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Dacă ar fi să definesc zilele cuprinse între mijlocul 
lunii martie și începutul lui aprilie aș avea nevoie doar 
de două cuvinte: NATO și aniversare. Și nu neapărat 
legate unul de celălalt. 

Au fost zile de sărbătoare, fiecare dintre ele un bun 
prilej de a cunoaște și de a face o incursiune în viața 
de zi cu zi a militarilor, polițiștilor și jandarmilor. 
Fiecare aniversare a fost marcată de un eveniment tip 
”porți deschise”, completat cu programul cunoscut 
sub numele de ”școala altfel”, care a dat șansa 
elevilor, de la cei mai mici la cei mai mari să pășească 
în unități militare și instituții în care accesul este 
restricționat în majoritatea timpului. S-au deschis 
porțile Ministerului Apărării, ale unităților militare 
și sediilor diferitelor servicii aparținând poliției și 
jandarmeriei. 

Și am avut aniversarea a 10 ani de NATO. Marcarea 
unui deceniu de când România s-a alăturat Alianței 
Nord-Atlantice a fost un bun prilej de a vedea evoluția 
armatei naționale în acești ani. Adunați la un loc, toți 
pașii mici făcuți de România în tot acest timp, arătă 
un salt remarcabil. În mod sigur e loc de mai bine sau 
s-ar fi putut face mai multe. Dar măcar acum la ceas 
aniversar să ne bucurăm de aprecierile primite de 
militarii noștri din partea colegilor străini din teatrele 
de operații, să îi felicităm pe cei care zi de zi au dat 
ce au avut mai bun pentru a obține aceste rezultate și 
să ne amintim de cei care au făcut sacrificiul suprem 
jertfindu-și viață. 

Vom avea timp, și sper că vom avea și înțelepciunea, 
să vedem ce nu a fost făcut cum trebuie, unde am 
greșit, ce poate fi îmbunătățit.    

La ceas aniversar
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Militari români decorați
de armata franceza
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Conferinþa „AFCEA Europe 
TechNet International and 

the NATO C4ISR Industry 
Conference 2014”,  

la București
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Militari români decorați  
de armata franceza

Nouă militari români care au 
participat la acţiuni comune 
cu militarii francezi în teatrul 
de operaţii din Afganistan, au 
fost medaliaţi de Ambasada 
Franţei la București în cadrul 
unei festivități care a avut loc la 
sediul Statului Major al Forţelor 
Terestre. 

La eveniment au fost prezenți 
Excelenţa Sa, ambasadorul 
Franţei la București, domnul 
Philippe Gustin, care, în numele 
ministrului apărării naţionale al 
Republicii Franceze, a înmânat 
medaliile, secretarul de stat 
pentru politici de apărare și 
planificare, Valeriu Nicuţ, șeful 
Statului Major General, general-
locotenent Ștefan Dănilă, 
șeful Statului Major al Forţelor 
Terestre, general-maior Nicolae 
Ciucă, șeful Statului Major al 
Forţelor Aeriene, generalul-
maior Laurian Anastasof, 
comandanții militarilor 
medaliați și militari răniți în 
teatrele de operații și personal 
din Forțele Terestre și Forțele 
Aeriene. 

Medaliile din partea ministrului 
apărării naţionale al Republicii 
Franceze au fost “Defense 
Nationale” – Argint, “Defense 
Nationale” – Bronz și medalia 
“Commemorative Francais” și 

au fost acordate astfel: Medalia 
Apărare Naţională, eșalon argint 
cu agrafa „arma tancuri” a 
fost acordată maiorului Lucian 
Oancea, Medalia Apărare 
Naţională, eșalon bronz cu 
agrafa „arma tancuri” a fost 
acordată locotenent-colonelului 
Vasile Godeanu, căpitanului 
Nicolae Drăgan, și plutonierului-
adjutant principal Cătălin Sârbu 
iar Medalia Comemorativă 
Franceză cu agrafa „Afganistan” 
a fost acordată următorilor 
militari: locotenent-colonel 
Nicolae-Marius Moneanu, 
locotenent-colonel Marian-
Constantin Rădulescu, căpitan 
Ionuţ-Mihai Pruteanu, maistru 
militar principal Adelin Dima 
și plutonier-major Radu-Iosif 
Moldovan.

În numele tuturor militarilor 
medaliați, maiorul Lucian 
Oancea, comandant companie 
instrucție tancuri, și instructor, 
la Centrul de Instruire pentru 
Tancuri și Auto al Forțelor 
Terestre, a spus: „Suntem mândri 
că, împreună cu militarii francezi 
putem raporta Misiunea a fost 
îndeplinită! Suntem mândri 
că umăr la umăr cu partenerii 
noștri, am lăsat în urma 
Detașamentului franco-român 
EPIDOTE o școală capabilă să 

funcţioneze independent în 
slujba armatei și poporului 
afgan. Suntem fericiţi că am 
acumulat o vastă și preţioasă 
experienţă și sunt convins că 
am reușit să adăugăm încă 
o piatră la temelia relaţiilor 
tradiţionale de prietenie și 
colaborare franco-română, 
trecute, prezente și cu siguranţă 
viitoare. Primim aceste distincţii 
cu mândrie și onoare, noi fiind 
mesagerii camarazilor echipelor 
de instructori care au servit în 
cadrul Detașamentului EPIDOTE 
și vă asigurăm că oricare 
dintre ei meritau să fie astăzi, 
aici, pentru că succesul a fost 
colectiv.” 

În cuvântul adresat audienţei, 
Excelenţa Sa, ambasadorul 
Franţei la București, domnul 
Philippe Gustin a subliniat: 
„...Sunt, deci, foarte mândru 
să am astăzi posibilitatea de 
a oferi în numele Franţei o 
decoraţie acestor nouă militari 
alături de care militarii francezi 
au avut onoarea de a-și face 
datoria. Aceste decoraţii vor 
să le amintească recunoștinţa 
noastră pentru munca înfăptuită 
alături de noi și pentru spiritul 
de colaborare. De asemenea, 
aceste decoraţii stau mărturie 
cooperării operaţionale de înalt 
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nivel pe care ţările noastre o au 
în cadrul operaţiunilor NATO și a 
Uniunii Europene.” 

În cuvântul rostit de secretarul 
de stat pentru politici de apărare 
și planificare, Valeriu Nicuţ, 
a remarcat buna colaborare 
între cele două țări, atât de-a 
lungul istoriei, cât și în prezent. 
”Am  certitudinea că medaliile 
oferite astăzi de Excelenţa 
Sa, ambasadorul Franţei la 
București, domnul Philippe 
Gustin, reprezintă nu doar 
expresia profesionalismului și 
camederiei de arme, dovedită 
de militarii români și francezi, 
cât și încrederea pe care 
partenerul francez o are în ceea 
ce a devenit armata română, de 
la momentul aderării la NATO 
și până în prezent, în cei zece 
ani de realizări în domeniul 
operaționalizării Forțelor 
Terestre, Forțelor Navale și 
Aeriene, înființării și instruirii 
forțelor speciale și, poate cel 
mai important, în investițiile 
în resurse umane, fără de care 
toate aceste enumerate anterior 
nu ar fi fost posibile.”

La finalul ceremoniei, militarii 
decorați au spus câteva cuvinte 
despre experiența lor în 
Afganistan, care a fost dificilă 
și de mare responsabilitate, 
deoarece ei au fost cei au 
pregătit instructorii care vor 
pune bazele armatei afgane. 
Un lucru care a ajutat a fost 
și caracterul românilor, ei 
lucrând foarte ușor atât cu 
afganii cât și cu francezii, fiind 
un liant între toți militarii 
participanți la misiune. Toți au 
menționat că medalia pe au 
primit-o se datorează întregii 
echipe din care au făcut parte, 
fără de care nu ar fi reușit 
performanțele care le-au adus 
astăzi recunoașterea din partea 
partenerilor francezi. 

NATO Training Mission in 
Afganistan (NTM-A), a fost 
componenta misiunii ISAF, 
desfășurată în sprijinul 

guvernului Republicii Islamice 
Afganistan, de ţările membre 
NATO și partenere, cu suportul 
organizaţiilor internaţionale 
și non-guvernamentale și al 
donatorilor internaţionali, în 
vederea constituirii forţelor 
Armatei Naţionale Afgane 
capabile să asigure securitatea 
și stabilitate durabilă, necesare 
dezvoltării socio-economice a 
acestei ţări.

Militarii români au participat 
în cadrul NTM-A, în perioada 
ianuarie 2011 – decembrie 
2013, cu aproape 130 de 
militari, care au asigurat cele 
șase rotaţii.

Misiunea echipei de instructor 
– Școala de Tancuri – a constat 
în formarea și pregătirea 

de instructor afgani în 
domeniul blindatelor (tancuri, 
autovehicule blindate, poduri 
mobile de asalt pe șasiuri de 
tanc, derivate etc.), incluzând 
procedurile de tragere și de 
întreţinere a tehnicii.

Echipele de instructori, 
alcătuite din militari români 
și francezi au pregătit/
format instructori afgani 
prin cursuri de specialitate 
și au coordonat și consiliat/
mentorizat personalul cheie 
din Armata Naţională Afgană, 
atât în domeniul cunoașterii și 
mentenanţei tehnicii blindate, 
cât și în domeniul planificării/
organizării diferitelor cursuri 
de specialitate și metodica 
predării.
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La eveniment au participat 
oficialităţi de rang înalt din 
Alianţa Nord-Atlantică, Guvernul 
României, Ministerul Apărării 
Naţionale, Ministerul Industriilor 
și Ministerul Administraţiei și 
Internelor, alături de aproximativ 
700 de reprezentanţi din 40 de 
companii, membri ai comunităţii 
tehnice, operaţionale și ai 
mediului academic.

Evenimentul a constituit un prilej 
de informare reciprocă privind 
preocupările în domeniu și de 
identificare a unor oportunităţi 
de afaceri în contextul cooperării 
regionale și internaţionale. 
În cadrul conferinţei au fost 
abordate, totodată, tematici 
precum securitatea cibernetică 
și noua generaţie de servicii 
C2 (comandă-control), și a 
fost organizată o expoziţie cu 
produse și servicii de profil ale 
firmelor din ţările membre NATO.

Discursurile de bun venit și 
deschiderea Conferinței au fost 
susținute de MGEN Koen Gijsbers 
(CDT), Director General, Agenția 
NCI și MGEN Klaus-Peter Treche, 
DEU AF (CDT), General Manager, 
AFCEA Europa. 

În urma conferinței de la Roma 
din 2013, se estimează că 
până la 2 miliarde de euro în 
oportunități de afaceri vor fi 
anunțate în zonele care urmează 
să fie evidențiate mai târziu în 
acest an la Summit-ul NATO de la 
Țara Galilor. 

Scopul acestei conferințe este 

 Conferinţa „AFCEA Europe TechNet 
International and the NATO C4ISR Industry 

Conference 2014”, la București
Conferinţa „AFCEA Europe TechNet International and the NATO C4ISR Industry 
Conference 2014”, organizată de către Agenţia NATO pentru Comunicaţii și 
Informatică (NCIA), în colaborare cu Asociaţia de Electronică și Comunicaţii pentru 
Forţele Armate (AFCEA) și cu sprijinul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică și 
Tehnologii Militare (ACTTM) din cadrul Departamentului pentru armamente s-a 
desfășurat în perioada 25-27 martie la București. 

de a oferi o avertizare timpurie 
a potențialelor oportunități de 
afaceri care vin în următoarele 
18 luni, astfel încât industria să 
se poată pregăti pentru concurs. 
Unele dintre proiecte urmează 
să fie aprobate de către comisiile 
de resurse NATO și pot fi afectate 
de schimbări în operațiunile și 
misiunile NATO. Dar mai multe 
proiecte au fost deja autorizate și 
va fi lansat apelul de oferte. 

„Evenimentul din acest an 
va permite, de asemenea, 
întreprinderilor mici și mijlocii să 
concureze mai bine în investițiile 
în capacitățile importante pentru 
NATO,” a spus domnul Gijsbers, 
Director General Agenția NCI. 

Unele dintre oportunitățile 
specifice care au fost discutate 
au inclus:

• Calea de urmat pentru cea mai 
mare modernizarea IT din cadrul 
NATO până în prezent; 

• Următoarea generație de 
apărare cibernetică; 

• apărarea anti-rachetă FOC- 
capacitatea de critică; 

• susținerea continuă și investiții 
în Programul Air Command and 
Control (C2); 

• informații, supraveghere și 
recunoaștere, inclusiv prin 
capabilități de Supraveghere 
Terestră a Alianței (AGS), deținute 
și operate de NATO 

• servicii companie Core - 
menținerea NATO conectat, 
inclusiv la nou HQ NATO; 

• servicii de comandă și control 
- păstrarea sediilor politice și 
militare conectate; 

• Suport pentru CSI - capacități 
statice și implementate pentru a 
sprijini fiecare operațiune  
NATO.



Ministrul Apărării, Mircea Dușa, a 
declarat, miercuri, la conferinţa cu tema 
“Profilul României în NATO la 10 ani după 
integrare”, că bugetarea acestui minister 
trebuie fie în atenţia instituţiilor statului 
având în vedere situaţia politico-militară 
din zona Ucrainei.

“Cu atât mai mult în aceste zile, când 
avem situaţia politică, militară din zona 
Ucrainei, complexă și complicată, se 
pune problema ca bugetarea Ministerului 
Apărării Naţionale să fie una care să 
stea în atenţia instituţiilor statului, 
astfel încât acel proces de restructurare 
și refacere a capabilităţilor de luptă a 
armatei române să poată fi realizat cât 
mai repede”, a spus el la conferinţa care 
a avut loc la Palatul Parlamentului

Dușa a subliniat că armata română și 
Ministerul Apărării Naţionale au făcut 
eforturi deosebite că în ultimii ani 
pentru restructurare, pentru adaptare la 
standardele NATO, în pofida bugetului de 
care a beneficiat MApN.

“De-a lungul timpului, o dată cu bucuria 
primirii în NATO, politicienii au uitat 
ca bugetul MApN să fie unul care să îi 
permită să realizeze aceste capabilităţi 
(militare – n.r.). Mulţi ani la rând s-a 
uitat că ne-am angajat să ajungem la o 
alocare de 2,38% din PIB și alocările 
au fost puţin peste 1% din PIB. Sigur 
că atunci când vorbim de NATO, de securitatea 
mondială și naţională nu trebuie să facem 
politică, dar de-abia în 2013 s-a reluat procesul 
acesta de alocare de resurse bugetare pentru 
modernizarea și înzestrarea capabilităţilor pe 
care ni le-am asumat atunci când am intrat în 
NATO”, a spus ministrul.

Ministrul Apărării a explicat că, doar într-un 
an, ţinând cont de costurile foarte mari pentru 
modernizare și realizarea capabilităţilor 
necesare, “nu se pot rezolva lucrurile care nu 
s-au rezolvat în timp”. 

La conferinţa organizată cu ocazia împlinirii a 
10 ani de la intrarea României în NATO au mai 
participat, printre alţii, premierul Victor Ponta, 
șeful Statului Major General, gen. lt. Ștefan 
Dănilă, ministrul de Externe, Titus Corlăţean,  
directorul SRI, George Maior și cel al SIE, Teodor 
Meleșcanu, Iulian Fota, consilier prezidenţial, 
șef al Departamentului Securitate Naţională, 
însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, Duane 
Butcher, foștii președinţi Ion Iliescu și Emil 
Constantinescu și fostul prim-ministru, Petre 
Roman.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS 
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Ministrul Mircea Dușa solicită 
fonduri pentru MApN
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EODD 
Explosive Ordnance 
Detecting Dogs

Câinii de serviciu din echipele EODD sunt poate cei mai simpatici „militari” 
din armata română și, în mod sigur, cei mai populari în rândul copiilor, 
atunci când iau parte la manifestările publice. Și, dacă ar putea vorbi, 
probabil ar spune și ei că meseria lor este o joacă. 
Însă rolul lor în teatrele de operații este unul important, mai ales în 
condițiile în care sunt purtate conflictele din zilele noastre, atât de diferite 
față de cele clasice. text & foto: Marcella Drăgan 

foto: arhiva personală militari
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O joacă pe care am putut-o 
vedea în ziua în care am fost 
oaspete al militarilor de la 
Grupul 2 EOD al Diviziei 1 
Infanterie „DACICA”, din care 
fac parte echipele EODD 
(Explosive Ordnance Detecting 
Dogs - detectarea munițiilor și 
a dispozitivelor explozive cu 
ajutorul câinilor).

Acolo i-am întâlnit pe sergentul 
major Dincă Costin și pe 
plutonierul major Mocanu 
Robertino, primul fiind 
militarul conducător al lui Lord, 
câinele care ne-a demonstrat 
în ce constă o parte din 
antrenamentul pe care îl fac 
aproape în fiecare zi. Pentru 
că, așa cum au explicat cei doi 
militari, sunt mai mulți factori 
care influențează pregătirea 
zilnică a unui câine, de la starea 
fizică a acestuia, starea de 
sănătate și energia acestuia, 
la condițiile meteo, activitatea 
zilnică fiind astfel adaptată, și 
poate include doar plimbare sau 
joacă, evitându-se exercițiile 
de căutare și identificare a 
materialelor explozibile.

Lord, însă, a fost într-o formă 
excelentă și a efectuat toate 
exercițiile pregătite pentru 
ziua respectivă. Scenariile 
după care se efectuează aceste 
activități sunt astfel gândite 
încât să fie cât mai apropare 
de situațiile care ar putea fi 
întâlnite în teatrele de operații. 
Primul exercițiu a avut drept 
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scop cercetarea unei mașini 
care s-ar fi putut afla la un punct 
de control, la intrarea într-un 
FOB (forward operating base 
-  bază de operare înaintată) 
sau într-o unitate militară. 
Acest control se face la fiecare 
vehicul, pentru ca acestea să 
nu conțină DEI (dispozitive 
explozibile improvizate). A 
urmat apoi cercetarea unui 
teren în vederea descoperirii 
minelor antipersonal. Pe teren 
au fost amplasate mai multe 
mine false și doar una dintre ele 
conținea mostra de explozibil. 
De altfel, aceasta este metoda 
de pregătire a câinilor, prin 
amplasarea unei mostre de 
explozibil în diferite locuri, 

precum mașini, cutii, poduri, și 
cercetarea atentă a acestora de 
către echipa conducător – câine 
până la găsirea mostrei și apoi 
primirea recompensei, care de 
cele mai multe ori este e mică 
minge și, bineînțeles, dragostea 
militarilor. Cel de-al treilea, și 
ultim, exercițiu din programul 
zile a fost cercetarea unui pod, 
situație foarte des întâlnită 
în teatre, precum în misiunile 
din Afganistan, unde aceste 
obiective erau verificate cu 
foarte mare atenție. 

Odată terminat programul de 
exerciții, Lord a primit mingea 
și timp de alergat și de joacă, 
câte vreme noi am mai vorbit 
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despre cum e să fii militar 
însoțit de câine în Afganistan. 
Cea mai mare diferență pe 
care au observat-o a fost 
reticența localnicilor, datorată 
diferențelor culturale, căci 
pentru aceștia câinii nu sunt 
animale de companie, uneori 
fiind privite ca impure, ceea 
ce făcea dificilă verificarea 
amănunțită a  caselor 
localnicilor. 

EODD (Explosive Ordnance 
Detecting Dogs) 

Echipa EODD - Explosive 
Ordnance Detection Dogs 
Team/EODD Team este compusă 
dintr-un conductor, specialist 
EOD și un câine rasa ciobănesc 
german.

Echipele se formează la Centrul 
de Creștere, Instrucţie și Dresaj 
Câini din Râmincu Vâlcea unde 
se execută antrenamentul 
pentru formarea deprinderilor 
câinelui pe o perioadă de 4 
luni, sub directa conducere a 
conductorului câinelui.

Pregătirea echipei canine 
presupune atât perfecţionarea 
abilităţilor câinelui de a 
răspunde prompt și adecvat la 
comenzile conductorului, cât 
și perfecţionarea deprinderilor 
conductorului de a acţiona 
în concordanţă cu condiţiile 
particulare ale mediului tactic, 
respectiv utilizarea corectă a 
tuturor echipamentelor din 
înzestrare potrivit situaţiei 
specifice, reacţia promptă în faţa 



obișnuirea câinelui cu zgomote, 
prezenţa persoanelor străine și 
a altor animale, mediu olfactiv 
marcat de diferite substanţe 
specifice. 

În Teatrele de Operaţii, misiunea 
principală a echipelor EODD 
este de a cerceta și detecta 
dispozitivele explozive 
improvizate/Improvised 
Explosive Device-IED, precum 
și alte obiecte care conţin 
explozivi industriali sau 
artizanali, posibil aflate în 
colete suspecte, autovehicule, 
clădiri (locuite, nelocuite sau 
abandonate), puncte de control, 
zone deschise și porţiuni de 
drumuri.

Aceste dispozitive explozive 
improvizate (IED) sunt 
amplasate în diferite locuri, cum 
ar fi:

- în autovehicule și asupra 
atentatorilor sinucigași, la 
accesul în bazele militare;

- pe sectoare de drum folosite 
pentru deplasarea patrulelor și a 
convoaielor;

- în clădiri și în apropierea 
acestora, în zone aglomerate. 

Antrenamentul continuă și 
în Teatrele de Operaţii prin 
parcurgerea unui modul 
de pregătire cu partenerii 
americani, în scopul antrenării 
câinilor pentru detectarea unor 
noi tipuri de explozivi întâlniţi 
în zona de conflict și în mod 
special, pentru detectarea 
explozivilor artizanali. 

EOD (Explosive Ordnance 
Detecting) 

Parte integrantă a Grupului 
2 EOD al Diviziei 1 Infanterie 
„DACICA”, ei sunt un element 
relativ nou, echipele dotate cu 
câini specializați în detectarea 
materialelor explozive – 
echipele EODD (Explosive 
Ordnance Detecting Dogs) 
– fiind introduse în organica 
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diferitelor tipuri de ameninţări, 
conducerea corectă a câinelui 
astfel încât acesta să acţioneze 
cu eficienţă, inclusiv în 
condiţiile influenţei unor factori 
perturbatori diverși precum 
focurile de armă.

Dresajul este continuat și 
perfecţionat zilnic, minim 2 ore, 
la unitatea unde echipa EODD 
este încadrată și este condus 
de către conductorul câinelui, 
conform unui program aprobat 
de comandantul unităţii. Alte 

câteva ore sunt alocate pentru 
îngrijirea câinelui, menţinerea 
stării de sănătate, hrănire, 
joacă și întărirea atașamentului 
conductor – câine.

Antrenamentul câinilor se 
desfășoară în locuri, medii și 
condiţii cât mai apropiate de 
realitatea situaţiilor întâlnite 
în Teatrele de Operaţii, dar 
și în locuri și situaţii variate 
din mediul urban, precum 
mijloacele de transport, pentru 
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plutoanelor EOD începând cu 
2008. Astfel, pentru militarii 
care au ales să fie și conducători, 
lucrul cu câinii vine ca o sarcină 
în plus față de pregătirea EOD la 
care participă alături de colegi. 

Denumirea specialității 
EOD provine din abrevierea 
cuvintelor din limba engleză 
Explosive Ordnance Disposal, 
traducerea fiind „neutralizarea 
și distrugerea munițiilor și a  
dispozitivelor explozive”. 

Grupul 2 EOD este o structură 
destinată NATO, subordonată 
Comandamentului Diviziei 1 
Infanterie „DACICA”, care are 
misiunea de a asigura sprijin 
EOD forțelor diviziei în zona de 
responsabilitate încredințată, 
atât pe teritoriul național cât și 
în teatrele de operații. 

Amploarea pe care au luat-o 
acțiunile și atentatele teroriste 
cu dispozitive explozive 
improvizate

– IED (Improvised Explosive 
Devices) în teatrele de operații 
în care au acționat și acționează 
unități și subunități din 
Armata României, au condus 
la necesitatea apariției unor 
subunități specializate care să

combată efectele acestora. 
În acest context, în anul 
2005 a fost înființat în cadrul 
Batalionului 96 Geniu, Grupul 
2 EOD, subunitate de elită 
cu misiunea generală de a 
elimina sau reduce pericolele 
generate de munițiile 
convenționale, chimice și 
biologice neexplodate, precum 
și de dispozitivele explozive 
improvizate care amenință 
personalul, obiectivele, 
materialele, operațiile, acțiunile 
și activitățile militare. La data 
de 01.11.2011, Grupul 2 EOD a 
trecut în subordinea Diviziei 1 
Infanterie „DACICA”. 

Subunitatea este constituită din 
forțe specializate cu nivel ridicat 
al capacității operaționale, 
mobile, de reacție rapidă și 
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timp scurt de răspuns la situații 
de urgență, gata permanent 
să îndeplinească cerințele 
pentru care au fost constituite, 
înzestrate și pregătite. Toți 
militarii încadrați în Grupul 2 
EOD au urmat diferite cursuri 
pentru formarea operatorilor 
EOD și de specializare în țară, 
iar majoritatea și în străinătate 
(S.U.A., Grecia, Olanda, 
Germania). Anual, fiecare 
specialist EOD, în raport cu 
funcția în care este încadrat, 
participă la antrenamente și 
convocări de pregătire la Baza 
de instruire EOD, finalizate 
cu testări în scopul evaluării 
competențelor și certificării 
conform „Minimum standards of 
proficiency for trained Explosive 
Ordnance Disposal personnel 
– Standarde minime de 
performanță pentru operatorii 
EOD”.

De la înființarea sa și până 
în prezent, Grupul 2 EOD a 
participat la o gamă variată 
de misiuni și activități. A 
asigurat sprijinul EOD pe timpul 
desfășurării SUMMIT-ului 
Francofoniei în anul 2006 și 
pe timpul SUMMIT-ului NATO 
în anul 2008. A participat la 
2 exerciții practice în cadrul 
„Cursurilor de pregătire 
în domeniul stabilizării și 
reconstrucției post–conflict” 
organizate de Ministerul 
Afacerilor Externe în anii 2010 - 
2011 cu participanți din diferite 
state, la instruirea EOD și C - IED 
a batalioanelor de manevră și 
a detașamentelor care au fost 
dislocate în Teatrul de operații 
Afganistan, dar și a militarilor 
care au fost selecționați 
pentru a participa la misiuni 
O.N.U. de menținere a păcii 
în diferite zone post-conflict, 
la prezentarea de exerciții 
demonstrative cu ocazia 
vizitelor unor delegații militare 
străine sau a unor zile festive. 

De asemenea, militarii Grupului 
2 EOD au o foarte bună 
experiență în ceea ce privește 

îndeplinirea misiunilor în 
afara teritoriului național, au 
participat la misiunea ISAF, în 
teatrul de operații Afganistan, 
în compunerea batalioanelor 
din Brigada 2 Infanterie, Brigada 
2 Vânători de Munte, Brigada 1 
Mecanizată Argedava și Brigada 
282 Infanterie Mecanizată, în 
perioada 2010-2013. 

Pe teritoriul național Grupul 

2 EOD a asigurat sprijin EOD 
pe timpul tragerilor de luptă 
cu armament greu de artilerie 
și de infanterie executate 
de către unitățile militare 
din compunerea Diviziei 1 
Infanterie „DACICA” și a asigurat 
sprijin EOD unităților militare 
din compunerea Diviziei 2 
Infanterie „GETICA” și Diviziei 4 
Infanterie „GEMINA”.

prezentarea EOD preluată din  Curierul Armatei nr. 334
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anunț  
umanitar
A fost mereu în linia întâi. N-a dat niciodată 
înapoi în fața primejdiei. Este povestea 
unui luptător al trupelor speciale care 
a trecut prin foc să-și salveze propria 
familie. Acum, de pe patul de spital, 
se simte neputincios. Șotia și cele 
două fiice au rămas pe drumuri, 
doar cu hainele de pe ele. Numai cu 
ajutorul nostru, al tuturor, vor putea 
merge mai departe. Se spune că 
Dumnezeu nu îți dă mai mult decât 
poți, dar, uneori povara e atât de grea 
încât te îngenunchează. Asta îți spun 
în fiecare zi acești oameni care nu știu 
unde să mai găsească puterea de a se 
ridica din cenușă. 
 
Într-o noapte, un foc blestemat le-a mistuit 
totul. Le-a făcut scrum toată agoniseala de-o viață. Din casa 
în care locuiau, n-au mai rămas decât pereții și bucăți de 
acoperiș care stau acum să cadă. Cu greu, familia s-a salvat 
din flăcări, dar cățelul n-a mai apucat. 
 
„A sărit în flăcări pentru a-și salva câinele”, povestește 
colegul lui. „Cățelul a murit acolo, nu am putut să-l salvez. 
Era partenerul meu”, povestește bărbatul, de pe patul de 
spital. De câteva săptămâni, familia a rămas pe drumuri, 
doar cu hainele purtate în seara fatidică. 
 
Șotia și cele două fete dorm pe unde apucă, pe la vecini 
sau la rude, iar bărbatul, la Spitalul de Arși, unde este încă 
internat. A ajuns aici cu arsuri grave pe tot corpul. I-a ars până 
și pielea de pe cap. Șotia e și ea disperată: „În momentul când 
am văzut că s-a stins incendiul, eram demoralizată complet. 
Nu știam pe unde să o apuc”. Acum, singurul sprijin sunt colegii 
trupelor Serviciului de Acțiuni Speciale pentru Combaterea 
Criminalității: „Este un om extraordinar de săritor și tot timpul 
să ajute lumea din jur, ba chiar a sărit în flăcări pentru a-și salva 
câinele”. Un alt coleg spune că: „Sub această mască, avem și noi 
familii, iubim, simțim, plângem. Cu toate că suntem duri”. 
 
Colegii s-au mobilizat și i-au ajutat cum au putut, însă familia trebuie 
să ia totul de la zero și e nevoie de mai mult sprijin pentru asta. Cei care 
vor să ajute familia sunt așteptați în strada Gen. Candiano Popescu, nr. 57-59 sau la sediul Serviciului 
de Acțiuni Speciale, din strada Borodești nr 3. Orice ar putea însemna enorm pentru familia atât de 
greu încercată. Cine poate ajuta familia este rugat să ia legătura cu Paraschiv Marinică și Preda Ionel, 
la numărul de telefon 0758.225.409, cu Wilhelm Bendris, la numărul de telefon 0763.434.030, sau la 
numărul 0756.640.709! 

Banii se pot depune în contul bancar IBAN-RO40RZBR0000060009912200 titular Dumitru Niculaie la 
orice sucursala Raiffeisen Bank din tara! 

Mulțumim
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Black Sea Defense & Aerospace
Expoziție și Conferință Internațională dedicată Industriei Aeronautice, Apărării, 

Securității Naționale, Cyber Security și Securității Private.
Expo-Conferința ‚’Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2014’’ va avea loc în cadrul Complexului 
ROMAERO Băneasa, în perioada 14 - 16 mai 2014 și este un eveniment sprijinit de guvernul României 
prin Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Afacerilor 
Externe – ANCEX, Ministerul Economiei, Ministerul Justiției - Autoritatea Națională a Penitenciarelor și 
Ministerul de Interne, precum și de Serviciul Român de Informații (SRI). BSDA 2014 este un eveniment 
business-to-business. Pentru a asigura o prezență semnificativă de vizitatori specialiști, vor fi găzduite 
delegații guvernamentale, militare și comerciale, din toate țările ce au acces la Marea Neagră. Prezența 
delegațiilor VIP reprezintă scopul principal al BSDA 2014.

Tematica expoziției BSDA 2014 

Apărare terestră 
Vehicule blindate și neblindate 
Sisteme de comandă și control 
Arme și muniție 
Blindaje și sisteme de apărare 
Sisteme de apărare anti-aviație 
Sisteme de apărare anti-tanc 
Simulatoare și sisteme de 
antrenare

Apărare aeriană 
Aparate de zbor militare, 
elicoptere, UCAV, UAV 
Armament și ghidaje 
Rachete și sisteme de armament 
Simulatoare și sisteme de 
antrenament 
Aparatură de bord și 
infrastructură aeroportuară

Apărare maritimă 
Vase maritime și vase ale pazei 
de coastă 

Sisteme de comandă și control 
Sisteme de armament naval 
Navigare, sisteme sonar și radar 
Sisteme de salvare și 
supraviețuire 
Sisteme de infrastructură 
portuară 
Simulatoare și sisteme de 
antrenare

Securitate națională 
Sisteme de apărare națională 
Echipamente și tehnologii ale 
serviciilor secrete 
Echipamente și tehnologii de 
răspuns în caz de urgență 
Camioane, mașini și vehicule 
speciale 
Avioane și elicoptere destinate 
poliției, jandarmeriei și salvării 
Tehnologii și sisteme pentru 
paza de coastă 
Tehnologii și echipamente  
de salvare, prim-ajutor și 

protecție civilă 
Sisteme de securitate private și 
corporate

Aviație civilă 
Aparate de zbor civile 
Aviație business și corporate 
Aparatură de bord și sisteme 
radar 
Echipamente și servicii de 
mentenanță și reparații 
Infrastructură aeroportuară.

Conferințe, prezentări și mese 
rotunde

Cu ocazia celei de-a 5-a ediții au 
fost introduse două noi tematici:

 - cyber security

- securitatea și siguranța 
infrastructurilor critice

http://www.bsda.ro/?lng=ro
http://www.bsda.ro/?lng=ro


BSDA 2014 este cea mai mare 
expoziție internațională de 
apărare, securitate națională, 
securitate cibernetică și 
aeronautică din sud-estul 
Europei și un loc de întâlnire 
pentru țările din zona Mării 
Negre cu firme din toată 
lumea în vederea colaborării 
industriale, mai ales în noul 
context geo-politic.

Departamentul de Apărare al 
Statelor Unite ale Americii (U.S. 
DoD) a anunțat lista expozițiilor 
aprobate pentru anul financiar 
2014. Numai 6 expoziții au fost 
aprobate în Europa, acestea 
fiind: The Farnborough Air Show 
(U.K.); The Berlin Air Show și 
ITEC (Germania), Eurosatory și 
Euronaval (Franța), și Black Sea 
Defense & Aerospace - BSDA 
2014 (București, România).

ExPO ExPO ExPO ExPO ExPO ExPO
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Locație

Expo-conferința Black Sea 
Defense & Aerospace - BSDA 
2014 va avea loc la Romaero, 
o întreprindere românească 
specializată în producția de 
echipamente pentru aeronave și 
reparații (certificată JAR 145).

Complexul Romaero este situat 
în partea de nord a orașului 
București și are acces direct la 
pista aeroportului Internațional 
Băneasa (3.200 m lungime și 45 
m lățime). 

Romaero dispune de macarale 
și echipamente de manevrat 
încărcături cu capacități de 
până la 300 de tone. Aeroportul 
Internațional Băneasa (AIB), 
a doua poartă de acces spre 
România, este situat în partea 
de nord a orașului București, la 
doar 8 km de centrul.

Adresa: Bld. Ficusului nr. 44, 
013975, Sector 1, București.

Cadrele Ministerului Apărării 
Naționale, Ministerului 
Administrației și Internelor, 
Ministerului Transporturilor și 
Serviciului Român de Informații 
au accesul liber pe bază de 
uniformă sau legitimație. 

În zilele de 14 și 15 nu este 
permis accesul vizitatorilor sub 
16 ani. În 16 mai, accesul este 
permis tuturor, după ora 12.00.

Înregistrarea vizitatorilor se 
poate face și online, aici

http://www.bsda.ro/?lng=ro
http://www.bsda.ro/?lng=ro
http://www.bsda.ro/?lng=ro
http://bsdaregistration.tntexpo.net/visitors/intro.php
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ROMÂNIA – NATO
primii zece ani

În urmă cu 10 ani, la 29 
martie 2004, România 
devenea stat membru cu 
drepturi depline al Alianţei 
Nord-Atlantice (NATO), 
acesta fiind considerat unul 
dintre cele mai mari succese 
ale politicii românești din 
1989 până în prezent.

Integrarea în structura 
nord-atlantică a fost un 
proces îndelungat, a cărui 
constantă a fost larga 
susţinere a poporului 
român, pentru care 
calitatea de membru al 
Alianţei echivalează cu 
garanţia securităţii și 
stabilităţii pe plan extern. 
Un rol activ al României în 
cadrul NATO reprezintă o 
condiţie esenţială pentru 
promovarea intereselor 
naţionale la nivel inter-aliat 
și integrarea preocupărilor 
de securitate ale României 
în procesul decizional al 
Alianţei Nord-Atlantice. 

România și-a depus oficial 
candidatura la NATO în 

1993 și, un an mai târziu, 
a fost primul stat care a 
răspuns invitaţiei de a 
participa la Parteneriatul 
pentru Pace (PfP), devenind 
astfel primul stat din 
Europa Centrală și de Est 
care a aderat la PfP.

În aprilie 1999, NATO a 
lansat Planul de Acţiune 
în vederea admiterii de noi 
membri (MAP – Membership 
Action Plan). Pe baza 
acestuia, România și-a 
pregătit propriul Plan 
Naţional de pregătire 
pentru Aderare (PNA), care 
stabilea obiective, măsuri 
și termene de realizare în 
vederea aderării la Alianţă.

La Summit-ul NATO de la 
Praga, din 21 noiembrie 
2002, pe baza evaluării 
progreselor înregistrate  de 
statele candidate, șefii de 
state și de guverne ai ţărilor 
membre NATO au decis 
invitarea României, alături 
de alte șase state - Bulgaria, 
Estonia, Letonia, Lituania, 

Slovacia și Slovenia, să 
înceapă convorbirile pentru 
aderare la Alianţa Nord-
Atlantică.

Protocoalele de aderare la 
NATO pentru România și 
pentru celelalte șase state 
invitate să adere au fost 
semnate în cadrul unei 
ceremonii desfășurate la 
Bruxelles, la 26 martie 
2003.

La 29 martie 2004, 
România a aderat la 
NATO prin depunerea 
instrumentelor de ratificare 
la Departamentul de Stat 
al SUA, stat depozitar al 
Tratatului Alianţei Nord-
Atlantice. 

Depunerea instrumentelor 
de ratificare a fost urmată, 
la 2 aprilie 2004, de 
ceremonia arborării oficiale 
a drapelului României la 
sediul NATO. Începând cu 
anul 2005, „Ziua NATO” se 
sărbătorește în România 
în prima duminică a lunii 
aprilie.

Foto Cătălin Ovreiu
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Înzestrarea cu tehnică și 
echipamente militare
Respectarea angajamentelor 
asumate de România în 
calitate de stat membru NATO 
impune, pentru Ministerul 
Apărării Naţionale, realizarea 
capabilităţilor militare 
stabilite prin Obiectivele 
Forţei, precum și pregătirea și 
punerea la dispoziţia Alianţei a 
capabilităţilor pentru Forţa de 
Răspuns a NATO (NRF).
În baza principiului „pachetului 
unic de forţe și capabilităţi”, 
România, ca și alţi aliaţi, a 
dezvoltat și menţine un singur 
set de forţe și capabilităţi, atât 
pentru participarea la întregul 
spectru de misiuni al Alianţei, 
inclusiv apărarea colectivă, cât 
și pentru contribuţii la operaţii 
conduse de UE. În perioada 
parcursă de la aderare s-au 
derulat, ori sunt în curs de 
derulare, o serie de programe de 
înzestrare dintre care cele mai 
relevante sunt: 
	modernizare tanc;
	modernizarea Mașinii de 

Luptă a Infanteriei (MLI);
	achiziţie Transportor Blindat 

pentru Trupe 8x8 (TBT) ;
	modernizare Sistemul de 

Comunicaţii și Informatică al 
Armatei României (SCIAR);

	achiziţie fregate;
	achiziţie și modernizare 

elicoptere navalizate;
	Sistemul de Comandă și 

Control Aerian Naţional 
(SCCAN);

	Sistemul Integrat de 
Supraveghere a Frontierei 
Maritime (SCOMAR);

	avion scurt mediu curier.
Programul strategic „Avion 
multirol al Forţelor Aeriene” 
- aprobat de Consiliul Suprem 
de Apărare a Ţării, prevede 
realizarea, în prima fază, a unei 
capabilităţi aeriene iniţiale și 
ulterior, gradual, a capabilităţii 
finale cu avioane de generaţia 
a 5-a, F-35 JSF, parcurgând o 
perioadă de tranziţie asigurată 
cu avioane F-16 din excedentul 
altor state.

ANIVERSARE ANIVERSARE

Participarea la iniţiativele de 
dezvoltare a capabilităţilor 
În esenţă, în cei 10 ani, anterior 
apariţiei conceptului Smart 
Defence (înainte de 2010), 
Armata României și-a asumat 
participarea la șase programe/
proiecte:
	Sistemul Aliat de 

Supraveghere Terestră - 
Allied Ground Surveillance 
(AGS);

	Forţa Aeropurtată NATO 
de Avertizare Timpurie și 

Control - NATO Airborne 
Early Warning and Control 
(NAEW&C);

	Sistemul de Comandă-
Control Aerian al NATO - 
Air Command and Control 
System (ACCS);

	Apărarea împotriva 
rachetelor balistice - 
Ballistic Missile Defence 
(BMD);

	Modulul NATO de 
comunicaţii și informatică 
dislocabil - Deployable 

Aspect din timpul 
misiunii „Lupilor Negri” 

din Batalionul 151 
Infanterie,

foto Petrică Mihalache

Aspect din timpul misiunii 
militarilor Batalionului 
812 Infanterie “Șoimii 

Carpaţilor” 
foto Dan Boban

Aspect din timpul 
misiunii „Lupilor Negri” 

din Batalionul 151 
Infanterie,

foto Petrică Mihalache
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Communications Module 
(DCM E);

	Capabilitatea de transport 
aerian strategic - Strategic 
Airlift Capability (SAC).

Operaţii și misiuni
Misiunile Armatei României în 
cadrul Alianţei au reprezentat 
o continuare firească a celor la 
care ţara naostră a luat parte 
ca membă PfP, iar beneficiile 
au constat în integrarea și 
realizarea unei interoperabilităţi 
crescute, pe măsura acumulării 
experienţei și derulării 
programelor de modernizare.
Participarea Armatei României 
la misiuni și operaţii în afara 
graniţelor se poate împărţi în 
patru etape:
	etapa I – premergătoare 

PfP, începută în 1991 și 
continuată până în ianuarie 
1994, când România 
a semnat Programul 
Parteneriatului pentru Pace;

	etapa a II–a – a participării 
în cadrul Parteneriatului 
pentru Pace - până la 
începutul anilor 2000;

	etapa a III–a –a preaderării 
la NATO  - cuprinde 
anii 2000–2004, până 
în momentul integrării 
României în Alianţă;

	etapa a IV–a – din momentul 
aderării cu drepturi depline 
a României la Alianţa Nord-
Atlantică. 

Până în prezent, România 
a participat la misiuni de 
menţinere a păcii cu aproape 
40.000 de militari (observatori, 
ofiţeri de stat major, ofiţeri 
de legătură, poliţie militară, 
unităţi și subunităţi luptătoare, 
spitale de campanie) situându-
se pe primele locuri între 
state membre contributoare la 
operaţii, astfel:
	Afganistan 
- Afganistan a reprezentat 

permanent principala 
zonă de interes și, de 
asemenea, cel mai mare 
efort într-un teatru de 
operaţii, la momentul de 

Alături de populaţia 
afgană – foto: Florin 

Agavriloaei, Batalionul 
300 Infanterie 

Mecanizată, martie 2008

În luna ianuarie, Batalionul 26 Infanterie 
revine în Afganistan după o perioadă de 8 

ani. Dacă în 2002 militarii batalionului erau 
dislocaţi în Kandahar, în 2011 aceștia aveau 

să desfășoare misiuni în zona Qalat/ Zabul.
Foto: Sorin Constantinescu



ANIVERSARE ANIVERSARE

REVISTA TACTICA 25APRIlIE 2014

vârf al participării având 
dislocaţi aproape 2000 de 
militari. În prezent, sunt 
dislocaţi aproximativ 1200 
de militari în Afganistan. 
Aproximativ 24.000 de 
militari au participat, din 
anul 2002, la misiuni în 
Afganistan. 

- Misiunea ISAF, în sprijinul 
Guvernului Republicii 
Islamice Afganistan, este de 
a executa operaţii Contra-
Insurgenţă, cu accent pe 
protecţia populaţiei civile, 
sprijinirea dezvoltării 
Forţelor Naţionale de 
Securitate Afgane și 
a autorităţilor locale, 
pentru a asigura protecţia 
populaţiei afgane, un 
mediu de securitate stabil 
și o dezvoltare durabilă. 
Astfel, pe măsură ce 
importanţa ISAF a crescut, 
majoritatea forţelor au fost 
concentrate, începând cu 
luna august 2006, în zona 
foarte instabilă a sudului 
Afganistanului, în provincia 
Zabul.

- O contribuţie importantă 
a fost reprezentată de 
asigurarea de către Forţele 
Aeriene Române a comenzii 
Aeroportului Internaţional 
din Kabul (KAIA), în 
perioada aprilie 2011 - 
aprilie 2012, în două rotaţii 
de câte șase luni, cu câte 75 
militari perotaţie.

- În anul 2011 a fost 
atins vârful participării, 
Armata României având 
dislocate două batalioane 
de manevră în provincia 
Zabul și alte elemente 
de dispozitiv, totalizând 
aproximativ 1.800 militari 
și conducerea Aeroportului 
Internaţional din Kabul 
pe o durată de un an 
(aproximativ 150 militari).

- Un număr de 30 de 
batalioane și aproximativ 
25.000 de militari au 
participat la misiuni în 
Afganistan, în rotaţii de câte 
șase luni, în cadrul unor 
structuri de forţe de nivel 

batalion, pluton și personal 
de stat major.

- În acest an, pentru 
viitoarea misiune NATO 
în Afganistan, Resolute 
Support, România va 
continua să contribuie cu 
instructori și alte forţe, 
potrivit cerinţelor Alianţei 
și deciziilor politice 
naţionale.

	Irak 

  -    România a avut o prezenţă 
de peste șase ani, de la 
19 martie 2003 până la 
23 iulie 2009, dată la care 
misiunea a fost încheiată 
cu succes. Concomitent cu 
contribuţia consistentă de 
forţe la misiunea Coaliţiei 
IRAQI FREEDOM, Armata a 
participat și cu instructori 
la cea de-a doua misiune 
din acest teatru de operaţii, 
cea de instruire a NATO în 

Aspect din timpul misiunii 
militarilor Batalionului 812 

Infanterie “Șoimii Carpaţilor” 
foto Dan Boban

Vulturii Carpaţilor în misiune – foto: Eugen Mihai, 
Batalionul 30 Vânători de Munte, octombrie 2008

Afganistan 2014
Prezenţa militarilor Armatei 

României în misiunile de 
menţinere a păcii în TO 

Afganistan este asigurată în 
acest an de către Batalionul 20 

Infanterie “Scorpionii Negri”. 
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IRAK (NTM-I), între ianuarie  
2005 și noiembrie 2011. 
În perioada 2003-2009, 
aproape 10.000 de militari 
au executat misiuni în acest 
teatru de operaţii.

	Balcanii de Vest 
- Armata României a 

participat la misiuni atât 
în Bosnia și Herţegovina, 
din martie 1996, cât și 
în provincia Kosovo, din 
martie 2000, având în 
vedere că stabilitatea în 
Balcanii de Vest este de o 
importanţă majoră pentru 
ţara noastră.

- În prezent, România 
participă la misiunea KFOR 
cu 68 de militari, incluzând 
personal de stat major și 
elemente de informaţii, 
cât și cu o companie de 
manevră (128 de militari) în 
cadrul Rezervei Strategice 
a SACEUR, care poate fi 
dislocată la ordin exclusiv 
în zona de operaţii Kosovo.

	Poliţie Aeriană a NATO 
pentru ţările baltice - între 
august și octombrie 2007, 
patru  avioane MIG 21 
LANCER au participat la 
misiunea de Poliţie Aeriană 
a NATO pentru ţările 
baltice„BALTICA 07”.

	Operaţia Active Endeavour 
- România a participat în 
fiecare an, începând cu 
2005, cu o fregată Type 
22, la Operaţia Active 
Endeavour în Marea 
Mediterană și, timp de 
trei luni, în anul 2011, la 
operaţia NATO de embargo 
asupra LIBIEI (Unified 
Protector).

	Operaţia Active Fence - 
România a participat, între 
aprilie și iulie 2013, la 
operaţia NATO Active Fence 
din Turcia cu 11 militari 
din Modulul CIS Dislocabil 
care au  asigurat sprijin 
de comunicaţii unităţilor 
americane de apărare 
aeriană.

Exerciţii
Cadrul operaţional pentru 
evaluarea în vederea afirmării 
a structurilor care au finalizat 
operaţionalizarea a fost 
asigurat prin organizarea unor 
exerciţii naţionale întrunite de 
nivel operativ, precum DEMEX 
05, ROMEX 06, ROUEX 07, 

ROUEX 08 și ROUEX 09. 
În afara exerciţiilor de evaluare 
a forţelor operaţionalizate 
puse la dispoziţia NATO, au 
fost planificate și desfășurate 
sistematic exerciţii și aplicaţii:
	exerciţii naţionale de nivel 

strategic, cu participarea 
nivelurilor operativ și tactic 

Aspect din timpul misiunii 
executate de militarii 

Batalionului 812 Infanterie, 
Foto Marius Mihai

Aspect din timpul misiunii ANA 
training VIII: Militarii afgani învaţă 

utilizarea tancului
Foto Mihai Hodoroaba

Aspect din timpul 
misiunii executate de 
militarii Batalionului 

812 Infanterie
Foto Cătălin Ovreiu
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– exerciţii de comandament, 
de nivel strategic, combinat 
cu executarea de trageri în 
poligon la nivel tactic, în 
baza unui scenariu semi-
fictiv, adecvat îndeplinirii 
obiectivelor de instruire ale 
participanţilor;

	participarea la exerciţiile 
NATO de management al 
crizelor, tip CMX  - exerciţii 
politico-militare destinate 
testării conceptelor 
privind managementul 
crizelor curente și 
emergente, aranjamentelor 
și procedurilor la nivel 
strategic și implementării 
noilor concepte strategice, 
a directivelor politice și 
testarea periodică a modului 
în care se aplică abordarea 
cuprinzătoare civil-militară;

	exerciţiile NATO de tip 
STEADFAST - organizate 
începând cu anul 2006 în 
scopul evaluării, certificării 
si validării întrunite a 
structurilor din compunerea 
Forţei de răspuns a NATO 
(NRF);

	exerciţiile NATO de tip 
„ABLE STAFF” - exerciţii 
anuale de comandament, la 
nivel de experţi, în domeniul 
aplicării procedurilor de 
consultare nucleară.

Pentru România, un obiectiv 
important l-a constituit 
și creșterea gradului de 
interoperabilitate cu ţările 
membre NATO, fiind astfel 
organizate numeroase exerciţii 
bilaterale și multinaţionale cu 
state membre NATO:
	BLACK SEA ROTATIONAL 

FORCE - complex de 
activităţi de instruire, 
exerciţii și cursuri 
desfășurate periodic, axat 
în principal pe antrenarea 
și perfecţionarea pregătirii 
unităţilor din forţele 
terestre, care se desfășoară 
pe o perioadă de 12 
luni, în vederea creșterii 
interoperabilităţii între 
forţele române și americane;

	SABER GUARDIAN - exerciţiu 

de comandament asistat de 
calculator, de nivel batalion, 
cu celule de răspuns de 
nivel companie și de nivel 
brigadă, care a contribuit la 
creșterea interoperabilităţii 
în cadrul NATO, dezvoltarea 
parteneriatului cu SUA 
și întărirea relaţiilor 
bilaterale regionale și a 
parteneriatelor strategice;

	RAMSTEIN GUARD - a fost 
planificat și executat pentru 
antrenarea și verificarea 
forţelor și mijloacelor 
din sistemele de apărare 
aeriană, în mod deosebit a 
structurilor ce participă la 
apărarea aeriană integrată 
a NATO (NATINADS), în 
ducerea acţiunilor de 
luptă într-un mediu 

Aspect din timpul 
misiunilor militarilor 
români în teatrul de 

operații din Irak 5
Foto Dan Boban

Aspect din timpul 
misiunii Batalionului 

812 Infanterie 
foto Dan Boban

Pentru vizionarea videoclipului este necesară o conexiune la internet
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electromagnetic ostil;
	BLUE DANUBE - exerciţiu 

anual de antrenament 
în condiţii reale pentru 
antrenarea forţelor și 
mijloacelor Poliţiei Aeriene 
din România. La exerciţiu 
participă atât aeronave, 
cât și efectivele necesare 
operării și deservirii 
acestora;

	BLUE BRIDGE - exerciţiu de 
antrenament în condiţii 
reale desfășurat anual, în 
comun, de Forţele Aeriene 
ale României și Bulgariei 
în scopul realizării unei 
mai bune coordonări și 
interoperabilităţi pentru 
aplicarea procedurilor de 
poliţie aeriană în cazul unui 
zbor suspect în proximitatea 
graniţei comune;

	THRACIAN STAR - exerciţiu 
de Poliţie Aeriană desfășurat 
de către Forţele Aeriene 
ale statelor participante, 
cu scopul ridicării nivelul 
de instruire într-un mediu 
internaţional, dezvoltarea 
cooperării și îmbunătăţirea 
interoperabilităţii dintre 
armatele unor ţări NATO. 

Găzduirea de evenimente de 
mare vizibilitate 
În această perioadă de 10 ani 
ca membru al NATO, România a 
asigurat o serie de evenimente 
de mare vizibilitate în cadrul 
NATO, dintre care amintim:
	Reuniunea informală a 

miniștrilor apărării din 
ţările membre NATO, 
desfășurată la Poiana Brașov 
în anul 2004;

	Summit-ul NATO de la 
București, 2-4 aprilie 2008  
- cel mai mare eveniment 
politic al anului  și cel 
mai important organizat 
vreodată în România;

	Conferinţa Comitetului 
Militar NATO, septembrie 
2012, Sibiu, organizată 
cu sprijinul autorităţilor 
publice și administrative 
locale și centrale. 

Aspect din timpul misiunii executate de 
militarii Batalionului 33 Vânători de Munte

Foto Cătălin Ovreiu

Batalionul 
300 Infanterie 

“Sf. Andrei” 
revine pentru 

a treia oară 
în Afganistan. 
Deasemenea, 
Batalioanele 

280 Infanterie și 
33 Vânători de 
munte își reiau 

misiunile în 
această zonă de 

operaţii.

Afganistan 2005
Începutul anului 2005 însemna pentru militarii Batalionului 300 

Infanterie din Galați debutul primei lor misiuni pe pământ afgan pe care 
au predat-o, în vara aceluiași an, “Lupilor Negri” din Batalionul 151 

Infanterie, de la Iași. Tot în 2005, Batalionul 26 Infanterie, aflat în Rezerva 
Strategică a ISAF a primit misiunea de a asigura un climat normal de 

desfășurare a alegerilor din perioada august – noiembrie
Foto Cristina Iacobuţ
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În urma unui control medical de rutină, sergentul-major Constantin Ovidiu Rușanu, 
din Batalionul 2 Infanterie Călugăreni, a fost diagnosticat cu tumoare malignă 
hepatică-metastazică de 15 cm. 

În acest sens, colegii din unitate fac un apel către toți camarazii din MApN pentru a 
se strânge fondurile necesare urmării unui tratament de specialitate.

Donațiile se pot face în contul în lei cu nr. RO25BTRL00301201G41415XX, deschis 
pe numele George Rușanu, cu mențiunea: Pentru Ovidiu.

ANUNȚ UMANITAR

2% pentru Asociatia Artludis

(fondurile sunt utilizate pentru un copil 

diagnosticat cu autism)

mai multe detalii găsiți făcând click aici

ANIVERSARE ANIVERSARE
Un Check Point în cooperare cu afganii 

– foto: Cornelia Popa, Batalionul 280 
Infanterie Mecanizată, august 2009

România este o prezenţă activă în Balcanii de 
Vest încă din 1995, când a dislocat în zonă un 

batalion de geniu în cadrul misiunii NATO-IFOR.

Kosovo 2002  
Foto Dan Boban

Kosovo – implicare 
activă încă din 

martie 2000
Foto Dan Boban

http://revistatactica.ro/2-pentru-asociatia-artludis/
http://revistatactica.ro/2-pentru-asociatia-artludis/
http://revistatactica.ro/2-pentru-asociatia-artludis/
http://revistatactica.ro/2-pentru-asociatia-artludis/
http://revistatactica.ro/2-pentru-asociatia-artludis/
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Exerciţiu comun 
 „JOINT RISK MANAGEMENT 

- 2014”

Text & foto IGSU

În 07 aprilie 2014, în orașul Zimnicea, judeţul Teleorman,  
s-a dat startul exerciţiului de cooperare româno-bulgar  

„Joint Risk Management - 2014”.

Acesta s-a desfășurat pe toată 
durata săptămânii și reprezintă 
ultima etapă a proiectului 
„Joint Risk Monitoring during 
Emergencies in the Danube Area 
Border”, finanţat prin Programul 
de Cooperare Transfrontalieră 
Romania - Bulgaria 2007-2013,  
fiind destinat testării practice 
a instrumentelor de facilitare 
și reglementare a cooperării 
bilaterale transfrontaliere 
în situaţii de urgenţă și 
operaţiunilor de răspuns la 
dezastre.

Potrivit scenariului, în data 
de 07.04.2014, ora 15:40, un 
cutremur cu magnitudinea de 
6,7 grade pe scara Richter s-a 
produs la 10 km adâncime, în 
zona Gorna Oryahovitsa. Din 
cauza acestui seism, s-au produs 
distrugeri semnificative pe o 
rază de aproximativ 100 km2, 
printre localităţile grav afectate 
fiind și Svishtov.

În conformitate cu Procedura 
Comună privind Monitorizarea 
și Notificarea Situaţiilor de 
Urgenţă produse în zona 
transfrontalieră, Directoratul 
General de Pompieri și Protecţie 
Civilă (DGPPC) din Bulgaria a 
transmis către Inspectoratul 

General pentru Situaţii de 
Urgenţă (IGSU) o notificare, 
prin care a informat despre 
producerea evenimentului, 
datele generale ale situaţiei 
de urgenţă, zonele afectate, 
măsurile și acţiunile care s-au 
impus și o estimare a pagubelor 
produse.

DGPPC a apreciat faptul că 
structurile din districtele 
riverane fluviului Dunărea au 
fost depășite, întrucât resursele 
de intervenţie erau insuficiente 
pentru un răspuns adecvat în 
Municipalitatea Svishtov, fiind 
necesară activarea Planului 
de Intervenţie Comună și 
transmiterea către IGSU a 
solicitării de sprijin cu forţe 
și mijloace necesare stingerii 
incendiilor, decontaminării 
personalului, tehnicii și 
terenului, respectiv alimentării 
cu apă.

Având în vedere situaţia creată, 
la nivelul IGSU s-a luat decizia 
trimiterii unui detașament de 
intervenţie din România, care 
va pleca din orașul Zimnicea, în 
cursul zilei de mâine, 08 aprilie 
a.c., la ora 11:30, cu destinaţia 
Svishtov.

Ziua a doua – Plecarea 
detașamentului din România în 
Republica Bulgaria

Deoarece s-a constatat că 
structurile din districtele 
riverane fluviului Dunărea erau 
depășite de situaţie, mai ales 
în municipalitatea Svishtov, 
unde au fost înregistrate cele 
mai mari pierderi, inclusiv 
producerea de incidente 
chimice periculoase în cadrul 
facilităţilor industriale din zonă, 
precum și numeroase incendii, 
DGPPC a luat decizia activării 
Planului de Intervenţie Comună 
și transmiterea către IGSU, în 
ziua de 08 aprilie a.c., ora 07.00, 
a solicitării de sprijin cu forţe 
și mijloace pentru misiunile 
specifice de stingere incendii, 
decontaminare personal, 
tehnică și teren, respectiv 
alimentare cu apă.

La nivelul Inspectoratului 
General pentru Situaţii de 
Urgenţă s-a luat hotărârea 
trimiterii în sprijin la 
Svishtov, începând cu data de 
08.04.2013, ora 11.30, din 
orașul Zimnicea, prin Punctul de 
Trecere a Frontierei, cu bacul, a 
unui detașament de intervenţie 
constituit din 27 militari, cu 6 
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mijloace de intervenţie, după 
cum urmează: două autospeciale 
cu apă și spumă din judeţele 
Teleorman și Olt, o autospecială 
de decontaminare personal 
din judeţul Dolj, o autospecială 
de decontaminare tehnică 
din judeţul Călărași și două 
autospeciale pentru munca 
operativă. 

În cursul zilei, între orele 13.00 
și 13.30, reprezentanţii Secţiei 
de Pompieri din Svishtov 
vor realiza la sosirea forţelor 
de intervenţie din România 
un briefing de cunoaștere 
a situaţiei operative, iar 
comandantul detașamentului 
român va informa imediat 
de participarea pompierilor 
militari la acţiunile de răspuns, 
în cooperare cu structurile 
specializate din Republica 
Bulgaria, în scopul limitării 
efectelor situaţiilor de urgenţă.

În perioada 08 - 09 aprilie 
a.c., structurile de intervenţie 
din ţara noastră au participat 
la misiuni de stingere a unor 
incendii, decontaminare 
personal, decontaminare 
tehnică și alimentare cu apă, în 
5 sectoare (locaţii), amenajate 
pe Platforma industrială Sviloza 
(în apropierea municipalităţii 
Svishtov).

Ziua a patra – Gestionarea unor 
situaţii de urgenţă generate de 
seism

Exerciţiul comun româno-bulgar 

a continuat prin simularea 
producerii unui cutremur în 
România, în după-amiaza zilei 
de ieri, 09 aprilie a.c., având 
epicentrul în zona Vrancea, cu 
magnitudinea de 7,2 grade pe 
scara Richter, la o adâncime de 
147 km, fiind afectate mai multe 
localităţi, printre care și orașul 
Zimnicea.

La scurt timp după producerea 
evenimentului, Inspectoratul 
General pentru Situaţii de 
Urgenţă (IGSU) a hotărât 
retragerea detașamentului 
de intervenţie românesc ce 
desfășura misiuni pe teritoriul 
Republicii Bulgaria.

Având în vedere situaţia 
operativă existentă, la nivelul 
IGSU s-a luat decizia activării 
Planului de Intervenţie Comună 
și transmiterea solicitării de 
sprijin Directoratului General 
de Pompieri și Protecţie Civilă, 
pentru a participa cu forţe 
și mijloace specifice pentru 
limitarea efectelor seismului în 
orașul Zimnicea.

În cursul zilei 10 aprilie au avut 
loc mai multe simulări ale unor 
situaţii de urgenţă generate de 
producerea unui cutremur, fiind 
testate capabilităţile de răspuns 



NEWS  NEWS NEWS  NEWS NEWS 

REVISTA TACTICA32 APRIlIE 2014

ale structurilor implicate în 
gestionarea intervenţiilor la 
incendii, accident chimic, cele 
în mediul acvatic, precum și 
procesul de luare a deciziei în 
astfel de situaţii.

În activităţile desfășurate în 
teren, la acest exerciţiu au 
acţionat peste 450 de persoane 
cu 58 de mijloace tehnice 
diferite.

Printre salvatori, alături de 
echipele de intervenţie din 
România, s-a numărat și un 
detașament de intervenţie din 
Republica Bulgaria, constituit 
din 16 de pompieri cu mijloace 
tehnice de stingere incendii, 
alimentare cu apă la intervenţie 
și un laborator HAZMAT - 
cercetare chimică, prelevare de 
probe, analiză și marcare zonă. 

În cursul zilei de 11 aprilie, 
activităţile au continuat cu 
intervenţii de căutare-salvare 
urbană, asanare pirotehnică, 
incident chimic, căutare-salvare 
în mediu contaminat, stingere 
incendii, descarcerare, salvare 
de la înălţime, evacuare și 
asistenţă medicală de urgenţă.

Exerciţiul comun româno-bulgar 
„JRM - 2014” a reprezentat 
ultima etapă a proiectului 
strategic „Joint Risk Monitoring 
during Emergencies in the 

Danube Area Border”, finanţat 
prin Programului de Cooperare 
Transfrontalieră Romania - 
Bulgaria 2007-2013, fiind 
destinat testării în practică a 
instrumentelor de facilitare 
și reglementare a cooperării 
bilaterale transfrontaliere 
în situaţii de urgenţă și a 
operaţiunilor de răspuns la 
dezastre. 

Pe timpul aplicaţiei în teren 
s-a acţionat conform Planului 
de Intervenţie Comună în 
domeniile de competenţă 
ale Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă 
și Directoratului Generale 
de Pompieri și Protecţie 
Civilă din Republica Bulgaria 
și a procedurilor asociate. 
Managementul consecinţelor 
producerii unui cutremur în 
zona transfrontalieră a oferit 
participanţilor posibilitatea 
de a-și testa capabilităţile 
de răspuns în gestionarea 
intervenţiilor la incendii, 
accidente chimice, cele în 
mediul acvatic, căutare-
salvare urbană și în mediu 
contaminat, asanare pirotehnică, 
descarcerare, salvare de la 
înălţime, evacuare și asistenţă 
medicală de urgenţă, precum și 
procesul de luare a deciziei în 
astfel de situaţii.

Totalul forţelor implicate în 
acest eveniment a depășit 450 
de persoane, fiind utilizate 
peste 60 de mijloace tehnice de 
intervenţie diferite, provenite 
de la zece unităţi subordonate 
IGSU. Printre aceștia s-a numărat 
și un detașament de intervenţie 
din ţara vecină, constituit din 16 
pompieri și 4 mijloace tehnice 
de intervenţie.

Pe toată durata desfășurării 
exerciţiului, salvatorii au fost 
dislocaţi într-o bază de operaţii, 
asemenea unei situaţii reale.

Din concluziile evaluării a 
reieșit faptul că exerciţiul și-a 
îndeplinit obiectivele propuse, 
atât pompierii români, cât și 
cei bulgari acţionând conform 
Planului de Intervenţie Comună 
în zona riverană Dunării și a 
procedurilor asociate, fiind 
dezvoltate deprinderi de 
lucru și armonizarea pregătirii 
personalului structurilor de 
intervenţie.

Astfel de exerciţii vor fi 
organizate la fiecare trei ani, 
pentru a putea răspunde în 
faţa provocărilor generate 
de factorul natură, atât în 
cooperarea eficientă cu forţele 
venite în sprijin, din afara 
graniţelor, cât și în cazul în 
care suntem solicitaţi pentru a 
acorda sprijin internaţional.
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 WASHINGTON - Statele 
Unite ale Americii trimite un 
distrugător de rachete ghidate 
în Marea Neagră, în scopul de 
a liniști aliații europeni din 
regiune, ca urmare a anexării 
de către Rusia a Crimeii, au 
confirmat  luni.

“Am decis să trimitem o 
navă în Marea Neagră. Ne 
așteptăm ca aceasta ajungă 
acolo într-o săptămână”, a 
declarat purtătorul de cuvânt 
al Pentagonului, colonelul 
Steven Warren, fără a dezvălui 
numele sau tipul navei invocând 
“securitate operațională”. 

Un oficial al Departamentul de 
Apărare a confirmat pentru AFP 
că nava război trimisă în regiune 
este USS Donald Cook, un 
distrugător de rachete ghidate.

Nava a fost recent modernizată 
pentru a putea lansa rachetele 
SM-3, ceea ce permite navei 
să funcționeze ca parte a 
sistemului de apărare împotriva 

SUA trimite o navă de luptă în Marea 
Neagră, în mijlocul crizei din Ucraina

Preluare Defence News

USS Donald Cook e ancorată în portul Rota pe 11 februarie, de unde 
va funcționa ca o platformă anti-rachetă și va lua parte la alte sarcini, 
cum ar fi securitatea maritimă și implementări NATO. (Getty Images)

US Navy Cmdr. Andrew Biehn, ofițerul comandant al USS Truxtun, 
și Cmd. Andrew Bates, ofițerul executiv al distrugătorul de rachete 
ghidate, salută fregata românească ROS Regina Maria la bordul 
Truxtun în Marea Neagră, la 12 martie 2014. Truxtun a plecat din 
Marea Neagra pe 21 martie 2014, după exerciții cu forțele navale din 
Bulgaria și România. SCOTT BARNES/U.S. NAVY

rachetelor balistice Aegis. Nava 
a trimisă la baza navală spaniolă 
în Rota, în scopul de a servi ca 
parte a scutului antirachetă 
propus NATO.

NATO insistă că scutul 
antirachetă este un sistem 

pur defensiv conceput pentru 
a contracara potențialele 
amenințări cu rachete din partea 
unor națiuni, cum ar fi Iranul. Cu 
toate acestea, a fost mult timp 
o sursă de tensiune între NATO 
și Rusia, care vede proiectul 
ca pe o amenințare la propria 
securitate.

Warren a insistat trimiterea USS 
Donald Cook are doar rolul de 
a reasigura pe aliați regionali. 
“Scopul este în primul rând 
pentru a reasigura aliații și 
partenerii noștri din regiune, 
față de care ne-am angajat în 
regiune”, a spus el. “Suntem 
încă în stadiul de planificare a 
detaliilor operațiunilor noastre 
în Marea Neagră, dar ne gândim 
la escale în poturi și exerciții cu 
alte țări de la Marea Neagră”. 
Nici unul dintre exerciții nu se va 
desfășura în porturile ucrainene, 
conform spuselor lui Warren. 

Un alt distrugător american, USS 
Truxtun a fost trimis în Marea 
Neagră când a început criza 
dintre Ucraina și Rusia, dar a 
părăsit regiunea pe 21 martie. 

http://www.defensenews.com/article/20140407/DEFREG02/304070026


fOTOREPORTAj fOTOREPORTAj

REVISTA TACTICA34 MARTIE 2014

Pompierii bucureșteni au 
intervenit pentru stingerea unui 
incendiu de amploare dezvoltat 
pe o suprafață de 4.000 mp, la 
o clădire P+2 din cartierul Lacul 
Tei. 

S-a reușit protejarea unui club 
cu suprafața de 1.000 mp anexat 
acesteia. În clădirea cuprinsă 
de flăcări se aflau depozitate 
diferite materiale pentru 
construcții, mobilier, textile și 
mase plastice. 

Incendiul s-a manifestat 
generalizat, la întregul imobil, 
pentru stingerea acestuia și 
protejarea vecinătăților fiind 
concentrate în mod progresiv 
13 autospeciale de stingere cu 
apă și spumă, 6 autocisterne, 
2 autoscări, 3 motopompe și 
3 echipaje ale pompierilor-
SMURD. 

Incendiul a fost localizat după 
două ore, fără a exista victime.

Incendiu spațiu de depozitare 
cartier Lacul Tei

text&foto: ISU București
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Ziua Poliţiei Române

Ziua Poliţiei Române a fost 
sărbătorită marţi, 25 martie în 
Piaţa Universităţii din București, 
unde poliţiștii români au arătat 
o parte din secretele muncii pe 
care o desfășoară zi de zi, dar și 
dotările de care aceștia dispun 
în executarea misiunilor.

În zona pietonală a Pieţei 
Universităţii, au fost prezentate 
standuri expoziţionale cu 
tehnică de ultimă generaţie, 
folosită în activitatea de 
poliţie, dotările trupelor de 
intervenţie, precum și celelalte 
echipamente din dotarea 
unităţilor de poliţie, fiind 
organizată și o expoziţie de 
arme și costume ale Serviciului 
Independent pentru Intervenţii 
și Acţiuni Speciale. 

Cei prezenţi au putut să vadă 
autospecialele, motocicletele și 
triciclurile folosite de poliţiștii 
rutieri, precum și mașini de 

epocă, pe care le-a folosit 
Poliţia Română.

Serviciul Pirotehnic al S.I.I.A.S. 
- I.G.P.R. a prezentat „roboţelul 
pirotehnic”, un dispozitiv 
performant de detectare a 
explozivilor și de dezamorsare a 
bombelor. 

De asemenea a putut fi văzut 
laboratorul mobil de ultimă 
generaţie, folosit de Institutul 
Naţional de Criminalistică 
pentru realizarea cercetării la 
locul comiterii unei infracţiuni. 
Poliţiștii criminaliști au explicat 
celor interesaţi modul în care 
laboratorul mobil îndeplinește 
multiple funcţii și permite 
descoperirea și ridicarea 
amprentelor sau a altor tipuri 
de urme și realizarea de 
portrete robot. 

Echipe mixte, formate din 
poliţist-conductor și câine, au 
realizat diferite demonstraţii 

de patrulare, de prindere și 
imobilizare a infractorilor 
sau de apărare la atacul prin 
surprindere. 

O ambarcaţiune folosită de 
poliţiștii Direcţiei de Poliţiei 
Transporturi a fost expusă, 
alături de celelalte mijloace 
tehnice ale Poliţiei Române.

Direcţia Arme, Explozivi și 
Substanţe Periculoase a 
expus laboratorul mobil de 
identificare a substanţelor 
toxice și pentru decontaminare 
nucleară, bacteoriologică și 
chimică.

Pe toată perioada 
manifestărilor, poliţiștii au 
împărţit pliante cu materiale 
de prevenire și cu informații 
despre campaniile desfășurate 
de Poliţia Română pentru 
combaterea și prevenirea 
infracţionalităţii. Școala de 
Agenţi de Poliţiei „Vasile Lascăr” 

text & foto: Marcella Drăgan
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Câmpina a prezentat oferta 
educaţională tinerilor care 
doresc să îmbrăţișeze cariera de 
poliţist. 

Ziua Poliției Romane sărbătorită 
de Poliția Capitalei

Poliția Capitalei a sărbătorit 
Ziua Poliției Române în parcul 
Herăstrău din București, unde 
polițiștii au primit oaspeți, au 
vorbit, au oferit informații, au 
stat la fotografii, au informat, 
s-au jucat cu cei mici, adică au 
fost gazde bune. În standurile 
amenajate special pentru 
publicul sosit să le fie alături în 
acest moment festiv, polițiștii 
au pregătit tehnică de ultimă 
generație folosită în activitatea 
de Poliție.

O mare atracție, ca de fiecare 
dată și oferită de Serviciul 
Pirotehnic al Poliției Capitalei, 
a fost “roboțelul pirotehnic”, 
un dispozitiv performant de 
detectare a explozivilor și 
de neutralizare a bombelor. 
Aparatul, care are datoria de 
ajunge la coletele suspecte 
ghidat de la distanță cu ajutorul 
unei telecomenzi speciale, 
astăzi s-a jucat cu cei mici, dar și 
cu cei mari.

Serviciul Canin al Poliției 
Capitalei a fost prezent ca 
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de fiecare dată, realizând, 
cu echipele mixte, formate 
din polițist conductor și 
câine, diferite demonstrații 
de patrulare, de prindere și 
imobilizare a infractorilor 
sau de apărare la atacul prin 
surprindere.

Tot cei mici au fost preferații 
polițiștilor de la rutieră, care 
au expus vehiculele pe care 
le folosesc în misiuni și care 
le-au permis micuților oaspeți 
să “conducă” autospecialele și 
motocicletele.

Nici vizitatorii mai mari nu au 
fost ignorați, ei putând admira 
și „încerca” o parte din armele 
pe care polițiștii le au în dotare. 
Un punct de atracție au fost 
demonstrativele Serviciului 
pentru Acțiuni Speciale din 

cadrul Poliție Capitalei, în care 
luptătorii au arătat metode de 
apărare în cazul atacurilor cu 
arme albe.
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Cu prilejul sărbătoririi Zilei 
Alianţei Nord-Atlantice, 
duminică, 6 aprilie, de la ora 
09.00, la sediul Ministerului 
Apărării Naţionale a avut loc o 
ceremonie militară în prezenţa 
ministrului apărării naţionale, 
Mircea Dușa. De asemenea, a 
fost organizată și Ziua Porţilor 
Deschise, publicul având 
acces în instituţie între orele 
08.30 și 13.00. La eveniment 
au participat Mircea Geoană 
și ministrul Apărării Mircea 
Dușa, care a avansat în grad 
de mai multe cadre militare 
au fost avansate în grad. După 
ceremonia militară, a urmat 
vizitarea standurilor interioare 
și a expoziţiei exterioară de 
tehnică. 

Ziua NATO la Ministerul Apărării Naționale
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Peste 200 de militari români, 
piloţi și personal tehnic, cu 
aeronave MiG-21 LanceR de la 
Baza 71 Aeriană și aproximativ 
250 de militari ai Forţelor 
Aeriene ale Statelor Unite ale 
Americii, cu aeronave F-16, 
participă, în perioada 10-17 
aprilie, la exerciţiul bilateral 
româno-american „Dacian Viper 
2014”, care se va desfășura pe 
aerodromul militar de la Câmpia 
Turzii.

Exerciţiul are ca obiectiv 
principal ridicarea nivelului 
de pregătire prin instruirea 
într-un mediu multinaţional, 
dezvoltarea cooperării și 
îmbunătăţirea interoperabilităţii 
dintre armatele unor ţări 
membre ale NATO, precum și 
exersarea tehnicilor, tacticilor 
și procedurilor în comun cu 
partenerul american.

 „Dacian Viper”, care este la a 
patra ediţie, s-a mai desfășurat 
la Baza 71 Aeriană de la Câmpia 
Turzii în anii 2006, 2008 și 
2012, având ca principal 
obiectiv antrenamentul în 

Exerciţiul bilateral româno-american 
„Dacian Viper 2014”

foto: Forțele Aeriene Române

comun al piloţilor, personalului 
tehnic, controlorilor de trafic 
aerian și ofiţerilor de stat 
major în condiţii reale, pentru 
planificarea și executarea unor 
misiuni de zbor în formaţii 
mixte, dar și cu echipaje mixte 
româno-americane.

Exerciţiul a fost planificat cu un 
an înainte de desfășurare și este 
inclus în planul cu principalele 
activităţi ale Statului Major al 
Forţelor Aeriene.
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