
 

 

 

COMUNICAT Nr. 10 din 06.08.2022 

 

 În perioada 31 iulie - 05 august 2022 a avut loc Congresul Confederației 

Interaliate a Ofițerilor Medici în Rezervă – CIOMR, structură asociativă de factură 

internațională aflată sub egida NATO. Congresul s-a desfășurat în format hibrid, cu 

participare fizică și online, în organizarea și cu sprijinul Ministerului Apărării din 

Republica Elenă, la Atena. 

La această activitate, România, membru cu drepturi depline, a fost reprezentată, 

online de delegația permanentă la CIOMR constituită din reprezentanți ai ANCMRR 

„Alexandru Ioan Cuza” și ai Asociației Medicilor și Farmaciștilor Ofițeri în Rezervă – 

AMFOR astfel; gl.mr.(rtr.) medic Ion Drăgușin,  gl.mr.(rtr.) Constantin Mihălcioiu, și 

fizic, la Atena, de către col.(r.) medic Iulian Petrescu. 

 În prima zi, 01 august a.c., au avut loc lucrările Consfătuirii Comitetului 

Executiv al CIOMR în care s-au dezbătut și adoptat hotărâri cu privire la: modificările 

la strategia  și Statutul CIOMR; relațiile și stabilirea ofițerului de legătură al CIOMR 

cu Centrul de Coordonare Medicală Multinațional din cadrul Comitetului Militar 

European, dobândirea calității de utilitate publică și non-profit pentru CIOMR; 

aprobarea Memorandumului de Înțelegere dintre CIOMR și Comitetul NATO al 

Forțelor Naționale  de Rezervă și noile raporturi cu Comitetul NATO al Șefilor 

Serviciilor Medicale;  actualizarea componenței Comitetului Executiv și a 

conducerilor celor două Comitete: de cercetare științifică medicală și respectiv, 

medicină operațională. 

 Participarea noastră la Congres în cadrul lucrărilor Comitetului Executiv a 

plasat ANCMRR și AMFOR în poziția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al 

CIOMR, poziție reprezentată de către col.(r.) medic Iulian Petrescu. Sunt negocieri 

pentru ocuparea și a altor poziții în structura de funcționalitate a CIOMR de către 

reprezentanți ai țării noastre. 

 În următoarele zile au avut loc sesiunile celor două Comitete în care au fost 

prezentate teme printre care amintim; asistența medicală a femeilor în campanie, 

medicina operațională în mediul multinațional și cerințele de interoperabilitate, 

asigurarea logistică medicală și reaprovizionarea în mediile multinaționale, rolul 

rezervei medicale în Franța, provocări și perspective, schimbările climatice și impactul 

asupra protecției medicale a forțelor, pregătirea împotriva amenințărilor biologice, 

importanța  medicinei  preventive  în  zonele de luptă urbane și pentru prima dată au 

fost prezentate și teme legate de CBRN și măsurile de asigurare medicală în asemenea 

medii. 



 Congresul a organizat și un atelier de lucru dedicat medicilor militari în rezervă 

juniori (până la gradul de căpitan) precum și o competiție cu exerciții de prim ajutor 

medical. 

 În ziua 5 a avut loc ceremonia de primire – predare a președinției CIOMR către 

delegația Norvegiei de la delegația Belgiană. 

 Congresul s-a desfășurat sub egida promovării pregătirii medicale militare, a 

educației în domeniul militar, al inovației, a folosirii mijloacelor IT care reprezintă o 

investiție pentru noua generație de cadre medicale militare și a rezervei acesteia. 

 Prin obținerea vicepreședinției la Comitetul Executiv al CIOMR, delegația 

română și-a îndeplinit mandatul încredințat de către Biroul Permanent Central, 

certificând totodată câștigarea unei posturi consolidate de reprezentare a MApN și a 

camarazilor noștri medicii militari în rezervă în cadrul mișcării asociative a 

rezerviștilor la nivel aliat.  

 Așteptăm o implicare profesională și a Direcției Medicale Militare, în special la 

sprijinirea participării la activitățile în acest domeniu, cu expertize în cercetarea 

științifică medicală și a medicinei operaționale și prin sprijinirea creșterii gradului de 

atractivitate a unor asemenea activități în rândul medicilor militari în rezervă.  

 Este necesar ca  Filialele noastre județene/sector să facă cunoscut medicilor 

militari în rezervă, membri ai acestora, toate demersurile noastre pentru promovarea 

medicinei militare românești și solicitare ca aceștia să se implice mai activ în 

demersurile ANCMRR și AMFOR în acest domeniu. 

 Facem precizarea că, MApN prin normativele de cheltuieli prevăzute în ordinul 

M 161/2018, cu completările și modificările ulterioare a făcut posibilă participarea  

Asociațiilor noastre la un asemenea eveniment de factură NATO. 

 
 

 


