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Mă gândeam, atunci când pregăteam materialele 
pentru acest număr, ca revista va fi verde, în diferite 
nuanțe, în funcție de culorile folosite în camuflajul 
fiecărei unități militare. Căci acest număr este aproape 
în întregime dedicat Armatei Române. Este și perioada 
în care s-au desfășurat o mare parte e exercițiilor 
și a pregătirilor individuale sau în comun cu diferiți 
parteneri și aliați NATO. 

Black Sea Rotational Force  2014 a fost vedeta acestei 
perioade, fie că s-a desfășurat la mare sau la munte. 
În această ultimă locație, și anume în garnizoana Vatra 
Dornei, am ajuns și eu și am avut șansa de a vedea 
la antrenamente comune militarii Batalionului 17 
Vânători de Munte ”Dragoș Vodă” și pușcașii  marini 
americani din Batalionul 3 Infanterie marină al SUA 
dislocat la Baza Kogălniceanu, în cadrul exercițiul 
multinațional „Black Sea Rotational Force 2014-2”, 
modulul „Platinum Lynx 14-5”. 

O experiență unică, așa cum au spus mulți dintre 
militari, din care au avut de învățat toți, români 
și americani deopotrivă, care a reconfirmat 
profesionalismul vânătorilor de munte dorneni 
și dedicația și spiritul de luptă și de a nu renunța 
indiferent de condiții a pușcașilor marini. 

Și nu spun aceste cuvinte din dorința de a lăuda 
cu orice preț militarii români, ci au spus-o militarii 
americani, care au recunoscut condițiile grele, de 
teren și de vreme, în care își desfășoară activitatea zi 
de zi vânătorii de munte din Batalionul 17. Condiții 
care au reprezentat o provocare pentru americani, 
care au tras uneori până la sânge pentru a ține pasul 
cu militarii noștri, mai ales că mulți dintre oaspeți au 
ajuns și s-au antrenat pentru prima dată într-un mediu 
muntos, cu zăpadă, stâncă și vreme capricioasă. 

Și tot în spiritul de a spune lucrurilor pe nume, 
militarii români au învățat de la infanteriștii americani 
modalitățile de combinare a sistemelor de armament 
din dotare pentru a crește impactul asupra inamicului. 
Nu este vorba despre o pregătire mai bună sau mai 
puțin bună, ci despre tactici și proceduri diferite, de 
unde și utilitatea acestor antrenamente comune. 
Ele dau posibilitatea militarilor de a-și verifica și 
perfecționa deprinderile specifice teatrelor de 
operații, unde activează în comun armate din țări 
diferite. 

”au venit americanii...”
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Ceremonii organizate de M.Ap.N. 
cu prilejul zilei de 9 mai

În municipiile reședință de județ 
și în localitățile în care sunt 
dislocate unități militare au avut 
pe 9 mai, ceremonii de depuneri 
de coroane de flori cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Independenței 
de Stat a României, Zilei Europei 
și a Victoriei Coaliției Națiunilor 
Unite în cel de-al Doilea Război 
Mondial.

În București, ceremonia a avut 

loc la Monumentul Eroilor 

Patriei din al Doilea Război 

Mondial, din la Universitatea 

Națională de Apărare „Carol I”.

9 mai 1877 - Proclamarea 

independenței României. 

Mihail Kogălniceanu  a citit 

 Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor Patriei din Al 
Doilea Război Mondial, București – foto: Vali Ciobârcă

Declarația de Independență 

a României în Adunarea 

Deputaților, declarând: „suntem 

independenți, suntem națiune 

de sine statatoare”. 

9 mai 1945 - Victoria Coaliției 

Națiunilor Unite în cel de-al 

Doilea Război Mondial. Aliații 

au obținut victoria împotriva 

Germaniei naziste, marcata prin 

semnarea, la cartierul general 

sovietic din Berlin, a actului 

de capitulare necondiționată a 

acesteia. Considerată cea mai 

pustiitoare conflagrație din 

istoria continentului european, 

Al Doilea Război Mondial a 

provocat moartea a peste 70 de 

milioane de oameni, aproximativ 

3% din populația mondială de 

la acea vreme. 

9 mai 1950 - Ziua Uniunii 

Europene. Declarația rostită 

la 9 mai 1950 de Robert 

Schuman, ministrul francez 

al afacerilor externe, a rămas 

înscrisă în istoria construcției 

europene drept „declarația 

Schuman”. Textul prevedea 

crearea unei Comunități a 

cărbunelui și oțelului, ai cărei 

membri urmau să-și gestioneze 

împreună aceste două resurse. 

Comunitatea Europeană a 

Cărbunelui și Oțelului (CECO), 

înființată de Franța, Germania, 

Italia, Țările de Jos, Belgia 

și Luxembourg, a fost prima 

dintr-o serie de instituții 

europene supranaționale care 

au stat la baza UE de astăzi.

M.Ap
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La începutul întrevederii 
oficiale, ministrul apărării 
naționale, Mircea Dușa, a 
mulțumit secretarului general 
al NATO pentru activitatea 
desfășurată de acesta în 
cadrul Alianței Nord-Atlantice, 
considerând că leadership-ul 
demonstrat de Anders Fogh 
Rasmussen pe parcursul celor 
cinci ani de mandat a avut un 
impact pozitiv asupra NATO. 

La rândul său, secretarul 
general al Alianței a 
mulțumit ministrului apărării 
naționale pentru creșterea 

Întâlnirea ministrului apărării naționale, 
Mircea Dușa, cu secretarul general al NATO, 

Anders Fogh Rasmussen 

Ministrul apărării 
naționale, Mircea Dușa, 
s-a întâlnit vineri, 16 
mai, la sediul M.Ap.N., 
cu secretarul general 
al NATO, Anders Fogh 
Rasmussen.

bugetului M.Ap.N., apreciind 
faptul că România a înțeles 
necesitatea asigurării 
finanțării corespunzătoare a 
segmentului de apărare. În 
acest sens, ministrul Mircea 
Dușa a reafirmat angajamentul 
Guvernului României pentru 
suplimentarea fondurilor 
instituției, în vederea 
modernizării și dotării Armatei 
României. 

Analiza situației de securitate 
din regiune a fost o altă temă 
pe agenda întâlnirii. Secretarul 
general a adus în discuție 
temele aflate pe agenda 
Reuniunii Consiliului Nord-
Atlantic în formatul miniștrilor 
apărării, ce se va desfășura 
la Bruxelles în zilele de 3 și 
4 iunie, apreciind faptul că 
acest eveniment va fi etapa 
preliminară de pregătire 
a Summit-ului din luna 
septembrie a acestui an, din 

Aspect din timpul ceremoniei 
de primire la sediul M.Ap.N. a 
secretarului general al NATO  

foto Vali Ciobârcă

EVENiMENT EVENiMENT

Țara Galilor. „Proiectul pe care 
îl susțin, necesitatea amplasării 
unor baze ale NATO în flancul 
estic al Alianței, este un plan 
ambițios pe care îl vom discuta 
în cadrul Summit-ului, unde vom 
lua decizii despre măsurile pe 
termen lung necesare pentru 
a întări apărarea colectivă. 
Apărarea colectivă rămâne 
misiunea principală a NATO”.

Cei doi oficiali au abordat, 
de asemenea, teme legate 
de participarea României la 
viitoarele operații ale NATO, 
de sistemele de securitate 
maritimă și aeriană, dar și de 
sistemul de apărare  
antirachetă.

M.Ap
M.Ap
M.Ap


NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS 

REViSTA TACTiCA8 MAi 2014

Șase avioane de luptă F18 ale armatei canadiene au aterizat în România, la Baza 
Aeriană de la Câmpia Turzii.  Acestea aparțin Forțelor Regale Aeriene ale Canadei 
și vor participa la un exercițiu comun româno-canadian, care se va desfășura timp 
de cinci luni, sub egida NATO și la care vor participa în total circa 230 de militari 
canadieni, acum sosind primii 30.

Aeriene Române, general maior 
Laurian Anastasof, a declarat 
la ceremonia de deschidere a 
exercițiului comun, că acesta 
va cuprinde misiuni de luptă 
aeriană, apărare aeriană sau atac 
la sol.

„Este o onoare să putem găzdui 
la Câmpia Turzii exercițiul comun 
româno-canadian pe o perioadă 
de peste cinci luni, care va 
cuprinde misiuni precum luptă 
aeriană, apărare aeriană, atac 
la sol, pe care avioanele CF-18 

Șase avioane F18 au aterizat la 
Câmpia Turzii

Foto: Gelu Miron Forțele Aeriene Române

Cele șase avioane F18 au fost 
până acum într-o bază NATO 
din Germania. Alte 16 aparate 
de zbor militare au fost trimise 
de Franța și Statele Unite în 
Polonia, iar în Lituania au ajuns 
14 avioane de luptă, provenite 
din Statele Unite și din Marea 
Britanie. „Intenția guvernului 
nostru este de a consolida 
prezența canadiană în Europa, 
care trebuie să devină vizibilă în 
estul și centrul Europei, pentru 
ca partenerii de acolo să fie 
asigurați că NATO își sprijină 
partenerii”, spune Lt.-Gen. Yvan 
Blondin, comandantul escadrilei 
canadiene. 

„Canada e angajată să lucreze 
cu România și ceilalți aliați 
NATO pentru a derula exerciții 
comune de succes, activități 
comune și să ofere sprijin pentru 
măsurile NATO pentru asigurarea 
securității și stabilității pe 
continentul european. Canada 
sprijină ferm Ucraina și aliații 
din NATO pentru păstrarea 
și promovarea stabilității și 
securității pe continentul 
european. NATO a demonstrat 
puterea solidarității cu aliații 
est-uropeani. În condițiile 
amenințărilor actuale, Canada 
își reiterează sprijinul neechivoc 
pentru alianța transatlantică 
și pentru menținerea păcii și 
siguranței în zona euroatlantică“, 
a afirmat ambasadorul Canadei 
în România, Joanne Lemay, 
prezentă la eveniment. 

Șeful Statului Major al Forțelor 

https://www.facebook.com/ForteleAerieneRomane
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și Mig 21 Lancer le pot acoperi. 
Sunt încrezător că vom desfășura 
împreună activități la sol și în 
aer care vor întări parteneriatul 
dintre forțele aeriene române 
și canadiene, iar exercițiul 
va duce la îmbunătățirea 
misiunilor executate în cadrul 
NATO și vor asigura securitatea 
spațiului aerian al NATO”, a spus 
Anastasof.

Canada anunța pe 29 aprilie că 
șase avioane CF-18 ale aviației 
sale vor fi trimise pentru a 
susține operațiunile NATO din 
Europa de Est și vor fi staționate 
în România, potrivit CBC/
Radio-Canada. ‚’Ca răspuns 
la cererea NATO de a sprijini 
securitatea noastră colectivă 
și de a demonstra solidaritatea 
noastră cu poporul din Ucraina, 
vom desfășura șase avioane 
CF-18 în Europa’’, a declarat 
ministrul canadian al Apărării, 
Rob Nicholson, într-o conferință 
de presă. Ministrul a precizat 
că avioanele decolează de 
la Bagotville (Quebec) și vor 
avea baza în România, urmând 
să participe la misiuni de 
monitorizare și de  
antrenament.
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Text: Marcella Drăgan
Foto: Marcella Drăgan,  
Col. Adrian Tînjală,  
Lt.col. Laurențiu Andriesei,  

Plt.adj. Cojocariu Constantin,  
Plt.maj. Ovidiu Sveduneac,  
Plt.adj. Marius Sfîrlea,  
Lance Cpl. Scott Whiting

Timp de două săptămâni, în 
garnizoana Vatra Dornei, a avut 
loc Exercițiul multinațional „Black 
Sea Rotational Force 2014-2”, 
modulul „Platinum Lynx 14-5”.

diN iNTERiOR diN iNTERiOR

Lt.col
Plt.adj
Plt.maj
Plt.adj
https://www.dvidshub.net/portfolio/1140249/scott-whiting#.U35G5fl_vTo
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În cadrul modulului de pregătire, 
militari ai Batalionului 17 
Vânători de Munte „Dragoș 
Vodă” și infanteriști marini ai 
Corpului de Infanterie marină 
al S.U.A., dislocat în Europa, 
au executat antrenamente în 
comun care au inclus exerciții 
tactice cu trageri de luptă cu 
armamentul din dotare, exerciții 
tactice în teren, instrucție alpină, 
acordarea primului ajutor în 
zone de operații.

Exercițiul are ca scop 
dezvoltarea nivelului de 
instruire a forțelor participante 
și creșterea nivelului de 

interoperabilitate. Prima etapă 
a modulului s-a derulat cu 
instruirea tactică a militarilor 
români și americani și a cuprins: 
cunoașterea și familiarizarea 
cu armamentul din dotare, 
procedee de traversare a unor 
zone periculoase, lupta în 
localitate, tehnici de patrulare și 
acordarea primului ajutor.

A urmat instrucția alpină, 
activitate desfășurată în Masivul 
Rarău. Aici, sub îndrumarea 
celor mai experimentați 
militari ai Batalionului 17 
Vânători de Munte, infanteriștii 

marini americani au procedat 
la executarea tehnicilor și 
procedeelor de cățărare, 
coborârea în rapel și funicular, 
cățărarea liberă și cu asigurare. 
Punctul culminant al activității 
de alpinism a fost abordarea 
tricolorului românesc și al 
drapelului de identificare a 
contingentului american pe 
Vârful Pietrele Doamnei (1647 
m). Echipa a fost condusă 
de colonelul Adrian Tînjală, 
comandantul Batalionului 17 
Vânători de Munte „Dragoș 
Vodă”, care și-a demonstrat încă 
o dată calitatea de adevărat 
vânător de munte, fiind ”capul 
de coardă” al exercițiului de 
instruire din Masivul Rarău. 

diN iNTERiOR diN iNTERiOR
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Majoritatea infanteriștilor 
americani au luat contact cu 
stâncă pentru prima dată, s-au 
confruntat pentru prima oară 
cu desfășurarea unor exerciții 
la altitudine și în condiții 
de vreme dificilă, o vreme 
foarte schimbătoare, specifică 
vânătorilor de munte și cu care 
americanii s-a acomodat destul 
de repede și au fost foarte 
entuziasmați de lucrurile noi 
învățate de la militarii români. 

Despre ce au învățat unii de la 
alții, maiorul Cristian Arsene, 
comandantul Companiei 1 
din Batalionul 17 Vânători de 
Munte, ne spunea: ”Infanteriștii 
americani dislocați în baza 

diN iNTERiOR diN iNTERiOR

din Mihail Kogălniceanu s-au 
adaptat rapid la condițiile de 
timp și anotimp ale vânătorilor 
de munte, iar pe parcursul 
perioadei de pregătire executate 
împreună ne-a împărtășit 
reciproc experiențele legate de 
traiul în condiții de izolare, lupta 
în munți, lupta în localitate și 
procedee specifice de operare 
teatrului de operații din 
Afganistan.” 

De partea cealaltă, americanii 
au fost foarte încântați de 
acest antrenament, așa cum a 

spus și căpitanul Christopher 
Orr, comandantul Weapons 
Company, 3rd Battalion, 8th 
Marine Regiment: ”Românii 
ne-au arătat tehnicile specifice 
activităților din zona de munte, 
ceea ce pentru noi a fost o 
experiență foarte importantă, 
deoarece nu reușim să ne 
antrenăm în zone de munte 
atât de mult precum am dori, 
fiind o forță amfibie. Ne-au 
arătat tehnicile de cățărare, de 
rapel și funicular, de operare și 
deplasare într-o zonă muntoasă, 
toate acestea le-am învățat de la 
militarii români.”

De aceeași părere a fost și Lance 
Cpl. Scott Whiting: ”de când 
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am fost aici, cele mai plăcute 
zile pentru mine au fost cele din 
Rarău, când am cățărat pentru 
prima oară, având posibilitatea 
de a învăța ceva nou. A fost o 
provocare, dar a fost și un lucru 
foarte distractiv, te simți împlinit 
când atingi vârful sau când 
termini coborârea în rapel. De 
altfel, cred că pentru aproape 
90% dintre colegii mei a fost 
la fel prima dată când au făcut 
escaladă pe stâncă”. 



diN iNTERiOR diN iNTERiOR
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În pauza dintre principalele 
module de antrenament, animați 
de spirit civic și entuziasm, 
militarii români împreună cu cei 
americani susținuți de membri ai 
comunității locale, au desfășurat 
activități de întreținere și 
reparare a gardurilor instituțiilor 
de învățământ din localitatea 
Ciocănești. La școala generală au 
turnat fundația pentru gard iar 
la grădinița de copii au sculptat 
și ridicat gardul de lemn, gard 
specific zonei Bucovinei. La 
încheierea acestei activități au 
fost vizitate Muzeul Etnografic și 
Muzeul Ouălor Încondeiate din 
comuna Ciocănești, laitmotive 
ale culturii și tradiției locale.

A doua mare etapă de pregătire 
a avut loc în poligonul de 
tragere Rotunda. Aici militari 
ai Batalionului 17 Vânători de 
Munte „Dragoș Vodă” din Vatra 
Dornei și infanteriști marini ai 
Corpului de infanterie marină 
al S.U.A. au desfășurat exerciții 
tactice cu trageri de luptă 
cu armamentul din dotare și 
exerciții tactice de antrenament 
în teren, precum activități de 
planificare combinate, comandă 
și integrare de control. Primii 
care au început exercițiul au fost 
militarii romanii cu o aplicație 
de apărare, fiind urmați de infanteriștii marini americani cu 

o aplicație de asalt. 

Astfel, după un scenariu 
ipotetic, compania de vânători 
de munte și infanteriștii 
marini s-au instruit exersând 
apărarea și atacul unui punct de 
sprijin care a vizat organizarea 
sistemului de foc, amenajarea 
și mascarea acestuia, atacul 
și manevra forțelor. Pe tot 
parcursul acestui exercițiu s-a 
urmărit dezvoltarea cooperării 
între vânătorii de munte și 
pușcașii marini american, 
creșterea nivelului de pregătire, 
al capacității operaționale și 
interoperabilității cu armatele 
statelor membre NATO.



diN iNTERiOR diN iNTERiOR

REViSTA TACTiCA 15MAi 2014

În timpul tragerii reale, 
militarii ambelor subunități 
au folosit armamentul greu de 
infanterie, armamentul antitanc 
- aruncător de grenadă antitanc 
-, armamentul individual - pistol 
mitralieră, pușca mitralieră 
-, iar militarii Batalionului 17 
au folosit și tehnica de luptă 
blindată, respectiv mașina de 
luptă a vânătorilor de munte. 

”Nivelul de interoperabilitate 
cu partenerul american a fost 
atins aproape în totalitate, atât 
din punctul de vedere al tehnicii 
de luptă cât și al comenzii. În 
cursul exercițiului subunitățile 
au fost integrate reciproc, chiar 
și autoritatea de conducere 
și comandă a fost transferată 
alternativ de la partenerul 
american la partenerul român, 
astfel încât interoperabilitatea să 
fie aproape maximă” a declarat 
în cadrul aplicației din poligonul 

Rotunda, colonelul Marius 
Giurcă, comandantul Brigăzii 
61 Vânători de Munte „General 
Virgil Bădulescu”. 

”De asemenea vânătorii de 
munte români ne-au demonstrat, 
în timpul exercițiului din poligon, 
capabilitățile lor de apărare, iar 
noi le-am demonstrat pe cele 
de ofensivă și de combinare a 
sistemelor de arme. A fost un 
schimb reciproc de tehnici, tactici 

și proceduri și cred că ambele 
părți au avut de câștigat în urma 
acestor două săptămâni de 
pregătire”, a completat căpitanul 
Christopher Orr.   

”În timpul antrenamentului cu 
muniție de război, din poligonul 
Rotunda, am putut să schimbăm 
între noi armamentul folosit 
și am avut posibilitatea să 
tragem cu armele românești. A 
fost distractiv pentru ambele 
părți, infanteriștii marini 
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apreciind faptul că au putut 
folosi un sistem diferit de arme, 
la fel și românii, ambele părți 
învățând foarte repede armele 
partenerului. Personal, de când 
sunt dislocat în baza de la Mihail 
Kogălniceanu, Batalionul 17 
Vânători de Munte este unitatea 
cu care mi-a făcut cea mai 
mare plăcere să mă antrenez”, 
a recunoscut Lance Cpl. Scott 
Whiting.

Ultima zi a modulului de 
pregătire „Platinum Lynx 
14-5” din cadrul Exercițiului 
multinațional „Black Sea 
Rotational Force 2014-2” 
desfășurat în garnizoana Vatra 
Dornei a început în forță. 
Militarii Batalionului 17 Vânători 
de Munte „Dragoș Vodă” și 
infanteriști marini ai Corpului 
de infanterie marină al S.U.A. 
au executat în Munții Suhard, 
vf. Oușorul (1635m), un marș 
în teren muntos pe o distanță 
de 18 km, cu grad mediu de 
dificultate. 

Acesta a oferit o nouă 
posibilitate pușcașilor marini 
americani de a se reîntâlni 
cu muntele și cu vremea 
capricioasă și schimbătoare, 
specifică vânătorilor de munte, 
de a mai învăță lucruri noi și 
de a trece cu brio peste o nouă 
provocare, așa cum a spus 
și Lance Cpl. Scott Whiting: 
”marșul a fost dur, mulți dintre 
noi, inclusiv eu, nu suntem 
obișnuiți cu acest tip de marș. 
Eu am crescut într-o zonă de 
munte, dar nu am fost în drumeții 
în munți, și a fost pentru prima 
dată când am mers în munți de 
această înălțime. Cred că toți ne 
resimțim în urma acestui marș, 
dar ne simțim și foarte bine 
și satisfăcuți că am reușit, iar 
românii ne-au arătat care este 
tehnica de mers, dar ne-au și 
motivat, căci am încercat mereu 
să ținem pasul cu ei”. 
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”Ca infanteriști marini suntem 
obișnuiți cu marșul, așa că 
a fost o experiență care ne-a 
plăcut, mai ales noi nu avem 
foarte des posibilitatea de a ne 
antrena în acest tip de teren. 
Prin urmare cei 18 km de marș 
până în Vârful Oușorul au fost 
distractivi, deși la final ați 
putut vedea mulți infanteriști 
marini obosiți și cu picioarele 
durute. Dar ne-am simțit bine 
și a fost un bun moment de a 
interacționa și de a stabili noi 
operațiuni alături de vânătorii de 
munte”, a concluzionat căpitanul 
Christopher Orr. 
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După întoarcerea 
militarilor din marș, a 
avut loc ceremonia de 
închidere a exercițiului, 
activitate la care a 
participat comandantul 
Batalionului 3 Infanterie 
marină al SUA dislocat 
la Baza Kogălniceanu, 
locotenent-colonel 
Trevor Hall, comandantul 
Batalionului 17 Vânători 
de Munte „Dragoș Vodă”, 
colonel Adrian Tînjală, și 
reprezentanți ai autorităților 
publice locale.
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Întreaga experiența a celor 
două săptămâni petrecute pe 
pământ bucovinean alături de 
miliarii Batalionului 17 Vânători 
de Munte „Dragoș Vodă” a fost 
redată de Gunnery Sergeant 
Stephan Hurlbut:        

„Ceea ce pot prelua militarii 
români de la cei americani este 
modul de combinare a sistemelor 
de arme pentru a maximiza 
efectul asupra inamicului.

Ceea ce am luat noi de aici a 
fost ospitalitatea și prietenia 
poporului român. Este un lucru 
uimitor ceea ce am putut noi lua 
de la români. Am presupus că 
trebuie să contribuim cu ceva, 
să dăm ceva, atunci când am 
venit aici, când am fost, zilele 
trecute, să ajutăm la școală și 
la grădiniță, însă infanteriștii 
marini au luat mai mult decât au 
dat, prin ospitalitatea și prietenie 
românilor.  

Marșul a fost fantastic. Mi-a 
plăcut foarte mult. A fost o 
provocare, dar una pozitivă”.
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EXERCIȚIUL  
„VECTORUL 2014”

Peste 1600 de marinari militari participă la exercițiul “Vectorul 2014”, care se 
desfășoară în perioada 5-9 mai, în apele teritoriale ale României și în apele 
internaționale ale Mării Negre.

Exercițiul “Vectorul” se desfășoară în fiecare an, pentru antrenarea tuturor 
structurilor din Forțele Navale în vederea îndeplinirii în bune condițiuni a 
misiunilor încredințate. 

Exercițiul a fost planificat cu un an înainte de execuție și este inclus în planul 
cu principalele activități al Statului Major al Forțelor Navale.
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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



ExpO ExpO ExpO ExpO ExpO ExpO

REViSTA TACTiCA24 MAi 2014

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

Securității Naționale, Cyber Security și Securității Private.
BSDA 2014 a fost deschisă cu succes de către Ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa împreuna 
cu reprezentații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Economiei, Ministerului Justiției prin 
Administrația Națională a Penitenciarelor, consilierul de stat pe probleme de Securitate al Prim-
ministrului și consilierului Președinției pentru Securitate și Apărare. 

Cu ocazia deschiderii oficiale, 
viceprim-ministrul pentru 
securitate națională, ministrul 
afacerilor interne, Gabriel OPREA, 
a transmis un mesaj de bun venit 
reprezentanților celor peste 150 
de firme participante: “Pentru 
instituția noastră, în calitate 
de furnizor de securitate, acest 
eveniment reprezintă o ocazie reală 
de a stabili contacte cu producătorii 
de echipamente destinate 
securității, având în vedere că 
dotarea cu mijloace tehnice 
moderne reprezintă o preocupare 
permanentă a Ministerului 
Afacerilor Interne”.

Expo-conferința „Black Sea Defense 
and Aerospace - BSDA 2014” s-a 
desfășurat în cadrul Complexului 
ROMAERO Băneasa, în perioada 14 
- 16 mai 2014 și a fost sprijinită 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 Roman de Informații 
(SRI). BSDA 2014 este un eveniment 
business-to-business, ediția din 
acest an reunind peste 200 de firme 
din 15 de țări. 

Prima zi a evenimentului a fost 
dedicată Ministerului Apărării 
Naționale, din cadrul căruia s-a 
remarcat prezența Forțelor Terestre 
Române, despre participarea 
acestora la BSDA 2014, relatând, 
pentru Revista Forțelor Terestre, 
plutonier-adjutant Cristian Surugiu. 
”Forțele Terestre au fost prezente la 
expoziție cu un stand exterior unde 

Foto: Forțele Terestre Române, Forțele Navale Române,  
Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române,  

Plutonier-adjutant Cristian Surugiu, Eugen Mihai [MApN]

a fost expusă tehnică de luptă și un 
stand interior unde s-a prezentat 
oferta educațională a Forțelor 
Terestre. Militari din Batalionul 
610 Operații Speciale “Vulturii” au 
prezentat autovehicolul HMMWV 

1165 precum și armament și 
echipamente specifice forțelor 
pentru operații speciale. Specialiștii 
Grupului 2 EOD (Explosive 
Ordnance Disposal) au prezentat 
autospeciala de intervenție EOD 

http://www.bsda.ro/?lng=ro
http://www.forter.ro/ministerul-apararii-nationale/for%C5%A3ele-terestre-la-bsda-2014/19102
http://navy.ro/
http://www.brigadaspeciala.ro/
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și echipamentele din compunerea 
acesteia. Batalionul 265 Poliție 
Militară a prezentat autospeciala de 
transport trupe HATEHOF precum și 
echipamente și armament specifice 
poliției militare. „Scorpionii Roșii”, 

militari ai Batalionul 26 Infanterie 
„Neagoe Basarab”, au expus la 
standul exterior transportorul 
blindat PIRAHNA iar tehnica grea de 
luptă a fost reprezentată de tancul 
TR 85 M1 „Bizonul” care a fost 

prezentat de tanchiștii Batalionului 
284 Tancuri „Cuza Vodă”.

La standul interior elevi ai 
Colegiului Militar Liceal „Dimitrie 
Cantemir” și studenți ai academiei 
Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 
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alături de ofițeri din Forțele Terestre 
au prezentat oferta educațională a 
Forțelor Terestre și au dat referințe 
despre calitatea de elev și student 
militar.

Pe parcursul celor trei zile de 

prezență a militarilor din Forțele 
Terestre la Complexul expozițional 
ROMAERO standurile exterior și 
interior au fost vizitate de ministrul 
apărării naționale, Mircea Dușa, 
șeful Statului Major General, 
general-locotenent Ștefan Dănilă, 

șeful Statului Major al Forțelor 
Terestre, general-maior Nicolae 
Ciucă, precum și de numeroși 
expozanți și vizitatori.”

Forțele Navale Române au 
prezentat publicului tehnică, 
armament și echipamente 
folosite de către scafandrii de 
luptă, o ambarcațiune rapidă tip 
RHIB, un elicopter IAR 330 Puma 
Naval și oferta educațională a 
învățământului militar de marină.

Structurile Ministerului Afacerilor 
Interne – Poliția Română, 
Jandarmeria Română, Poliția de 
Frontieră, Inspectoratul General 
de Aviație și Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență – au 
expus mijloace și tehnică din 
dotare și au organizat standuri de 
informare a publicului vizitator.

Luptătorii Brigăzii Speciale 
de Intervenție „Vlad Țepeș” 
– Batalionul 1 Intervenție 
Antiteroristă, Acțiuni Speciale și 
Protecție, sprijiniți aerian de către 
elicoptere de tip EC 135 și MI 17 
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din cadrul Inspectoratului General 
de Aviație al Ministerului Afacerilor 
Interne au prezentat un exercițiu 
tactic de intervenție aeriană și 
de la sol pentru anihilarea unui 
grup infracțional ce se deplasează 
cu un mijloc de transport în care 
se află persoane luate ostatice. 
Luptătorii Batalionului 2 Jandarmi 
Special de Intervenție din cadrul 
B.S.I.J., au prezentat un exercițiu 

demonstrativ având ca temă 
restabilirea ordinii publice tulburată 
prin acțiuni violente ale unui grup 
de manifestanți.

BSDA 2014 are drept scop 
identificarea oportunităților și 
găsirea soluțiilor de cooperare atât 
în domeniul producției, cât și în cel 

al afacerilor, pentru a contribui la 
promovarea pe plan internațional a 
industriei de apărare din România, 
facilitând, totodată, o mai mare 
deschidere a acesteia către piața 
internațională, prin potențiale 
colaborări cu firme de prestigiu și 
producători consacrați în domeniu, 
pentru realizarea compatibilității 
și interoperabilității tehnicii și 
echipamentelor.
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Exercițiul militar 
Dihorul 14

Militarii Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni”, specialiști din grupul 
2 EOD (Explosive Ordonance Disposal) și o echipă EO-DD (Explosive 
Ordonance Detecting Dogs) sprijiniți de elicoptere ale Bazei 90 Transport 
Aerian au executat, în terenurile de instrucție Olteniței și Ghencea, 
exercițiul cu trupe în teren „Dihorul 14”. În total efectivele participante 
s-au ridicat la aproximativ 130 de militari, 8 transportoare blindate, o 
autospecială de geniu și 3 elicoptere IAR 330 L/M. text & foto: Marcella Drăgan
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Prin acest exercițiu s-a urmărit 
evaluarea unei companii de 

infanterie pentru planificarea 
și executarea acțiunilor 

militare specifice operațiilor de 
stabilitate, „Dihorul 14” având 

ca temă „acțiunea companiei 
de infanterie pentru scotocirea 

unui raion în care există 
informații despere intensificarea 

acțiunilor elementelor 
insurgente”. 

Scenariul exercițiului a fost 
unul fictiv, dezvoltat pe 

baza experienței dobândite 
de militarii Batalionului 2 

Infanterie „Călugăreni” în urma 
participării anterioare la misiuni 

sub egida NATO, în anii 2006 
și 2011, în teatrul de operații 

Afganistan. Militarii Batalionului 
2 Infanterie „Călugăreni” a 

avut misiunea de a executa o 
acțiune de scotocire a unui 

obiectiv în scopul capturării 
liderului insurgenților precum 

și interzicerea acțiunilor 
insurgente în zona de 

responsabilitate. 

S-au atins cele mai des întâlnite 
situații din teren, într-o 

succesiune de cinci faze, de 
la ocuparea pozițiilor 
de plecare, realizarea 
cordonului exterior, a 

celui interior, scotocirea 
obiectivului și capturarea 

elementelor insurgente, 
ieșirea din dispozitiv și 

redislocarea forțelor. 

Pentru a se apropia cât 
mai mult de situațiile reale, 

insurgenții au deschis focul, 
la care militarii au răspuns, 

care a dus la lichidarea unor 
insurgenți dar și la și rănirea 

unui militar. Acestuia i s-a 
acordat primul ajutor în teren 

și apoi a fost evacuat cu un 
elicopter echipat medical. 
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O altă situație recreată a fost cea 
a unui vehicul care nu oprește 
la un punct de control, și în care 
este descoperit, cu ajutorului 
echipei EO-DD un DEI, dispozitiv 
care este dezamorsat de geniști. 

Pe parcursul întregului exercițiu 
militarii care au acționat au fost 
atent observați de o echipă 
de observatori-controlori care 
au avut ca misiune analizarea 
modului de îndeplinire a 
obiectivelor exercițiului.

Exercițiul „DIHORUL 14” 
este un exercițiu întrunit, de 
instrucție tactică în teren, la 
nivel companie, care folosește 
un scenariu fictiv. Scopul 
exercițiului, prevăzut în Planul 
de instruire pe anul 2014 
al Batalionului 2 Infanterie 
„Călugăreni”, este de a antrena 
militarii pentru planificarea 
și executarea în timp scurt, 
împreună cu  elemente de 
sprijin aerian, a unei acțiuni 
de scotocire a unui obiectiv 
unde există informații despre 
prezența unui lider insurgent.
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Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență recrutează 
candidați pentru admiterea 
în instituțiile militare de 
învățământ ale Ministerului 
Afacerilor Interne și Ministerul 
Apărării Naționale care 
realizează formarea inițială a 
personalului – sesiunea 2014.

Tinerii care doresc să urmeze 
o carieră militară de ofițer 
sau de subofițer pot depune 
cereri de înscriere, la sediile 
inspectoratelor pentru situații 
de urgență din fiecare județul 
unde domiciliază, în funcție de 
locurile scoase la concurs, după 
cum urmează:

La concursul de admitere în 
instituțiile de învățământ ale 
Ministerului Afacerilor Interne, 
pentru nevoile unităților 
subordonate Inspectoratului 
General pentru Situații de 
Urgență - 161 locuri, astfel:

- Academia de Poliție 
„Alexandru Ioan Cuza” – 
București:

o Facultatea de Pompieri: 
35 locuri – bărbați;

„ȘI TU POȚI SALVA VIEȚI!”

Recrutare candidați pentru admiterea la 
instituțiile de învățământ militar

o Facultatea de Poliție: 
1 loc – bărbați (specializarea 
Drept).

- Școala de Subofițeri de 
Pompieri și Protecție Civilă 
„Pavel Zăgănescu” - Boldești, 
județul Prahova: 

	 125 locuri subofițeri de 
pompieri și protecție civilă – 
bărbați.

De asemenea, pentru concursul 
de admitere la Academia 
Forțelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” – Sibiu, la Academia 
Tehnică Militară – București, 
respectiv  la Școala Militară de 
Maiștri Militari și Subofițeri a 
Forțelor Terestre „Basarab I” – 
Pitești, instituții de învățământ 
ale Ministerului Apărării, pentru 
nevoile unităților subordonate 
Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență, vor fi scoase 
la concurs 19 locuri (ofițeri) și 
7 locuri (subofițeri), după cum 
urmează:

-  Academia Forțelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” – Sibiu: 

8 locuri – bărbați și femei, 
la specialitatea „finanțe-
contabilitate”;

-  Academia Tehnică Militară – 
București: 11 locuri – bărbați și 
femei, astfel:

o 2 locuri la specialitatea 
„ingineria autovehiculelor”;

o 3 locuri la specialitatea 
„inginerie genistică”;

o 4 locuri la specialitatea 
„transmisiuni”;

o 2 locuri la specialitatea 
„calculatoare și sisteme 
informatice pentru apărare și 
securitate națională”.

- Școala Militară de 
Maiștri Militari și Subofițeri 
a Forțelor Terestre „Basarab 
I” - Pitești 7 locuri – bărbați și 
femei, astfel:

- 4 locuri la specialitatea 
„tehnică de comunicații”;

- 3 locuri la specialitatea 
„construcții”.

Durata studiilor la Facultatea 
de Pompieri și la Academia 
Tehnică Militară este de 4 ani, 
iar la Academia Forțelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” Sibiu de 3 
ani. 

Durata studiilor la Școala 
de Subofițeri de Pompieri 
și Protecție Civilă „Pavel 
Zăgănescu” Boldești și la Școala 
Militară de Maiștri Militari și 
Subofițeri a Forțelor Terestre 
„Basarab I” Pitești este de 2 ani.

Pentru a participa la concursul 
de admitere, candidații trebuie 
să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: 
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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

- să aibă cetățenia română și 
domiciliul în România; 

- să cunoască limba română 
scris și vorbit; 

- să aibă capacitate deplină de 
exercițiu; 

- să fie declarați „apt” din 
punct de vedere medical, fizic 
și psihic (verificările privind 
starea de sănătate medicală, 
fizică și psihică sunt efectuate 
de structurile de specialitate ale 
MAI);

- să aibă vârsta de minimum 
18 ani împliniți sau să îi 
împlinească în cursul anului în 
care participă la concurs; 

- să fie absolvenți de liceu, cu 
diplomă de bacalaureat (dovada 
absolvirii se face cu diplomă sau 
cu adeverință din care să rezulte 
faptul că au susținut și promovat 

examenul de bacalaureat);

- să aibă un comportament 
corespunzător cerințelor de 
conduită admise și practicate în 
societate;

- să nu aibă antecedente penale 
sau să nu fie în curs de urmărire 
penală ori de judecată pentru 
săvârșirea de infracțiuni, cu 
excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea;

- să nu fi fost destituiți dintr-o 
funcție publică în ultimii 7 ani;

- să nu fi desfășurat activități de 
poliție politică, astfel cum sunt 
definite prin lege; 

- să aibă vârsta de până la 27 de 
ani, împliniți în anul participării 
la concurs; 

- să fi obținut la purtare, în 
perioada studiilor liceale, media 
generală de minimum 8.00; 

- să nu fi fost exmatriculați, 
pentru abateri disciplinare, 
dintr-o instituție de învățământ; 

- să aibă înălțimea minimum 
1,65 m bărbații și 1,60 m 
femeile.

Detalii privind perioadele de 
înscriere și de desfășurare 
a concursului de admitere, 
condițiile de înscriere, 
conținutul dosarului de 
recrutare, etapele și probele de 
concurs, tematica și bibliografia, 
pot fi consultate accesând 
pagina web a Inspectoratului 
General pentru Situații de 
Urgență la adresa: www.igsu.
ro, domeniul „Informații utile 
– Admitere în învățământul 
militar” sau la departamentele 
de resurse umane din cadrul 
inspectoratelor județene 
pentru situații de urgență și al 
municipiului București.

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/
http://www.igsu.ro
http://www.igsu.ro
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În 10 mai 2014, Serviciul de 
Protecție și Paza a invitat 
jurnaliștii la concursul de tir 
Cupa SPP 2014. Activitatea 
a fost organizată cu ocazia 
împlinirii a 24 de ani de la 
înființarea Serviciului de 
Protecție și Paza. Găzduit în 
poligonul Popești-Leordeni, 
concursul a fost împărțit în 

două categorii, cu următorii 
câștigători.

Femei

Locul I – Adriana Zaharia / DIGI 
TV (98p)

Locul II – Adriana Neagoe / 
Mediafax (93p)

Locul III – Valeria Cupă / 
România Liberă (87p)

Bărbați

Locul I – Tudor Otulescu / 
Independent.net (100p)

Locul II – Victor Lefter / Antena 
3 (98p)

Locul III – Andrei Stanca / 
România Liberă (97p)

Titlul de Miss Pistol – România 
Liberă / Oana Caloiu

Cupa SPP 2014

text&foto: Marcella Drăgan

Independent.net
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În vederea gestionării eficiente 
a situaţiilor de urgenţă produse 
în judeţul Teleorman, comanda 
IGSU a dispus, în data de 20 
aprilie a.c., dislocarea de 
efective şi mijloace din cadrul 
inspectoratelor pentru situaţii 
de urgenţă ale judeţelor Argeş 
şi Olt, precum şi de la Unitatea 
Specială de Intervenţie pentru 
Situaţii de Urgenţă.

 Astfel, două detaşamente cu 
60 de pompieri şi patru bărci 
pneumatice cu echipaj au fost 
concentrate în zonele afectate, 
pentru a creşte capacitatea de 
intervenţie pentru înlăturarea 
efectelor inundaţiilor, pentru 
salvarea persoanelor şi a 
bunurilor şi  animalelor 
acestora.

text & foto: IGSU

Măsuri dispuse la nivelul Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă
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Pe timpul deplasării, 
detaşamentul de pompieri de 
la ISU Argeş s-a confruntat cu o 
situaţie deosebită. În comuna 
Recea din judeţul Argeş, 
pompierii au fost martorii unui 
accident rutier, în urma căruia 

un copil de 12 ani a fost rănit. 
Fără să ezite, salvatorii s-au 
oprit şi au intervenit, folosind 
trusa medicală din dotare, 
pentru a acorda primul ajutor 
victimei. Prezenţa pompierilor a 
oferit atât sprijin de specialitate, 

cât şi sprijin moral copilului, 
căruia colegii noştri i-au fost 
alături până la sosirea unui 
echipaj al ambulanţei.

Şi pentru că salvarea oamenilor 
din situaţii critice, uneori la 
limită, este profesia, crezul 
şi menirea lor, pompierii au 
dovedit încă o dată că aceasta 
nu este doar o meserie.
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În data de 27 aprilie, Compania 
KAF GDA «Scorpionii Roșii” a 
organizat în unul din satele 
aflate în aria de responsabilitate 
o misiune de distribuire HA 
(humanitarian aids – ajutoare 
umanitare).

Acțiunea a fost desfășurată 
în cooperare cu militari din 
Compania „Arrow Heads” din 
armata Statelor Unite și a fost 
supervizată de maiorul Paul 
O’Shea, șeful operațiilor Force 
Protection COMKAF. Acesta a 
declarat că este impresionat 
de profesionalismul militarilor 

români dovedit pe toată 
perioada desfășurării misiunii și 
l-a evidențiat în mod deosebit 
pe caporalul clasa a III-a Ștefan 
Pătru.

Pentru recunoașterea meritelor 
militarului român, maiorul 
O’Shea a înaintat către 
Comandamentul Regional Sud 
propunerea de a i se acorda 
distincția „Hero of the Day”. 
Propunerea a fost acceptată, 
iar în dimineața zilei de 7 
mai, caporalului Pătru i-a fost 
înmânată, din partea conducerii 
RC South, placheta care certifică 

acest titlu. Este cel de-al treilea 
militar craiovean care primește 
această distincție.

Caporalul Ștefan Pătru are 35 
de ani, este căsătorit și are un 
copil. Militar profesionist din 
anul 2003, se află la cea de-a 
cincea misiune externă, după 
alte trei în Afganistan și una 
în Irak. Este absolvent a două 
facultăți: Chimie și Management 
Financiar-Contabil. A mai 
fost decorat în anul 2009 cu 
Emblema de Onoare a Statului 
Major General.

„Scorpion Roșu” desemnat 
„Eroul zilei” în Afganistan

text&foto: locotenent George TĂNASE
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