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Am revenit după o pauză în care am pregătit o serie 
de schimbări. Pe unele le puteți vedea în acest 
număr, însă o mare parte le veți întâlni în numerele 
viitoare. 

Un lucru nu s-a schimbat și nici nu se va schimba: 
subiectele pe care le găsiți în paginile revistei 
Tactica.  Ca și până acum, revista va fi o poartă către 
lumea militară. 

În această lume vă reîntâlniți cu vânătorii de 
munte români, care sunt gazde și parteneri de 
antrenamente pentru o unitate de pușcași marini 
americani din Black Sea Rotational Force. În cadrul 
unui nou modul Platinum Lynx 15.1, desfășurat 
la Vatra Dornei, s-au întâlnit militari din Brigada 
61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu” 
și pușcașii marini din Compania Armament a 
Batalionului  2/Regimentul 2 Infanterie Marină al 
SUA. 

Veți cunoaște și o parte din luptătorii Serviciului 
pentru Acțiuni Speciale din Constanța, pe care 
i-am însoțit de-a lungul unei zile de antrenament. 
Puteți afla cum își petrec „o zi la birou” polițiștii 
constănțeni și cum se antrenează pentru a fi mereu 
pregătiți pentru misiunile pe care le efectuează. 

Am ajuns și pe mare, alături de scafandrii români și 
americani, care, în cadrul exercițiului  multinațional 
Eurasian Partnership Dive 14, au împărtășit din 
cunoștințele lor despre procedurile și standardele 
NATO și partenerilor participanți, națiuni partenere 
pentru pace, cum a fost România până în momentul 
aderării din 2004. 

Acestea fiind spuse, vă urez lectură plăcută, și, dacă 
v-a plăcut revista, ne puteți urmări și online. Și, 
bineînțeles, recomanda și celor pasionați de lumea 
militară!

Marcella Drăgan

cu forțe proaspete
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Păstorul Lazăr Bozga şi respectul 
pentru eroii neamului

Un detașament format din militarii 
Batalionului 817 Artilerie ”Petru 
Rareș”, condus de locotenent 
colonel Octavian Cioanca, a 
participat la ceremonialul militar 
și religios de la Monumentul 
Eroilor, amplasat pe Vârful Gruiu 
Mare din Munții Dornişoarei, 
parte a ansamblului muntos al 
Călimanilor. 

Lucrarea arhitectonică de 
pe Vârful Gruiul Mare este 
închinată celor 60 de eroi români 
(41 identificați și 19 rămăși 
necunoscuți) căzuți în Primul 
Război Mondial. Ostașii români au 
fost executați de către autoritățile 
militare austro–ungare de la acea 
vreme. Eroii au făcut parte din 
Batalionul 56 Grăniceri. 

În primăvara anului 1917, 

Text: maior Cosmin Rădoaie
Foto la Monumentul de la Gruiu Mare: sergent major Dan Herghelegiu
Foto la Monumentul din localitatea Prundu Bârgăului: plutonier Marius Strat
Divizia 4 Infanterie “Gemina”
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păstorul Lazăr Bozga a descoperit 
groapa comună unde au fost 
înmormântați cei 60 de militari 
români a căror vieți au fost luate 
mișelește. Osemintele au fost 
scoase la suprafață de topirea 
zăpezii și de ploile primăverii 
anului 1917. Mai întâi, Lazăr 
Bozga a îngropat rămășitele 
pământești ale eroilor români 
și a așezat o troiță care să le 
poarte amintirea. Apoi, în anul 
1986, a ridicat un mic monument 
comemorativ din piatră pe care a 
scris „60 de Ostași Români Căzuți 
Pentru Patrie”. 
În 2005, sub grija Înalt Prea 
Sfinției Sale Bartolomeu Anania, 
s-a ridicat edificiul actual. Cei 41 
de eroi identificați au fost din 
Vatra Dornei, Dorna Candreni, 
Poiana Ştampei şi Fălticeni. 
Identificarea s-a făcut de către 
medicii militari care, în perioada 
1916-1918, s-au aflat în Spitalele 
de campanie de la Dornişoara şi 
Tihuţa. 
De zeci de ani, în fiecare an, 
odată de Ziua Eroilor Neamului 
și a doua oară la sfârșitul lunii 
august, familia celui care a fost 
Lazăr Bozga, alături de alți oameni 
ai locului urcă cei 1800 de metri 
ai Vârfului Gruiul Mare pentru a 
aduce prinosul și recunoștința 
celor prezenți față de eroii de ieri.
Totodată, în vederea omagierii 
Zilei Eroilor Neamului, militarii 
Batalionului 817 Artilerie „Petru 
Rareș”, alături de reprezentanți 
ai autorităților publice locale, au 
organizat o serie de manifestări 
de comemorare și la Monumentul 
Eroilor din localitatea Prundu 
Bârgăului.
E datoria noastră să-i omagiem 
pe toți ostașii care, de-a lungul 
istoriei, au luptat pentru libertate, 
unitate națională și integritate 
teritorială și i-au slujit cu 
devotament pe români. Pentru ei, 
datoria față de ţară, sub Drapelul 
tricolor, a reprezentat țelul 
suprem.

www.revistatactica.ro

www.revistatactica.ro


#7 8

iN tereN iN tereN iN tereN iN tereN

Black Sea 
Rotational 

Force 

Platinum 
Lynx 15.1

Text & foto: Marcella Drăgan
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Exercițiul 
multinațional Black 
Sea Rotational Force 
Platinum Lynx 15.1, 
exercițiu cu trupe 
în teren, cu trageri 
de luptă, a devenit 
un prilej pentru 
vânătorii de munte 
români și pușcașii 
marini americani de a 
se instrui în comun.

Cel mai recent modul, găzduit de 
Batalionul 17 Vânători de Munte 
„Dragoș Vodă” și desfășurat în 
munții Rarău și Pasul Rotunda, 
a reunit militari din Brigada 61 
Vânători de Munte „General Virgil 
Bădulescu” - Batalioanele 22 
Vânători de Munte „Cireșoaia” din 
Sfântu Gheorghe și 24 Vânători 
de Munte „General Gheorghe 
Avramescu” din Miercurea Ciuc 
și pușcașii marini din Compania 
Armament a Batalionului  2/
Regimentul 2 Infanterie Marină al 
SUA. 

www.revistatactica.ro
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Timp de aproape o săptămână, 
militarii celor două state 
partenere s-au pregătit în comun, 
împărtășindu-și cunoștințele 
despre armamentul și tehnica 
din dotarea proprie, proceduri 
și tehnici specifice luptei în 
masivele montane, deplasarea 
în teren muntos împădurit. În 
ultima parte a exercițiului care a 
presupus apărarea unui punct de 
sprijin, vânătorii de munte români 
și pușcașii marini americani 
s-au antrenat cot la cot, formând 
echipe mixte cu care au pregătit 
și dus operațiile de apărare. La 

acțiunea de dare a contraatacului 
în vederea refacerii apărării, au 
fost implicate și elicoptere de la 
Baza 95 Aeriană „Erou căpitan 
aviator Alexandru Șerbănescu” 
din Bacău.

Astfel, în prima zi a exercițiului, 
militarii s-au familiarizat cu 
gradele militare, tehnica și 
armamentul din dotarea celor 
două armate. În cea de a doua zi, 
în care a început efectiv instruirea, 
pușcașii marini americani au 
făcut cunoștință cu muntele și 
pregătirea alpină. Ajunși în  Munții 
Rarău, aceștia s-au familiarizat 

www.revistatactica.ro
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cu echipamentul specific 
alpinismului militar, apoi au 
învățat de la vânătorii de munte 
tehnici și procedee moderne 
de cățărare liberă, escaladare 
și coborâre în rapel, transportul 
pe funicular al răniților și 
echipamentului militar.

Următoarele două zile au fost cele 
mai așteptate, atât de militarii 
americani cât și de cei români, 
pentru că au fost cele în care s-au 
desfășurat exercițiile cu trageri 
de luptă și marșurile montane, 
fiecare dintre batalioanele de 
vânători de munte preluând o 

parte din militarii americani. 

Am însoțit vânătorii de munte din 
Batalionul 24 „General Gheorghe 
Avramescu” din Miercurea Ciuc, 
alături de care am efectuat în 
prima zi marșul de instrucție 
în Munții Rodnei, către lacul 
glaciar Lala și Vârful Ineu. Am 
fost conduși de plutonierul-
major Nicolae Olar din Batalionul 
17 Vânători de Munte din Vatra 
Dornei, care ne-a ghidat în cei 
15 km ai traseului. Noi am atins 
altitudinea de 1.815 m a Lacului 
Lala, iar militarii Batalionului 22 

www.revistatactica.ro
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Vânători de Munte „Cireșoaia” din 
Sfântu Gheorghe, care au făcut 
traseul în ziua următoare, au ajuns 
în Vârful Ineu, la cota 2.279 m. 

Cea de-a patra zi a exercițiului a 
adus militarii români și americani 
în Poligonul Rotunda, pentru 
desfășurarea unui exercițiu în 
teren cu trupe și trageri de luptă. 
Urmând un scenariu ipotetic, 
militarii unei companii de sprijin 

au executat trageri cu aruncătorul 
calibru 120 mm, lor alăturându-
li-se plutonul de aruncătoare 
81 mm al pușcașilor marini. S-a 
continuat cu introducerea în 
luptă a cercetașilor, prin desant 
realizat din elicopterele IAR 330 
Puma SOCAT. Acești militari au 
executat securizarea unui punct 
de comandă, instalarea posturilor 
de observare și a siguranței 
înaintate. A urmat apoi instalarea 
dispozitivului de luptă și 
organizarea punctului de sprijin. 

www.revistatactica.ro
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elicopterele Bazei 95 întorcându-
se pentru a ataca pozițiile 
inamice. În acest timp, pușcașii 
marini au executat manevre 
pentru a opri și nimici inamicul 
pătruns în dispozitivul de apărare. 
După blocarea acestuia, militarilor 
americani li s-au alăturat vânătorii 
de munte îmbarcați pe MLVM, 
pentru realizarea contraatacului 
final. Ultimul punct a inclus din 

Cu ajutorul cailor companiei 
hipo, din cadrul Batalionului 22 
VM „Cireșoaia”, s-a desfășurat 
transportul samarizat al 
aruncătoarelor de grenade AG-9 
și al aruncătoarelor de calibru 82 
mm și s-au ocupat pozițiile de 
tragere, executându-se foc asupra 
pozițiilor inamice. Românilor li 
s-au alăturat aruncătoarele de 
81 mm și 60 mm ale pușcașilor 
marini, care acopereau flancurile 
companiei de vânători de munte. 
A fost solicitat sprijin aerian, 

www.revistatactica.ro
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nou elicopterele Bazei 95, care 
au intervenit de această dată 
într-o misiune MEDEVAC, având ca 
scop evacuarea răniților din zona 
desfășurării luptelor, acțiune care 
a încheiat exercițiul în teren. 

Dacă pentru militarii români 
antrenamentele în zone muntoase 
nu sunt ceva neobișnuit, pentru 
pușcașii marini americani 
ele au reprezentat o noutate, 
o experiență care le-a dat 
posibilitatea de a învăța lucruri 
noi, dar și de a împărtăși din 
cunoștințele lor. ”Mulți dintre 
pușcașii marini au învățat de 
la militarii românii tehnicile 
de cățărare pe stâncă, rapelul, 
tiroliana, dar și modalități de 
deplasare specifice zonelor 
muntoase. De asemenea am 
arătat tactici specifice infanteriei 
mecanizate. La rândul nostru le-
am arătat manevrele noastre 
de război și am împărtășit 
tehnicile de executare a focului”, 
spunea, la sfârșitul exercițiului, 
căpitanul Matthew Deffenbaugh, 
comandantul Companiei 
Armament din Batalionul 2/
Regimentul 2 Infanterie marină al 
SUA.

Ultima zi a exercițiului a reunit 
toți militarii participanți, însă nu 
pentru antrenamente, ci pentru un 
program cultural, care le-a arătat 
câteva din atracțiile Bucovinei: 
Salina Cacica, Mănăstirea 
Moldovița și Muzeul internațional 
al ouălor încondeiate din 
Moldovița.  

www.revistatactica.ro
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RARĂU RADICAL 
RACE
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Concursul–maraton 
RARĂU RADICAL RACE 
a avut ca scop principal 
promovarea Bucovinei 
prin implementarea unor 
concursuri anuale de tip 
maraton de mountain bike și 
alergare montană și atragerea 
în zona a unui număr cât 
mai mare de participanți și 
viitori turiști. Concursul s-a 
desfășurat în două etape.

În data de 06 Septembrie  a 
avut loc în masivul Rarău 
concursul RARĂU RADICAL 
RACE, etapa de mountain 
biking, iar în data de 27 
septembrie s-a desfășurat 
etapa de trail running sau 
alergare montana.

Concursul a urmărit 
promovarea, încurajarea 
și dezvoltarea activităților 
sportive în Romania, a 
relațiilor interumane 
bazate pe fair-play și 
respect reciproc, precum 
și promovarea celei mai 
pitorești zone din inima 
Bucovinei, masivul Rarău, 
dar și a traseelor turistice 
marcate și nemarcate care 
împânzesc acest masiv. 
Pentru etapa de mountain 
biking, traseele, cel lung de 
aproximativ 65 de km și cel 
scurt de aproximativ 35 de 
km, au străbătut cele mai 
frumoase zone ale masivului 
Rarău, atingând punctul de 
maxim vertical al vârfului 
Rarău situat la cota de 1651 
m. Pentru etapa trail running 
au fost alese tot două trasee, 
cel lung având aproximativ 
35 de km și scurt în jur de 2 
de km. 

Startul si finalul maratoanelor 
a fost în Piața Centrala 
din orașul Câmpulung 
Moldovenesc, unde s-a 
desfășurat și Festivitatea de 
Premierea. 

Fotoreportaj de Ovidiu Stefeliga

Îl puteți urmări pe Facebook sau pe 
blogul personal, Bucovina, altfel

www.revistatactica.ro
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Serviciul pentru 
Acțiuni Speciale 

Constanța

Se pregătesc mult, 
din greu, dar cu 
plăcere. Aceasta ar 
putea fi concluzia 
la care se ajunge 
la sfârșitul unei 
zile petrecute 
alături de luptătorii 
Serviciului pentru 
Acțiuni Speciale 
din cadrul 
Inspectoratului 
Județean de Poliție 
Constanța. 

Text & foto: Marcella Drăgan
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Ziua de antrenament începe dis 
de dimineața, cu o sesiune de 
alergare prin care se urmărește 
creșterea rezistenței luptătorilor. 
Tocmai de aceea, uneori acest 
antrenament se face cu tot 
echipamentul din dotare. Se 
continuă pregătirea fizică în sală, 
unde se face o scurtă încălzire, 
o etapă de gimnastică pentru a 
pregăti corpul pentru efortul care 
urmează. Nu lipsesc exercițiile 
cardio care au un rol foarte 
important. Este ales boxul, folosit 
atât pentru cardio, cât și pentru 
autoapărare, „te învață să lovești 
foarte bine, cumulat cu o condiție 
fizică bună și o rezistență mare” 
după cum spune unul dintre 
luptători. S-a continuat cu o parte 
tehnică de lovituri la saci, eschive, 
piruete, anduranță pe forță, pe 
serie de lovituri. 

După o pauză de câteva 
minute pentru schimbarea 
echipamentului, se trece la 
antrenamentul de arte marțiale. 
Sunt efectuate lovituri, imobilizări, 
urmărindu-se o complexitate cât 
mai mare a exercițiilor, punându-
se accent pe tehnicile de brațe și 
de picioare.

De cele mai multe ori infractorii 
sunt înarmați, cuțitul fiind una 
dintre cele mai periculoase 
arme pe care aceștia o folosesc, 
tocmai de aceea luptătorii fac 
antrenamente și pentru apărarea 
împotriva acesteia, dar și a altor 
obiecte care pot fi folosite ca 
arme. Fiecare tip de antrenament 
executat este condus de un alt 
luptător, fiecare având o pregătire 
sau experiență în domeniu.  

Odată încheiată pregătirea fizică, 
se trece la pregătirea tactică. 
Aceasta se realizează într-un 
loc special amenajat, care oferă 
atât spațiul necesar pentru 
exercițiile care implică vehicule, 
cât și o replică a unei case pentru 
realizarea antrenamentelor 
specifice. 

www.revistatactica.ro
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În primul scenariu urmat de 
polițiști se cunoaște doar faptul 
că într-o casă se află o persoană 
suspectă, fără a se avea alte 
detalii despre aceasta. Nu se știe 
dacă este sau nu înarmată, dacă 
se află sub influența alcoolului 
sau a altor substanțe și nici locul 
unde se ascunde în casă. Pentru 
ca antrenamentul să fie cât mai 
aproape de situația întâlnită în 
teren, unul dintre colegi joacă 
rolul infractorului, fiind de această 
dată înarmat cu un cuțit. 

Echipa se aproprie de locuința 
în cauză și în momentul părăsirii 
mașinii se organizează în 
formația de intervenție, luptătorii 
protejându-se în spatele scutului. 
„Se pătrunde în casă și se periază, 
se scotocește, cu asigurările de 
rigoare, până se găsește persoană 
suspectă, se imobilizează, se 
încătușează, se percheziționează, 
se conduce afară și se predă”, 
spune pe scurt unul dintre 
polițiști, descriind exercițiul. 

Ceea ce pare o simplă înșiruire, 
se transpune în teren în acțiuni 
executate cu mare atenție și 
concentrare, dar și rapiditate, 
dovadă a exersării lor aproape în 
fiecare zi. Fiecare luptător știe ce 
are de făcut și care este rolul lui 
în echipă. Prin comenzi scurte, de 
multe ori doar semne, întreaga 
casă este verificată, iar infractorul, 
care atacă polițiștii în momentul 
în care îi este descoperit 
ascunzișul, este repede imobilizat 
și dezarmat. 

Urmează al doilea exercițiu, 
de data aceasta desfășurat la 
exterior, fiind vorba de spre 
o interceptare în trafic. Cu un 
singur coleg care să joace rolul 
infractorului, se merge pe varianta 
unui singure persoane în mașină, 
însă aceleași reguli se aplică și în 
cazul mai multor persoane. 

Autovehiculul suspect este blocat 
și echipa se aproprie în formație 
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și mereu atentă la mișcările 
persoanei suspecte, pentru a 
asigura siguranță luptătorilor. 
Infractorul este scos din interiorul 
mașinii, imobilizat, încătușat și 
percheziționat. 

În cel de-al treilea exercițiu 
scenariul este același, dar echipei 
SAS i se alătură și câinele de 
serviciu, un ciobănesc botezat 
Nun. În general patrupedele 
sunt folosite când se intervine 
la infractori periculoși, care au 
obiceiul de a ataca luptătorii. 
Oricât de agresivi ar fi, aceștia se 
potolesc destul de repede în fața 
uni câine, reducând riscurile la 
care sunt expuși luptătorii. 

Serviciul pentru 
Acțiuni Speciale 
Constanța are 
următoarele atribuții:

* execută, independent 
sau la ordin, intervenții și 
acțiuni polițienești pe timp 
limitat, în zone și medii 
cu potențial criminogen 
ori cu infracționalitate 
ridicată pentru prevenirea 
și combaterea săvârșirii 
infracțiunilor cu violență; 

* participă cu efective la 
întărirea dispozitivelor de 
ordine de pe raza localităților 
județului, în zone cu 
criminalitate ridicată; 

* la ordin, intervine operativ 
în zonele și cartierele în 
care s-au comis infracțiuni 
flagrante grave (răpiri, 
omucideri, atacuri armate, 
evadări), completând 
măsurile inițiale ale polițiilor 
municipale și orășenești din 
cadrul inspectoratului; 

* participă împreună cu alte 
efective la executarea raziilor 

și acțiunilor polițienești.

www.revistatactica.ro

www.revistatactica.ro


#7 22

iN tereN iN tereN iN tereN iN tereN

Eurasian Partnership 
Dive 14

Text & foto: Marcella Drăgan

Exercițiul multinațional Eurasian Partnership Dive 14 desfășurat 
la Constanța a dat posibilitatea celor peste 80 de scafandri din 

Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, România, SUA și Ucraina să 
execute scufundări reale, în raioanele maritime Constanța.
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Condus de scafandrii militari 
români, exercițiul are două 
secțiuni, partea de EOD 
desfășurându-se la bordul 
vedetei militare de intervenție 
cu scafandri “Venus”, iar partea 
de scafandri de mare adâncime 
la bordul nava de intervenție 
„Grigore Antipa”. 
Ideea exercițiului, așa cum explica 
domnul căpitan comandor Adrian 
Onțică, comandantul scafandrilor 
de luptă EOD, ”este de a arăta 
partenerilor participanți, națiuni 
partenere pentru pace, cum a 
fost România până în momentul 

aderării din 2004, care sunt 
procedurile NATO. Aflate la 
început de drum pe această cale, 
armatele țărilor aspirante vor 
trebui să schimbe un sistem întreg, 
de la mentalitate la modul de 
organizare. Prin acest exercițiu, 
împreună cu militarii americani, 
arătăm partenerilor procedurile 
noastre. Ei vor vedea echipamentul 
și modul de utilizare al acestuia, 
și procedurile noastre, care sunt la 
standarde NATO, apoi se vor duce 
la ei în țară și vor începe, la rândul 
lor, să împărtășească colegilor 
din cele experimentate aici. 
Scafandrii învață în primul rând 

să schimbe mentalitatea și modul 
de a gândi, învață ce înseamnă 
o structură NATO de scafandri, 
echipamentele pe care noi le 
utilizăm, acest lucru se face la nivel 
practic, obțin informații care vor 
fi utile atunci când ajung înapoi 
în țara lor, despre dotare, mod de 
antrenamente, standarde care 
trebuie modificate, unele dintre ele 
fiind deja în proces de schimbare.” 
În prima secțiune a exercițiului, 
scafandrii statelor invitate, sub 
îndrumarea și verificarea celor 
români și americani, organizați 
în echipe mixte, au putut 
exersa procedurile de căutare, 
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descoperire și neutralizare a unui 
dispozitiv exploziv improvizat, 
dar și de căutare, cercetare, 
filmare și fotografiere subacvatică 
a acestora și a altor structuri 
imerse. Astfel scafandrii au 
început cu o căutare în jurul navei 
pentru a descoperi diapozitivele 
explozibile, au efectuat marcarea 
acestora și apoi au intervenit cu 
un disruptor pentru neutralizare. 
Partea a doua a exercițiului a 
fost un antrenament în scopul 
perfecționării lucrului cu scule 
hidraulice subacvatice, după cum 
explica domnul căpitan comandor 
Cocea Laurențiu, comandant 
secție scafandri mare adâncime. 
”Fiecare echipă de scafandri mixtă 
a coborât la adâncimea de lucru, 
care astăzi a fost la 25-30 de metri, 
acolo au o flanșă pe care sunt 
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înșurubate niște piese, pe care 
trebuie să le desfacă, pentru a se 
familiariza cu utilizarea acestor 
unelte. Apoi se va trece la o doua 
serie de scule hidraulice, incluzând 
aici picamer, polizor și drujbă 
subacvatică.”
Din partea partenerilor americani, 
Lcdr. Rob McGregor, cel care 
s-a ocupat de organizarea 
exercițiului, a declarat la finalul 
acestuia că Eurasian Partnership 
Dive este foarte important 
pentru Marina Americană, oferind 
posibilitatea de a colabora la nivel 
profesional partenerii și aliații, 
pentru a înțelege cum operează 
fiecare și cum pot lucra mai bine 
pe viitor. ”Organizarea unui astfel 
de exercițiu presupune un pic de 
muncă, dar la final, când totul 
este perfect și participanții își 
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pot împărtăși experiențele, rolul 

meu devine nesemnificativ, în 

comparație cu beneficiile aduse de 

colaborarea cu aliații noștri.” 

La Eurasian Partnership Dive 

au participat, cu rol de suport, 

ambarcațiunile rapide „Fulgerul” 

1 și 2, air participanții au avut la 

dispoziție și Laboratorul Hiperbar 

al Centrului de Scafandri, singura 

structură din regiune dotată cu o 

barocameră.

www.revistatactica.ro

www.revistatactica.ro


iN tereN iN tereN iN tereN iN tereN tactica tactica

www.revistatactica.ro

urmăriți  revista
 

apăsați pe simboluri pentru  
a accesa pagina dorită

www.revistatactica.ro
https://www.facebook.com/RevistaTactica
https://www.linkedin.com/company/revista-tactica
https://twitter.com/RevistaTactica


tactica tactica

www.revistatactica.ro

www.revistatactica.ro

