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Principalele caracteristici ale pantofilor de alergare 
Feline sunt: aderența, tracțiunea, absorbția șocurilor, 

stabilitatea, greutatea foarte mică și comoditatea, 
fiind recomandate, mai ales, pentru alergările 

montane și pe asfalt.
Sunt potriviți pentru cele mai dificile curse de 

alergare, dar și pentru activitățile de zi cu zi sau 
diverse activități outdoor. Elementele foarte precis 

încorporate în aceste modele aproape că fac ca 
distanțele să nu mai conteze, oferind un confort 

extraordinar.

Caracteristici tehnice: 
Față: Mesh 

Căptușeală:  NU 
Talpă: Vibram TN333 / Exmoor 

Mărimi: Euro 36-47 
Greutate: ~259 gr (½ mărime 42) 

Încălțămintea S-KARP îmbină o serie de 
tehnologii performante, alături de grija pentru 

detalii și multă experiență, fiind realizată 
pentru a-ți proteja picioarele și pentru a te duce 

oriunde vei dori. Materialele folosite asigură 
impermeabilitate, respirabilitate, rezistență la 

vânt, durabilitate și un confort deosebit.

S-KARP®

FELINE

https://www.youtube.com/watch?v=R48g1OSKFXA
http://www.s-karp.com/products/feline
http://www.s-karp.com/products/feline
http://www.s-karp.com/
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Batalionul 265 
Poliție Militară

Când am ajuns la Batalionul 265 
Poliție Militară, i-am găsit pe 
studenți militari de la Academia 
Forțelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” Sibiu în timpul unui 
exercițiu de control al mulțimii cu 
o subunitate de poliție militară, 
de scutieri special antrenați în 
acest scop, exercițiu care are ca 
și rol dispersarea mulțimilor, a 
protestatarilor, în diferite teatre 
de operații. 
Așa cum au spus și militarii 
instructori, „rolul nostru este să 

Foto & text: Marcella Drăgan, Poliția Militară 
Foto din misiuni executate în teatrele de operații independent sau în cooperare cu alte forte române sau 
aparținând NATO, EUFOR, ONU, OSCE, CIVPOL, sau aparținând națiunii-gazda.

formăm liderul, de aceea executăm 
câte un exercițiu și punem în 
rolul liderului, al comandatului 
de pluton, pe fiecare dintre 
studenții militari pe care îi avem, 
astfel încât aceștia să își formeze 
deprinderile de conducători, să 
poată avea viziunea plutonului 
atunci când acționează în cadrul 
detașamentului de scutieri – 
indiferent de valoarea acestuia, 
poate să fie pluton, poate să fie 
companie.” 
Ceea ce exersau studenții 

militari erau comenzile pentru 
formarea dispozitivului, 
deplasarea acestuia și acțiunea 
în anumite situații, în funcție de 
cum se comportă protestatarii. 
Odată ce au format foarte bine 
aceste deprinderi de comandă, 
ele sunt puse în practică, prin 
trecerea fiecărui student în rolul 
comandatului de pluton. 
Se pornește de la poziția 
fundamentală, cu scutul, apoi 
se exersează comenzile care se 
dau pentru a ajunge în poziția 

http://www.politia.forter.ro/
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în gardă, pentru formarea 
dispozitivului, strângerea liniei 
către dreapta, stânga sau centru, 
și apoi deplasarea în dispozitiv, 
în cadența, sincronizat, cu 
pași adăugați, urmând la final 
contactul cu protestatarii și 
dispersarea acestora. 
Se urmărește ca studenții să 
învețe foarte bine locul și rolul 
fiecărui militar în formație, 

deoarece se are în vedere 
obținerea un dispozitiv cât mai 
compact, deoarece se urmărește 
forța întregului dispozitiv și nu 
a fiecărui militar în parte. Se 
acționează cu echipamentul din 
dotarea subunităților de Poliție 
Militară: vestă anti-schijă, scut 
pentru controlul mulțimilor, 
tomfă, cască cu vizieră, 
genunchiere și cotiere pentru 

protecția brațelor și a picioarelor. 
Se încearcă menținerea în 
permeanță a militarilor din 
dispozitiv protejați, folosindu-
se însuși dispozitivul pentru 
protejarea fiecărui individ, el 
fiind apărat de către colegul din 
stânga și din dreapta, mai puțin în 
flancuri. 
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scrisori amenințătoare, semne 
și cuvinte de înțelegere, afișe și 
placarde incendiare, provocând la 
revoltă, la sedițiune, la asasinat 
și jaf; ducerea ordinelor de 
mobilizare și executarea lor.
De menționat este și faptul că 
la acea dată, Gendarmeria se 
găsea în subordinea directă a 
Ministerului de Război „întru 
tot ce se raportă la disciplină, 
comandament și instrucție a 
trupei” având însă și structuri 
care „depindeau de ministrul de 
Interne în tot ce privesc ordinea 
și siguranța publică”, fiind însă și 
la „ordinele ministrului justiției și 
sub-prefectului plasei”.
La sfârșitul celei de-a doua 
conflagrații mondiale, 
Jandarmeria este subordonată 
din nou Ministerului de Interne, 
iar formațiunile specializate de 
poliție militară sunt desființate, 
personalul fiind contopit de alte 
structuri. 
Lăsând un gol în activitatea 
Ministerului Forțelor Armate 
(fostul Minister de Război), în 
anul 1947, s-a impus necesitatea 
înființării unor structuri care să 
acopere nevoile de menținere 
și control al disciplinei militare, 
precum și de îndrumare a 
circulației autovehiculelor 
militare. Pentru a nu avea 
totuși o putere de acțiune 
prea mare, care să contravină 
intereselor partidului unic 
și  a reprezentanților săi, s-au 
înființat unele structuri care să 
compenseze dispariția poliției 
militare, dar acestea au fost 
concepute ca elemente disparate, 
de sine stătătoare – și în 
consecință destul de ineficiente 
– cu subordonare și competențe 
diferite: Ordine și Disciplină, 
Controlul și Îndrumarea 
Circulației, Cercetarea Penală 
Specială, Închisoarea Militară, etc.
Începând cu data de 15.04.1990 
s-au înființat B 265 P.M. 
București, Cp. 285 P.M. Timișoara, 

Istoric
Istoricul Poliției Militare se află 
în strânsă legătură cu istoricul 
jandarmeriei române, de unde 
își are originile. Trebuie făcută 
însă mențiunea că Gendarmeria 
– denumirea din acea epocă – a 
fost înființată și subordonată 
Ministerului de Resbelu. Primele 
atestări ale activității de 
„poliție a trupei” se regăsesc 
în documentele de „ființare 
a gendarmeriei” din 3 aprilie 
1850 emise de Domnul Grigore 
Alexandru Ghica, iar misiunile 
specifice au fost consemnate și în 
Ordonanța 896 din 20 iunie 1864 
semnată de Domnitorul Al. I. Cuza. 
Termenul consacrat de Poliție 
Militară își are originile în anul 
1893, când, pe vremea Regelui 
Carol I, cu aprobarea acestuia, 
legiuitorul Lascăr Catargiu 
a promulgat „Legea asupra 
Gendarmeriei rurale”.
Atribuțiunile poliției militare, 
descrise pe larg în Regulamentul 
de aplicare al legii asupra 
gendarmeriei rurale, Secția III, 
constau în mod special în: poliție 
judiciară militară; căutarea și 
arestarea de dezertori și nesupuși 
semnalați, ca și pe militarii care au 
întîrziat a se presenta la corpurile 
lor dupe expirarea congediului 
sau permisiei; supravegherea 
militarilor absenți de la corpurile 
lor, desertorilor și nesupușilor; 
arestarea a orice militar care 
nu va avea foaia de drum sau 
biletul de congediu;  căutarea 
atrupamentelor armate sau nu, 
calificate de lege ca sedițioase; 
respingerea atacurile dirigiate 
contra forței armate însărcinată 
cu escortarea și transferarea 
preveniților sau condamnaților; 
respingerea ori-cari incercări 
tinzînd a favoriza desertările sau 
a înpiedica pe militari de a merge 
sub drapel;  descoperirile de 
deposite de arme ascunse, ateliere 
clandestine pentru fabricațiune 
de pulbere și materii explosibile, 
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Cp. 286 P.M. Cluj-Napoca și Cp. 
288 Târgu Mureș.

Recent, ca o evoluție firească 
și ca urmare a intrării României 
în rândul țărilor membre 
NATO, structurile de comandă 
au cunoscut și ele o mărire a 
capacității organizatorice, de 
comandă și control, aliniindu-
se astfel la noile cerințe impuse 
de acest parteneriat și s-au 

transformat în Secții (Secția 
Poliție Militară, la nivelul Statului 
Major al Forțelor Terestre) 
sau Birouri la Corpurile de 
Armată. Datorită restructurării, 
modernizării și profesionalizării 
Forțelor Terestre, sarcina de 
pază a unităților militare de 
importanță deosebită, cu forțe 
specializate, a revenit tot poliției 
militare. În consecință, începând 

cu anul 2006, s-au înființat încă 
3 batalioane de Poliție Militară, 
dotate și echipate corespunzător, 
ce acoperă ca zonă de 
responsabilitate întreg teritoriul 
național. Comenzile batalioanelor 
se găsesc în garnizoanele 
București, Focșani și Târgu Mureș, 
având subunități dislocate în 
garnizoanele importante.
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Pregătire
Ofițerii, maiștrii militari și 
subofițerii provin din rândurile 
absolvenților instituțiilor militare 
de învățământ. Deoarece la 
nivelul Forțelor Terestre nu 
exista o scoală de aplicație 
care să pregătească personalul 
poliției militare, pregătirea se 
execută prin studiu individual 
și prin frecventarea cursurilor 
de nivel sau de cariera la fel cu 
cele ale altor arme și specialități 
militare. De asemenea, 
frecventează cursuri cu specific 
de politie militara, investigații, 
operații, culegere de informații 
desfășurate de către alte instituții 
ale statului – M.A.I., Jandarmerie, 
S.P.P. sau în tari membre NATO.

Soldații și gradații profesioniști, 

după încadrarea într-o unitate/
subunitate de poliție militară, 
se execută programul unității, 
care prevede desfășurarea orelor 
de pregătire de specialitate și 
executarea misiunilor specifice 
specialității.
Programul de pregătire 
cuprinde pregătire militară 
generală (aproximativ 40% 
din timpul alocat pregătirii): 
instrucția tragerii; educație 
fizică militară; instrucție de 
transmisiuni; instrucție genistică; 
cunoașterea ADMRNBC (Arme de 
Distrugere în Masa, Radiologice, 
Nucleare și Bacteriologice); 
instrucție sanitară; pregătire 
psihică; cunoașterea legislației 
române și internaționale; drept 
internațional umanitar. De 
asemenea cuprinde pregătire 

de specialitate și pregătire 
tactică specifică - exerciții tactice 
complexe, cât mai aproape de 
situațiile reale. Aproximativ 
60% din timpul de pregătire 
alocat este rezervat acestor 
categorii. Programul de pregătire 
și se desfășoară pe terenurile de 
instrucție, în poligon sau în sălile 
de specialitate. Pregătirea de 
specialitate se poate desfășura 
și în tabere (tabere mobile), la 
munte și/sau la mare. Programul 
cuprinde învățarea și practicarea 
procedeelor de cățărare (cu 
sau fără ajutorul corzilor – 
freeclimbing) pe versanți sau 
clădiri, coborâri în rapel și 
funicular, trageri de luptă, marșuri, 
schi, înot, trecerea cursurilor de 
apă, supraviețuire, cercetare, 
instrucție la elicopter, etc.
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Text IGSU  
Foto: Plt. Adj. Constantin Cojocaru,  
IGSU 

În Masivul Călimani 
s-a desfășurat 
exercițiul de 
cooperare cu forțe 
și mijloace în 
teren, în domeniul 
situațiilor de 
urgență, organizat 
de Inspectoratul 
pentru Situații de 
Urgență „Bucovina” 
al județului 
Suceava.

Exercițiu Complex 
de Cooperare în 

Masivul Călimani din 
Județul Suceava

In teren In teren 

http://www.igsu.ro/
http://www.igsu.ro/
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Tema exercițiului, derulat în zona 
Stației Hidrometeorologice, de 
pe vârful Rețitiș al masivului 
Călimani, a fost „Intervenția 
Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență Suceava 
împreună cu Inspectoratele pentru 
Situații de Urgență „Bucovina” 
al județului Suceava,  „Oltul” al 
județului Harghita și „Horea” 
al județului Mureș, precum și 
celelalte instituții cu funcții 
de sprijin, pentru salvarea 
persoanelor și limitarea efectelor 
negative produse de un incendiu la 
fondul forestier și de un accident 
de aviație civilă în masivul 
Călimani”. 
Aplicația, asumată și inclusă 
în calendarul activităților 
inspectoratului județean Suceava, 
încă din anul 2014, a reunit 
forțe și mijloace aparținând ISU 
Mureș, ISU Harghita, ISU Neamț, 
ISU Bistrița-Năsăud, Serviciile 
Salvamont și Direcțiile Silvice 
din județele Suceava, Mureș și 
Harghita, Serviciul de Ambulanță 
Județean Suceava, Unitățile 
Militare de la Roșu și din Miercurea 
Ciuc, Inspectoratele de Poliție și 
Jandarmi Suceava și Comitetul 
Local pentru Situații de Urgență al 
comunei Șaru Dornei.
Activitatea a avut ca obiective 
pregătirea personalului, 
asigurarea unui management 
integrat, intervenția comună și 
interoperabilitatea structurilor, 
coeziunea „grupului” în 
intervenții complexe, precum și 
identificarea „bunelor practice” 
și materializarea acestora în urma 
„lecțiilor învățate”.
De asemenea, în cadrul aplicației 
tactice personalul din structurile 
operative (comandă și intervenție) 
a avut posibilitatea să își dezvolte 
și perfecționeze deprinderilor 
de lucru în cooperare, fiind 
verificată, totodată, viabilitatea 
Planului de intervenție comună și 
a procedurilor asociate, în vederea 
punerii în aplicare într-o situație 
reală.

In teren In teren 
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La exercițiu a participat și 
Batalionul 17 Vânători de Munte 
„Dragoș Vodă” cu un ofițer 
comandant al intervenției pentru 
misiunea de căutare - salvare 
din abrupt a unei persoane și 
cu o echipă de salvare formată 
din cinci militari îmbarcată într-
un autocamion DAC, care s-au 
deplasat în Parcul Național 
Călimani, la poalele Vârfului 
Rețitiș, unde a avut loc exercițiul 
de căutare salvare. 
Vânătorii de munte dorneni 
se antrenează lunar în cadrul 
echipelor de căutare salvare, 
aceștia fiind pregătiți să 
escaladeze masive muntoase 
greu accesibile, să desfășoare 
misiuni dinamice, pe perioade 
lungi de timp, în spații largi și 
în orice condiții meteorologice, 
să execute misiuni de căutare, 
salvare și transport a persoanelor 
accidentate sau rănite în condiții 
de siguranță. 

Situațiile tactice ale exercițiului:
1. La ora 12.00, un ranger al 
rezervației Parcului Național 
Călimani a anunțat un incendiu 
la parcelele 75 și 76 din cadrul 
UP II Călimani, Ocolul Silvic 
Dealu Negru. Incendiul a fost 
observat la orele 11.58 de către 
personalul rezervației Călimani, 
care  a anunțat despre producerea 
acestuia la Dispeceratul comun 
ISU – SAJ prin apel SNUAU 112. 
La sosirea forțelor de intervenție, 
s-a constatat că din cauza 
componenței vegetale a fondului 
forestier și a caracteristicilor 
reliefului s-au format curenți 
ascendenți care au favorizat 
dezvoltarea incendiului către 
Sud și a cuprins o suprafață mai 
extinsă de cât s-a anunțat inițial. 
Incendiul se manifesta pe o 
adâncime de 50 metri, cu lungimea 
de un 1 km, iar o suprafață de un 
hectar de pădure era deja ars.
2. un avion de mici dimensiuni, 
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In teren In teren 
aflat în zona masivului Călimani, 
transmite un semnal SOS și dispare 
de pe radarul turnului de control 
al Aeroportului Suceava. ROMATSA 
– CCSAR declanșează Procedura 
de intervenție la un accident de 
aviație civilă. Survolând zona 
incendiată, avionul de mici 
dimensiuni, care se deplasa 
pe direcția Cluj – Suceava, s-a 

prăbușit. În urma accidentului 
a rezultat rănirea gravă a 3 
pasageri aflați la bord, distrugerea 
aparatului de zbor și existența 
pericolului ca acesta să ia foc. Au 
rămas încarcerați 2 pasageri, iar 
al treilea a fost proiectat în afara 
avionului, la aproximativ 6 metri.

3. În zona cabanei Rețitiș se 

produce un accident în care sunt 
implicați 3 turiști care, încercând 
să escaladeze vârful Rețitiș din 
partea de Nord a versantului, 
alunecă și cad într-o râpă de 
aproximativ 50 de metri. În urma 
evenimentului, victimele au rămas 
imobilizate, acuzând leziuni la 
membrele inferioare.
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Black Sea Rotational 
Force 15.2 

 Platinum Lynx 16-1

Text & foto: Marcella Drăgan

Un nou exercițiu 
multinațional Black Sea 

Rotational Force  
(BSRF) 15.2  

modul Platinum Lynx 16-1  
s-a desfășurat în 

garnizoana Batalionului 
17 Vânători de Munte 

Dragoș Vodă Vatra Dornei, 
unde a avut loc ceremonia 

de deschidere și o parte 
din ateliere din cadrul 

exercițiului. 
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Ca noutate în acest an a fost 
participarea a 30 de militari 
bulgari din Batalionul 101 Alpin 
din Smolian, care s-au alăturat 
celor 100 de vânători de munte 
români și 100 de infanteriști 

marini americani din Regimentul 
8 Infanterie Marină, Batalionul 3, 
din Corpul de Infanterie Marină al 
SUA dislocat în Europa. 
În prima zi a modulului Platinum 
Lynx 16-2 militarii celor trei 

națiuni au început pregătirea cu 
familiarizarea cu armamentul 
din dotarea armatelor partenere, 
ocazie pentru a cunoaște și 
a trage cu diferite arme ale 
partenerilor. Daca infanteriștii 
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marini americani și-au putut încerca abilitățile de 
trăgător folosind puștile și pistoalele mitralieră 
folosite de militarii români, în diferite situații de 
întâlnire a unui inamic care pot apărea și în situații 
reale, vânătorii de munte au putut trage cu armele  
americanilor, învățând inclusiv cum să tragă cu un 
aruncător de rachete. 

A doua parte a primei zile a fost destinată tot 
schimbului de experiență între cele trei națiuni, 
fiind arătate alternativ diferite proceduri tactice, 
precum formațiuni de deplasare, lupte în localitate 
sau salvarea și evacuarea unui rănit din zone de 
munte. De asemenea militarii bulgari și americani 
au putut vedea echipamente specifice vânătorilor 
de munte, precum cele de escaladă și pentru 
deplasare în zone de munte sau mașina de luptă 
a vânătorilor de munte și au putut afla despre 
tehnici de supraviețuire folosite de militarii 
români. 

Următoarele două zile au fost legate între ele atât 
prin locul de desfășurare, în Poligonul Rotunda, cât 
și prin exercițiile la care au participat militarii celor 
trei națiuni. Tot în această parte a exercițiului s-a 
mai marcat o noutate fața de exercițiile anterioare, 
și anume „incidentele”, atacuri fie asupra coloanei 
de mașini cu care se efectua deplasarea către 
poligon, fie asupra echipelor de militari care au 
ales marșul pentru a ajunge în poligon, fie asupra 
taberelor instalate pe Platoul Rotunda. 

Astfel, primul atac asupra coloanei de camioane 
și mașini, respins în comun de militarii celor 
trei națiuni, a marcat și punctul de separare 
al coloanei, o parte dintre militari plecând în 
marș către poligon, pe un traseu de creastă 
de aproximativ 15 km, iar o parte continuând 
deplasarea motorizată și asigurând paza 
echipamentului și a muniției.    

Așa cum era de așteptat, condițiile meteo au avut 
un rol important în realizarea în teren a scenariilor 
exercițiilor, ceața puternică crescând importanța 
comunicațiilor, un aspect la care partea română 
mai are de aplicat din experiența partenerilor 
americani. Importanța comunicațiilor s-a văzut 
nu doar la echipele care au ales marșul, ci și la 
cele care au continuat drumul motorizat. Acestea 
au fost atacate de două ori, iar transmiterea 
comenzilor și raportarea situației în coloana 
întinsă de-a lungul văilor montane s-a putut 
realiza doar printr-un sistem de comunicații foarte 
bine pus la punct. 

După respingerea celor doua atacuri și ajungerea 
în apropierea poligonului, loc unde militarii 
celor trei națiuni s-au regrupat, s-a trecut la 
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instalarea taberei, a punctelor 
de observare și patrulelor, 
pentru asigurarea siguranței 
pe perioada nopții. Aproape de 
miezul nopții, a avut loc ultimul 
incident al zilei, atacul având loc 
asupra taberei în partea unde 
erau stabiliți militarii români. 
Vânătorii de munte au răspuns 
atacului cu MLVM și apoi cu 
militarii din teren, respingând 
astfel atacul, beneficiind și de 
suportul militarilor bulgari, care 

erau situați pe flancul taberei 
românești.  

Și dimineața a început tot cu un 
atac asupra coloanei de vânători 
de munte care se deplasa către 
poligon, și acesta respins de 
militarii din teren cu suportul 
MLVM. Odată ajunși în poligon, 
militarii din cele trei armate 
au început tragerile cu muniție 
reală, folosind toate categoriile 
de armament aflate în dotarea 
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trupelor. Urmând diferite scenarii 
de atac sau apărare, militarii din 
cele trei batalioane prezente 
la exercițiu au folosit la maxim 
oportunitățile de antrenament 
oferite de poligon, de la relieful 
cu văi și dealuri, la distanțele 
mari de tragere și la posibilitatea 

aterizării unui elicopter pentru 
evacuarea răniților. 

Pe tot parcursul modulului de 
pregătire Platinum Lynx s-a 
urmărit dezvoltarea nivelului de 
instruire a forțelor participante 
și creșterea nivelului de 

interoperabilitate, aspect cu atât 
mai important cu cât la exercițiu 
au participat militari din trei 
națiuni, fiind nevoie de o mai 
bună colaborare pentru a putea 
acționa uniform, a trece peste 
barierele de limbă și a uni moduri 
diferite de a acționa în teren. 
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„Consider că principalul scop al exercițiului, respectiv creșterea nivelului de pregătire militară a personalului 
participant a fost atins. De asemenea consider că a fost atins și obiectivul legat de creșterea nivelului de 
interoperabilitate al structurilor participate la exercițiu. 
Exercițiile planificate s-au desfășurat în condiții foarte bune, partenerul american beneficiind de experiența 
participărilor anterioare, în celelalte două exerciții care au avut loc pe parcursul anului 2014 în aceeași zonă, 
și, deși partenerii bulgari au fost pentru prima dată pe terenurile de instrucție ale vânătorilor de munte dorneni, 
ei au făcut față tuturor provocărilor acestei săptămâni de instrucție, în final reușind ca toate cele trei structuri 
participante să poată să își împărtășească din propriile tactici și proceduri de luptă în teren muntos.” 

Colonelul Marian Dragomir, comandantul Batalionului 17 Vânători de Munte Dragoș Vodă   
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„A fost o oportunitate excelentă pentru cele trei națiuni de a se întâlni și pregăti împreună, de a pune în practică 
parteneriatul dintre ele și de a ajuta în construirea alianței NATO pe care o avem cu Bulgaria și România și 
Statele Unite. Ca unitate de infanterie marină, Batalionul 2, Regimentul 8, Compania Armament a câștigat 
enorm din posibilitatea de a colabora cu partenerii din Bulgaria și România. Au fost schimburi din care am 
învățat „secretele meseriei” de la parteneri și, la rândul nostru, am împărtășit din cunoștințele noastre, ceea ce 
este un lucru foarte bun, deoarece ne face pe toți luptători mai buni. 
M-a impresionat tăria, rezistența și dedicația militarilor români și bulgari, reconfirmând, în timpul acestui 
exercițiu, ceea ce văzusem deja în teatrele de operații unde am luptat împreună.” 

Locotenent-colonel Camper Jones, Comandantul Batalionului 2, Regimentul 8, Infanterie Marină Americană

„Cred că a fost extraordinar că am 
putut arăta din tehnicile și tacticile 
folosite de noi și că am putut 
prelua din cele ale bulgarilor și ale 
românilor. Pe durata marșului m-a 
impresionat faptul că am avut cele 
trei plutoane lucrând împreună 
ca unul singur și modul în care 
s-a preluat pe rând conducerea 
marșului. A fost o impresionantă 
demonstrație de rezistență a 
militarilor români și bulgari, care 
s-au mișcat foarte bine în teren, 
ceea ce ne-a provocat și pe noi să 
ne ridicăm la același nivel. Pentru 
un militar este impresionant să 
vezi tăria forțelor armate ale unei 
alte națiuni și încerci să înveți cât 
mai multe de la acei militari.” 

Sergent Major Paul Costa, 
consilier comandant Batalion 2, 

Regiment 8, Infanterie Marină 
Americană
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„A fost un exercițiu extraordinar deoarece a fost o oportunitate foarte bună pentru militarii batalionului nostru 
de a se antrena într-un teren montan dificil. Tragerile cu muniție reală, în poligonul Rotunda, au fost foarte 
importante, deoarece tragerile reale sunt o componentă importantă a pregătirii noastre, iar acest poligon ne-au 
oferit posibilitatea executării acestora într-un spațiu foarte larg, cu distanțe foarte mari până la ținte.”

 Locotenent-colonelul Dimitar Katsarov, comandantul Batalionului 101 Alpin
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Exerciții pe mare cu 
partenerii și aliații NATO

Militarii din Forțele Navale 
Române au participat la activități 
de instruire pe mare, în comun 
cu nave militare din Bulgaria, 
SUA, Ucraina și Turcia, în apele 
internaționale ale Mării Negre.
La antrenamente au participat 
Fregata Regina Maria (222), cu un 
elicopter Puma Naval și o grupă 
de Forțe pentru Operații Speciale 
la bord, Corveta Contraamiral 
Horia Macellariu (265), iar pentru 
sprijinul secvențelor de luptă 
antiaeriană și luptă la suprafață, 
Forțele Aeriene Române au 
participat cu două aeronave MiG 
21 LanceR. 
Forțele Navale ale SUA au fost 
reprezentate de Distrugătorul 
USS Porter (DDG 78), care se află 
în misiune în Marea Neagră, și un 
avion de patrulare maritima P-3C 
Orion, aparținând Batalionului de 
Patrula 9 al Forțelor Navale ale 
S.U.A. Din partea Forțelor Navale 

Text: Forțele Navale Romane   
Foto Forțele Navale Romane , 
Cristian Vlăsceanu

Ucrainene a participat Fregata 
Hetman Sahaydachniy (U 130), 
Forțele Navale Bulgare au fost 
reprezentate de Fregata Verni 
(42), iar Forțele Navale din Turcia 

http://www.navy.ro/
http://www.navy.ro/
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au participat cu Fregata TurgutReis.
In contextul situației de securitate din Bazinul Mării 
Negre, creșterea interoperabilității dintre Forțele 
Navale Române și forțele navale partenere reprezintă 
un element principal al îndeplinirii obiectivelor 
Planului de Creștere a Capacitații Operaționale a 
Alianței (Readiness Action Plan), adoptat la Summitul 
NATO 2014 din Țara Galilor.
Membrii Fortelor Navale implicate în exercițiu 
au exersat tactici, proceduri și strategii specifice 
luptei antisubmarin cu scopul de a crește 

interoperabilitatea și capacitatea de a asigura în 
comun securitatea și stabilitatea în Marea Neagră. 
Antrenamentele în comun contribuie semnificativ 
creșterea interoperabilității, prin armonizarea 
procedurilor de lucru, coordonarea activităților și 
sincronizarea procesului de comandă și control.
Exercițiile se înscriu în Programul privind sprijinul 
acordat de SUA aliaților și partenerilor NATO din estul 
Europei European Reassurance Initiative (ERI) și fac 
parte din Operația Atlantic Resolve South / Black Sea 
Resolve Events (OARS/BSRE).
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Ziua Scafandrului Român și împlinirea a 39 de 
ani de la înființarea Centrului de Scafandri

Foto: Cristian Vlăsceanu
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Campania „Cartea de Salvare la 
Bord” în stațiile Petrom

Cartea de Salvare la Bord este o 
inițiativă lansată de Automobil 
Clubul Român (ACR) împreună 
cu Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență (IGSU) și 
promovată în parteneriat cu 
Departamentul pentru Situații de 
Urgență (DSU) și OMV Petrom
Acest concept a fost implementat 
în România după modelul altor 
cluburi din Europa, membre 
ale Federației Internaționale a 
Automobilului (FIA)
Dotarea mașinii cu Cartea de 
Salvare la Bord poate reduce 
cu până la 30% timpul de 
descarcerare în cazul unui 
accident
Cu sprijinul OMV Petrom, 
campania de promovare se va 
derula în peste 400 de benzinării 
Petrom
Majoritatea șoferilor din România 
manifestă un comportament 

Text & foto: IGSU

http://www.igsu.ro/
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preventiv în trafic, dar mai puțini dintre aceștia 
sunt familiarizați cu situația post-accident. În 
cazul unui accident grav, dotările autoturismelor 
moderne, menite să sporească siguranța 
pasagerilor, sunt o serioasă provocare pentru 
echipajele de descarcerare. Anumite componente 
de siguranță pot reprezenta factori de risc (ex. 
explozia generatoarelor de gaz din componența 
sistemelor airbag) atât pentru echipajele de 
intervenție, cât și pentru persoanele care așteaptă 
să fie salvate.
Cartea de Salvare a autoturismului aflată la bord 
poate crește șansele de salvare ale participanților 
la trafic după un accident. Cu ajutorul acesteia, 
timpul de descarcerare poate fi redus cu până 
la 30%, aspect vital în lupta contracronometru 
pentru salvarea victimelor rezultate în urma 
accidentelor grave de circulație.
„Acest proiect se înscrie în seria activităților pe 
care Automobil Clubul Român le derulează în 
cadrul Deceniului Mondial al Siguranței Rutiere 
2011 – 2020, lansat de Organizația Națiunilor 
Unite, în scopul reducerii numărului de victime 
din accidentele rutiere. Prin implementarea „Cărții 
de Salvare la Bord” în România, ACR, împreună 
cu IGSU și noul partener OMV Petrom, contribuie 
substanțial la eforturile de salvare a vieții victimelor 
accidentelor rutiere prin reducerea timpului de 
descarcerare”, a declarat Constantin Niculescu, 
Președinte ACR.
Cartea de Salvare la Bord este un document 
standardizat în format A4, care prezintă 
specificațiile tehnice ale mașinilor. Aceasta 
cuprinde informații importante pentru salvatori, 
cum ar fi: poziționarea armăturilor cabinei, a 
rezervorului de combustibil, a bateriei, airbag-
urilor, generatoarelor de gaz,   unităților de control 
ș.a., precum și punctele adecvate de tăiere, astfel 
încât, în cazul unui accident rutier, echipele de 
descarcerare să intervină cu promptitudine pentru 
salvarea victimelor.
„Dacă aceste indicații sunt în mașină, ele nu fac 
decât să faciliteze pompierului operațiunea de 
descarcerare și să grăbească eliberarea victimei, 
în siguranță, din mașina accidentată. Este un 
lucru care nu costă nimic, dar care poate face 
diferența între viață și moarte. Este o onoare pentru 
Departamentul pentru Situații de Urgență să se 
alăture și să sprijine această inițiativă lansată 
de Automobil Clubul Român (ACR) împreună 
cu Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență (IGSU) și promovată în parteneriat cu 
OMV Petrom”, a precizat Raed Arafat, Secretar 
de Stat în Ministerul Afacerilor Interne, Șef al 
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Departamentului pentru Situații 
de Urgență.
Este o necesitate ca fiecare 
proprietar de autovehicul 
să dețină o carte de salvare, 
care poate fi descărcată de pe 
website-ul ACR – www.csb.
acr.ro, în funcție de marca și 
modelul autovehiculului. Pentru 
a fi ușor de identificat diversele 
componente, Cartea de Salvare 
la Bord trebuie printată color 
și așezată la parasolarul din 
dreptul șoferului, așa cum prevăd 

procedurile de salvare.
După tipărirea documentului, 
proprietarii de automobile îl pot 
prezenta la casele de marcat din 
orice stație Petrom sau la sediile 
ACR, pentru a primi un autocolant 
de semnalizare. Acesta se va lipi 
pe interiorul parbrizului, în partea 
stânga sus sau stânga jos, pentru 
a „semnaliza” echipajelor de 
descarcerare prezența Cărții de 
Salvare la Bord. 
Campania „Cartea de Salvare la 

Bord” este o inițiativă lansată 
de Automobil Clubul Român 
(ACR) împreună cu Inspectoratul 
General pentru Situații de 
Urgență (IGSU) și promovată în 
parteneriat cu Departamentul 
pentru Situații de Urgență (DSU) 
și OMV Petrom.

Mai multe detalii despre utilizarea 
Cărții de Salvare la Bord puteți 

găsi pe www.petrom.ro  
sau  www.csb.acr.ro.

http://www.csb.acr.ro
http://www.csb.acr.ro
http://www.petrom.ro
http://www.csb.acr.ro
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Invictus România 
Ștafeta Veteranilor

Militarii grupului INVICTUS au 
dat startul „Ștafetei Veteranilor” 
în 4 septembrie, la Monumentul 
Eroilor din Al Doilea Război 
Mondial, de la Universitatea 
Națională de Apărare „Carol I”.  
„Ștafeta Veteranilor” este un 
eveniment organizat în contextul 
Anului Veteranilor de Război și 
sărbătoririi, la 25 octombrie, a 
Zilei Armatei României. 
La activitate au participat 
președintele Asociației Naționale 
a Veteranilor de Război, general 
(rtr.) Marin Dragnea, președintele 
Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român, Alin Petrache secretarul 
de stat pentru relația cu 
Parlamentul, informare publică 
și creșterea calității vieții 
personalului, Otilia Sava, șeful 
Statului Major General, general-
locotenent Nicolae Ionel Ciucă, 
secretarul general al Ministerului 
Apărării Naționale, Codrin-
Dumitru Munteanu, cadre militare 

INVICTUS este un proiect de educație, o luptă împotriva ignoranței și o punte între armată și 
societatea civilă.  

INVICTUS desfășoară activități umanitare cu ocazia zilelor cu semnificație istorică, pentru 
strângerea de fonduri, cu scopul de a trimite cel puțin un luptător rănit în Afganistan sau Irak, 
în anul 2016, la ediția viitoare a Jocurilor Paralimpice Invictus (jocuri desfășurate sub înaltul 

patronaj al Casei Regale a Marii Britanii, fiind dedicate militarilor râniți în teatrele de operații).

în rezervă și retragere, veterani 
de război și militari veterani ai 
teatrelor de operații.  
Purtătorii ștafetei veteranilor vor 
ajunge la Carei, pe 25 octombrie, 
în timpul ceremoniei care va avea 

loc la Ansamblul Monumental 
„Glorie Ostașului Român”. 
Din grupul INVICTUS, fac parte și 
militari ai Forțelor Terestre, unii 
dintre ei fiind râniți în teatrul de 
operații din Afganistan. 

http://zxmpatrick.wix.com/invictusromania
http://invictusgames.org/


umanItar umanItar 

p33www.revistatactica.ro#11

umanItar umanItar 

Am întâlnit pentru prima dată grupul de voluntari 
Invictus pe 1 Decembrie 2014, la Stele pentru 
Veterani, când am însoțit, în calitate de jurnalist, 
echipa vânătorilor de munte din Batalionul 17 
Dragoș Vodă, în alergarea lor din Vatra Dornei, peste 
Pasul Tihuța, până în Bistrița. M-au impresionat prin 
pasiunea, entuziasmul și determinarea de a-și duce 
misiunea la bun sfârșit și de a lupta pentru cauza în 
care cred. 
O cauză pe care am apreciat-o pentru că atrage 
atenția asupra veteranilor din conflictele recente, și 
pe care am simțit-o ca pe una care oferă speranță, 
nu doar militarilor care vor participa la Jocurile 
Invictus 2016, ci și celorlalți militari răniți, care aduce 
împreună civili și militari pentru a veni în sprijinul 
celor care își pun viața în slujba patriei și a noastră. 
Tot atunci, pe 1 Decembrie, m-am gândit că ar fi 
extraordinar dacă aș putea într-o zi să port tricolorul 
într-o ștafetă Invictus. Încă nu îmi pot compara 
performanțele cu cele ale voluntarilor Invictus care 
aleargă de multă vreme, dar mă bazez pe încurajările 
lor, așa cum mă bazez și pe suportul vostru, ca 
împreună să putem ridica Drapelul României la 
Jocurile Invictus 2016.

Marcella Drăgan

Donează pentru Invictus AICI!

http://camarazii.galantom.ro/fundraising-pages/view?id=1664
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