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Ședința intermediară de pregătire a Conferinței Internațională a Experților 

SECDEF 19 
 

 

La data de 11.09.2019, s-a desfășurat, la sediul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” 

(ATM), ședința intermediară de pregătire a Conferinței Internaționale a Experților SECDEF 19, ce 

se va desfășura în perioada 07-09.11.2019, în cadrul ATM. La ședință au participat reprezentanți ai 

Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (AORR) – gl.lt. (r) dr. Virgil Bălăceanu, gl. lt. (r) dr. 

Dan Plăvițu, gl.bg. (r) dr. Mihail Țăpârlea, col. (r) dr. Crăișor-Constantin Ioniță, dl. Liviu 

Coșereanu -, al PATROMIL - mr. (r) Marian Ivănescu – și ai Academiei Tehnice Militare 

„Ferdinand I” – cpt.cdor conf.univ.dr.ing. Cristian-Emil Moldoveanu și mr. Raluca Dima.  

Ședința a debutat cu prezentarea stadiului în care se află pregătirea conferinței, punându-se 

un accent deosebit pe: stabilirea participanților, activitate care are ca termen de finalitate 

30.09.2019; desfășurarea, concomitent și în cadrul conferinței, a reuniunii Comitetului Tehnic Mixt 

Româno-Polonez; finanțarea cazării, mesei de prânz; cinei festive și realizării mapei de participare; 

aspectele mai puțin clare privind partea industriei de apărare și a expoziției de tehnică militară.   

S-a definitivat componența Comitetului de organizare, astfel:  

        - Președinte – gl.bg. (r) dr. Mihail ȚĂPÂRLEA; 

        - Membrii: - gl.bg. (r) Iulică BURTICIOIU, col. (r) Dan GOGESCU, dl. Liviu   

                    COȘEREANU, mr. (r) Marian IVĂNESCU, cpt.cdor conf.univ.dr.ing. 

                    Cristian-Emil Moldoveanu și mr. Raluca Dima; 

        - Secretar – col. (r) dr. Crăișor-Constantin IONIȚĂ. 

Reprezentanții AORR au propus creșterea numărului de participanți, prin includerea 

agențiilor naționale de cercetrae în domeniul industriei de apărare (ACTM, INCAS, COMOTTI, IP) 

și a Politehnicii București. De asemenea, s-a stabilit să se trimită scrisori de invitare pentru 

deschiderea activității academice către ministrul apărării naționale, Statul Major al Apărării, 

Direcția Generală de Informații pentru Apărare, Categoriile de Forțe ale Armatei și ANCMRR. 

 S-a discutat și agreat programul de principiu al desfășurării evenimentului. În cadrul 

acestuia, s-a decis organizarea unei vizite la proiectul laserului de la Măgurele, iar reprezentanții 

ATM au solictat tehnoredactarea materialelor din mapa de participare, care să fie gata de tipar până 

la 15.10.2019.  

Ședința principală de pregătire a conferinței se va desfășura la 04.10.2019, tot la sediul 

ATM, la o oră ce se va stabili ulterior. Până la acea dată, va trebui definitivată lista cu participanții 

la conferință, atât la partea academică, cât și la cea privind industria de apărare și organizarea 

expoziției de tehnică militară.  

 


