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PROTOCOL DE COLABORARE 

Asociaţia Naţiona l ă Cultul Eroilor "Regina Maria", cu sediul de lucru în Bucureş ti , 

Bulevardul Ion Mihalache nr. 124-126 Sector 1, reprezentată prin Generalul-maior (r) 
prof.univ.dr. Visarion NEAGOE, în calitate de preşedinte 

ŞI 

Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii , cu sediul in Bucureşti 

Strada Mircea Vulcănescu nr. 125-127 Sector 1, reprezentată prin Generalul (rtg) Iosif R US, 
în calitate de preşedinte. 

1. SCOPURI GENERALE 

1. Părţile contractante, convinse de necesitatea de a promova ş i continua cooperarea 
între cele două organizaţii, îş i păstrează autonomia şi personalitatea juridică, legitimitatea, 
unicitatea ş i notorietatea, precum şi necesitatea de a conlucra strâns în vederea menţinerii şi 
conso lidării dragostei şi ataşamentului faţă de patrie şi idealurile sacre ale poporului şi ale 
forţelor sa le armate, a respectului pentru simbolurile naţionale, a sentimentelor de 
recunoştinţă ş i cinstire a înaintaşilor noştr i , care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, a 
independenţei , integrităţii ş i s uveranităţii naţiona l e . 

2. Cooperarea pentru promovarea de relaţii constante în domenii le conexe 
competentelor proprii şi identificării legăturilor de co laborare. 

3. Realizarea cadrului genera l pe baza căruia se întocmesc planuri anuale de 
colaborare pentru activităţi specifice. 

II. DIRECŢII DE ACŢIUNE 

L Aducerea la cunoştinţa membrilor Asociaţiei Naţionale Cultu l Ero ilor "Regina 
Maria" (A.N.C.E. "R.M."), respectiv, a membrilor Asociaţiei Române pentru Propaganda şi 
Istoria Aeronauticii (A.R.P.LA.) a ro lului şi menirii celor două instituţii în societatea 
românească în ansamblu, folosind buletme, reviste, pliante, ziare şi alte mijloace de 
comunicare, insistându-se pe aspecte concrete prevăzute în statutul fiecărei părţi , în care 
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2. Participarea, în măsura posibilităţilor , la ceremonialurile sfinţirii de nOI opere 
comemorative de război , ridicate în scopul etemizării memoriei eroilor căzuţi pentru 
reîntregirea şi apărarea neamului, din toate timpurile şi în toate războaiele. 

3. Participarea pe baza de reciprocitate, a celor doua instituţii , la principalele 
momente din viaţa şi activitatea lor (mitinguri aviatice cu participarea aviatorilor şi 

paraşutiştilor, aniversări , conferinţe şi reuniuni ale Consiliilor Directoare, reuniuni ştiinţifice 
etc.) . 

4. Informarea membrilor A.N.C.E. "R.M.", respectiv, a membrilor A.RP.LA. asupra 
coordonatelor actuale ale procesului de formare iniţială şi continua a aviatorilor militari din 
Armata României şi a aviatorilor sportivi din Aeroclubu\ României, în conformitate cu 
reglementările în vigoare. 

5. Participarea semnatari lor prezentului protocol (sau a reprezentanţilor lor) la 
depunerea de coroane Uerbe) de flori la monumentele şi cimitirele eroilor situate pe 
teritoriul României sau pe teritoriul altor ţări. 

6. Folosirea mijloacelor de comunicare în masa pentru cunoaşterea tradiţiilor şi 

istoriei aviaţiei, promovarea şi dezvoltarea ideii de cult al eroilor în rândul întregii populaţii 
şi în mod deosebit în rândul tineretului , utilizând în acest sens reviste şi publicaţii elaborate 
de către cele doua structuri. 

7. Informarea membrilor Cercurilor "Cultul Eroilor" din învăţământul preuniversitar 
şi universitar despre acţiuni şi realizări ale aviatorilor militari şi sportivi , în scopul atragerii 
acestora către o carieră militară specifică sau pentru practicarea sporturilor aeronautice. 

8. Invitarea şi participarea membrilor A.RP.LA. la adunările Cercurilor "Cultul 
Eroilor" în scopul prezentării de informări privind importanţa economică, turistică ş i 

frumuseţea sporturilor aeronautice, inclusiv ca specialitate militară de elită, cu detalii 
privind aptitudinile unui pilot şi existenţa aerocluburilor de pe teritoriul României la care se 
pot face înscrieri . 

9. A.N.C.E. "RM." va oferi spaţii în revista "România Eroică" pentru publicarea de 
articole, scrise de membrii A.RP.LA. , privind activitatea eroilor aviatori din toate timpurile 
şi preocupări în prezent. 

10. Organizarea de activităţi ştiinţifice (sesiuni de comUllican, conferinţe , 

simpozioane, mese rotunde etc.) cu prilejul unor momente importante din istoria României 
şi aniversării unor evenimente. 

11. Promovarea reciprocă , prin mass-media a unor imagini pozitive din activitatea 
A. . c.E. "RM. " şiA.R.P .LA. în plan intern şi internaţional. 

12. Luarea de atitudine fermă de către membrii structurilor semnatare împotriva 
abuzurilor ş i a actelor de profanare a simbolurilor naţionale , a operelor comemorati ve de 
război , ridicate pentru cinstirea eroilor ş i martirilor, care ş i-au jertfit v iaţa pentru neam ş i 
ţară . 

13. Participarea la proiecte de cooperare instituţională , În domeniile de 
responsabilitate. 

14. Manifestarea în toate împrejurările a echidistanţei şi voinţei de a nu se implica 
politic şi a nu desfăşura activităţi în favoarea vreLillui partid sau formaţiune politica. 

15. Toate convenţiile şi planurile care includ activităţi comune vor fi puse în aplicare 
numai după aprobarea de către părţile semnatare. 
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III. DISPOZITII FINALE 

1. Prezentul Protocol de Colaborare intră în vigoare la data semnării şi parararii de 
către ambele părţi şi are o durata de cinci ani, putând fi prelungit şi modificat (completat) în 
baza unei notificări adiţionale convenite de semnatari. 

2. A.N.C.E. "R.M. " ş i A.R.P.I.A. pot face publică activitatea de colaborare prevăzută 
în prezentul protocol (revista "Romania Eroică" respectiv în presa scr i să). 

3. Litigiile sau neînţelegerile între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă. 
4. Obligaţiile , planurile şi angajamentele ce nu au putut fi îndeplinite din cauză de 

forţă majoră, aşa cum sunt definite prin lege, nu reprezintă obiectu l unor sancţiuni sau 
măsuri administrative. 

Semnat ş i parafat astăzi .2019, la Bucureşt i 

A.N~ ,~~e~na Maria" 

. a.\w'N;:-G~ 
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