Asociaţia de Caritate din Armata
Româ niei – CAMARAZII

Despre noi

Sub această deviză, în spiritul camaraderesc specific Armatei, încercăm să dăm o şansă
celor care au nevoie de ajutor. Vă aşteptăm să ne fiţi alături, în acest nobil gest de
solidaritate umană, care nu ţine de ordin sau de ierarhie, ci porneşte din suflet, urmând
îndemnul creştinesc „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi!”

DESCRIEREA GENERALĂ
a Asociației de Caritate din Armata României –
CAMARAZII

 organizaţie cu scop caritabil, al cărei obiect principal de activitate constă în sprijinirea
persoanelor cu probleme medicale şi sociale deosebite, din rândul personalului armatei şi
al familiilor acestuia, al personalului militar în rezervă sau în retragere, precum şi al
personalului civil care şi-a desfăşurat activitatea în armată;
 sprijină răniţii şi urmaşii celor decedaţi în acţiuni militare;

 desfăşoară activităţi dedicate coeziunii de grup şi de promovare a tradițiilor militare,
precum și a valorilor democratice şi a spiritului civic;
 este activă din 2008 şi se bucură de notorietate şi credibilitate, atât în rândul personalului
militar, cât şi în societatea civilă;

 are peste 25.000 de membri, din toate structurile Armatei, la care se adaugă şi persoane din
mediul civil;

 în perioada 2008-2018 au fost susţinute financiar 1.231 de cazuri socio-medicale, la care se
adaugă ajutoare pentru deces, ajutoare pentru orfani, stimulente căsătorie/naștere copil,
precum și alte activități caritabile sau dedicate coeziunii de grup, care au presupus fonduri
de peste 4.500.000 lei;
 prin H.G. nr. 287/2012 a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică;

 prin Decizia nr. 294478 din 11.04.2019 a Administrației Sector 1 a Finanțelor Publice, a
fost înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri
fiscale, întocmit de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

 este principalul partener neguvernamental al Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul
social;
 sursele de finanțare ale Asociației constau în cotizațiile membrilor, viramentul din
impozitul pe veniturile salariale/din pensii, fonduri obținute din activități economice,
precum și donații și sponsorizări provenite de la persoane fizice sau juridice care
empatizează cu cauzele susținute de Asociație;

 prin întreaga sa activitate, Asociația s-a dovedit a fi un important factor de echilibru în plan
social, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, proiectele și acțiunile sale fiind concepute
astfel încât să rezolve probleme care, potrivit naturii lor, nu pot fi soluționate de instituția
publică, din motive de ordin legal și/sau financiar.
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Obiective
 promovarea spiritului de solidaritate şi întrajutorare umană;

 atragerea fondurilor necesare şi sprijinirea persoanelor cu probleme
medicale şi sociale deosebite;

 furnizarea de servicii socio-medicale, în condiţiile legii;

 desfăşurarea unor activităţi dedicate coeziunii de grup;

 promovarea tradițiilor militare, a valorilor democratice şi a spiritului civic.
Principalele măsuri de sprijin









ajutor pentru rezolvarea unor probleme medicale grave ale membrilor
Asociaţiei, copiilor sau soţilor/soţiilor acestora, precum și persoanelor care au
suferit afecţiuni medicale/răniri/invalidităţi produse în timpul şi din cauza
serviciului militar, în limita a 30.000 lei;
ajutor complementar pentru deces (max. 1.500 lei pentru membru/membri de
familie, 500 lei pentru părinţi);
ajutor acordat orfanilor, până la vârsta majoratului (max. 500 lei/lună);

ajutor pentru refacerea locuinţei în caz de incendii sau calamităţi naturale;
stimulent pentru fiecare membru care se căsătoreşte (max. 500 lei);

stimulent la naşterea unui copil al membrului Asociaţiei (max. 500 lei).
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Programe/Proiecte
1. Proiectul „O ȘANSĂ LA VIAȚĂ”:
Proiectul constă în acordarea de sprijin financiar pentru cazurile medico-sociale ale
membrilor Asociaţiei, familiilor acestora şi altor persoane eligibile potrivit Statutului şi
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Asociaţiei.
Sub deviza „Înainte de toate, suntem OAMENI!”, în spiritul camaraderesc specific
Armatei, și în anii 2016-2018 am empatizat cu durerile şi necazurile celor care ni s-au
adresat, indiferent de poziţia socială. Nu de puţine ori, pentru cazuri medicale foarte grave
şi urgente, asemenea măsuri de sprijin au stabilit, efectiv, graniţa între viaţă şi moarte.
Astfel, în principal pe baza contribuţiei de 2%, dar şi cu implicarea sponsorilor, în anii
2016-2018 am sprijinit rezolvarea a 569 cazuri medico-sociale, care au presupus fonduri în
valoare de 1.642.532 lei şi au fost acordate 524 de ajutoare de deces pentru care au fost
alocaţi 309.300 lei.

2. Programul „SUFLET DE COPIL” :

Organizăm acţiuni caritabile menite să ajute copiii camarazilor decedaţi în acţiuni
militare sau în alte împrejurări. În cadrul Programului, dezvoltăm trei proiecte: „De la
colegii lui Tata!” (cadou cu prilejul zilei de naștere), „Bucurii pentru copii” (Serbarea
Pomului de Crăciun şi 1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului) şi „Gânduri de copil
transpuse în desene” (desene realizate de copii, transformate în felicitări și puse în circuitul
comercial)

2.1 Proiectul „De la colegii lui Tata!”

Cu ocazia zilelor de naştere, orfanii cu vârste de până la 14 ani au primit câte un cadou
în valoare de 300 de lei şi au fost felicitaţi pe pagina de facebook a Asociaţiei.

2.2 Proiectul „Bucurii pentru copii”
Pentru cei aproximativ 200 de copii ai camarazilor decedaţi sau răniţi în acţiuni militare şi
pentru orfanii membrilor Asociaţiei au fost organizate, anual, două evenimente caritabile, de înaltă
ţinută, devenite deja o tradiţie în conştiinţa personalului militar: Serbarea Pomului de Crăciun şi
1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului.
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2.2.1. Serbarea Pomului de Crăciun
2016 - Palatul Cercului Militar Național

2017 – Palatul Cercului Militar Național
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2018 – Romexpo București
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2.2.2. Ziua internațională a copilului
2016 – Ziua internațională a copilului sărbătorită la Cercul Militar
Național

2017 – Ziua internațională a copilului sărbătorită la sediul Ministerului
Apărării Naționale

În întâmpinarea Zilei Internaționale a Copilului – 1 Iunie, dar și a Centenarului Marii
Uniri, Asociația de Caritate din Armata României împreună cu Oficiul Național pentru Cultul
Eroilor, a organizat spectacolul “O mică istorie a României Mari”, prezentat de Trupa de
teatru de copii și tineret “Tudor Mușatescu”, formată din elevi ai școlilor și colegiilor din
Municipiul Câmpulung Muscel.
La activitatea care s-a desfășurat în Aula Ministerului Apărării Naționale, au fost
invitați copii din Municipiul București care au avut bucuria de a vedea un spectacol foarte
reușit, care a surprins, pe înțelesul lor, momentele marcante ale istoriei noastre naționale.
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2.3 Proiectul „Gânduri de copil transpuse în desene”
Copiii camarazilor decedaţi/răniţi în acţiuni militare sunt încurajaţi de Asociaţie să-şi
exprime trăirile prin intermediul unor desene pe diferite teme (Ziua Internaţională a
Mamei – 8 Martie, Sărbătorile Pascale şi Sărbătorile de Iarnă). Noi transformăm
desenele în felicitări, care, ulterior, sunt folosite în circuitul de reprezentare al Ministerului
Apărării Naţionale şi pe alte canale de relaţionare cu mediul civil.

3. Proiectul „ÎNVĂȚĂM ZÂMBIND”:
În prima jumătate a anului 2016, în cadrul Centrului de voluntariat şi servicii
educaţionale – Camarazii, copii au beneficiat de noi metode de învăţare, diferite de cele
clasice, deoarece cursurile sunt concepute într-o manieră interactivă, care
dezvoltă gândirea liberă şi plăcerea de a învăţa lucruri noi şi utile, cu zâmbetul pe buze.
Încercăm să contribuim la schimbarea
abordării, de la învăţarea pentru note,
la învăţarea pentru viaţă.

„Învăţământul ar trebui să fie astfel
conceput, încât ceea ce oferă să fie
perceput ca un dar nepreţuit, iar nu ca
o datorie apăsătoare.”
Albert Einstein
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Timp de 4 luni am organizat, în parteneriat cu Asociaţia Politeia, cursuri gratuite de
limba română, matematică, limba engleză şi informatică pentru 25 de copii ai membrilor şi
simpatizanţilor Asociaţiei CAMARAZII, cu vârste între 7 – 15 ani. Cursurile au presupus
întâlniri săptămânale de câte 2 ore.

Cursul de informatică „INFOKIDS”: Îndrumaţi de tinerii voluntari ai Asociaţiei Politeia,
copiii pătrund tainele informaticii într-o atmosferă care împacă dialogul relaxat cu rigoarea
unei discipline aplicate. Folosind platforma code.org, micuţii cursanţi descoperă cât de ușor și
distractiv este să programezi.

4. Proiectul „RESPECT PENTRU VETERANI”:

În semn de respect şi recunoştinţă pentru eroismul
Armatei României, Asociaţia CAMARAZII a înregistrat la
OSIM „Bujorul românesc”, ca marcă figurativă,
simbolizând sângele vărsat de ostaşii români din toate
timpurile.
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4.1. Respect pentru veteranii de ieri (veteranii de război)

Cu ocazia aniversării zilelor de naştere, veteranii de război (prioritar, cei care împlinesc
sau depăşesc centenarul) au fost vizitaţi acasă şi au primit cadouri/ajutoare adecvate
nevoilor acestora.

În semn de recunoştinţă pentru faptele săvârşite pe front, în parteneriat cu Ministerul
Apărării Naţionale, am susţinut vizitele veteranilor de război sărbătoriţi cu ocazia
aniversării zilelor de naştere.

În anul 2016, în prag de Sărbători Pascale, în Joia Mare, în ton cu spiritul acestei zilei,
reprezentanţii Asociaţiei CAMARAZII au fost acasă la doamna Cezarina Iacovescu, în vârstă
de 97 de ani, veteran de război. În timpul războiului a fost plutonier pe front, fiind
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mobilizată în cadrul aviaţiei. Nu mai ieşise din casă de 6 ani, pentru că îi este greu să se
deplaseze. Tocmai de aceea, Asociaţia i-a dăruit un cărucior spre a-i face viaţa mai uşoară.

De ziua celor mai bătrâni ostaşi ai ţării, Ziua Veteranilor de Război, reprezentanţi ai
Asociaţiei CAMARAZII, Sucursala Callatis - Mangalia au vizitat 9 veterani de război cu vârste
cuprinse între 92 şi 98 de ani.

Au dus cu ei o vorbă bună, spiritul camaraderiei şi daruri specifice Sărbătorilor Pascale.
Seniorii au depănat povestiri din război, iar camarazii mai tineri le-au vorbit despre armată
şi provocările zilelor noastre. A fost o frumoasă punte între generaţii, într-o atmosferă
încărcată de emoţie.
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4.2. Respect pentru veteranii de azi (veteranii din teatrele de
operații)

BUJORUL ROMÂNESC® este simbolul de reprezentare al Asociaţiei la toate evenimentele în
care se marchează eroismul militarilor români şi sângele vărsat pe câmpurile de bătălie.

4.2.1. Ziua Veteranilor – 11 noiembrie
Am fost onoraţi să fim parteneri ai Ministerului Apărării Naţionale în organizarea
ceremoniei dedicate Zilei Veteranilor. Reprezentanţi ai autorităţilor statului şi ai societăţii
civile au cinstit memoria camarazilor căzuţi la datorie în teatrele de operaţii şi în acţiuni
militare interne, avându-i alături pe copiii şi văduvele eroilor, precum şi pe militarii răniţi
sau invalizi ca urmare a participării la asemenea misiuni cu grad ridicat de risc. Au mai
participat venerabilii veterani de război care acum peste 70 de ani îşi sacrificau tinereţea
pe front. A fost o zi cu o încărcătură emoţională deosebită, în care “bujorul românesc” a fost
purtat la piept în semn de recunoştinţă pentru jertfa eroilor neamului
2016 – Ceremonia militară organizată la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații
și pe Teritoriul României
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2017 – Ceremonia militară organizată la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații
și pe Teritoriul României
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2018 – Ceremonia militară organizată la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații
și pe Teritoriul României

4.2.1. Proiectul „INVICTUS GAMES”
Din respect față de luptătorii Armatei României, Asociația și-a asumat și rolul de
susținător neguvernamental al proiectului „INVICTUS GAMES”, dedicat recuperării fizice
și psihice, prin sport, a militarilor răniți în teatrele de operații. Pentru dotarea militarilor
răniți cu echipament și materiale sportive, precum și cu orteze, proteze și alte dispozitive
medicale necesare participării la „INVICTUS GAMES”, Asociația pune la dispoziție resurse
financiare proprii și contribuie la atragerea de donații și sponsorizări, fiind suporterul
neguvernamental care a contribuit constant și substanțial la acest proiect, atât la ediția de
la Toronto, cât și la cea de la Sydney.
„INVICTUS GAMES” – TORONTO 2017
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„INVICTUS GAMES” – SYDNEY 2018
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5. Proiectul „COEZIO”: Are ca obiectiv creşterea coeziunii de grup prin activităţi cu

adresabilitate şi către cei care nu se confruntă cu probleme socio-medicale deosebite, cum
sunt: excursii, tabere, crearea de facilități în zone montane și zona litoralului pentru
petrecerea timpului liber și evenimente sociale în condiţii avantajoase; conceptualizarea şi
desfăşurarea unor activităţi sportive, în cadrul cărora sunt promovate valorile umane, ideea
de viaţă sănătoasă şi voluntariatul; organizarea unor spectacole sau a altor activităţi
culturale, pentru promovarea imaginii Asociaţiei, a valorilor și tradițiilor militare şi
naţionale.

5.1. Organizarea de excursii în zone de interes turistic

CAMARAZII la Poiana Brașov: soare, zăpadă și voie bună

Excursie la Buşteni: participanţii s-au bucurat de măreţia Sfinxului – expresie supremă
de statornicie şi demnitate.

Excursie Transfăgărășan, barajul Vidraru, Curtea de Argeș
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5.2. Crearea de facilități în zone montane și zona litoralului pentru
petrecerea timpului liber

În ianuarie 2019 Asociația a ajuns și la nivelul de a dezvolta proiecte menite să dea satisfacție
și membrilor săi care contribuie sistematic cu fonduri, chiar dacă nu au probleme socio-medicale
deosebite. Acest fapt s-a concretizat în cumpărarea unui teren în localitatea Vama Veche, în care va fi
înființat un punct recreativ unde să se poată campa într-un spațiu special amenajat, nu departe de
mare. Împreună cu inimoșii voluntari de la Școala de Aplicație a Forțelor Navale, UM 02109 și UM
02146 Mangalia, terenul a fost perimetrat prin plantarea, pe o treime din suprafață, a unei livezi de
pomi fructiferi. Un proiect asemănător va fi demarat în zona Plaiu Foii, jud. Brașov.

Vama Veche

Plaiu Foii – Piatra Craiului

5.3. Organizarea de spectacole și alte activităţi cultural-educative

În cadrul proiectului „COEZIO”, începând cu anul 2018, Asociația s-a implicat în susținerea
unor activități cultural-educative pentru păstrarea și promovarea tradițiilor culturale
românești, în special în rândul tinerei generații.
5.3.1. Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă – ediția a V-a, organizat de Cercul
Militar Curtea de Argeș cu sprijinul Asociației de Caritate din Armata României – CAMARAZII
Cercul Militar Galați

Școala populară de arte Pitești
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Cercul Militar Câmpulung Muscel

Grupul folcloric Brădulețul

Brigada 30 Gardă ,,Mihai Viteazul”

Cercul Militar Curtea de Argeș

Festivitatea de premiere
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Reprezentantul asociației, col. (r) Florean Marian, alături de șeful
muzicii militare a Brigăzii 30 Gardă ,,Mihai Viteazul” col. Mihai Florian
și reprezentanții Cercului Militar Brad

5.3.2. Spectacole dedicate Zilei Internaționale a Femeii

În semn de respect și admirație pentru personalul feminin din structurile militare din
garnizoana București membre ale Asociației de Caritate din Armata României – CAMARAZII,
pentru văduvele de război și văduvele veteranilor de război, s-au organizat spectacole în
Aula ,,Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului Apărării Naționale, pentru sărbătorirea Zilei
Internaționale a Femeii.
2017 – Spectacol susținut de trupa de teatru METROPOLIS, la sediul Ministerului Apărării
Naționale
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2017 - Ziua Internațională a Femeii sărbătorită la Cercul militar Mangalia, cu sprijinul
Asociației de Cariatate din Armata României – CAMARAZII

2018– Spectacol susținut de Mihai Napu Band împreună cu tenorul Vlad Miriță, la sediul
Ministerului Apărării Naționale, dedicat femeilor din structurile miilitare românești și aliate
din garnizoana București
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5.4. Activități de promovare a imaginii Armatei României și a Asociației în
rândul comunității

Pentru creșterea coeziunii de grup și a colaborării cu structurile militare, Asociația
participă, în calitate de invitat sau colaborator, la activitățile de reprezentare și de
promovare a instituției militare în cadrul comunității.

5.4.1. Ziua Porților Deschise organizată de Brigada 30 gardă ,,Mihai
Viteazul” – 26.05.2018

5.4.2. Participarea la ceremoniile militare organizate cu ocazia
sărbătorilor naționale, de comemorare a eroilor români și marcare a
principalelor momente din istoria țării
În mod simbolic, ca un arc peste timp, militarii Armatei României au trecut din nou
Carpaţii, pe principalele rute pe care, exact cu 100 de ani în urmă, ostaşii armatei noastre
luau în stăpânire trecătorile Munţilor Carpaţi, pentru a permite trecerea efectivelor diviziilor
române aflate în ofensivă.
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Alături de Ministerul Apărării Naționale am contribuit la organizarea ceremoniilor
militare dedicate marcării împlinirii a 100 de ani de la cele mai importante acțiuni ale
Armatei României din timpul Primului Război Mondial

Comemorarea actelor de eroism ale militarilor români din timpul Primului Război Mondial
a fost în strânsă legătură cu cea a Reginei Maria, personalitate marcantă a istoriei noastre
naționale. Astfel, Asociația a sprijinit derularea proiectului MARIA, REGINA SOLDAT,
câștigător al Premiului Național - Centenar 2017, inițiat de d-na Beatrice TODIREANU,
președinte al Asociației „România Culturală”.
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5.4.3. Participarea la activitățile organizate cu ocazia sărbătoririi
Zilei Armatei României
În mod tradițional, în fiecare an, suntem partenerii Ministerului Apărării Naționale în
organizarea și susținerea Cupei Presei la Tir

“Cupa Presei la Tir”, organizată în întâmpinarea Zilei Armatei României, este o excelentă
oportunitate pentru ca specificul mediului militar să fie cunoscut de presă, la el acasă, în
poligonul de tragere.

5.4.4. Implicarea în activități de educare și dezvoltare timpurie a copiilor
Anual, Asociația CAMARAZII asigură suportul financiar din resurse proprii și sponsorizări,
pentru organizarea Taberei de vară pentru cercetași, în parteneriat cu Ministerul
Apărării Naționale. Această activitate are ca obiective educarea şi dezvoltarea timpurie a
copiilor, promovarea valorilor Armatei României în rândul copiilor şi orientarea
profesională a acestora și se adresează copiilor din învăţământul gimnazial şi liceal (34
locuri) și copiilor instituționalizaţi, selecţionaţi cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (8 locuri).

2016
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2017

2018
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6. Proiectul „Voluntariat şi educaţie” vizează acţiuni de promovare a voluntariatului,

preponderent în domeniul social şi al ocrotirii mediului, promovarea valorilor democratice şi
a spiritului civic.

6.1. Activități dedicate Zilei Pământului
Ziua Pământului marcată la Mangalia

Camarazii de la Sucursala Callatis-Mangalia, împreună cu familiile lor, elevi ai Școlii
generale nr.3, Liceului Callatis și ai Liceului Economic, în total 200 de voluntari, au făcut
curat pe singura insulă din Mangalia. Tonele de gunoaie adunate au fost transportate cu
sprijinul Poliției locale.

6.2. Activități de susținere a excelenței în educație
Anual, elevii din colegiile naționale militare cu rezultate foarte bune la învățătură și la
olimpiadele școlare și care au o situație materială și socială nu tocmai fericită, sunt sprijiniți
de Asociație cu cărţi, rechizite şcolare şi alte bunuri utile pentru școală.

2016 - Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza
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2017 - Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza

2018 - Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

6.3. Alte activități caritabile
8 Martie la Căminul de bătrâni de la Mangalia

Omul aflat la necaz, copleşit de problemele vieţii, dar şi de multe vorbe de compasiune, are
nevoie de ajutor concret şi dezinteresat. Prin fapte concrete, ne străduim să ne îndeplinim
misiunea caritabilă pe care ne-am asumat-o.

Ziua Internațională a Carității la Mangalia
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Ziua persoanelor vârstnice

Caritate fără frontiere
În întâmpinarea Zilei Internaționale a Carității, pe 26 august 2016, am păşit pe o punte a
omeniei peste Prut, până în localitatea Cărpineni, raionul Hîncești din Republica Moldova,
pentru a face donaţii copiilor de la “Școala de tip internat pentru copii orfani și rămași fără
îngrijirea părinților”. Am pregătit pentru ei 50 de pachete cu haine, jucării, dulciuri, rechizite
şcolare şi cărţi în limba română. Le-am trimis cărţi de Eminescu, Creangă, Sadoveanu,
Coşbuc, Caragiale, Arghezi, Slavici, Topîrceanu, Emil Gârleanu şi Vasile Alecsandri. A fost un
dar din suflet, ca semn al prieteniei şi empatiei naturale care ne leagă.

Gala Voluntarului – Constanța 2016
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Prin profilul și activitatea sa, Asociaţia de Caritate din Armata României CAMARAZII s-a dovedit a fi constituie un foarte bun vector pentru identificarea şi
transmiterea cerinţelor sociale de la nivel unitate către structurile centrale, de natură
să contribuie la creşterea încrederii în relaţia angajat – angajator, cu efecte în
creşterea coeziunii de grup şi îmbunătăţirea climatului psiho-social în cadrul instituţiei
militare.
Nu în ultimul rând, subliniem rolul important al Asociaţiei în promovarea
solidarităţii umane şi voluntariatului, precum şi a valorilor democratice şi
spirtului civic, atât de necesare într-o societate modernă în care funcţionează
principiile statutului de drept.

Contact:
Asociaţia de Caritate din Armata României – CAMARAZII Str. Constantin Mille nr. 1, Sectorul 1,
Bucureşti, Punct de lucru: Str. Sabinelor nr. 98, ap. 3, sector 5, Bucureşti
Tel: 0770.440.794, Fax: 021.313.89.25,
E-mail: contact@camaraziimilitari.ro,
Site: www.camaraziimilitari.ro
www.facebook.com/AsociatiaCamarazii
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