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Nr. 132 din 24.02.2021 

 

PREȘEDINTELUI  FILIALEI  JUDEȚENE / DE SECTOR  A  ANCMRR  

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

          Domnule președinte, 

Urmare la Comunicatul ANCMRR nr. 2 din 22 februarie a.c. privind 

acceptarea României, ca membru cu drepturi depline, la Confederația Interaliată a 

Ofițerilor de Rezervă  Medici - CIOMR vă rugăm să vă documentați și să ne 

comunicați următoarele: 

     1.   Câți membri ai filialei dumneavoastră sunt ofițeri medici în rezervă; 

- câte cadre medicale (ofițeri, asistenți medicali, subofițeri/maiștri militari) în 

rezervă despre care aveți cunoștință sau ați putea afla că domiciliază în județ sau 

garnizoana dumneavoastră de reședință. 

- care sunt unitățile medicale militare sau civile în care lucrează cadre 

medicale în rezervă din garnizoana/garnizoanele din județ/sector. 

      2. După această documentare, în măsura posibilităților, contactați 

persoanele respective și le prezentați importanța aderării la și reprezentării în 

CIOMR a asociațiilor noastre și participării la unele activități ale Confederației   a 

cadrelor respective, precum și opțiunea voluntară de a deveni membru la Asociația 

Medicilor și Farmaciștilor Ofițeri de Rezervă-AMFOR. 

      3. Datele astfel colectate ne vor fi comunicate, în scris, până la 06        

aprilie 2021. 

      4. Pentru detalii suplimentare puneți la dispoziția celor interesați             

informațiile de pe internet de la următorul link: https://ciomr.org/about-us/  (după 

accesarea link-ului se poate opta pentru traducerea în limba română) precum și 

prin solicitare de la Departamentul Relații Internaționale al ANCMRR și de la 

președintele AMFOR, gl.mr.(rtg). medic Ion Drăgușin. 

  Cu speranța că  veți îndeplini cu succes și această sarcină  necesară  pentru 

   Asociația noastră, vă asigur de întreaga mea considerație. 
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