Strategia AORR 2025
AORR puternică, activă, responsabilă
• Consolidarea organizatorică a AORR prin constituirea de filiale și
sucursale pe teritoriul României și creșterea numerică și calitativă a
capacității sale de acțiune, potrivit obiectivelor și scopurilor
statutare
• constituirea de filiale și sucursale în principalele orașe și municipii în
care locuiesc cadre militare în rezervă și în retragere, rezerviști
voluntari.
• înființarea departamentelor funcționale ale AORR, la nivel național:
organizatoric; de personal; juridic; conlucrare cu Parlamentul
României, structurile de conducere ale MApN; profesional-științific;
cultural-sportiv; de sprijinire al rezerviștilor voluntari; colaborare cu
celelalte structuri asociative ale cadrelor militare în rezervă, cu cele
ale rezerviștilor din sistemul forțelor de securitate națională, cu
structuri ale societății civile; de cooperare în cadrul CIOR și cu alte
structuri similare din statele europene; de comunicare și presă etc.
• planificarea și dezvoltarea activității AORR pe bază de proiecte pe
termen mediu și lung.
• activarea membrilor de onoare și a celor asociați ai AORR, atragerea
lor, a maiștrilor militari și subofițerilor în rezervă, a rezerviștilor
voluntari la principalele activități ale asociației, la nivel național și
local.
• consolidarea economică și financiară a AORR, utilizarea eficienta a
fondurilor provenite din cotizații, sponsorizari, donatii, cote de
impozit, accesarea de fonduri europene etc.
• afirmarea AORR ca forță credibila a reprezentării intereselor
cadrelor militare în rezervă, în retragere și ale rezerviștilor voluntari.
• susținerea unui sistem de comunicare eficient pentru promovarea
intereselor asociației, conform strategiei specifice
• obținerea statutului de utilitate publică.
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• Afirmarea potențialului profesional știintific și creativ al conducerii
și membrilor AORR prin participarea la modernizarea procesului
apărării naționale și colective, al înzestrării cu mijloace moderne de
luptă, realizarea unității de acțiune cu personalul activ al armatei
• organizarea anuală a simpozionului cu tema: Rezerva, componentă
a creșterii puterii armate a țării.
• implicarea activa a AORR în procesul modernizării cadrului legislativ
al apărării naționale.
• realizarea parteneriatului cu conducerea MApN și Statul Major al
Apărării și organizarea sistematică de activități care vizează
interesele rezerviștilor și ale rezerviștilor voluntari;
• participarea activă la promovarea spiritului patriotic și a interesului
național în societatea românească;
• acordarea de consultanță pe probleme ale apărării naționale în
deosebi pentru forțele de rezervă, instituțiilor interesate.
• informarea sistematică a membrilor AORR cu noile concepte
strategice ale NATO, lecțiile învățate din participarea militarilor
români la misiunile sub egida NATO, ONU și UE.
• participarea sistematică a reprezentanților AORR la evenimente
importante și activitățile de pregătire pentru luptă organizate de
MApN, SMAp, statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei,
comandamentele de divizii, brigăzi și unități: aplicații, evaluări, zilele
armelor, ziua rezerviștilor, ziua Armatei Române, zilele Imnului și
Drapelului Național, expoziții de armament și tehnică de luptă etc.
• desfășurarea sistematică de activități pentru realizarea unității de
acțiune a cadrelor active ale armatei și a rezerviștilor, promovarea
imaginii pozitive a armatei și a profesiei militare în societate.
• patronajul Colegiilor Militare Naționale, al școlilor de aplicație în
care se instruiesc rezeviștii voluntari și Academiilor categoriilor de
forțe ale armatei.
• Realizarea unității de acțiune a asociațiilor și sindicatelor cadrelor
militare în rezervă pentru apărarea intereselor ofițerilor, maiștilor
militari, subofițerilor activi, în rezervă și în retragere și ale
rezerviștilor voluntari.
Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România | aorr.org.ro | office@aorr.org.ro

• crearea cadrului legal pentru constituirea unei confederații a
asociațiilor rezerviștilor și a sindicatelor cadrelor militare care să
reprezinte, pe baza mandatului încredințat de fiecare structură,
interesele comune în raporturile cu structurile puterii și
administrației de stat. Confederația va fi condusă prin rotație de
președinții asociațiilor componente.
• continuarea activității Forumului structurilor asociative ale cadelor
militare în rezervă și în retragere pentru stabilirea obiectivelor
comune și a strategiilor de acțiune concrete pentru apărarea
intereselor rezerviștilor, a sitemului pensiilor militare de serviciu, ale
cadrelor militare în rezerva si in retragere și drepturilor financiare
ale rezerviștilor voluntari.
• crearea unor sisteme de lucru permanente pentru consultarea
rezerviștilor, cunoașterea amănunțită a problemelor acestora,
susținerea lor în raporturile cu instituțiile decidente și informarea
sistematică cu rezultatele acțiunilor desfășurate.
• promovarea cu prioritate a dialogului cu stucturile decidente ale
statului român, contribuția activă la elaborarea deciziilor ce privesc
problemele sociale și de sănătate ale rezerviștilor și diversificarea
modalităților de acțiune în funcție de reacțiile instituțiilor statului.
• rezolvarea problemelor sociale ale rezerviștilor, găsirea soluțiilor
pentru protejarea celor aflați în suferință, singurătate, fără sprijin.
Atragerea medicilor militari în rezervă în proiectarea și
materializarea măsurilor specifice.
• implicarea activă la viața socială a comunităților de care aparțin
membrii AORR.
• Participarea activă a AORR la activitățile CIOR, organizarea
sistematică de activități ale organizației în România.
• Comitetul Director va conlucra sistematic cu conducerea CIOR, va
asigura participarea la activitățile acestei organizații și va susține
inițiative în interesul României.
• participarea la conducerea prin rotație a CIOR, crearea cadrului
legal pentru susținerea de către MApN. a condițiilor pentru
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găzduirea activităților CIOR și pentru exercitarea conducerii
confederației internaționale și susținerea financiară a acestor
activități.

• participarea sportivilor și echipelor reprezentative ale rezerviștilor
români la competițiile desfășurate sub egida CIOR.

• desfășurarea sistematică de activități comune cu asociațiile
rezerviștilor din Republica Moldova și crearea condițiilor pentru
aderarea lor la CIOR.
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