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PROCEDURA 

privind stabilirea și repartizarea numărului de bilete 

 în stațiunile de pe Litoralul Românesc 

 

 
1. Locuri repartizate 

Situația spațiilor de cazare pe care Comandamentul Logistic Întrunit (CLÎ) le pune, 

periodic, la dispoziția ANCMRR în „Complexul militar de instruire, reprezentare și tranzit - 

Litoral” este: 

- În stațiunea Cap Aurora, Pavilion Coral (cameră cu 2 locuri categ. a II-a)   =  9 camere/serie; 

- În stațiunea Cap Aurora, Pavilion Coral (cameră cu 2 locuri categ. a III-a)  =  3 camere/serie; 

- În stațiunea Eforie Sud, Pavilion Argeșul (cameră cu 2 locuri categ. a II-a) =  1 cameră/serie; 

- În Stațiunea Mangalia, Vila B (apartament cu 3 locuri categ. a III-a)      =  1 apt./serie; 

- În stațiunea Sulina, Cămin militar (cameră cu 3 locuri categ. a IV-a)      =  2 camere/serie. 

În stațiunea Cap Aurora, Pavilionul Coral seriile încep în ziua de joi a săptămânii iar în 

celelalte stațiuni în ziua de marți a săptămânii. 

În cadrul unui Sezon estival (15 Iunie – 15 Septembrie) sunt alocate 13 serii iar în 

extrasezon încă 2 serii (o serie la începutul și una la sfărșitul sezonului estival). Astfel 

ANCMRR are la dispoziție un total de 240 camere de cazare.  

2. Criterii de repartizare a locurilor primite 

La repartizarea spațiilor de cazare se ține cont de următoarele criterii: 

a) 10% din numărul total de locuri repartizate pentru recompensarea membrilor Aparatului 

Central de Lucru (ACL); 

b) 85% din numărul total de locuri repartizate pentru filialele ANCMRR și Asociațiile 

afiliate care își achită obligațiile financiare față de ANCMRR; 

c) alocarea unei rezerve de 5% din numărul total pentru rezolvarea situațiilor neprevăzute. 

Criteriul de bază în funcție de care se face alocarea biletelor către filiale este cuantumul 

fondurile financiare virate de fiecare filială către Aparatului Central de Lucru conform statutului 

ANCMRR (procentul din cotizațiile anuale ale membrilor și din cota parte din impozitul pe 

pensii – 3,5% - Formularul 230). 

Datorită faptului că evidența fondurilor virate și numărul membrilor cotizanți prezintă 

fluctuații de la un an la altul, repartiția spațiilor de cazare se efectuează anual în funcție de datele 

existente la 31 Decembrie a anului anterior (comunicate de biroul financiar-contabil).  

Din calculul estimativ efectuat rezultă că se poate aloca un spațiu de cazare la 400 lei 

virați. Filialele care datorită numărului mic de membri, virează sub această sumă, l-i se va 

repartiza un spațiu de cazare. 



Filialele care nu virează nimic către ACL ANCMRR nu l-i se va putea asigura spațiu de 

cazare. 

La repartizarea spațiilor de către ACL către membrii proprii, cât și de către filiale către 

membrii lor, se are în vedere ca de aceste spații să beneficieze toți membrii care își aduc 

contribuția la buna desfășurare a activităților, evitându-se alocarea către aceeași persoană în 

fiecare an. În mod excepțional se pot aloca spații de cazare aceleași persoane numai dacă este 

membru al organelor de conducere. 

Conform precizărilor administratorului spațiilor de cazare (CLÎ), locurile repartizate 

ANCMRR în stațiunile de pe litoral sunt numai pentru cadrele militare în rezervă sau în 

retragere și familia acestora care îi însoțește. 

Numărul locurilor de cazare nu este fix, acesta variază în funcție de alocarea lor de către 

Comandamentul Logistic Întrunit. 

ACL prin Departamentul Calitatea vieții și Logistică își rezervă dreptul de a nu accepta 

alocarea locurilor către anumite persoane pentru care s-au primit reclamații de la administratorii 

spațiilor de cazare sau care nu au dat dovadă de seriozitate în anii anteriori în care au beneficiat 

de locuri de cazare. 

3. Responsabilități 

La nivelul ACL responsabil cu întocmirea proiectului de repartizare, centralizarea 

solicitărilor și emiterea biletelor este șeful Biroului recreere / Departamentul calitatea vieții și 

logistică. Monitorizarea desfășurării activității pe timpul sezonului estival se execută de 

departamentul mai sus menționat. 

Verificarea și avizarea documentelor întocmite se execută de către Vicepreședintele 

ANCMRR coordonator al domeniului Calitatea Vieții și Logistică. 

Aprobarea întregii activități se face de către Președintele ANCMRR. 

 

ȘEF DEPARTAMENT CALITATEA VIEȚII ȘI LOGISTICĂ 

    Gl. mr. (r)  // Constantin MIHĂLCIOIU // 

 

Întocmit,//  Col. (r) Dănuț IVANOF // 


