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Uniunea Medicală Balcanică (UMB) este o orga-

nizaţie nonguvernamentală şi nonprofi t. UMB a fost 
fondată la 24 octombrie 1932 în România de către 
doctorul umanist Mitică Popescu-Buzău, cu supor-
tul Academiei Naţionale Medicale din Franţa, după 
consultările de la Paris (1927), Berlin (1929), Atena 
(1930), Istanbul (1931) şi Bucureşti (1932).

Din start, UMB şi-a propus să instituie şi promo-
veze relaţii de colaborare dintre medici şi oamenii de 
ştiinţă, cercetări ştiinţifi ce în comun, să organizeze 
manifestări ştiinţifi ce de anvergură, precum Săptă-
mâna Medicală Balcanică, zilele Medicale Balcanice 
şi Cursuri Internaţionale de Perfecţionare.

S-a condiţionat ca staff-ul organizatoric să fi e 
format dintr-un secretar – cetăţean al României, Con-
siliul central constituit din preşedinţii fi lialelor ţărilor 
membre, preşedinte prin rotaţie fi ind şeful Filialei na-
ţionale care organizează şi găzduieşte forul respectiv. 
Iniţial, limba ofi cială a fost franceza, iar din 1988 şi 
engleza, cu amplasarea secretariatului la Bucureşti. 
Pe parcursul activităţii sale UMB a organizat 71 de 
manifestări ştiinţifi ce, inclusiv 30 de Săptămâni ale 
UMB, 17 Zile ale UMB, 24 de Cursuri Internaţiona-
le de Perfecţionare. Aceste acţiuni s-au desfăşurat în 
Albania, Bulgaria, Cipru, Franţa, Grecia, Italia, fosta 
Iugoslavie, Republica Moldova, România şi Turcia, 
iar mesajul UMB s-a extins datorită unei colaborări 
fructuoase cu Uniunea Medicală Mediteraneană La-
tină (UMML), Uniunea Medicilor Arabi (UMA), 
OMS, Asociaţia Medicală Mondială, Asociaţia de 
Cercetări Medicale şi Cultură, Asociaţia Internaţio-
nală de Stomatologie. 

 La etapa actuală Uniunea Medicală Balcanică îşi 
propune să continue şi aprofundeze studierea proble-
melor de sănătate privind profi laxia, diagnosticul şi 
tratamentul afecţiunilor specifi ce regiunii balcanice 
(patologia cardiovasculară, digestivă, reumatologia), 
să contribuie la un schimb efi cient de experienţă în 
domeniul ştiinţei şi practicii medicale, să fortifi -
ce relaţiile de prietenie şi colaborare dintre medici. 
Anume cu sloganul Sănătate, Prietenie, Pace se re-

alizează promovarea cooperării şi a principiilor me-
dicale umaniste în medicina balcanică. Iar activitatea 
UMB este oglindită de organul său de presă, revista 
recenzată Arhivele Uniunii Medicale Balcanice, care 
descrie cazuri clinice inedite, difi cile şi utile medicu-
lui practician, publică articole ştiinţifi ce şi prezintă 
referate în limbile franceză şi engleză.

Actualmente, UMB întruneşte 8 Filiale Naţiona-
le: din Albania, Bulgaria, Cipru, Grecia, România, 
Serbia, Turcia şi Republica Moldova, ţara noastră 
aderând la această prestigioasă organizaţie în 1993. 
Secretarul general al UMB cu sediul la Bucureşti este 
profesorul universitar, academicianul AŞR Vasile 
Cândea (România), preşedintele în exerciţiu – doc-
torul habilitat în medicină Gheorghe Ciobanu (Re-
publica Moldova). Cel din urmă, dr.hab.Gheorghe 
Ciobanu, este şi preşedinte al Filialei UMB din Re-
publica Moldova, secretarul ştiinţifi c al Filialei fi ind 
profesorul universitar, doctorul habilitat în medicină 
Minodora Mazur. 

Potrivit statutului UMB, Congresul cu titlul de 
Săptămâna Uniunii Medicale Balcanice se organi-
zează o dată la 4-5 ani în conformitate cu ordinea sta-
bilită, în fi ecare ţară membră a UMB. Programul de 
lucru al Congresului include sesiuni ştiinţifi ce, mese 
rotunde, cursuri de perfecţionare, şcoala medicilor ti-
neri şi un program cultural. La manifestări se invită 
personalităţi marcante din Ţările Balcanice şi orga-
nizaţiile cu care colaborează, corpul diplomatic al 
ţărilor membre. Franţa, care a jucat un rol decisiv la 
fondarea UMB, este reprezentată la asemenea foruri 
de un membru titular al Academiei. 

Pentru Republica Moldova aderarea la UMB 
a însemnat o şansă în plus de a recepţiona noutăţi-
le ştiinţifi ce din domeniul ştiinţelor medicale şi ex-
perienţa medicală modernă, precum şi posibilitatea 
de a-şi etala propriile realizări. Chişinăul a găzduit 
trei evenimente notorii organizate de UMB – Zilele 
UMB în 1992, Săptămâna Uniunii Medicale Balca-
nice în 2002 cu participarea a peste 1700 delegaţi şi, 
între 16-18 septembrie 2008 – Săptămâna a XXX-ea 
a Uniunii Medicale Balcanice şi Cursurile Internaţio-
nale de Perfecţionare. 

Acest for merită să fi e menţionat în mod special 
pentru că, sub tutela lui, şi-a desfăşurat lucrările Primul 
Congres în medicina de urgenţă cu tema Abordări con-
temporane în urgenţele medico-chirurgicale. Eveni-
mentul s-a bucurat de o largă asistenţă, întrunind 1372 
de medici, printre care reprezentanţi din Bulgaria, Bel-
gia, Cipru, Franţa, Grecia, România, SUA şi Turcia. 
La cursurile care au precedat Congresul au fost luate 
în dezbatere câteva teme actuale, printre care metodele 
endoscopice de tratament chirurgical şi abordarea mul-
tilaterală a artritei reumatoide. Iar tematica generală a 
Congresului s-a axat pe urgenţe chirurgicale, cardio-
vasculare, neurologice, din medicina internă, trauma-
tologie, obstetrică şi ginecologie, peri/neonatalogie. 
Congresul a oferit oportunitatea unui larg schimb de 
experienţă şi de prezentare a realizărilor ştiinţifi ce în 
diverse domenii ale medicinii moderne.
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