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COMUNICATUL Nr. 1 din 07.06.2018             
I. REFERINȚE:  
- Statutul A.N.C.E.”Regina Maria”, ediția 2017; 
- Planul cu Prinicipalele Activități ale A.N.C.E.”Regina Maria”, pentru anul 2018;  
II. În data de 06.06.2018, sub conducerea Biroului Executiv Central (B.Ex.C.) al Asociației 

Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” (A.N.C.E.”R.M.”), s-a desfășurat ȘEDINȚA 
CONSILIULUI DIRECTOR, la sediul Cercului Militar Național (C.M.N.), București.   

La activități au participat: membrii B. Ex. C., președinții/înlocuitorii și reprezentanții din 
cadrul a 30 de filiale; 

Nu au participat, din motive obiective: reprezentanții din cadrul a 10 filiale. 
III.  SCOPUL ȘEDINȚEI: Analiza activităților A.N.C.E. “Regina Maria”, în perioada 

14.06.2017-06.06.2018.  
             OBIECTIVELE ȘEDINȚEI: 1. prezentarea stării de fapt a A.N.C.E. “Regina Maria”;                       
2. validarea/aprobarea documentelor de conducere/execuție; 3. identificarea disfuncționalităților;               
4. stabilirea acțiunilor viitoare.       
           Activitățile s-au desfășurat după următorul program: 1.aspecte organizatorice/administrative; 
2. analiza activităților A.N.C.E.“Regina Maria”, în perioada 14.06.2017-06.06.2018;                              
3.  validarea/aprobarea documentelor de conducere/execuție; 4. acțiuni viitoare. 
           Principalele rezultate: 

1. Domnul general-maior (r), profesor universitar doctor Visarion NEAGOE, președintele 
A.N.C.E. “Regina Maria” a prezentat ANALIZA ACTIVITĂȚILOR ASOCIAȚIEI ȘI ALE B. EX. C., 
în perioada 14.06.2017-06.06.2018, astfel: 

a) Privind activitatea B.Ex.C.: 
- activități/acțiuni desfășurate: participarea la adunările generale anuale ale 23 de filiale; 

revigorarea activității a 2 filiale - Giurgiu și București; înființarea unor subfiliale; organizarea și 
desfășurarea simpozionului ”1917- an de răscruce în istoria  României”; acordarea,  pentru al 4-lea 
an consecutiv, a premiului “Comandor Virgil Alexandru Dragalina”; participarea la activitățile de 
comemorare a eroului național Avram Iancu, la Țebea; participarea la toate festivitățile organizate 
cu prilejul sărbătoririi evenimentelor naționale (Ziua Națională, Ziua Armatei, Ziua Drapelului, 
Ziua Imnului Național, precum şi zilele categoriilor de forțe ale armatei, zilele diferitelor arme și 
specialități militare, Ziua veteranilor din 11 noiembrie), depunându-se coroane și jerbe de flori; 
organizarea și desfășurarea Adunării Festive Omagială dedicată Zilei Eroilor, în data de 
15.05.2018;  participarea la numeroase simpozioane şi mese rotunde cu caracter ştiinţific, pe teme 
de istorie; participarea la numeroase manifestări și comunicări științifice, dedicate Centenarului 
Marii Uniri și Primului Război Mondial; participarea la Târgul de Carte “POLEMOS”, cu un stand 
de carte, reviste și  monografii; contribuirea, în colaborare cu Muzeul Militar Național “Regele 
Ferdinand I”, la expoziția itinerantă “Eroul Necunoscut”, prin implicarea filialelor județene, la care 
au participat peste 10.000 de vizitatori; acordarea de diplome aniversare şi de excelenţă 
colaboratorilor şi susţinătorilor revistei “România Eroică”. 

-  materiale și documente elaborate: calendarul 2018 al  A.N.C.E. “Regina Maria”, dedicat 
Centenarului Marii Uniri; propuneri de acțiuni, înaintate Departamentului Centenar/Guvernul 
României, incluse în Programul dedicat împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire; realizarea a peste  
500 de exemplare ale medaliei aniversare și a insignei dedicate Centenarului Marii  Uniri; 
avansarea în grad a 5 militari în retragere și pregătirea propunerilor, documentelor necesare 
înaintării în grad a membrilor Asociației; realizarea a 3 numere ale revistei “România Eroică; 
elaborarea a 2 numere ale Buletinului Informativ; continuarea amenajării expoziției permanente cu 
imagini din activitatea filialelor; transmiterea, la Ministerul Justiției și la Monitorul Oficial, a 
rapoartelor de activitate și a situațiilor financiar-contabile pe ultimul an; 

-  dezvoltarea cooperării inter-instituționale, inter-agenții și cu alte Asociații și Fundații de 
profil: reînnoirea Protocolului de colaborare cu Ministerul Educației Naţionale, pentru crearea 
cercurilor “Cultul Eroilor” în unitățile de învățământ preuniversitar;  încheierea a 2 noi protocoale 
de colaborare; participarea în cadrul grupului de lucru, constituit  la Ministerul Apărării Naționale, 
pentru restaurarea Monumentului CRUCEA EROILOR, de pe muntele Caraiman; participarea la 
diferite activităţi organizate de către alte asociaţii şi fundaţii; participarea la activitățile organizate 
de către unele ambasade, cu ocazia sărbătoririi zilelor naționale și a zilelor armatelor statelor 
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respective; participarea la festivitatea de decernare a premiilor revistei ”Gândirea Militară 
Românească”; transmiterea, la Ministerul Educației Naţionale, a informării anuale privind 
activitățile și situația cercurilor “Cultul Eroilor”; centralizarea solicitărilor pentru petrecerea unor 
sejururi în Centrele de Recuperare ale M.Ap.N; 

b) privind activitatea filialelor: 
- desfășurarea, cu responsabilitate, a adunărilor generale anuale ale filialelor și subfilialelor, 

cu participarea reprezentanților administrației publice locale, B.O.R. și ai altor culte, inspectoratelor 
școlare județene, altor  asociații;  

- Asociația este constituită din 40 de filiale, cu 608 subfiliale (136, în mediul urban și 472, în 
mediul rural) și numără 50.969 de membri (47.246-simpatizanți, 3.723-membri și 3.712- cotizanți);  

- situația cercurilor ”Cultul Eroilor” (mijloc direct de educare a tinerei generații în spiritul 
dragostei față de ROMÂNIA și EROII ei), este: total-2041 de cercuri, dintre care,                             
1038-în municipii și orașe, iar 1003-în comune și sate;  

- situația cimitirelor eroilor, monumentelor, edificiilor și operelor comemorative se prezintă 
astfel: peste 4604 monumente, ridicate în memoria EROILOR români morți pe câmpurile de 
bătălie; 229 de cimitire (parcele) străine (61-germane, 90-rusești, 6-franceze, 38-maghiare și 34-alte 
naționalități; 745 de cimitire (parcele) de onoare ale EROILOR ROMÂNI (Primul Război Mondial 
-186, al Doilea Război Mondial -143 și din cele trei războaie la care a participat Armata României - 
Războiul de Independență din anul 1877, Primul și al Doilea Război Mondial);  

-  aspectele financiare și cotizațiile asigură buna funcționare a Asociației; 
c) relațiile internaționale sunt bine reprezentate, remarcându-se acțiunile comune cu 

partenerii străini din Republica Moldova, Bulgaria, Slovacia, Cehia, Serbia, Germania, Ungaria și 
Ucraina, desfășurate de către filialele Iași, Constanţa, Prahova, Galați, Bacău, Vâlcea, Vrancea, 
Braşov, Brăila, Botoşani, Dâmboviţa, Gorj, Suceava, Maramureş şi Alba; 
          d)  prioritățile Asociației și ale B. Ex. C. se referă la: pregătirea participăarii la activitățile și 
ceremoniile dedicate Centenarului Marii Uniri; valorificarea oportunităților oferite de obținerea 
statutului de utilitate publică și punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 167 din 2017; obținerea, 
de către 13 filiale, a personalității juridice; întărirea legăturii cu Armata, Biserica și Școala; 
creşterea numărului de cercuri “Cultul Eroilor”; mai buna comunicare pe verticală și orizontală; 
extinderea comunicării între B.Ex.C. și filiale, prin intermediul internetului; revigorarea activității 
filialelor Teleorman și Ilfov; realizarea, de către toate filialele, a site-ului/paginii pe Facebook;  
diversificarea demersurilor pentru atragerea de fonduri și mijloace financiare; stabilirea de măsuri 
de aplicare a prevederilor protocoalelor de cooperare; creșterea numărului de subfiliale; atragerea 
de noi  membri, în special, tineri; întărirea legăturii cu organele administrației publice centrale și 
locale; noi protocoale de cooperare. 

2. Pe durata DEZBATERILOR, au luat cuvântul președinții filialelor Buzău, Iași, Vrancea, 
Cluj, Prahova, Vâlcea și Alba Iulia, prezentând realizările, disfuncțiile, nevoile de sprijin și 
propunerile propriilor structuri. 

3. Domnul general de brigadă (r) Radu-Șerban DAN, Prim-vicepreședinte al 
A.N.C.E.”Regina Maria” a prezentat STADIUL OBȚINERII  STATUTULUI DE PERSOANĂ  
JURIDICĂ ȘI  ÎNSCRIERII  FILIALELOR  ÎN REGISTRUL ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR, 
din care au reieșit următoarele: 13 filiale, din totalul celor 40, nu au obținut statutul de personalitate  
juridică; fililale Cluj și Iași au denumiri neconforme. Toate aceste disfuncții vor fi soluționate până 
la sfârșitul anului 2018. 

4. Au fost prezentate, susținute, validate și aprobate următoarele DOCUMENTE:  
- Domnul Col. (r) Gheorghe MATEESCU, Vicepreședinte al A.N.C.E.”Regina Maria”- 

Planul cu principalele activități pentru anul 2018; 
- Doamna Col. (r) Anişoara SATNOIANU, Casierul  B.Ex.C.: 

 Bugetul de venituri și cheltuieli al B.Ex.C. pentru anul 2018; 
 Bilanțul financiar-contabil și a contului exercițiului financiar 2017; 

- Domnul Col. (r) Ghiţă MOISE, Președintele comisiei de cenzori-Raportul Comisiei de 
cenzori;  

- Domnul Gl. bg. (r) Radu-Șerban DAN, Prim-vicepreședinte al A.N.C.E. ”Regina Maria”- 
Analiza componenței B.Ex.C. și a Consiliului Director: 14.06.2017-06.06.2018;  
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- Domnul Col. (r) Gheorghe MATEESCU, Vicepreședinte al A.N.C.E.”Regina Maria”- 
Proiectul de Hotărâre a  Consiliului Director al A.N.C.E. ”Regina Maria”/ 06.06.2018. 

     5: CONCLUZII: 
- toate documentele au fost aprobate; 
- adunările anuale de la filiale s-au desfășurat în condiții bune, dările de seamă prezentate 

au evidențiat o activitate rodnică în direcția cinstirii memoriei eroilor români, precum și o 
preocupare majoră pentru educarea tinerei generații, îndeosebi în cadrul cercurilor “Cultul Eroilor”. 

- Consiliul Director apreciază activitatea desfășurată de către organele de conducere ale 
A.N.C.E. “Regina Maria”, pe întreaga scară  ierarhică și este de acord cu activitatea desfășurată; 

- C.D., B. Ex. C. /A.N.C.E.“Regina Maria”: în măsură să-și îndeplinească MISIUNEA! 
IV. Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul și în spațiile puse la dispoziție de către C.M.N. 
       Deplasarea participanților, s-a executat cu mijloace proprii. 
       Sistemele de comunicații și informatică au fost asigurate de către B. Ex. C. și C.M.N. 
V. Activitățile au fost conduse de către domnul general-maior (r), profesor universitar doctor                       

Visarion NEAGOE, președintele A.N.C.E. “Regina Maria”. 
                    LA MULȚI ANI ROMÂNI! LA MULȚI ANI ROMÂNIA UNITĂ!                                                                             

         
                 ÎNTOCMIT: 

                                                                                                  Col. (r) 
                                                                                                               Nicolae IVAN, 
                                                                                                             Membru al B. Ex. C.  
                    


