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u Interoperativitate medicală în NATO. Săptămâ-
na trecută, şeful Direcţiei medicale a Ministerului Apărării 
Naţionale, colonelul medic dr. Ionel Oprea, a primit, la 
sediul unităţii, vizita delegaţiei Centrului de Excelenţă 
NATO pentru Medicină Militară (MILMED COE), condusă 
de colonelul dr. Laszlo Fezekas, şeful centrului. În cadrul 

discuţiilor au fost abordate subiecte referitoare la capa-
bilităţile şi funcţionalitatea MILMED COE, reprezentarea 
României la Centrul de Excelenţă NATO pentru Medicină 
Militară, proiecte de viitor (cursuri, exerciţii) în scopul 
întăririi relaţiilor de cooperare între MApN şi MILMED 
COE. Delegaţia a fost primită, la sediul ministerului, de 
generalul Nicolae Ciucă, şeful Statului Major General.

MILMED COE a fost înfiinţat în mai 2009, în baza 
Memorandumului de Înţelegere semnat la 15.05.2009  
şi îşi are sediul la Budapesta. Acesta reprezintă centrul 
de referinţă în domeniul sprijinului medical în NATO. 
(Maior Viorica Sabie)
u Sărbătoare la Alba Iulia. Marţi, 8 noiembrie, pe 

platoul din incinta colegiului militar, a avut loc adunarea 
festivă dedicată sărbătoririi patronului spiritual al insti-
tuţiei (Sf. Arhanghel Mihail). În cadrul ceremoniei, şeful 
Statului Major al Forţelor Terestre, general-locotenent dr. 
Dumitru Scarlat, a acordat distincţia Emblema de Onoare 
a Forţelor Terestre cadrelor didactice şi militare care şi-au 
desfăşurat activitatea în colegiu şi s-au remarcat prin 
merite deosebite. A urmat ceremonia religioasă, la statuia 
lui Mihai Viteazul, dedicată memoriei eroilor absolvenţi ai 
colegiului albaiulian. Apoi, în sala de festivităţi, formaţiile 
artistice ale elevilor au prezentat un spectacol aniversar, 
urmat de Ziua Porţilor Deschise.

Anul acesta, la 1 noiembrie, Colegiul Naţional Militar 
Mihai Viteazul a sărbătorit 97 de ani de existenţă. An de an, 
în seria amplelor activităţi dedicate aniversării se înscriu  
competiţiile sportive interne ale Cupei Mihai Viteazul, 
Concursul de grafică şi pictură Coala şi peniţa, Sesiunea 
de referate ştiinţifice a elevilor şi Sesiunea de comuni-
cări psiho-pedagogice a cadrelor didactice şi militare,  
Concursul tematic Instrucţie cu cântec şi întâlnirea absol-
venţilor ultimei promoţii cu elevii colegiului.
u Marş prin Bucegi. Studenţii din  anul II şi III de stu-

dii, specialitatea militară vânători de munte ai Academiei 
Forţelor Terestre, aflaţi la pregătire în Baza de Instruire 
pentru Vânători de Munte Bucegi, au celebrat împlinirea 
a 100 de ani de la înfiinţarea primei structuri de vânători 
de munte din Armata României, printr-o deplasare pe 
itinerarul: Buşteni-Jepii Mici-Cabana Caraiman-Brâna 

Mare a Caraimanului-Crucea de pe Caraiman-Cabana 
Babele-Jepii Mari-Buşteni. Felicitări cadeţilor sibieni! 
La mulţi ani tuturor militarilor care fac parte din marea 
familie a vânătorilor de munte! (Maior Daniel Dorobanţu)

GARNIZOANA ROMÂNIA

Ministrul apărării naţionale, Mihnea Motoc, a avut o 
întâlnire luni, 7 noiembrie, la sediul ministerului, 
cu Rose Gottemoeller, secretarul general adjunct 

al NATO, aflată în prima vizită oficială în România în această 
calitate. 

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au abordat teme de 
actualitate de pe agenda Alianţei, cu accent pe evoluţiile re-
gionale de securitate din zona Mării Negre şi pe procesele de 
implementare a deciziilor adoptate la Summitul NATO de la 
Varşovia şi la recenta reuniune ministerială NATO desfăşurată 
la sfârşitul lunii octombrie, la Bruxelles. Au evaluat demersurile 
aliate în direcţia asigurării unei prezenţe înaintate a NATO 
pe flancul estic, insistând asupra importanţei intensificării 
eforturilor în vederea implementării eficiente şi la termenele 
agreate a deciziilor cu privire la prezenţa înaintată adaptată 
în partea de sud a flancului estic. 

În context, ministrul Mihnea Motoc a informat cu privire la 
stadiul implementării iniţiativelor României în domeniile te-
restru, aerian şi maritim şi contribuţiile importante ale statelor 
aliate anunţate, în acest sens, la reuniunea miniştrilor apărării 
din octombrie. De asemenea, a punctat importanţa Mării 
Negre pentru întreaga securitate şi stabilitate euroatlantică, 
subliniind totodată necesitatea avansării rapide a acţiunilor 
autorităţilor militare şi politice ale NATO, în vederea pregă-
tirii deciziilor concrete cu privire la măsurile din domeniul 
maritim, ce urmează să fie adoptate la ministeriala apărării 
din februarie 2017.

Oficialul NATO a subliniat interesul pentru menţinerea 
unităţii, eficienţei şi solidarităţii aliate, în actualul context de 
securitate deosebit de complex. A reconfirmat sprijinul politic 

şi atenţia sporită acordată de NATO prezenţei înaintate din 
sud-est, în direcţia asigurării unui răspuns solid şi adaptat 
la ameninţările şi provocările de securitate specifice pentru 
regiunea Mării Negre.

A apreciat angajamentul de substanţă al României în 
proiectele şi iniţiativele Alianţei. În contextul general al 
adaptării NATO la noul mediu de securitate, a insistat asupra 
necesităţii alocării resurselor bugetare pentru consolidarea 
capabilităţilor de apărare (2% din PIB), în vederea demonstrării 
credibilităţii Alianţei şi întăririi legăturii transatlantice. n

Ministrul apărării naţionale, Mihnea 
Motoc, s-a întâlnit miercuri, 2 noiem- 

brie, la sediul Ministerului Apărării Naţio-
nale, cu generalul-maior Ioannis Papathe-
odosiou, directorul Directoratului Întrunit 
de Informaţii Militare din Republica Elenă.

Cei doi oficiali au reafirmat impor-
tanţa relaţiilor bilaterale de cooperare 
militară şi a activităţilor comune des-
făşurate în cadrul NATO. Cu această 
ocazie, ministrul Motoc a apreciat 
nivelul ridicat al colaborării între cele 
două armate, reiterând faptul că cele 
două state împărtăşesc aceleaşi valori 

şi obiective  în domeniul apărării. 
Agenda întâlnirii a cuprins şi discuţii 
referitoare la situaţia de securitate din 
zona extinsă a Mării Negre, partici-
parea în comun la exerciţiile NATO 
şi identificarea unor noi modalităţi 
de extindere a cooperării pe linie de 
informaţii militare. n

În perioada 2-4 noiembrie, 
locţiitorul şefului Departa-

mentului pentru armamente, 
generalul-maior dr. ing. 
Cătălin-Adrian Moraru, a 
participat la Sesiunea plenară 
de toamnă a Conferinţei 
directorilor naţionali pentru 
armamente (CNAD) care  s-a 
desfăşurat la Bruxelles, Belgia.

Lucrările conferinţei au 
reunit Directorii Naţionali 
pentru Armamente din statele 
Alianţei Nord-Atlantice şi ai ţă-
rilor partenere şi s-au concen-
trat pe analiza principalelor 
realizări din anul 2016 în do-
meniul armamentelor, a sta-
diului activităţii grupurilor de 
armamente din compunerea 
CNAD, a iniţiativelor comune 
şi a proiectelor de cooperare 
multinaţională Smart Defence 
(Apărare Inteligentă).

De asemenea, alte teme 
importante din agenda CNAD 
s-au referit la  procesul de 
analiză al dezvoltării proiecte-
lor flagship (majore) ale 
Alianţei: AGS (Alliance Ground 
Surveillance – Supravegherea 
Terestră a Alianţei), AFSC 
(Alliance Future Surveillance 
and Control – Capabilitatea 
viitoare a Alianţei pentru 
Supraveghere şi Control),  
JISR (Joint Intelligence Surve-
illance and Reconnaissance 
– Capabilitatea Întrunită de 
Cercetare, Supraveghere şi 
Recunoaştere), Missile 
Defence (Apărare Aeriană). n

Locotenent-colonel Cezar Stroe

La 7 noiembrie, Biblioteca Academiei 
Române a găzduit conferinţa Partene-

riat în exploatarea Tehnologiilor Generice 
esenţiale (TGE), utilizând o Platformă de 
interacţiune cu întreprinderile competitive, 
un eveniment dedicat activităţilor de 
cercetare, dezvoltare şi inovare din  
România. Cu acest prilej, Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pen-
tru Microtehnologie – IMT Bucureşti a 
prezentat proiectul privind utilizarea a trei 
tehnologii generice esenţiale: micro şi na-
noelectronică, fotonică şi nanotehnologii, 
pentru transfer de cunoştinţe în beneficiul 
întreprinderilor. Se doreşte dezvoltarea a 
trei direcţii principale: Microsenzori, Com-
ponente fotonice, Dispozitive şi sisteme 

pentru unde milimetrice, vizând aplicaţii 
în domeniul de specializare inteligentă 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, 
Spaţiu şi Securitate.

Specialiştii IMT au prezentat câteva 
realizări obţinute de cercetătorii din IMT 
Bucureşti în cadrul unor proiecte naţiona-
le şi internaţionale, în special pe cele trei 
direcţii propuse în proiect. De asemenea, 
au fost prezentate serviciile ştiinţifice şi 
tehnologice care pot fi oferite de institut, 
utilizând o infrastructură performantă şi, 
în unele cazuri, o expertiză unică.

Este de remarcat, aşa cum a  
precizat Raluca Muller, directorul  
general al IMT, strânsa legătură de  
colaborare dintre această instituţie şi 
Agenţia Spaţială Română (ROSA), în 
domeniul cercetării, inclusiv în ceea ce 
priveşte securitatea şi spaţiul. n

Întrevedere cu secretarul general adjunct al NATO

Cooperare militară

Conferinţă Parteneriat în exploatarea 
Tehnologiilor Generice Esenţiale
Sublocotenent Cornelia Bădin

Foto: Pompiliu Munteanu
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