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u La ceas aniversar. Ziua Departamentului pentru
relaţia cu Parlamentul şi informare publică (DRPIP) a fost
sărbătorită luni, 29 februarie, la Palatul Cercului Militar Naţional. Secretarul de stat Otilia Sava, şeful departamentului, a
precizat că, în cei 15 ani de activitate, structura a contribuit
decisiv la crearea unor relaţii instituţionale cu Parlamentul,
Guvernul şi cu celelalte autorităţi publice, la armonizarea
legislaţiei naţionale în domeniu cu cea a statelor membre
ale NATO şi ale Uniunii Europene, dar şi la menţinerea publicului larg conectat la preocupările şi realizările Armatei, prin
activitatea de informare şi relaţii publice. Vreau să mulţumesc
personalului departamentului, de ieri şi de azi, resursă umană
de excepţie, foarte bine pregătită, riguroasă dar, în acelaşi timp,
creativă şi implicată. Este un lucru extrem de important că
această echipă, militari şi civili deopotrivă, este dedicată instituţiei, a spus Otilia Sava. Totodată, secretarul de stat a arătat
importanţa priorităţilor legislative ale Ministerului Apărării
Naţionale pentru anul 2016, arătând că aceste cinci proiecte
au ca scop alinierea structurii armatei şi a managementului
resurselor umane la cele mai bune practici ale NATO şi la
consecinţele generate de noul mediu de securitate. În cadrul
ceremoniei, au fost avansaţi în grad membri ai departamentului şi au fost conferite distincţii personalului din DRPIP, iar
Ansamblul Violoncellissimo a susţinut un recital. La activitate
au mai luat parte militari şi civili care au activat sau activează
în cadrul departamentului, veterani de război şi ministrul
delegat pentru Relaţia cu Parlamentul, Ciprian Bucur.
u Sărbătoare la Constanţa. Cu prilejul sărbătoririi a
120 ani de la înfiinţarea Flotei, vineri, 26 februarie, au fost
organizate, în Portul Militar Constanţa, o serie de manifestări
aniversare. Programul activităţilor a cuprins ceremonia militară şi religiosă, conferirea de distincţii şi plachete aniversare,
defilarea Gărzii de Onoare. Cu această ocazie, Drapelul de
Luptă al Flotei a fost decorat cu Emblema de Onoare a Statului
Major General şi Emblemele de Onoare ale Statelor Majore ale
Forţelor Navale şi Terestre. La activităţi au participat personalităţi militare şi civile, comandanţi de unităţi, reprezentanţi
ai structurilor de conducere ale Flotei, militari din cadrul
unităţilor subordonate. (Căpitan-comandor Ion Burghişan)
u Anul armei Muzici Militare. Se împlinesc, anul
acesta, 100 de ani de la apariţia primei fanfare, 80 de ani
de la înfiinţarea Şcolii de Regi, cum numesc instrumentiştii
Centrul de Instruire pentru Muzici Militare, fostul Liceu Militar de Muzică Iacob Mureşianu, şi 65 de ani de la naşterea
Muzicii Reprezentative a Ministerului Apărării Naţionale.
Atâtea aniversări vestesc un an plin de muzică şi startul
s-a dat deja. Centrul de Instruire pentru Muzici Militare a
spart gheaţa, săptămâna trecută, cu o serie de concerte
susţinute la cele două licee de muzică din Capitală. Astfel,
marţi şi miercuri, ofiţeri, subofiţeri şi viitori subofiţeri de
muzică au urcat pe scenele Colegiilor Naţionale de Muzică
George Enescu şi Dinu Lipatti. Prezenţa militarilor în cele
două instituţii de învăţământ a captat imediat atenţia elevilor care s-au îngrămădit, curioşi, în sala de spectacol. A
venit armata la noi, exclamau tinerii pe holuri. Conştienţi de
atuurile pe care le au, militarii au ales un repertoriu format
din hituri româneşti şi internaţionale, dansante, pline de
energie şi ritm, cu totul altceva decât muzica clasică cu care
acest public era obişnuit. Sub bagheta celor doi dirijori,
locotenenţi-coloneii Iulian Buzică şi Marius Şerbănescu,
cunoscute partituri de jazz, muzică latino sau valsuri celebre au pus în valoare tehnica interpretativă a militarilor. Nu
au lipsit nici momentele comice. Percuţioniştii formaţiei au
îmbinat inedit teatrul cu muzica, pe parcursul unei lucrări
de virtuozitate. Elevii şi profesorii au fost cuceriţi imediat
de omuleţii verzi de pe scenă, care interpretau, cu seriozitate, roluri comice şi piese de divertisment. În încheierea
concertului, locotenent-colonelul Cornelia Gîndac, şef
birou informare-recrutare la Centrul Militar Zonal, din
Bucureşti, şi locotenent-colonelul Jenică Dunel, şef birou
informare-recrutare la Centrul Militar Sector 1 Bucureşti,
au prezentat elevilor primii paşi de urmat pentru cariera
militară. (Plutonier Alina Crişan)
u Comandant nou. La Brigada 81 Mecanizată General
Grigore Bălan s-a desfăşurat joi, 25 februarie, în prezenţa
locţiitorului comandantului brigăzii bistriţene, colonel
Ioan-Marian Cristurean, festivitatea de numire a locotenentcolonelului Pop Daniel, din comandamentul marii unităţi, în
funcţia de comandant al Batalionului 32 Infanterie Mircea, din
Brigada 18 Infanterie Banat. În alocuţiunea rostită, colonelul
Cristurean l-a felicitat pe noul comandant şi i-a mulţumit
pentru activitatea depusă, urându-i succes în continuare.
De asemenea, ofiţerului i-a fost înmânată, din partea comandamentului unităţii, o plachetă şi o diplomă de excelenţă.
(Locotenent-colonel Florin Apăfăian)
u Sărbătoare la Alba Iulia. Săptămâna trecută, Ziua
pontonierilor a fost marcată de militarii din Batalionul 136
Geniu Apulum, din Alba Iulia, printr-un simpozion dedicat
sărbătoririi a 150 de ani de la înfiinţarea acestei specialităţi, la care a participat întregul personal. De asemenea, au
fost organizate concursuri sportive de alergare, tenis de
masă şi şah, în urma cărora câştigătorii au primit diplome
şi felicitări din partea echipei de comandă a batalionului.
(Căpitan Iulian Gorun)
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ecent, la două mari
structuri din armata română s-au desfăşurat
activităţi de autoevaluare a
activităţii pentru anul trecut.
Luni, 29 februarie, în prezenţa şefului Statului Major
General, general Nicolae Ciucă,
s-a desfăşurat autoevaluarea
activităţii Statului Major General (SMG) pentru anul 2015.
În cadrul activităţii, locţiitorul şefului SMG şi şefii
de direcţii au prezentat o
radiografie a stării structurilor
SMG, a modului de îndeplinire
a obiectivelor, a problemelor
întâmpinate pe parcursul
anului trecut şi a modului de
gestionare a acestora, precum
şi priorităţile Statului Major
General pentru anul 2016.
La finalul activităţii, generalul Nicolae Ciucă a punctat
principalele obiective şi direcţii pentru anul 2016 şi a
transmis felicitări întregului
personal al Statului Major
General, categoriilor de forţe
şi comandamentelor subordonate nemijlocit, pentru
dedicarea şi profesionalismul
de care a dat dovadă în îndeplinirea obiectivelor stabilite
în anul 2015.
Autoevaluarea activităţii Departamentului pentru

Autoevaluări
Armamente în anul 2015 a
avut loc joi, 25 februarie, la
sediul instituţiei, în prezenţa
ministrului apărării naţionale,
Mihnea Motoc, şi a consilierului de stat din Administraţia Prezidenţială, Constantin
Dudu Ionescu.
Secretarul de stat pentru
armamente, Gabriel Beniamin
Leş, a prezentat modul în care

s-au derulat principalele programe şi contracte de achiziţii
pentru sisteme de armamente
şi echipamente majore, cele
mai importante activităţi de
cercetare-dezvoltare şi testare-evaluare în beneficiul
MApN, pentru anul trecut.
Ministrul Mihnea Motoc
a apreciat activitatea personalului departamentului şi a

Automobilişti militari,
la ceas aniversar
Căpitan Anda Vladu

L

a onorabila vârstă de 99 de ani, arma
auto a fost sărbătorită, recent, la Baza
Sprijin Logistic Muntenia, în prezenţa comandatului Comandamentului Logistic
Întrunit, general-locotenent Cătălin Zisu,
a comandantului bazei, colonel Alexandru
Nedelcu, şi a fostului ministru al apărării
naţionale, general (r) Niculaie Spiroiu. La
momentul aniversar au participat foşti

comandanţi şi personal tehnic ai acestei
prestigioase structuri militare, cadre active
şi în rezervă.
Apreciind că biblioteca bazei va purta
numele său, în semn de recunoştinţă pentru
activitatea desfăşurată în cadrul armei auto,
generalul (r) Niculaie Spiroiu a subliniat că
baza constituie, de aproape 60 de ani, un
adevărat pilon de transport, datorită spiritului
de corp al celor dedicaţi acestei arme, care s-a
transmis din generaţie în generaţie.

subliniat faptul că trebuie să
existe un echilibru în dotarea
categoriilor de forţe.
Referitor la programele
majore de achiziţii, Mihnea
Motoc a afirmat că urmăreşte
atent desfăşurarea acestora
şi că sunt asigurate fonduri
pentru derularea lor şi chiar
pentru demararea unor noi
proiecte. n

Automobilul, aşa cum este el cunoscut şi iubit astăzi, are o tradiţie încărcată
şi în domeniul militar, fapt remarcat şi de
generalul Cătălin Zisu: Această unitate
de elită a armatei române şi a Comandamentului Logistic Întrunit şi-a făcut cu
cinste, devotament şi onoare datoria atât
pe teritoriul naţional, cât şi în teatrul de
operaţii. La ceas aniversar, am vrut să le
transmit automobiliştilor militari toată
recunoştiinţa mea şi să-i felicit pentru
tot ceea ce au făcut de-a lungul vremii
şi pentru tot ceea ce reprezintă pentru
armata română.
Ceremonia militară a fost completată de o prezentare a tehnicii militare
din dotare şi a unor noi echipamente,
necesare sprijinului logistic real. n

DIXI !
Programul de apărare antirachetă al NATO arată încă o dată rolul important pe care România îl joacă în cadrul Alianţei, ca gazdă a unui
obiectiv-cheie pentru un program important al NATO.

Jens Stoltenberg
Sursa: www.radu-tudor.ro
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uAfganistan. Plutonierul-adjutant
Alexandru Nişcoveanu este la a cincea
misiune într-un teatru de operaţii.
Aceasta este o misiune deosebită,
pentru că sunt împreună cu fiul meu şi
am o responsabilitate mult mai mare,
comparativ cu celelalte. Am fost şi în
Angola, în 1995, în Irak, în 2005, şi în
Afganistan de două ori, însă acum sunt
aici cu băiatul meu, iar asta, pe de o parte,
mă alină şi, pe de altă parte, mă face să
mă gândesc şi mai mult la soţia mea,
care ne aşteaptă pe amândoi acasă. De
8 Martie nu vom fi împreună, însă ea ştie
că pentru noi este cea mai importantă
persoană. Sunt cuvintele emoţionante
ale unui tată care se află, pentru prima
dată, împreună cu fiul său, într-un
teatru de operaţii! Le urăm succes în
misiunea la al cărei început sunt!
(Sublocotenent Anca Ciornei)
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