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COMUNICATUL ASOCIAȚIEI OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA 

– 5 iulie 2020 – 

 

În perioada 02 - 04.07.2020, reprezentantul Asociației Ofițerilor în Rezervă 

din România (AORR), col. (r) dr. Crăișor-Constantin IONIȚĂ, a participat la 

lucrările virtuale ale Conferinței de pregătire (In-Between-Meetings/V-IBM4) a 

Congresului de Vară al Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă (CIOR) 

desfășurată, pentru prima dată în istoria Confederației, în mediul virtual, prin 

platforma Zoom, ca urmare a măsurilor luate la nivel european de prevenire a 

infectării cu SARS-Cov 2. 

 

Scopul principal al V-IBM4 l-a reprezentat pregătirea lucrărilor Congresului 

de Vară al CIOR 2020 și a predării-primirii Președinției CIOR între Marea Britanie 

și Germania. Alte obiective au constat în: discutarea viitorului Confederației în 

contextul reflecțiilor lansate de Secretarul General Jens Stoltenberg privind 

NATO 2030, revederea Statutului CIOR și a cadrului legal privind reorganizarea și 

încheierea de contracte de afaceri, viitoarele echipe prezidențiale și locuri de 

desfășurare a congreselor de vară, organizarea și desfășurarea a două cursuri-

pilot (Reserve Officers Workshop/ROW și Cyber Workshop), o propunere de plan 

de afaceri și de finanțare pe trei ani. La finalul ședinței, comitetele din organica 

CIOR au prezentat raporate de activitate. 

  

În urma discuțiilor purtate, s-a stabilit ca lucările Congresului de Vară al 

CIOR de anul acesta să se desfășorae, dacă situația pandemică o permite, la 

Tallinn, în Estonia, în perioada 26.09 – 02.10.2020 (fără competiția MILCOMP și 

cursurile de limbi străine ale Academiei Lingvistice a CIOR).  

 

Pe timpul desfășurării lucrărilor conferinței, reprezentantul AORR a 

prezentat aprobarea primită de la șeful SMAp privind posibilitatea organizării 

Cursului YROS în România, în luna iunie 2022, la Școala de instruire interarme a 

Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” de la Pitești. Totodată, a purtat discuții cu 

reprezentanții Asociației Federale germane a Ofițerilor în Rezervă (VdRBw), 

privind încheierea unui Protocolul de colaborare (Partnership Agreement) între 

AORR și VdRBw pe timpul Congresului de Vară. 

  

Delegatul AORR a prezentat propuneri concrete privind viitorul 

Confederației în 2030 și revederea Startegiei CIOR 3.0. De asemenea, s-a solicitat 

reprezentanților statelor membre să transmită, cât mai urgent, rapoarte despre 

participarea rezerviștilor la lupta împotriva Covid, modificări în asociațiile 

naționale și intenția de participare la un Grup de lucru pe MILCOMP, organizat 

pe timpul Congresului de Vară. 


