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5. PROIECTUL PROGRAMELOR ASOCIAŢIEI PENTRU ANUL 2023 

ȘI, ORIENTATIV, PENTRU ANUL 2024 

 

I. PENTRU ANUL 2023 
 

1. Continuarea şi dezvoltarea proiectului „O ŞANSĂ LA VIAŢĂ”, prin acordarea de sprijin financiar 

pentru cazurile medico-sociale ale membrilor Asociaţiei, familiilor acestora şi ale altor persoane eligibile 

potrivit reglementărilor interne. Mărirea limitei ajutoarelor medico-sociale care se pot acorda pe parcusul 

raporturilor membrului cu asociația, de la 30.000 lei la 40.000 lei. 

2. Continuarea și dezvoltarea proiectului „SUFLET DE COPIL”, prin:  

a) organizarea unor evenimente dedicate copiilor membrilor și simpatizanților asociației, precum și 

orfanilor și copiilor militarilor răniți în acțiuni militare, ori copiilor aflați în situații sociale defavorizate: 

Ziua Copilului şi Pomul de Crăciun, precum și  alte evenimente specifice; 

b) continuarea oferirii de cadouri cu prilejul zilelor de naştere ale copiilor camarazilor decedaţi în 

acţiuni militare, în cadrul programului „DE LA COLEGII LUI TATA”; 

c) continuarea asigurării de ajutoare lunare pentru orfanii preşcolari ai camarazilor decedați în 

acţiuni militare, respectiv pentru orfanii minori ai membrilor Asociației (cuantumul ajutoarelor se 

stabilește de către Consiliul Director, funcție de fondurile la dispoziție și de numărul de copii). 

3. Dezvoltarea proiectului „COEZIO”, având ca obiectiv creşterea coeziunii de grup prin activităţi cu 

adresabilitate şi către membrii și simpatizanții care nu se confruntă cu probleme socio-medicale deosebite/ 

familiile acestora, cum sunt: 

 a) organizarea de excursii, tabere, diverse evenimente sociale, în condiţii avantajoase; 

b) desfăşurarea de activităţi culturale și sportiv-recreative, în cadrul cărora să fie promovate 

solidaritatea umană, ideea de viaţă sănătoasă, şi alte valori care converg cu profilul Asociaţiei; 

 c) organizarea de activităţi dedicate promovării valorilor militare şi naţionale; 

 d) punerea în funcțiune a Centrului pentru activități sociale Părău și continuarea amenajărilor 

punctelor recreative Vama Veche, respectiv Piatra Craiului. 

 e) achiziție teren și alte demersuri, pentru  înființarea unui punct recreativ/fermă pomicolă lângă 

București, respectiv în comuna Ulmi, jud. Giurgiu (km 23 – Autostrada A1). 

4. Continuarea proiectului „SOLIDARITATE FĂRĂ FRONTIERE”, având ca obiectiv acțiuni de 

caritate, dedicate răniților, invalizilor și urmașilor camarazilor decedați în acțiuni militare, precum și altor  

persoane care nu au calitatea de membru, dar sunt vulnerabile în plan socio-medical, în limita a 10% din 

veniturile realizate în anul anterior. 

5. Dezvoltarea proiectului „VOLUNTARIAT ŞI EDUCAŢIE”, prin: 

 a) acţiuni de promovare a voluntariatului, preponderent în domeniul social şi al ocrotirii mediului;  

 b) acţiuni de educaţie civică şi de promovare a valorilor statului de drept; 

 c) reluarea și dezvoltarea programelor educaţionale dedicate copiilor şi adulţilor , în conceptul 

„ÎNVĂŢĂM ZÂMBIND” (sub rezerva asigurării spațiilor necesare, de către MApN sau alte autorități 

publice). 

6. Organizarea „TABEREI DE VARĂ PENTRU CERCETAȘI”, în parteneriat cu MApN. 
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7. Derularea unor acțiuni/proiecte de sprijinire a excelenței în sport, respectiv a  excelenței în 

educație, pentru tinerii din rândul copiilor membrilor asociației cu o situație socială defavorizată sau al 

tinerilor înmatriculați în instituții militare de învățământ. 

8. Continuarea proiectului „RESPECT PENTRU VETERANI” prin: 

  a) acţiuni caritabile dedicate persoanelor vulnerabile din rândul veteranilor, invalizilor şi văduvelor 

de război, respectiv răniților, invalizilor și urmașilor camarzilor decedați în acțiuni militare; 

  b) organizarea unor evenimente vizând recunoștința față de veteranii de război și cei care au 

participat în teatrele de operații. 

9. Continuarea susținerii proiectului „INVICTUS”, dedicat recuperării fizice și psihice, prin sport, a 

militarilor răniți în teatrele de operații sau în acțiuni militare interne. 

10. Îmbunătățirea comunicării, în cadrul proiectului ,,FEEDBACK ȘI VIZIBILITATE”, prin: 

a) punerea în funcţiune şi dezvoltarea platformei de comunicare socială „CAMARAZII”;  

b) realizarea/diseminarea, în teritoriu, a unei publicații periodice proprii sau crearea unei pagini 

sociale în cadrul unei publicații militare existente. 

11. Implementarea proiectului „FAMILIA MEA”, constând în: 

a) reintroducerea stimulentelor pentru căsătorie; 

b) reintroducerea stimulentelor pentru naștere copil; 

c) acordarea unor drepturi în beneficiul copiilor din familiile membrilor asociației cu venituri de 

până la 1.800 lei/membru de familie/lună, inclusiv (2.500 lei în cazul familiilor monoparentale), astfel:   

- burse sociale de studii pentru copiii minori înscriși în învățământul gimnazial sau liceal, cu 

rezultate foarte bune la învățătură (media generală minimă 9.00 la încheierea anului școlar) sau care 

excelează la olimpiadele școlare, din familiile membrilor Asociației cu venituri de până la 1.800 

lei/membru de familie/lună, inclusiv (2.500 lei în cazul familiilor monoparentale), în cuantum de maxim 

800 lei/an;  

- dotarea cu rechizite, haine și alte bunuri necesare procesului de învățământ, la începutul anului 

școlar, pentru copiii minori din familiile membrilor Asociației cu venituri de până la 1.800 lei/membru de 

familie/lună inclusiv (2.500 lei în cazul familiilor monoparentale), în cuantum de maxim 500 lei/an. 

12. Dezoltarea de activități economice aducătoare de venituri, la Părău, jud. Brașov, la Cobia, jud. 

Dâmbovița și la Ulmi, jud. Giurgiu, prin fructificarea imobilelor (clădiri și terenuri) aflate în 

folosința/proprietatea asociației. 

13. Înființarea unui atelier de produse publicitare (agende, calendare, spydere, roll-upuri, plachete, 

insigne, pungi personalizate etc), cu dublu rol: 

- asociația să nu mai apeleze la furnizorii de pe piața liberă (cheltuieli reduse); 

- atelierul să aducă venituri economice, din seriviciile produse/comercializate. 

Proiectul este condiționat de disponibilitatea MApN de a pune la dispoziție un spațiu adecvat.  

14. Dezvoltarea de parteneriate cu alte organizaţii guvernamentale/ neguvernamentale române și străine 

care, potrivit obiectului de activitate şi capacităţii de care dispun, pot contribui, prin acţiuni complementare, la 

atingerea obiectivelor Asociaţiei.  
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II. ORIENTATIV, PENTRU ANUL 2024 

Se continuă/dezvoltă cele planificate pentru anul 2023 și se adaugă altele noi, după cum urmează:  

1. Înființarea „CLUBULUI CAMARAZILOR”, în garnizoane cu număr mare de membri (ex: 

București, Mangalia), ca proiect pilot, cuprinzând următoarele componente: 

      a) arie socializare; 

      b) arie agrement și educație pentru copii (Clubul copiilor); 

      c) arie sport de masă; 

      d) centru fizio-kinetoterapie; 

      e) servicii administrative (spălătorie auto, croitorie, cizmărie, curățătorie haine etc). 

Proiectul pilot este condiționat de punerea la dispoziție, în condițiile legii, a unui imobil/unei părți 

de imobil, din patrimoniul MApN sau al autorității publice locale, cu o poziție adecvată (în proximitatea 

unităților armatei, dar care să permită și accesul membrilor de familie și al prietenilor personalului militar, 

la anumite evenimente).  

2. Implementarea proiectului „CASA MEA”, constând în: 

- sprijinirea construirii de căsuțe de vacanță/locuințe, prin interpunerea asociației în procesul de 

achiziție unitară/preluare în folosință gratuită/concesionare a unor terenuri situate în aria marilor 

garnizoane sau în proximitatea acestora, precum și în zone cu potențial turistic. Lotizarea și sistematizarea 

unitară a terenurilor și vânzarea/darea în folosință gratuită, către membrii și simpatizanții asociației, în 

scopul amenajării unei căsuțe de vacanță sau a unei locuințe, funcție de regimul urbanistic al terenului și de 

posibilitățile financiare ale fiecărui beneficiar. 

3. Reluarea programului ,,FURNIZORII MILITARILOR ROMÂNI” , vizând facilitatea unor 

achiziții de bunuri și servicii, în condiții avantajoase, de către personalul Armatei, funcție de deciziile care se 

vor lua la nivelul MApN. Acest program a fost inițiat de MApN și ulterior transferat asociației, întrucât s-a 

concluzionat că MApN nu are bază legală pentru a-l implementa. Transferul s-a făcut fără a se da asociației 

posibilitatea de a comunica sistematic cu întregul personal al armatei, drept pentru care a fost suspendat. Prin 

urmare, programul poate fi aplicat în una din următoarele varinate: 

Varianta 1: În forma extinsă, cu adresabilitate către tot personalul armatei (dacă MApN va pune 

la dispoziția asociației posibilități de comunicare eficientă cu întregul personal al armatei).  

Varianta 2: În formă restrânsă, cu adresabilitate către membrii și simpatizanții asociației, prin 

comunicare tip grup privat prin platforma de comunicare socială „Camarazii”. În acest caz, denumirea 

programului va fi „PRIETENII CAMARAZILOR MILITARI”. 

4. Înființarea Centrului pentru educație și sport „Camarazii” în incinta Complexului Sportiv Steaua 

(proximitate terenuri de tenis și pădurice), constând în: 

a) activități educaționale tip „afterschool”, pentru copii; 

b) implicarea copiilor în activitățile sportive care pot fi practicate în cadrul complexului (tenis, înot, 

gimnastică, rugby, tir etc), în vederea dezvoltării fizice armonioase și orientării către sportul de performanță, 

funcție de abilități și potențial.  

Proiectul este condiționat de disponibilitatea C.S.A. „Steaua” de a pune la dispoziție terenul necesar și 

accesul la utilități, în condițiile legii. Spațiile vor fi configurate din structuri modulare. 

5. Implementarea proiectului „PAȘAPORT PROFESIONAL”, dedicat reconversiei profesionale a 

personalului armatei prin evaluarea și certificarea competențelor, cursuri de formare profesională și 

dezvoltarea abilităților antreprenoriale (dacă Asociația va reuși să obțină alocarea de spații adecvate, în 

folosință gratuită, din domeniul public/privat al statului și va putea accesa fonduri UE sau alte surse 

externe, pe această temă). 
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6. Inițierea, ca proiect pilot, a proiectului „DAR DIN DAR”, constând în: 

a) amenajarea unui punct de colectare a donațiilor, făcute de personalul armatei de (articole de 

îmbrăcăminte, încălțăminte, electronice, manuale școlare și alte materiale didactice, în proximitatea ariei de 

dislocare a Statului Major al Apărării (localul M.100); 

b) selectarea, igienizarea și repararea, după caz, a bunurilor provenite din donații, luarea în evidență a 

celor care pot fi reutilizate și donarea către alți copii sau adulți, din mediul militar și/sau civil, care au nevoie 

de asemenea bunuri. 

Proiectul este condiționat de disponibilitatea MApN de a pune la dispoziție terenul necesar și accesul 

la utilități, în condițiile legii. Spațiile vor fi configurate din structuri modulare. 

 

 

NOTĂ: Se abilitează Consiliul Director să inițieze, încă din anul 2023, activități și proiecte din 

rândul celor planificate, orientativ, pentru anul 2024, dacă vor fi întrunite condițiile necesare. 
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