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EVENIMENT

Delegaţie a MARCOM la sediul MApN

u Tabără de munte, la final. Vinerea trecută, s-a înche-
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iat o primă etapă a pregătirii subunităţilor Batalionului
21 Vânători de Munte din acest an, respectiv tabăra de
instrucţie la munte. Aceasta s-a desfăşurat, prin rotaţia
subunităţilor, în perioada 9 ianuarie-3 februarie, în zona
Diham, din munţii Bucegi, la o altitudine de peste 1.300
de metri. Principalul pilon al instrucţiei a fost reprezentat
de instrucţia schiului şi, în special, deplasarea pe schiuri,
în condiţii grele de teren, pe distanţe medii şi lungi, în
scopul antrenării militarilor din punct de vedere fizic şi
al întăririi coeziunii de grup.

De asemenea, militarii şi-au îmbunătăţit deprinderile
necesare traiului în condiţii de izolare, orientare în teren
muntos împădurit. Concomitent cu aceştia, militarii care
au alcătuit echipele de căutare-salvare s-au antrenat în
cadrul exerciţiilor ce au urmărit salvarea persoanelor din
locuri greu accesibile. (Locotenent Mircea Alda)
u Noi performanțe școlare pentru panduri. Doljul
va fi reprezentat la etapa națională a olimpiadei de
lectură - Lectura ca abilitate de viață de Gabriela Antofie,
elevă în clasa a X-a B a Colegiului Național Militar Tudor
Vladimirescu din Craiova, care a obținut premiul I la etapa
județeană, cu punctajul maxim de 60 de puncte.
Afișarea rezultatelor finale la etapa județeană a olimpiadei de lectură a fost motiv de mare bucurie și mândrie
pentru panduri. Același concurs a adus și o mențiune,
prin Cristina Mihaela Drăgoi, elevă în clasa a IX-a, cu
54,12 puncte. Toți elevii Colegiului Național Militar Tudor
Vladimirescu din Craiova care au participat la etapa
județeană a acestei competiții au obținut punctaje care
demonstrează seriozitatea și calitatea învățământului
militar craiovean. Elevii au fost pregătiți de profesoarele
Camelia Tobă și Cristina Pretorian. (Ioana Lădaru)
u Atelierele Cantemirului. După-amiaza ultimei zile a
lunii lui Gerar a fost dedicată celei de-a doua întâlniri a
proiectului Atelierele Cantemirului, în cadrul căreia i-am
avut ca distinşi oaspeţi pe viceamiralul (rtr) Dorin Dănilă,
şeful Statului Major al Forţelor Navale, în perioada 20062010, şi contraamiralul de flotilă Constantin Ciorobea,
comandant al Componentei Operaţionale Navale şi
locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor Navale. De
asemenea, a fost prezent şi comandorul Marian Săvulescu,
şeful Serviciului Instrucţie şi Doctrină din SMFN.
Parcursul de excepţie al invitaților noștri a fost evidenţiat chiar de comandantul Colegiului Naţional Militar
Dimitrie Cantemir, colonel Doina Mureşan, care le-a mulțumit, totodată, pentru onoranta şi deosebita prezenţă.

Î

n contextul vizitei delegaţiei MARCOM în România,
ministrul apărării naţionale,
Gabriel-Beniamin Leș, a avut
joi, 2 februarie, o întâlnire bilaterală cu viceamiralul Clive
C.C. Johnstone, comandantul
Comandamentului maritim aliat MARCOM de la Northwood.
Agenda discuţiilor a fost
centrată pe evoluţiile recente
din mediul regional şi internaţional de securitate,
demersurile de consolidare
a posturii aliate de descurajare şi apărare, precum
şi a prezenţei avansate pe
flancul estic, cu accent pe
domeniul maritim. Cei doi
oficiali au reiterat importanţa
Mării Negre pentru Alianţă,
ca zonă de interes special
pentru securitatea europeană
şi euroatlantică, şi au subliniat
importanţa prezenţei navelor
şi capacităţilor aliate în regiune, în vederea desfăşurării
unui program consistent de
exerciţii comune cu forţele
navale ale aliaţilor riverani.
În context, au fost discutate semnificaţia strategică şi
obiectivele exerciţiului Sea
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Shild 17, ce se desfăşoară în
perioada 1 – 10 februarie, cu
implicarea a 2.800 de militari,
16 nave de suprafaţă, a unui
submarin şi a 10 aeronave.
Ministrul Leş s-a referit la
stadiul implementării deciziilor
Summitului de la Varşovia, cu
accent pe prezenţa credibilă şi
persistentă a NATO pe teritoriul
naţional şi la Marea Neagră,
element esenţial al consolidării
posturii aliate de descurajare şi
apărare. De asemenea, ministrul
a prezentat stadiul iniţiativelor
promovate de România în acest
domeniu şi a solicitat sprijinul
concret al MARCOM pentru
avansarea elementelor specifice

de realizare a prezenţei avansate
în domeniul maritim.
Comandantul MARCOM a
mulţumit pentru contribuţia de
substanţă a țării noastre la eforturile Alianţei pe dimensiunea
maritimă, subliniind importanţa
expertizei regionale la Marea
Neagră pentru menţinerea şi
dezvoltarea posturii NATO de
descurajare şi apărare, în conformitate cu deciziile de la Varşovia.
Ministrul român al apărării a
reconfirmat angajamentul pentru îndeplinirea obligaţiilor ce
revin României pe toate temele importante de pe agenda
NATO, fundamentat pe decizia
naţională de asigurare a resur-

selor bugetare necesare pentru
modernizarea şi consolidarea
capabilităţilor de apărare.
În aceeași zi, viceamiralul
Johnstone s-a întâlnit cu generalul Nicolae Ciucă, șeful
Statului Major General, iar
discuţiile au vizat identificarea
modalităţilor de consolidare
a securităţii maritime aliate,
participarea Forţelor Navale române la exerciţii militare multinaţionale, sub comandă NATO,
şi modalitatea de diversificare
a cooperării în cadrul aliat, prin
participarea navelor statelor
membre ale NATO şi partenere la exerciţii organizate de
România în Marea Neagră. n

Autoevaluarea Departamentului pentru armamente
Sergent Cristian Lenga
cristian.lenga@presamil.ro

M

iercuri, 1 februarie, a avut loc autoevaluarea Departamentului pentru armamente în anul 2016, la sediul
instituţiei. Cu aceast prilej, în prezenţa
ministrului apărării naţioanale, GabrielBeniamin Leş, locţiitorul şefului Departamentului pentru armamente, general-maior
Cătălin-Adrian Moraru, a prezentat modul
în care s-au derulat principalele programe
şi contracte de achiziţii pentru sisteme de
armamente şi echipamente majore.
La rândul său, ministrul GabrielBeniamin Leş a evidențiat intrarea în

dotarea Forțelor Aeriene a primelor avioane multirol F-16, apreciind că efortul
de constituire a escadrilei de avioane
multirol este unul consistent şi un
exemplu pentru alte programe de succes. Departamentul pentru armamente
este pregătit pentru a face faţă noilor
cerinţe şi chiar dacă se confruntă cu
diferite probleme curente, printre care şi
lipsa personalului, va avea sprijinul meu
şi al tuturor categoriilor de forţe pentru
a duce totul la bun sfârşit. Va trebui să
ne implicăm cu toţii, inclusiv industria
naţională, şi să facem tot posibilul pentru a avea produse care să răspundă atât

cerinţelor operaţionale, cât şi a celor NATO,
a declarat ministrul apărării naţionale,
Gabriel-Beniamin Leş. De asemenea, activitatea personalului departamentului a
fost apreciată, iar ministrul Leş a precizat
faptul că atât proiectele de cercetaredezvoltare, cât şi programele de achiziţie
trebuie să vizeze un echilibru în dotarea
categoriilor de forţe.
Anul 2017 va fi unul important
pentru înzestrarea armatei, în contextul
majorării bugetului pentru apărare,
aspect ce va permite armatei române
să continue procesul de dezvoltare şi
modernizare a capabilităţilor. n

DIXI !
Nu vom respinge dialogul şi cooperarea cu Federaţia Rusă, nici noi, nici NATO. Acest lucru va fi posibil doar când acele cerinţe minimale pe care le-au
formulat organizaţiile majore din care facem parte vor fi întrunite.

Gabriel-Beniamin Leș
Ministrul Apărării Naţionale
Sursa: Jurnalul de Satu Mare

Într-o atmosferă unică şi emoţionantă, prezentări
deosebite, originale şi de aleasă ţinută intelectuală
despre Marina Militară au fost oferite de personalităţile
prezente la eveniment. Pe parcursul întâlnirii, elevii au
aflat informaţii utile, complexe şi complete despre ceea
ce înseamnă o carieră îndelungată în Forţele Navale, cu
toate provocările şi realizările profesionale. Contraamiralul de flotilă Constantin Ciorobea a dăruit elevilor care
şi-au exprimat dorinţa de a deveni marinari câte o copie
a hărţii lui Cătuneanu, care până în 1956 a fost folosită de
navigatorii din Marea Neagră. De asemenea, comandantul
instituţiei, colonel Doina Mureşan, şi directorul adjunct,
profesor Aurel-Constantin Soare, au primit câte o copie
a hărţii de la viceamiralul (rtr) Dorin Dănilă.
La rândul său, comandantul colegiului le-a înmânat câteva însemne care să le aducă aminte de Colegiul Naţional
Militar Dimitrie Cantemir, instituţie cu peste un secol de
existenţă educativă şi de performanţă. (Grațiela Mihăescu)

u Kandahar, Afganistan. De
curând,în Baza Militară Kandahar, din
Afganistan, trei militari români au fost
felicitați de comandantul Batalionului
341 Infanterie Protecție a Forței Rechinii
Albi, locotenent-colonel Liviu Necula,
pentru modul exemplar în care au
acționat pe timpul îndeplinirii misiunilor. Plutonierii Sorin Nicolae Bejan și
Adrian Munteanu și caporalul Giumali
Matin fac parte dintre cei care veghează la siguranța membrilor Echipelor
de Consiliere și Instruire a Forțelor de
Securitate (SFAAT) și execută, zilnic, misiuni în aria de responsabilitate. Aceștia
sunt militari cu experiență, pentru care
viața celor pe care îi apără devine mai
importantă decât a lor. Se pregătesc
zilnic și depun efort continuu pentru a fi
pregătiți să recunoască rapid indicii de
demascare a posibilelor acțiuni ostile și
să reacționeze prompt pentru protejarea persoanelor pe care le însoțesc.
(Locotenent Mirela Gheorghe)
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