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Cariera militar\

Colonelul Tama[ s-a n\scut la
data de 4 ianuarie 1973 `n
ora[ul F\urei, jude]ul Br\ila.

{i-a `nceput cariera militar\ `n anul
1992, urmând cursurile Institutul de
Infanterie [i Chimie „Nicolae B\lcescu“
din Sibiu, pe care l-a absolvit `n anul
1996, dobândind gradul de sublocote-
nent.

Dup\ absolvire, este repartizat `n
func]ia de comandant pluton `n cadrul
Batalionul 56 Para[uti[ti, unitate din
subordinea Brig\zii 2 Para[uti[ti „Ma-
ior Dobre Teodor“ din garnizoana Ca-
racal, unde `[i desf\[oar\ activitatea
pân\ `n anul 2001. ~n anul 1999, dup\
absolvirea cursului de baz\ pentru
ofi]eri `n cadrul {colii de Aplica]ie a
Infanteriei din Montpellier, Fran]a,
este avansat la gradul de locotenent.

~ncepând cu anul 2001 este numit `n
func]ia de comandant pluton studen]i `n
cadrul Academiei For]elor Terestre,
pân\ `n anul 2003 când, dup\ absol-
virea cursului „Viitori comandan]i de
unit\]i“ organizat `n cadrul {colii de
Aplica]ie a Infanteriei din Montpellier,
Fran]a, este avansat la gradul de
c\pitan [i numit comandant companie. 

Dup\ absolvirea, `n anul 2007, a cur-
sului de stat major pentru ofi]eri, de a-
ceast\ dat\ `n cadrul {colii de Stat Ma-
jor a Armatei Franceze din Compiegne,
decide s\ fac\ parte din grupul de `n-
fiin]are al unui concept nou la acea vre-
me pentru Armata Român\: dezvol-
tarea primului Centru de Instruire pen-

tru Lupt\ al For]elor Terestre din loca-
litatea Cincu, jude]ul Bra[ov - ast\zi,
„Centrul Na]ional de Instruire ~ntrunit\
- Getica“, care reprezint\ unul dintre
cele mai mari [i mai bine dezvoltate cen-
tre de instruire `ntrunit\ din Europa.

~n anul 2008 a fost avansat la gradul
de maior. A urmat cursurile programu-
lui de studii „Conducere Interarme
For]e Terestre“ organizat de c\tre
Facultatea de Comand\ [i Stat Major a
Universit\]ii Na]ionale de Ap\rare
„Carol I“, ob]inând astfel, `n anul 2012,
diploma de Master `n domeniul „{tiin]e
Militare [i Informa]ii“. Un an mai târz-
iu, a fost avansat la gradul de locote-
nent colonel. Pe parcursul celor nou\
ani `n care [i-a desf\[urat activitatea `n
cadrul Centrului, a `ndeplinit succesiv

func]iile de ofiter 3 `n biroul Planificare
Exerci]ii din S3-Operatii [i Instruc]ie,
[ef al biroului Observatori / Controlori
For]e Inamice din Sec]ia Observatori /
Controlori [i ulterior [ef al sec]iilor
Planificare Exerci]ii respectiv Planifica-
re Instruc]ie.

~ncepând cu luna august 2016 a fost
`ncadrat [ef al modulului S3-Opera]ii [i
Instruc]ie la comandamentul Brig\zii 2
Infanterie „ROVINE“, contribuind, `ntr-
un mod semnificativ, la procesul de
transformare [i constituire al comanda-
mentului Brig\zii Multina]ionale Sud-
Est - singura structur\ de acest tip din
NATO - pân\ `n luma mai 2017, când
preia comanda Batalionului 20 Infan-
terie „Dolj“ - cunoscut [i sub pseudon-
imul „Scorpionii Negri“.

Odat\ cu `nfiin]area Comitetului de
Coordonare Pentru ~nfiin]area Coman-
damentului Corpului Multina]ional
Sud-Est (HQ MNC-SE), `ncepând cu
data de 11 noiembrie 2019, este nomi-
nalizat s\ participle la ini]ierea [i dez-
voltarea celui mai mare comandament
NATO din sud-estul Europei  ce urmea-
z\ a fi dizlocat pe teritoriul României.

La data de 8 mai 2020, prin Ordin al
ministrului Ap\r\rii Na]ionale, este
avansat la gradul de colonel [i numit `n
func]ia de loc]iitor al comandantului
Brig\zii Multina]ionale Sud-Est din
Craiova.

Din iunie 2022, este `mputernicit la
comanda Brig\zii 15 Mecanizat\ „Podu
~nalt“.

De-a lungul timpului, colonelul Ta-
ma[ [i-a continuat permanent dezvol-
tarea profesional\ urmând nenum\rate
cursuri  de carier\ precum „Cursul de
securitate european\ [i politici de secu-
ritate“, „Cursul de Introducere `n
NATO“, „Cursul de management [i ne-
gociere al conflictelor“, „Cursul de Secu-
ritate euroatlantic\ [i managementul
crizelor“, „Cursul privind regulile con-
flictului armat“, „Cursul de manage-
ment al resurselor din NATO“, atât `n
]ar\ cât [i `n str\in\tate.

~n anul 2014, [eful Statului Major al
For]elor Terestre i-a acordat, pentru
meritele sale deosebite, „Medalia de
Onoare a For]elor Terestre Române“,
iar `n 2017 a fost decorat cu „The Geor-
gia Meritorious Service Medal“ de c\tre
Departament de Stat al Statelor Unite
ale Americii. De asemenea, colonelului
Tama[ i-au fost conferite Semnele Ono-
rifice „~n Serviciul Patriei“ pentru cin-
cisprezece, respectiv dou\zeci de ani de
activitate.

De]ine o diplom\ de Master `n dome-
niul „Rela]ii Interna]ionale [i Sisteme
de Securitate“ acordat\ `n anul 2007 de
c\tre Universitaea Lucian Blaga din Si-
biu [i este licen]iat `n {tiin]e Econo-
mice, specialitatea „Finan]e B\nci“ din
anul 2011, dup\ absolvirea Facult\]ii
de Economie [i Administrarea Afaceri-
lor din cadrul Universi]\]ii „Titu Maio-
rescu“ din Bucure[ti.
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~n perioada 31 iulie - 5 august
2022 a avut loc Congresul Confe-
dera]iei Interaliate a Ofi]erilor

Medici `n Rezerv\ - CIOMR, structur\
asociativ\ de factur\ interna]ional\
aflat\ sub egida NATO. Congresul s-a
desf\[urat `n format hibrid, cu partici-
pare fizic\ [i online, `n organizarea [i cu
sprijinul Ministerului Ap\r\rii din
Republica Elen\, la Atena. 

La aceast\ activitate, România,
membru cu drepturi depline, a fost re-
prezentat\, online de delega]ia perma-
nent\ la CIOMR constituit\ din repre-
zentan]i ai ANCMRR „Alexandru Ioan
Cuza“ [i ai Asocia]iei Medicilor [i Far-
maci[tilor Ofi]eri `n Rezerv\ - AMFOR
astfel; gl.mr. (rtr.) medic Ion Dr\gu[in,
gl.mr.(rtr.) Constantin Mih\lcioiu, [i fi-
zic, la Atena, de c\tre col.(r.) medic Iu-
lian Petrescu. 

~n prima zi, 1 august a.c., au avut loc
lucr\rile Consf\tuirii Comitetului Exe-
cutiv al CIOMR `n care  s-au dezb\tut [i
adoptat hot\râri cu privire la: modif-
ic\rile la strategia [i Statutul CIOMR;
rela]iile [i stabilirea ofi]erului de leg\-
tur\ al CIOMR cu Centrul de Coor-

donare Medical\ Multina]ional din ca-
drul Comitetului Militar European,
dobândirea calit\]ii de utilitate public\
[i non-profit pentru CIOMR; aprobarea
Memorandumului de ~n]elegere dintre
CIOMR [i Comitetul NATO al For]elor
Na]ionale de Rezerv\ [i noile raporturi
cu Comitetul NATO al {efilor
Serviciilor Medicale; actualizarea com-
ponen]ei Comitetului Executiv [i a con-
ducerilor celor dou\ Comitete: de cerc-
etare [tiin]ific\ medical\ [i respectiv,
medicin\ opera]ional\. 

Participarea noastr\ la Congres `n
cadrul lucr\rilor Comitetului Executiv
a plasat ANCMRR [i AMFOR `n pozi]ia
de vicepre[edinte al Comitetului Exe-
cutiv al CIOMR, pozi]ie reprezentat\ de
c\tre col.(r.) medic Iulian Petrescu.
Sunt negocieri pentru ocuparea [i a
altor pozi]ii `n structura de func]ionali-
tate a CIOMR de c\tre reprezentan]i ai
]\rii noastre. 

~n urm\toarele zile au avut loc sesiu-
nile celor dou\ Comitete `n care au fost
prezentate teme printre care amintim;
asisten]a medical\ a femeilor `n cam-
panie, medicina opera]ional\ `n mediul
multina]ional [i cerin]ele de interoper-
abilitate, asigurarea logistic\ medical\
[i reaprovizionarea `n mediile multi-

na]ionale, rolul rezervei medicale `n
Fran]a, provoc\ri [i perspective, schim-
b\rile climatice [i impactul asupra pro-
tec]iei medicale a for]elor, preg\tirea
`mpotriva amenin]\rilor biologice,
importan]a medicinei preventive `n
zonele de lupt\ urbane [i pentru prima
dat\ au fost prezentate [i teme legate
de CBRN [i m\surile de asigurare med-
ical\ `n asemenea medii. 

Congresul a organizat [i un atelier de
lucru dedicat medicilor militari `n rez-
erv\ juniori (pân\ la gradul de c\pitan)
precum [i o competi]ie cu exerci]ii de
prim ajutor medical. 

~n ziua 5 a avut loc ceremonia de
primire - predare a pre[edin]iei CIOMR
c\tre delega]ia Norvegiei de la delega]ia
Belgian\. 

Congresul s-a desf\[urat sub egida
promov\rii preg\tirii medicale militare,
a educa]iei `n domeniul militar, al ino-
va]iei, a folosirii mijloacelor IT care
reprezint\ o investi]ie pentru noua gen-
era]ie de cadre medicale militare [i a
rezervei acesteia. 

Prin ob]inerea vicepre[edin]iei la
Comitetul Executiv al CIOMR, dele-
ga]ia român\ [i-a `ndeplinit mandatul
`ncredin]at de c\tre Biroul Permanent
Central, certificând totodat\ câ[tigarea

unei posturi consolidate de reprezen-
tare a MApN [i a camarazilor no[tri
medicii militari `n rezerv\ `n cadrul
mi[c\rii asociative a rezervi[tilor la
nivel aliat. 

A[tept\m o implicare profesional\ [i
a Direc]iei Medicale Militare, `n special
la sprijinirea particip\rii la activit\]ile
`n acest domeniu, cu expertize `n cerc-
etarea [tiin]ific\ medical\ [i a medici-
nei opera]ionale [i prin sprijinirea cre[-
terii gradului de atractivitate a unor
asemenea activit\]i `n rândul medicilor
militari `n rezerv\. 

Este necesar ca Filialele noastre ju-
de]ene/sector s\ fac\ cunoscut medicilor
militari `n rezerv\, membri ai acestora,
toate demersurile noastre pentru pro-
movarea medicinei militare române[ti
[i solicitare ca ace[tia s\ se implice mai
activ `n demersurile ANCMRR [i AM-
FOR `n acest domeniu. 

Facem precizarea c\, MApN prin
normativele de cheltuieli prev\zute `n
ordinul M 161/2018, cu complet\rile [i
modific\rile ulterioare a f\cut posibil\
participarea Asocia]iilor noastre la un
asemenea eveniment de factur\ NATO.

La Comanda Brig\zii 15 Mecaniz\ „Podu ~nalt“:

Colonel Claudiu M\d\lin TAMA{

Medicii militari la mare… tensiune


