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Nr. 769     din _05.10.2021 

 

  BIROUL PERMANENT CENTRAL 
 

 întrunit în ședința ordinară din 28 septembrie  2021, cu participarea membrilor în format mixt 

(14 prezență fizică și 3 online video),  

 conform  prevederilor art. 28, alin. (1) și alin. (4), litera d) din Statutul ANCMRR, ediție 2019, 

în condiție de   cvorum, adoptă următoarea 

    

HOTĂRÂRE 

  

 1. - Aprobă  principalele activități  desfășurate de membrii Biroului Permanent Central, în 

perioada 25 iunie - 27 septembrie 2021, astfel: 

  a) participarea, a doi membri din aparatul central de lucru al Biroului Permanent Central, în 

Comisia mixtă de analiză (inițiatori împreună cu structurile asociative) a Proiectului de  Lege  

privimd statutul cadrelor militare, lansat de Ministerul Apărării Naționale, în dezbatere publică, cu 

precizarea că, la data prezentei ședințe, textul a fost parcurs în proporție de 80%. Formulările au în 

vedere propunerile cadrelor militare în rezervă/retragere, primite de la filialele județene și de la 

sectoarele municipiului București; 

 b) difuzarea Ordinului nr. M 120 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 

667 din 6 iulie 2021, pentru modificarea Instrucțiunilor privind asistența medicală și farmaceutică în 

Ministerul Apărării Naționale pe timp de pace, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale 

nr. M.110/2009; 

 c) difuzarea și aplicarea Ordinului nr. M.174 din 20 august 2021 cu privire la modificarea 

Ordinului M. 161 din 12 septembrie 2018 „republicat” pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a 

asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel național, care își desfășoară 

activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale, publicat  în  

MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 25 iunie 2020; 

 d) difuzarea Ordinului  nr. M.163 din 11 august 2021 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor 

de suportare de către beneficiarii biletelor de tratament balnear și de recuperare a unei contribuții 

bănești de maximum 50% din valoarea acestora, Publicat în  MONITORUL OFICIAL  nr. 803 din 20 

august 2021. Președintele BPC reamintește membrilor ANCMRR că solicitarea biletelor de tratament 

și recuperare pentru anul 2022 se face individual, direct la CPS a MApN, până pe 20 noiembrie a.c.; 

 e) mesajul adresat cu ocazia zilei de 1 Octombrie- Ziua internaționala a persoanelor vârstnice, 

zi specială pentru seniorii militari ai ANCMRR, cărora trbuie să le arătăm respectul și prețuirea pentru 

eforturile și realizările lor. Președintele Biroului Permanent Central urează sănatate, o viață mai bună 

și, împreună cu generațiile care vin, să dăm viață anilor care urmează și să avem putera să spunem NU 

bătrâneții; 

           f) pregătirea Conferinței Naționale, ce va avea loc pe data de 18 noiembrie 2021, eveniment 
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important pentru ANCMRR, patru ani de la ultima alegere a organelor centrale de conducere ale 

Asociației, ale organelor de conducere ale Filialelor Județene, de Sector, locale și ale subfilialelor. În 

funcție de restricțiile impuse de pendemia COVID, de la acea dată, se va adopta formatul de 

participare, prezență fizică completă sau  în format mixt cu prezență fizică redusă și online-video. A 

fost aprobat Programul de activități pregatitoare pentru finalizarea documentelor, asigurarea logistică 

etc. A fost transmis Convocatorul cu Proiectul de Ordine de zi, urmează ca toate documentele, incluse 

pe Ordinea de zi, să fie , la pachet, online și postate pe Portalul ANCMRR.  

 Președintele Biroului Permanent Central  dispune ca membrii acestuia, care sunt 

coordonatori de filiale, să  relaționeze, de îndată, cu președinții de filiale din compunerea Asociației, 

pentru a colabora cu Centrele militare județene, pe tema aplicării prevederilor  Ordinului MApN nr. 

M.133/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, 

aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.63/2013, cu referire la modul cum se asigură 

Funeraliile cu onoruri militare pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere decedaţi. 

Aspectele semnalate de către președinții de Filiale Județene vor face obiectul unui demers al 

ANCMRR către șeful Statului Major al Apărării. 

            2.- Aprobă Informarea privind efectuarea achizițiilor și a plății cheltuielior curente la unele 

filiale din structura ANCMRR, prevăzute în planul pe trimestrul III-anul 2021. 

 3.- Aprobă Informarea privind organizarea și desfășurarea adunării generale de dare de 

seamă și alegerea organelor de conducere la Filiala Iași ( din luna iulie anul 2021).  

 4.- Aprobă validarea provizorie a domnului col.(rtg.) Pancu Gheorghe, în funcția de  

Președinte al Filialei Județene Iași. 

 5.- Aprobă Informarea privind stadiul organizării adunării generale de dare de seamă și 

alegerea organelor de conducere la Filiala Satu Mare (cu termen 31 octombtrie 2021). 

Coordonatorul Filialei județene Satu Mare, domnul gl.mr. (rtg.) Buciuman Marian va monitoriza și se 

va implica, în continuare, pentru organizarea și finalizarea alegerii organelor de conducere ale filialei 

respective, pâna la 31 octombrie 2021. 

 6.- Aprobă propunerile filialelor privind înaintarea în gradul următor, conform 

reglementărilor în vigoare. 

 7.-  Aprobă Rectificarea PAAP pe anul 2021, Program  întocmit pe baza fondurilor primite de 

la buget de stat prin Ministerul Apărării Naționale, conform prevederilor legale. 

 8.- Aprobă Rectificarea BVC pe anul 2021,constituit din sursele financiare conform 

prevederilor art.47 din Statutul ANCMRR, ediție 2019. 

 9.- Aprobă Raportul Comisei de cenzori, pe trimestrul II/2021, referitor la gestiunea financiar-

contabilă a aparatului central de lucru a Biroului Permanent Central, conform prevederilor legale în 

vigoare. 

 10.- Aprobă numirea domnului col.(r) medic Petrescu Iulian ca membru în delegatia 

permanentă pentru  CIOMR, pe probleme de medicină operațională, conform Regulamentului de 

organizare și funcționare al acesteia.   

             11.-Recomandă prudență președinților de filiale în dialogul cu alte structuri  asociative  

interesate în extinderea propriei notorietăți/vectorizarea ca  purtători de interese paralele cu ale 

ANCMRR, rămânând deschiși principiului de a recunoaște și sprijini realizările acestora.  

   12.- În conformitate cu prevederile art. 25, alin. (5) din STATUT, prevederile prezentei 

Hotărâri sunt obligatorii pentru toți președinții de filiale ANCMRR și membrii acestora.  

                                                        


