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        Anexa nr.4 

 

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL  

ASOCIAȚIEI DE CARITATE DIN ARMATA ROMÂNIEI –CAMARAZII  

 

NR. 

CRT. 

TEXT ACTUAL TEXT PROPUS ARGUMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

    ,,Art.8-Asociaţia de Caritate 

din Armata României – 

CAMARAZII are ca scop 

sprijinirea personalului militar în 

activitate, în rezervă sau în 

retragere din Ministerul 

Apărării, precum și a 

personalului civil care își 

desfășoară sau și-a desfășurat 

activitatea în instituția militară, 

precum și a rudelor de gradul I 

ale acestora, cu probleme 

medicale și sociale deosebite.” 

     ,,Art. 81-Asociaţia de Caritate din Armata României – CAMARAZII are ca 

scop acordarea sprijinului necesar soluţionării unor probleme medico-sociale 

deosebite, creşterea coeziunii de grup, promovarea voluntariatului şi a 

spiritului civic, precum şi crearea unor facilităţi pentru persoane din rândul: 

 a) personalului armatei şi al familiilor acestuia (soţ/soţie, 

concubin/concubina şi copii minori); 

 b) urmaşilor celor decedaţi în acţiuni militare (orfanii, văduvele sau părinţii 

aflaţi în întreţinere, în cazul celor decedaţi care nu au fost căsătoriţi ori au 

divorţat şi nu au copii); 

 c) elevilor/studenţilor din instituţiile militare de învăţământ; 

 d) personalului militar în rezervă sau în retragere, precum şi al personalulu i 

civil care şi-a desfăşurat activitatea în armată; 

 e) altor persoane care au calitatea de membru sau simpatizant al asociaţiei. 

Art. 82-Pentru soluţionarea unor probleme medico-sociale deosebite, asociaţia 

îşi propune realizarea următoarelor obiective și activități: 

 a) promovarea spiritului de solidaritate şi întrajutorare umană; 

 b) sprijinirea persoanelor din rândul celor prevăzute la art.7, cu excepţia 

simpatizanţilor, care întâmpină probleme medicale şi sociale deosebite;  

 c) atragerea fondurilor necesare sprijinirii persoanelor cu probleme 

medicale şi sociale deosebite; 

     Evoluția vieții interne a 

Asociației și realitățile socio-

umane contextuale au condus la 

îmbunătățirea și dezvoltarea ariei 

activităților asociației, 

menținându-se și chiar 

consolidânsu-se, totodată, scopul 

principal pentru care s-a constituit 

organizația. 

   Astfel, etapizat, a fost modificat 

Statutul asociației, dar nu s-au 

operat modificările corelative și 

în Actul Constitutiv, 

considerându-se că este suficientă 

stipularea acestor prevederi în 

Statut. 

   Prin prezenta propunere, se 

realizează armonizarea necesară 

între Statut și Actul Constitutiv. 
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 d) furnizarea, în condiţiile legii, pentru membrii și simpatizanții asociației, 

familiile acestora precum și pentru militari răniți și invalizi ca urmare a 

participării la misiuni în teatrele de operații sau la acțiuni militare pe teritoriul 

național, cadre militare în rezervă/retragere, veterani de război, văduve de 

război și văduve de veterani de război și alte persoane cu nevoi de asistență și 

suport, de servicii sociale și/sau medicale constând în:  

       - acordarea de servicii de asistență și suport pentru persoane adulte cu 

dizabilități (asigurarea unor mijloace de transport adaptate nevoilor acestora, 

executarea de mici amenajări şi reparaţii care să uşureze desfăşurarea 

activităţilor zilnice, recuperare, reabilitare funcţională şi reintegrare socială 

prin sport);  

      - organizarea de activități de socializare şi petrecere a timpului liber pentru 

persoane vârstnice (activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber pentru 

persoane vârstnice, cluburi pentru seniori, implicarea în activităţile comunitare 

şi culturale, acordare de alimente, ajutoare materiale și financiare);    

      - consilierea și sprijinul familiilor cu copii (organizarea de programe after-

school, activități educativ-sportive pentru dezvoltarea timpurie a calităților 

fizice și a abilităților intelectuale, consiliere și suport emoțional, recuperarea 

prin sport a copiilor, strângerea de fonduri prin platforme de donații); 

        - dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, în special în rândul 

tinerei generații (activități de educație extracurriculară, organizarea de tabere 

pentru copii în scopul dezvoltării abilităților pentru viață independentă și 

orientării vocaționale); 

 e) furnizarea de servicii de formare profesională, de evaluare și 

recunoaștere a competențelor profesionale, precum și de alte servicii specifice, 

în scopul inserției/reinserției profesionale; 

 f) inițierea și implementarea unor proiecte în conceptul de economie 

socială sau a altor proiecte care aparțin domeniului social și pot fi utile potrivit 

scopului asociației.  

mailto:contact@camaraziimilitari.ro
http://www.camaraziimilitari.ro/
http://www.facebook.com/AsociatiaCamarazii


 

Asociaţia de Caritate din Armata României – CAMARAZII 
Organizaţie  recunoscută ca fiind de utilitate publică prin H.G.  nr. 287/2012, 

înscrisă în Registrul enităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prin Decizia ANAF nr. 294478/11.04 .2019 

Str. Constantin Mille  nr. 1, Sectorul 1, Bucureşti  

Tel: 0762.240.724, Fax: 021.313.89.25, E-mail: contact@camaraziimilitari.ro,   

Site: www.camaraziimilitari.ro, www.facebook.com/AsociatiaCamarazii 
 

 

Registrul special al Judecătoriei Sector 1 nr. 7727/299/2008, C.I.F. 23988586 
 

3 
 

Art. 83-În scopul creşterii coeziunii de grup şi creării unor facilităţi, asociaţia 

poate desfăşura următoarele activităţi: 

 a) cultivarea camaraderiei şi spiritului pozitiv; 

 b) activităţi sportive, recreative, turistice şi culturale, în condiţii 

avantajoase; 

 c) servicii educaţionale pentru copii şi servicii de reconversie profesională 

pentru adulţi; 

 d) alte activităţi care vizează creşterea coeziunii de grup şi crearea unor 

facilităţi. 

Art. 84- Pentru promovarea voluntariatului şi a spiritului civic, asociaţia poate 

desfăşura următoarele activităţi: 

 a) promovarea valorilor naţionale, a tradiţiilor militare şi cultul eroilor; 

 b) activităţi de promovare a respectului şi recunoştinţei care se cuvin 

veteranilor, invalizilor şi văduvelor de război şi de solidaritate socială cu 

aceste categorii; 

 c) activităţi privind voluntariatul, în conformitate cu prevederile legale; 

 d) activităţi educaţionale, de promovare a valorilor democratice şi de 

ocrotire a mediului; 

 e) alte activităţi de promovare a voluntariatului şi spiritului civic. 

 

 

2. 

 

 

- 

 După art. 14 se introduce un nou articol, art. 141, având următorul conținut: 

,,Art.  14 (1)–În cadrul asociației se înființează Sucursala București-Ilfov a 

Asociației de Caritate din Armata României – CAMARAZII și Sucursala 

„Invictus” a Asociației de Caritate din Armata României – CAMARAZII. 

                (2)- Sucursalele desfășoară activitățile date în competență de către 

Consiliul Director al asociației.” 

 

       În vederea conformării față 

de cerințele Judecătoriei Sector 1 

București. 
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3. 

 ,,Art.16-Persoana împuternicită 

să efectueze toate formalitățile 

legate de procedura de dobândire 

a personalității juridice a 

Asociaţiei de Caritate din 

Armata României – 

CAMARAZII este domnul Petre 

Nelu, C.I. seria RR nr. 397134.” 

 

    

 

  ,,Art.16-Persoana împuternicită să efectueze formalitățile legate de 

modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Caritate din Armata României 

– CAMARAZII este domnul Florean Marian, C.I. seria RX nr.520537.” 

 

 

 

Actualizare 

 

4. 

,,Art.17- Prezentul Act 

Constitutiv a fost aprobat de 

către membrii fondatori ai 

asociației și a fost redactat într-

un număr de 4 (patru) 

exemplare.” 

   

 ,,Art.17- Prezentul Act Constitutiv, aprobat în forma inițială de către membrii 

fondatori ai asociației și modificat ulterior, cu aprobarea Adunării Generale a 

asociației, a fost redactat într-un număr de 4 (patru) exemplare.” 

 

 

Actualizare 
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