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ASOCIAȚIA OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ                               

DIN ROMÂNIA 

ASOCIAŢIA PATRONALĂ ROMÂNĂ A 

PRODUCĂTORILOR DE TEHNICĂ MILITARĂ 

 

                                                                                                          

PROTOCOL DE COLABORARE ȘI PARTENERIAT  

între Asociația Ofițerilor în Rezervă din România (AORR) 

și  

Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară 

(PATROMIL) 

 

Art. 1 CADRUL INSTUȚIONAL 

Prin valorificarea condițiilor oferite de Constituția României, Legea privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Apărării Naționale, Legea referitoare la constituirea și funcționarea 

asociațiilor, Legea Dialogului Social, Legea Industriei Naționale de Apărare nr 232/2016 

Protocolul de Colaborare și Parteneriat între Asociația Ofițerilor în Rezervă din România (AORR) 

și Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară (PATROMIL) susţine confluența 

acțiunilor părților pentru creșterea eficacității politicilor publice de dezvoltare a industriei naționale de 

apărare și de întărire a capacității de apărare a României, în cadrul NATO și al Uniunii Europene.  

 

Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, care cuprinde în rândurile sale generali și ofițeri în 

rezervă, în retragere și rezerviști voluntari și ca membri asociați: maiștri militari, subofițeri, gradați și 

soldați voluntari, este membră a Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă - CIOR (asociația 

rezerviștilor NATO), nu este angajată politic și nu desfășoară activități in sprijinul sau împotriva 

partidelor politice, reprezintă un potențial profesional - științific relevant pentru elaborarea, 

promovarea și înfăptuirea politicilor de apărare și dezvoltare a României. 

Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară, asociație patronală 

reprezentativă la nivel naţional, în virtutea prerogativelor oferite de statutul său, de legislația care 

guvernează structurile asociative ale angajatorilor este „organul de specialitate” în fundamentarea, 
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inițierea și implementarea strategiilor de apărare ale României. Are menirea de a încuraja și de a 

dezvolta relații de încredere și beneficiu reciproc între membri, clienți și parteneri.   

 

Art. 2 PĂRȚILE SEMNATARE 

Asociația Ofițerilor în Rezervă din România - AORR, cu sediul în Bucureşti, str. Traian, nr.3, bl.E6, sc.2, 

et.5, ap.49, sector 3, reprezentată legal de președintele acesteia  gl. lt. (rz) dr. Virgil BĂLĂCEANU 

și 

Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară – PATROMIL, cu sediul în Bucureşti, 

b-dul Ing. Ghe. Duca nr. 26, et.5, ap.5, Sector 1, tel./fax 021.317.19.69, reprezentată legal prin 

directorul executiv ing. Viorel MANOLE 

Art. 3 SCOPURILE COLABORĂRII: 

Scopul principal îl reprezintă sustinerea reciproca a drepturilor şi intereselor membrilor, a actiunilor de 

interes comun, promovarea mutuală, dezvoltarea de activități în parteneriat, desfășurarea oricăror alte 

activități convenite de comun acord, cu respectarea Statutelor şi independenţei organizaţionale 

proprii.  

În particular, 

3.1 Colaborarea părților semnatare pentru modernizarea cadrului legislativ al dezvoltării industriei 

naționale de apărare, a cercetării științifice și învățământului militar tehnic superior în domeniului 

apărării, sprijinirea creării condițiilor financiare, materiale și umane necesare efortului de apărare și 

modernizării capabilităților de apărare. 

3.2 Valorificarea competențelor profesionale, a expertizei și potențialului cultural-științific al 

membrilor AORR și PATROMIL pentru dezvoltarea capabilităților de apărare și tehnicii militare a 

Armatei României  în interesul modernizării, dotării acesteia cu mijloace tehnice și de luptă moderne, 

la nivelul standardelor NATO și UE. 

3.3 Accesarea fondurilor UE, materializarea în România a oportunităților oferite de constituirea 

fondurilor financiare comune pentru apărare și dezvoltarea cercetării și producției destinate apărării 

comune. 

3.4 Participarea activă la organizarea și funcționarea societăților antreprenoriale studențești  în 

academiile categoriilor de forțe ale armatei și în Academia Tehnică Militară; organizarea activităților de 

mentorat destinate studenților, pentru formarea competențelor lor antreprenoriale.  

3.5 Susținerea în fața decidenților politici și academici a necesității pregătirii pre-militare a tinerilor în 

instituțiile de învățământ civil pre-universitar și universitar, precum și promovarea învățământului dual 
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3.6 Susținerea în fața decidenților politici a necesității imperioase a modernizării, dotării cu mijloace 

moderne de luptă a tuturor categoriilor de forțe ale Armatei României, cu precădere cu produse 

performante din industria națională de apărare. 

Art. 4 RESPONSABILITĂȚILE  PĂRȚILOR  

4.1. Să își promoveze reciproc imaginea, actiunile, programele, interesele, membrii;  

4.2. Să se implice activ în modernizarea cadrului legislativ al dezvoltării industriei de apărare 

naționale, a cercetării științifice și învățământului militar tehnic superior;  

4.3. Să promoveze interesele comune ale membrilor în dezbaterile la Comisiile de Apărare, Ordine 

Publică și Siguranță Națională ale Senatului și Camerei Deputaților; 

4.4. Să valorifice finanţările prin fonduri europene alocate apărării și dezvoltării producției industriei 

naționale de apărare; 

4.5. Să susţină activitățile de mentorat, inclusiv antreprenorial, în rândul studenților militari și 

elevilor din învățământul dual; 

4.6. Să promoveze programe de pregătire pre-militară a tineretului în sistemul pre-universitar și 

universitar, precum și învțământul dual 

4.7. Să desfășoare programe comune, în baza unor acorduri punctuale, în domeniile de interes, 

acordandu-și, totodată, sprijin reciproc în dezvoltarea și implementarea programelor astfel concepute; 

4.8. Să nu prejudicieze, în nici un fel, direct sau indirect, imaginea celeilalte părți; să nu aducă 

prejudicii programelor și acțiunilor ce vor fi dezvoltate în comun ori separat; 

4.9. Să sprijine canale comune de informare și promovare; 

4.10. Să organizeze seminarii, conferințe, cursuri și alte acţiuni de acest fel, în funcţie de interesele 

momentului. 

 

Art. 5 DISPOZIŢII FINALE 

Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părţi și se încheie pe o perioadă 

de un an. Protocolul se prelungeşte automat pentru o perioadă similară de timp, dacă niciuna dintre 

părţi nu solicită în scris încetarea lui. 

Orice comunicare intre părți se va face la datele de contact din prezentul protocol, părțile 

obligându-se să-și transmită, în timp util, orice modificare survenită. 

Protocolul poate fi completat sau modificat  cu acordul ambelor părţi, prin semnarea de acte 

adiţionale.  

Ulterior semnării, se vor conveni programe și activități pentru punerea în practică a 

prevederilor protocolului și se va analiza sistematic stadiul realizării lor. 
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 Eventualele divergențe apărute între părți pe durata realizării protocolului se vor soluționa pe 

cale amiabilă. 

         Încheiat astăzi 30/01/2020  în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 

semnatară. 

Asociația Ofițerilor în Rezervă din România - AORR Asociația Patronală Română a Producătorilor de 
Tehnică Militară - PATROMIL 

 

Președinte 

General-locotenet (rz.)  

                                           dr. Virgil BĂLĂCEANU 

Director Executiv 

 

Ing. Viorel MANOLE 

 

 

 


