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Cooperare româno-franceză
M

inistrul apărării naţionale,
Mihnea Motoc, a avut
miercuri, 3 februarie, o întrevedere
cu şeful Statului Major General al
Armatei Franceze, general Pierre
de Villiers, care a efectuat o vizită
oficială în ţara noastră, la invitaţia
omologului român.
Cu acest prilej, ministrul apărării
naţionale a subliniat nivelul excelent al relaţiilor de colaborare dintre România şi Franţa, cu precădere
în plan militar, relaţii bazate pe o
tradiţie îndelungată, dar şi pe valorizarea statutului comun al celor
două ţări, membre ale NATO şi UE.
Ministrul Motoc a reiterat
solidaritatea poporului român cu
cel francez, în contextul perioadei dificile generate de recentele
atacuri teroriste de la Paris, şi a reasigurat partea franceză de sprijinul
României în eforturile de combatere a terorismului internaţional.
Totodată, ministrul român a subliniat preocupările şi aşteptările ţării

noastre privind viitorul Summit al
NATO de la Varşovia, în contextul
eforturilor de configurare a procesului de adaptare strategică pe termen lung a Alianţei Nord-Atlantice.
De asemenea, în cadrul
discuţiilor bilaterale cu şeful
Statului Major General, general
Nicolae Ciucă, au fost prezentate
omologului francez priorităţile
Armatei României pentru perioada
următoare, evoluţia situaţiei de
securitate din regiunea Mării Negre
şi participarea militarilor români în
teatrele de operaţii.
Au fost discutate, de asemenea, aspecte referitoare la
operaţionalizarea celor două structuri ale Alianţei înfiinţate pe teritoriul României, respectiv Divizia
Multinaţională Sud-Est (MND-SE) şi
Unitatea NATO de Integrare a Forţei
(NFIU), precum şi la modalităţile de
intensificare a colaborării bilaterale,
inclusiv prin identificarea unor noi
domenii de cooperare. n

Parteneriat strategic
M

inistrul apărării naţionale, Mihnea Motoc,
l-a primit miercuri, 3 februarie, la sediul
MApN, pe ambasadorul SUA la Bucureşti, ES
Hans Klemm.
Agenda discuţiilor a inclus continuarea şi
aprofundarea unor teme de interes comun,
abordate între cele două părţi şi în cadrul
convorbirilor purtate în ianuarie cu adjunctul
secretarului de stat al SUA pentru afaceri europene şi eurasiatice, Victoria Nuland.
Pe parcursul discuţiilor, cei doi oficiali au
evidenţiat necesitatea consolidării cooperării
în regiune, având în vedere complexitatea
mediului actual de securitate, caracterul privilegiat al relaţiilor bilaterale, ritmul dinamic al
Parteneriatului Strategic dintre România şi
Statele Unite, precum şi perspectivele de intensificare a cooperării în domeniul apărării ca
elemente esenţiale pentru securitatea ţării
noastre şi a regiunii din care România face parte.
În acest context, au fost discutate perspectivele de consolidare a capacităţilor de
apărare ale forţelor armate româneşti, inclusiv
modalităţi concrete de sprijinire a acestor demersuri de către partea americană. n

Franceză aplicată la Academia Tehnică Militară
Căpitan Bogdan Oproiu Cristian Barbu. Ambasadorul Franţei în România, ES François
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M

arţi, 9 februarie, la Academia Tehnică Militară (ATM) a
fost inaugurat un laborator de limbi străine destinat
învăţării şi aprofundării limbii franceze. Evenimentul a avut
loc în prezenţa corpului profesoral al ATM, studenţilor, a ambasadorului Franţei la Bucureşti şi a şefului Departamentului
pentru Armamente, instituţia coordonatoare a ATM.
Laboratorul a fost realizat prin sprijinul ambasadei
Franţei, care a asigurat dotarea audio-video şi documentaţie
de specialitate, care să facă mai accesibilă limba franceză
studenţilor militari bucureşteni. Această realizare reprezintă
mult mai mult decât un laborator de învăţare a limbii franceze,
este o legătură stabilă între două culturi şi două civilizaţii,
a declarat rectorul ATM, general de brigadă prof. univ. dr.

uCampanie de informare. Ministerul Apărării
Naţionale a lansat o nouă campanie de informare în privinţa procesului de recalculare a pensiilor militare de stat,
activitate ce se desfăşoară în principalele garnizoane din
ţară, în perioada 8-12 februarie. Echipe de specialişti ale
structurilor centrale ale MApN se întâlnesc cu militarii
rezervişti, pentru a le face cunoscute prevederile Legii
223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările
şi completările ulterioare. Obiectivul campaniei este informarea corectă referitoare la modificările aduse respectivului act normativ, aspectele principale ale procesului
de recalculare şi soluţiile de determinare a cuantumului
pensiilor, prin prezentarea unor exemple concrete.
uMisiune umanitară. O aeronavă C-27J Spartan a
Forţelor Aeriene române, configurată pentru misiuni de
evacuare medicală, a executat joi, 4 februarie, o misiune
umanitară de urgenţă pe ruta Otopeni-Iaşi-Târgu MureşOtopeni. Misiunea umanitară, executată la solicitarea
Ministerului Sănătăţii şi a Departamentului pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne, a constat
în transportul unei echipe medicale şi a unui cord uman,
de la Iaşi la Târgu Mureş.
Aeronava militară a decolat de la Baza 90 Transport
Aerian în jurul orei 6.30 şi a aterizat la Târgu Mureş în
jurul orei 9.40. Echipajul aeronavei a fost format din locotenent-comandor Florin Ianculescu (pilot), căpitan
Daniel Motoroiu (copilot) şi maistrul militar clasa a III-a
Maftei Ţebrean (loadmaster).
uCeremonii. Academia Forţelor Terestre Nicolae
Bălcescu, în colaborare cu primăria Loamneş şi autorităţile publice locale ale municipiului Sibiu, au organizat
marţi, 2 februarie, o ceremonie militară de dezvelire a
unui însemn comemorativ şi de depunere de coroane
şi jerbe de flori. În cadrul evenimentului, desfăşurat la
Monumentul Eroilor din cimitirul parohial al localităţii
Haşag, a fost avansat în gradul de sublocotenent singurul veteran de război din această localitate, plutonieradjutant principal (ret.) Gheorghe Stoia, care anul acesta, la 29 aprilie, de Ziua Veteranilor de Război, va împlini
onorabila vârstă de 93 de ani. Acestuia i-a fost înmânată
şi o diplomă de recunoştinţă din partea comandantului
garnizoanei Sibiu.

SAINT-PAUL, a insistat asupra legăturilor dintre cele două
armate, legături înlesnite prin cunoaşterea limbii şi culturii
fiecărui stat. Cred că azi este o etapă foarte importantă pentru
viitorul nostru; învăţarea limbii franceze este importantă nu
numai pentru Franţa, ci şi pentru România, pentru înţelegerea
noastră!
Secretarul de stat pentru armamente, Gabriel Beniamin
Leş, a declarat că apreciază realizarea laboratorului şi
contribuţia ambasadei Franţei în această direcţie, care a
susţinut în mod constant învăţământul, prin stagii de cercetare
ştiinţifică şi pregătire militară atât pentru studenţi români şi
francezi, cât şi pentru cadrele universitare.
Academia Tehnică Militară are legături de cooperare
universitară cu 13 instituţii de învăţământ superior din Franţa,
printre care Şcolile Militare Speciale Cöetquidan – Saint Cyr. n

Însemnul comemorativ dezvelit în cadrul ceremoniei militare este dedicat tuturor eroilor localităţii Haşag
care au luptat în cele două războaie mondiale şi la
Revoluţia Română din Decembrie 1989.
uDonaţie. Federaţia Română de Taekwondo WTF
a donat vineri, 5 februarie, Batalionului 265 Poliţie
Militară o suprafaţă de luptă, manechine, precum şi
materiale folosite la procedeele de autoapărare, imobilizare şi dezarmare. Preşedintele federaţiei, maestrul
internaţional 7 Dan Constantin Apostol, prezent la activitate, a dorit să sprijine, prin această decizie, sportivii din Batalionul 265 Poliţie Militară, decizie luată în
urma exerciţiilor demonstrative şi a seminarelor tehnice
internaţionale la care aceştia au participat şi au obţinut
rezultate foarte bune.
uConcert aniversar. Vineri, 5 februarie, în municipiul Bistriţa, a avut loc concertul Pe aripile muzicii de
fanfară oferit de Formaţiunea Muzicii Militare a garnizoanei Bistriţa, cu prilejul sărbătoririi a 47 de ani de la
înfiinţare. La activitate au fost prezenţi preşedintele
Consiliului Judeţean, Emil Radu Moldovan, primarul
municipiului Bistriţa, Ovidiu Teodor Creţu, comandantul Brigăzii 81 Mecanizată General Grigore Bălan, colonel Iulian Berdilă, cadre militare şi numeroşi alţi invitaţi.
Formaţiunea Muzicii Militare a garnizoanei Bistriţa este
compusă din 29 de instrumentişti şi are în palmares participarea la diferite festivaluri şi concursuri interne şi internaţionale. Cu această ocazie, sub bagheta dirijorului
muzicii militare, plutonier-adjutant Bogdan Bejinariu,
au fost interpretate piese muzicale care au încântat asistenţa, fiind aplaudaţi la scenă deschisă pentru calitatea
repertoriului, dăruire şi profesionalism. (Locotenentcolonel Florin Apăfăian)

