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u Schimb de comandă la Brăila. Vineri, 24 februarie, la sediul Batalionului 72 Geniu General Constantin
Savu, a avut loc ceremonia organizată cu ocazia sărbătoririi a 151 ani de la înfiinţarea unităţii. Totodată, s-a
desfăşurat şi festivitatea de predare-primire a comenzii
şi drapelului de luptă al unităţii, între locotenentcolonelul Sorin-Dan Gafencu şi locotenent-colonelul
Adrian Gheorghe. Activităţile s-au desfăşurat în pre-

zenţa comandantului Brigăzii 10 Geniu Dunărea de Jos,
general de brigadă Gheorghe Soare, a unor oficialităţi
civile şi militare din garnizoana Brăila, precum şi a
numeroşi rezervişti din arma geniu. Cu acest prilej,
comandantul Brigăzii 10 Geniu i-a mulţumit locotenent-colonelului Sorin-Dan Gafencu pentru activitatea
depusă şi i-a urat succes noului comandant. (Plutonier-

adjutant principal George Darie)
u Instructori pentru operații ONU. Luni, 20

februarie 2017, a avut loc ceremonia de deschidere
a cursului „Train the Trainers”(MTT) la Şcoala de
Aplicaţie pentru Unităţi de Sprijin de Luptă „General
Eremia Grigorescu” din Sibiu. În urma solicitării Misiunii Permanente a României la ONU din august 2016,
Departamentul de Menţinere a Păcii (DPKO) din cadrul
ONU a decis să desfăşoare un program de formare a
instructorilor pentru operaţii ONU de menţinerea păcii.

Şcoala de Aplicaţie este onorată de decizia Statului
Major General de a găzdui acest important eveniment
în perioada 20 februarie-3 martie şi a asigurat în condiţii optime spaţiile, echipamentele, facilităţile de cazare
şi hrănire. Scopul cursului este de a forma instructorii
militari români care să fie în măsură să pregătească
trupele române care urmează să desfăşoare operaţii
ONU de menţinerea păcii. Integrated Training Service
din cadrul DPKO a dislocat în România o echipă cu o
vastă experienţă în misiuni de menţinerea păcii şi în
instruirea şi formarea trupelor ce acţionează sub mandat ONU. În acest scop, Statul Major al Forţelor Terestre
şi Statul Major al Forţelor Aeriene au selecţionat un
număr de 30 de militari, cu o bogată experienţă în
misiuni multinaţionale, pentru a deveni la rândul lor
instructori. (Locotenent Nicolae Savu)
u Punctaj maxim la Craiova. Vineri, 24 februarie,
a avut loc etapa judeţeană a Sesiunii de referate şi
comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul
liceal la disciplina istorie. Colegiul Naţional Militar
Tudor Vladimirescu din Craiova a fost reprezentat cu
cinste de elevii Florin Haralambie, din clasa a XI-a
B, şi Ioana-Cezara Vlad, clasa a X-a A, îndrumați de
profesoara de istorie Nori Cadea. Florin Haralambie
a concurat la secţiunea Istorie universală cu lucrarea
Ultimul ţar – Nicolae al II-lea Romanov şi a obţinut
premiul I, cu punctajul maxim de 100 de puncte,
calificându-se astfel la etapa naţională a competiţiei.
Eleva Ioana-Cezara Vlad a concurat la secţiunea Istoria
românilor cu lucrarea Drumul de luptă al regimentului
Neagoe Basarab 1916-1919 şi a obţinut premiul al
II-lea, cu 94 de puncte.
Sesiunea a avut ca obiective educarea capacităţii
de comunicare şi dialog, dezvoltarea gândirii critice,
cultivarea expresivităţii şi dezvoltarea spiritului de
competiţie şi fairplay. Formă de manifestare a creativităţii elevilor, această activitate a constat în realizarea
de referate sau comunicări elaborate pe o temă propusă de participanţi, la una dintre cele două secţiuni:
istoria românilor sau istorie universală. (Ioana Lădaru)
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Vizita oficială a șefului SMG în SUA

eneralul Nicolae
Ciucă, şeful Statului
Major General, a desfăşurat o vizită de lucru, în
perioada 19-25 februarie, în
Statele Unite ale Americii. În
cadrul acesteia, a avut o întrevedere marţi, 21 februarie, cu
generalul Joseph F. Dunford
jr., preşedintele Comitetului Întrunit al şefilor Statelor
Majore al SUA.
Temele de discuție abordate au atins subiecte legate
de importanţa Mării Negre
pentru securitatea europeană
şi internaţională, poziţia şi rolul
de contributor de securitate
al României, angajamentele
americane în ceea ce priveşte securitatea flancului estic
al Alianţei, cooperarea SUARomânia în teatrele de operaţii, programele româneşti de
modernizare a forţelor armate
şi identificarea unor modalităţi
de sprijin în acest sens. Întrevederea cu omologul american
a reprezentat o oportunitate
de dezbatere a posibilităţilor de
dezvoltare a parteneriatului strategic româno-american, obiectiv
major asumat la nivel naţional, a
precizat generalul Ciucă.

L

În zilele de 22 şi 23 februarie, generalul Nicolae Ciucă a
participat la simpozionul forţelor pentru operaţii speciale,
organizat de Global Special
Operations Forces Foundation. Discuţiile au fost centrate
pe adaptarea rolului forţelor
speciale la noile provocări
de securitate, cu accent pe
creşterea interoperabilităţii şi
integrarea forţelor convenţionale şi a celor speciale în cadrul
misiunilor viitoare, dezvoltarea
capabilităţilor ISR (IntelligenceSurveillance-Reconnaissance)
şi armonizarea acestora cu
utilizarea celorlalte capabilităţi

Cooperare

uni, 27 februarie, locţiitorul şefului Departamentului pentru armamente, generalul-maior dr. ing. Cătălin-Adrian Moraru,
l-a primit la sediul instituţiei pe adjunctul asistentului secretarului general al NATO pentru
investiţii în apărare, Ernest Joseph Harold. La
activitate a participat o delegaţie de specialişti
din cadrul Departamentului pentru armamente, alături de reprezentanţi ai Ministerului
Economiei şi ai Asociaţiei PATROMIL. Agenda
întâlnirii a cuprins subiecte de interes precum:
cooperarea multinaţională Smart Defence
(Apărare Inteligentă), Avertizare timpurie şi
control (NAEW&C), Supravegherea Terestră
a Alianţei (Alliance Ground Surveillance) şi
Capabilităţi de transport aerian strategic (SAC).
La finalul discuţiilor, oficialul NATO a transmis următorul mesaj: România este văzută ca un
partener de încredere în alianţă şi NATO îşi propune să fie mai proactivă, un element catalizator
între statele membre. De asemenea, Ernest Joseph
Harold s-a arătat foarte interesat de intensificarea
cooperării NATO cu industria de apărare. n
Locotenent-colonel Cezar Stroe

de apărare, forţe şi resurse.
Şeful Statului Major General
a avut o prezentare cu tema
Transformarea forţelor pentru
operaţii speciale – prioritate
strategică a Armatei României,
subliniind importanţa relației
om – tehnologie şi provocările
generate de actualul context
de securitate.
Şeful Statului Major
General a avut o întrevedere cu generalul Raymond
Thomas, comandantul Comandamentului SUA pentru
Operaţii Speciale – USSOCOM.
Cei doi oficiali au discutat în
principal despre creşterea

interoperabilității şi integrarea
forțelor convenționale şi a
celor speciale ale celor două
ţări în spațiul de luptă modern.
De asemenea, în timpul
întâlnirii au fost abordate şi
subiecte referitoare la misiunile executate în cadrul
eforturilor de stabilitate
din Afganistan, dezvoltarea unor capabilități specifice forțelor pentru operații
speciale, identificarea unor
noi modalități de creştere a
interoperabilității şi participarea la activități de instruire în
comun ale militarilor români
şi americani. n

Î

n urmă cu 117 ani, la 29 februarie, prin Legea asupra administraţiei armatei
şi organizării Ministerului de Război, se înființa Secretariatul general. Principalele atribuţii ale structurii priveau rezolvarea problemelor generale ţinând
de organizarea, serviciul şi conducerea ministerului, centralizarea lucrărilor care
se înaintau Suveranului, Consiliului de Miniştri şi diferitelor consilii şi comitete
ale Armatei României, stabilirea relaţiilor cu celelalte ministere şi autorităţi civile
şi coordonarea publicaţiilor editate de minister. După cel de Al Doilea Război
Mondial, responsabilităţile Secretariatului general au fost diminuate treptat, până
în februarie 1949, când a fost desfiinţat.

117 ani de la înfiinţarea
Secretariatului general al MApN

După 1989, amplul proces de reformă instituţională a generat schimbări esenţiale şi în domeniul administraţiei publice centrale. Astfel, în cadrul ministerelor,
în 1998, a fost înfiinţată funcţia de secretar general.
Astăzi, Secretariatul general este structura centrală care asigură realizarea şi
coordonarea lucrărilor de secretariat şi gestionează ansamblul relaţiilor şi circulaţia
documentelor la nivelul structurilor centrale, între minister şi autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale, persoanele juridice şi fizice. Asigură,
de asemenea, la nivelul MApN, implementarea, monitorizarea şi evaluarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă ale administraţiei publice,
elaborate pe baza Programului de guvernare, monitorizarea, coordonarea şi
îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial, precum şi
gestionarea şi diseminarea documentelor clasificate în domeniul apărării emise
de NATO, Uniunea Europeană, statele membre ale acestora şi alte state. n

FOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII
u Dragobete la Sibiu. Vineri,
24 februarie, de Dragobete,
studenţii Academiei Forţelor
Terestre Nicolae Bălcescu au
avut parte de o altfel de lecţie de
istorie. În Aula academiei, a fost
recreată, pentru câteva minute,
atmosfera din tranşeele de unde
militarii români aflaţi pe front îşi
trimiteau, în puţinele momente
de linişte, mesajele către cei
dragi rămaşi acasă, prin intermediul scrisorilor. De o astfel de
lecţie de istorie, la Sibiu, au avut
parte şi elevii Liceului Teoretic
Constantin Noica unde studenţi
militari au dat citire unor emoţionante scrisori trimise acasă de
câţiva militari români aflaţi în
luptă în Primul Război Mondial.
Maior Daniel Dorobanțu
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