
 

 

COMUNICAT Nr.12 din 16.10.2022  

În perioada 06-09 octombrie 2022 a avut loc cea de a 2-a Conferință Anuală a 

Uniunii Asociațiilor Ofițerilor în Rezervă din Europa Centrală – Inițiativa Gaminger –GI-II 

Activitatea a fost organizată și desfășurată de către partenerii elvețieni, conform 

regulilor de rotație și a principiului de reciprocitate, la Cazarma SWISSINT din  localitatea 

elvețiană Stans - Oberdorf. 

Au participat 45 de reprezentanți din 9 țări membre ale Inițiativei, având în 

program: prima zi a fost prezentat SWISSINT - Comandamentul Forțelor Armate Elvețiene 

pentru misiuni internaționale (pentru cei interesați la Departamentul Relații Internaționale 

se găsește documentația care detaliază misiunile și modul de instruire a SWISSINT); a 

doua zi a fost dedicată temei „A conduce prin exemplu. Forțele armate în acțiune pentru 

excelență”. De remarcat prezența ca raportori a șefului Statului Major al Forțelor Aeriene 

și a comandantului Academiei Militare. 

 În cadrul programului au mai fost incluse vizitarea unui adăpost antiatomic și a unor 

obiective turistice din zona Lucerna. 

 Cu această ocazie președinția slovenă a Inițiativei a fost predată partenerului 

elvețian iar vicepreședinția celui german. 

 Delegația permanentă română la GI  a fost reprezentată de către col. (rtr.) ing. 

Sergiu GHINDĂ, locțiitorul șefului delegației, care a avut ca mandat să susțină candidatura 

României la organizarea și desfășurarea în țara noastră a celei de a 2-a Conferinței GI-II, în 

toamna lui 2023. 

 Conferința GI-II din Elveția a statuat ca Macedonia de Nord să organizeze 

Conferința de primăvară a GI în 2023, iar cea de toamnă de către România.  

 Având în vedere Statutul Inițiativei Gaminger, angajamentele și principiul  la 

reciprocitate, precum și posibilitățile pe care le putem oferi pentru desfășurarea unei 

activități cu participare internațională sub egida Gaminger, vom supune aprobării 

forumurilor decizionale ale ANCMRR generarea demersurilor de către Delegația 

Permanentă a României la GI pentru organizarea și  desfășurarea în țara noastră a unui 

asemenea eveniment, cu sprijinul nemijlocit al M.Ap.N. și în limita normativelor în 

vigoare.  

 Activitatea s-a desfășurat conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. 

M161/2018, - „pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociațiilor si fundațiilor de 

utilitate publică, cu reprezentare la nivel național, care își desfășoară activitatea în 

domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale”, 

 


