„Ziua Distinsilor Vizitatori”
Pe data de 26 martie 2008, la bordul Fregatei italiene ITS EURO, ancorata in
Portul Constanta, s-a desfasurat „Ziua Distinsilor Vizitatori”, eveniment la
care au participat viceamiralul Roberto Cesaretti, comandantul Fortei
Operative „Active Endeavour”, secretarul de stat in Ministerul Apararii,
Georgeta Ionescu, asistentul Secretarului General al NATO pentru
Diplomatie Publica, Jean- Francois Bureau, contraamiral de flotila Dorin
Danila, seful Statului Major al Fortelor Navale Romane si generalul Jan
Gavrila, prim - adjunctul Coordonatorulul Task Force Romania pentru
organizarea Summit-ului NATO.
Viceamiralul Roberto Cesaretti a tinut sa precizeze in cadrul reuniunii
faptul ca fortele navale romane au participat de trei ori la operatiunea NATO
Active Endeavour, in Marea Mediterana, cu cele doua fregate, „Regina
Maria” si „Regele Ferdinand”, iar in toamna acestui an una dintre nave va
pleca intr-o noua misiune. „Active Endeavour este o operatiune permanenta,
nu numai in legatura cu Summit-ul de la Bucuresti, pentru ca amenintarea
terorista nu se refera doar la ziua de azi, e una permanenta, iar contributia
natiunilor este importanta. Din punct de vedere maritim suntem in
permanenta pregatiti sa primim informatii”, a precizat viceamiralul
Cesaretti. “Pe langa Summit, zilele acestea vom celebra cea de-a patra
aniversare a prezentei Romaniei cu drepturi depline ca membru NATO.
Militarii romani s-au descurcat foarte bine in toate misiunile si trebuie sa le
multumim. Pe perioada Summit-ului voi tine legatura, permanent, cu Fortele
Navale Romane, care vor raporta eventualele probleme. Nava va parasi
portul Constanta pe 28 martie si va ancora intr-un port din Marea
Mediterana”, a adaugat viceamiralul Roberto Cesaretti.
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Activitatea fortelor romanesti in cadrul misiunilor NATO a fost laudata de
catre Jean- Francois Bureau, asistentul pentru diplomatie publica al
Secretarului General NATO: “ca membru al UE si al NATO, Romania
este un membru-cheie al familiei euroatlantice, participa la luarea deciziilor
colective si asigura o participare activa la misiuni precum ISAF, KFOR sau
Active Endeavour. Romania participa, de asemenea, la o serie de initiative
regionale pentru imbunatatirea relatiilor in zona Marii Negre”. De
asemenea, Bureau a declarat ca actiunile NATO nu pot fi duse la indeplinire
fara suportul populatiei, in conditiile in care exista numeroase amenintari cu
atacuri teroriste la nivel mondial. “Nu poti fi pro sau contra globalizare,
insa in toate tarile NATO este democratie si fiecare persoana are dreptul sa
se exprime liber. Cei care sunt impotriva NATO, trebuie priviti ca niste
interlocutori ai Aliantei Nord-Atlantice, dar si ei trebuie sa respecte regulile
democratice, asa cum fac si statele Aliantei”, a precizat Jean- Francois
Bureau.
Prezent la eveniment, contraamiralul de flotila Dorin Danila, seful
Statului Major al Fortelor Navale Romane a anuntat ca operatiunea militara
"Active Endeavour" pe care NATO o deruleaza in Marea Mediterana va fi
extinsa si in Marea Neagra.
Fregata italiana ITS EURO a ancorat in portul Constanta pe 24 martie 2008,
in cadrul unei activitati de diplomatie publica desfasurata inaintea Summitului NATO.
“Active Endeavour” este singura misiune NATO de tip antiterorism, fiind
condusa de Forta Navala Permanenta a NATO din Marea Mediterana,
dislocata in Mediterana de Est pe 6 octombrie 2001, ca urmare a atacurilor
teroriste din 11 septembrie din SUA pentru a descuraja actiunilor teroriste
in apele internationale strategice. In martie 2004, NATO a extins gama
misiunilor “Active Endeavour” si au fost incluse operatiuni de interogare ale
navelor suspecte din intreaga Mare Mediterana.
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