) Liviu Banias 

și vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Vakar Iștvan-Valentin, care au salutat inițiativa acestui forum, de a-

și manifesta dezacordul total față de manifestările demagogice și umilința ce o suferă foștii ostași ai țării în această 

perioadă. Vorbitorii au subliniat, între altele, decalajele între soldele și pensiile militarilor români față de cei ai 

țărilor europene, dar și eșecul aderării la spațiul Schenghen, prin refuzul nemotivat al Austriei. 

      Problema pensiilor militare a fost abordată în raportul prezentat de președintele Filialei Cluj a ANCMRR, 

col.(rtr) Ioan Pogan, care a spus că „pensiile militare nu sunt ceva magic, ele au multe elemente asemănătoare celor 

din sistemul public și sunt similare celorlalte armate din țările membre NATO. În ultimii 10 ani, s-a indus în 

conștiința opiniei publice ideea că pensiile militare sunt pensii nesimțite, că sunt pensii speciale și că împovărează 

bugetul țării, urmărindu-se instigarea și divizarea pe principiul „divide et impera”. În continuare, au fost 

prezentate argumentele pentru care sunt stabilite pensiile militare determinate de importanța socială a muncii 

prestate de militari pentru apărarea patriei, a valorilor sociale care înglobează drepturile și libertățile persoanei, 

a ordinii și liniștii publice, a proprietății, factori esențiali în stabilirea acestor drepturi care se bazează și pe 

principiul contribuțivității și sunt și impozabile. Încă din perioada lui Alexandru Ioan Cuza, cât și în perioada 

regală, pensia militarilor a fost constituită ca pensie de serviciu și plătită din bugetul de stat. Pensia medie brută 

pentru vechime completă în MApN este de aproximativ 3500 lei, doar 6% din pensionarii militari au pensii cuprinse 

între 7.000 și 10.000lei, iar eroii căzuți în teatrele de luptă, sunt argumente ale riscurilor acestei profesii. Munca 

tuturor trebuie respectată, a ținut să mai accentueze, președintele filialei, adică a medicilor, profesorilor, 

economiștilor, actorilor, a marinarilor, magistraților, muncitorilor, dar riscurile sunt diferite”. 

              Adunarea s-a încheiat cu un concert de colinde susținut de corul Napoca Vivo, dirijat de prof. Sergiu 

Negrean. 

 

         



 

 

   

 



 

 

 



           În aceaiași zi de 15 decembrie 2022 am sărbătorit și camarazii care, în această lună au împlinit jubiliar 

o vârstă, printre care și pe domnull gl.bg.(rtr ) Constantin Mancaș care a împlinit onorabila vârstă de 95 ani. 

Tuturor un călduros LA MULȚI ANI !  

          Presedinte col ( rtr ) Pogan Ioan 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 


