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Conferinţa comandanţilor Centrelor
de educaţie şi instruire din NATO
Dorin Duiculete

R

ecent, Departamentul
Regional de Studii pentru
Managementul Resurselor
de Apărare (DRESMARA) a găzduit
cea de a 19-a Conferinţă anuală
a Comandanților Centrelor de
Educaţie şi Instruire din Parteneriatul NATO (PTECCC), organizată
de Comandamentul Aliat pentru
Transformare (ACT). Ea a fost coprezidată de coloneii Dieter Kohl
(Germania, şeful secției Planuri şi
Politici/Educație, Instruire, Exerciții
şi Evaluare/Headquarters Supreme Allied Commander Transformation, HQ SACT) şi Timothy E.
Dreifke (SUA, comandantul Școlii
NATO de la Oberammergau).
Concepută pentru identificarea domeniilor de cooperare
reciprocă, pentru a promova
domeniile de cooperare militară
practică, descrise în Conceptul PTEC aprobat de Consiliul
Nord-Atlantic, conferința a avut
următoarele obiective: integra-

rea în viitor a eforturilor tuturor
centrelor, alinierea educației şi
instruirii furnizate de comunitatea
PTEC principiilor NATO pentru
a răspunde cerințelor actuale şi
viitoare, consolidarea cooperării
practice în domeniul educației şi
instruirii individuale.
La conferință au participat
reprezentanți ai Comandamentului NATO (Bruxelles), reprezentanți
din structuri de comandă NATO,
32 de comandanți şi delegați
reprezentând 24 de centre de
educaţie şi instruire.
Lucrările conferinței s-au
desfăşurat atât în sesiune plenară,
cât şi pe două secțiuni: provocări
emergente de securitate (moderator Alan Howard, director adjunct
Școala Navală Postuniversitară,
Monterey, SUA, în cooperare
cu International Peacekeeping
and Security Centre, Ucraina);
proiectarea stabilității (moderator
colonel prof. univ. dr. Florin-Eduard Grosaru, director DRESMARA,
în cooperare cu Finnish Defence

Forces International Centre,
Finlanda).
Au fost abordate şi discutate
aspecte privind modalitățile de
cooperare regională a PTEC pe
domeniile de interes care coincid
priorităților NATO (proiectarea
stabilității, provocări emergente de
securitate, combaterea terorismu-

lui, măsuri de protecție împotriva
dispozitivelor explozive improvizate, limbile străine, conştientizarea
diferențelor culturale); utilizarea
eficientă a platformelor electronice
ale NATO pentru îmbunătățirea
promovării ofertelor educaționale
ale comunității PTEC, contribuţia
PTEC în abordarea amenințărilor

emergente prin programele de
educație şi instruire individuală
oferite; utilizarea eficientă a
programelor Train the Trainer şi
Instructor Exchange, puse la
dispoziția PTEC de Școala NATO
Oberammergau; consolidarea
cooperării regionale şi bilaterale,
precum şi cu ONU, UE şi OSCE. n

Campionat militar
de orientare,
cros, şah şi minifotbal
Nicoleta Butuza

Concurs de istorie
alternativă
C

Nicoleta Butuza

oncursul Naţional Problema Solvenda România este o competiţie
care îşi propune ca studierea evenimentelor istorice să fie făcută
dintr-o altă perspectivă. Reprezintă o metodă de regândire a istoriei prin încercarea de a crea scenarii de tipul Ce ar fi fost dacă …? sau Ce
s-ar fi întâmplat dacă…? în ipoteza naşterii unui trecut alternativ.
Pornind de la aceste posibile scenarii, elevii militari albaiulieni s-au
dovedit pricepuți în privința istoriei alternative, cinci echipaje, coordonate de prof. Anca Dan, calificându-se în semifinală: Eagle’s Squad
(Bogdan Dumitraşcu, Puiu Andrei Crăciun, Vlad Velţan), Dragonii Negri
(Andrei Bar, Fabian Mişcodan, Alexandru Szekely),Viking Scouts (Darius
Suiugan, Angel Coman, Miodrag Nemţov), Blue Lions (Darius Olar, Iulian
Florea, Alexandru Brătescu) şi Red Scorpions (Giulio Coţoban, Alexandru
Pontoş, Tudor Vlăduceanu).
Realizarea profesională a prezentării, atitudinea proactivă şi complexitatea răspunsurilor oferite la finalul prezentării au fost atuurile pentru
câştigarea, în etapa finală, a locului al II-lea (Blue Lions – Olar Darius,
Florea Iulian, Brătescu Alexandru) şi a locului al III-lea (Eagle’s Squad –
Bogdan Dumitraşcu, Puiu Andrei Crăciun, Vlad Velţan).
A fost un bun prilej de punere în valoare a calităţii muncii desfăşurată în Colegiul Naţional Militar Mihai Viteazul, pe baza parteneriatului
elev-profesor-şcoală. n

C

olegiul Național Militar Mihai Viteazul din Alba
Iulia a fost gazda Campionatului Militar de
Orientare, Cros, Șah şi Minifotbal, competiţie
care aliniază la start reprezentanții celor cinci colegii
naționale militare.
Primul loc, pentru probele de orientare, cros şi
şah, a fost ocupat de echipa Colegiului Naţional Militar
Dimitrie Cantemir (Breaza), locul al II-lea a fost adjudecat de echipa Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul
(Alba Iulia), iar locul al III-lea pe podium a revenit
echipei Colegiului Naţional Militar Ştefan cel Mare
(Câmpulung Moldovenesc).
La proba de minifotbal, gazdele au ocupat
prima poziție a podiumului, pe locul secund
situându-se echipa de la Breaza, urmată de cea a
câmpulungenilor.
Colonelul Marcel Domşa, comandantul Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul, a înmânat trofee
sportive pentru combativitate, dăruire, spirit de
sacrificiu şi rezultatele deosebite obținute: elevei
caporal Maria Daria Ion, de la Colegiul Naţional
Militar Dimitrie Cantemir, la proba de orientare;

elevului caporal Alex Stoica, de la Colegiul Naţional
Militar Mihai Viteazul, pentru concursul de cros;
elevei Andra Crăciunescu, de la Colegiul Naţional
Militar Ştefan cel Mare, pentru concursul de şah.
La minifotbal, trofeul sportiv a fost oferit elevului
sergent Patrik Bogdan Boldor, de la colegiul militar
albaiulian, care a reuşit să marcheze 13 goluri,
remarcându-se ca fiind golgheterul competiției.
Premii au primit şi antrenorii echipelor campioane,
răsplătindu-le eforturile de formare a sportivilor:
Victoria Buzoianu, Cătălin Dobrin (de la Colegiului
Naţional Militar Dimitrie Cantemir) şi Florin Grozav
(Colegiul Naţional Militar Mihai Viteazul). Premii de
onoare au fost înmânate profesorului Sorin Secăreanu,
antrenorul de cros al lotului militar albaiulian, şi căpitanului Robert Stanciu, reprezentantul Statului Major
al Forţelor Aeriene. Antrenorilor Sorin Ceteraş, Romică
Drehluţă, Costin Plăvache, Adrian Căluţu, maior Raul
Turic şi locotenent-colonel Lucian Moldovan le-au fost
oferite diplome de onoare.
La activitate au mai participat Alexandru Dăncilă,
inspector şcolar general adjunct la Inspectoratul Școlar
Judeţean Alba, şi colonelul Ilie Scurtu de la Statul Major
al Forţelor Aeriene. n

