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E sfârșit de an și mulți dintre noi fac acum tot felul de 
bilanțuri. Dacă ar fi să le urmez exemplu nu aș ști de unde să 
încep. Și nici unde să termin. S-au adunat într-un an o mulțime 
de oameni minunați, care se dedică în fiecare zi țării și nu cer 
prea multe, pentru că asta le este meseria, misiunea. Se bucură 
de fiecare apreciere pe care publicul, noi civilii, le-o arătăm. Le 
dă putere, curaj, forțe noi, îi ajută să meargă mai departe. 

Și îmi permit să vă împărtășesc un mic secret. Încercați să 
uitați de probleme, de vremea de afară, de aglomerație 
sau trafic și veniți alături de militarii, polițiștii, pompierii, 
jandarmii atunci când vă invită să le fiți alături la sărbători 
naționale, zile ale armelor sau alte evenimente importante 
pentru fiecare unitate. Voi, publicul, le răsplătiți efortul 
depus în zeci sau sute de ore de antrenament pentru ca 
fiecare eveniment să fie perfect. Veți fi găsit, în multe dintre 
materialele din revistă, răspunsuri precum „aprecierea 
oamenilor” „aplauzele”, „zâmbetele celor mici” date de acești 
oameni când au fost întrebați despre satisfacția muncii pe 
care o fac. Veți găsi aceste cuvinte și în materialul dedicat 
Regimentului 30 Gardă. 

Aceleași cuvinte de mulțumire, primite de data aceasta de 
la oamenii pe care i-au ajutat, le dau putere și pompierilor, 
precum celor din Vatra Dornei, alături de care am descoperit 
tainele focului. 

Și tot din inima Bucovinei am plecat alături de vânătorii de 
munte dorneni în alergare către Bistrița, am trecut Pasul Tihuța 
și am predat ștafeta Stele pentru Veterani, militarilor ardeleni 
ca să o poarte mai departe, până la Alba Iulia, la Marea Unire. 
Un efort făcut de militari nu pentru ei, ci pentru colegii lor 
răniți în misiuni, un efort pe care îl puteți susșine și voi 
urmărind grupul Invictus.

Alte cuvinte de mulțumire vă aduc eu vouă, celor care 
citiți revista Tactica, pentru că îmi sunteți alături și pentru 
încurajările voastre. 

Vă doresc Sărbători Fericite, an 2015 plin de împliniri pe toate 
planurile, sănătate și bucurie alături de cei dragi!

La mulți ani!

Marcella Drăgan

cuvinte de mulțumire

www.revistatactica.ro
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A fost testat prototipul transportorului 
blindat pentru trupe 8×8

Miercuri, 26 noiembrie, în Poligonul Jegălia a 
fost testat prototipul transportorului blindat 
pentru trupe 8×8 (TBT 8×8) în scopul stabilirii 
funcționalității scaunelor și a sistemului de centuri 
de siguranță la explozia unei mine (echivalentul a 
8 kg de TNT), precum și dinamica manechinului în 
interiorul vehiculului.
 În funcție de rezultatele obținute în urma acestui 
test și de suportul financiar pentru ducerea la 
bun sfârșit a programului, se vor face eventualele 
corecții, iar până la omologare, etapele următoare 
vor viza partea de drive-line (motor, cutie de viteze, 
punți etc.) și sistemul de armament. Testările 
operaționale la trupe vor reprezenta ultimul pas.

Maior Ion Adrian CURIMAN  
Revista Forțelor Terestre

www.revistatactica.ro

„Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii 
Militare (ACTTM) și-a adus contribuția sa în partea de 
cercetare și testare a echipamentelor, de proiectare 
a părții de protecție și a poziționării scaunelor. Pe 
baza informațiilor culese în urma ultimelor testări 
se va genera și poziționarea celorlalte echipamente 
din interior, astfel încât influența asupra personalului 
din transportor să fie minimă”, ne-a declarat 
comandantul ACTTM, colonelul Liviu Coșereanu. 
„Ne dorim ca rezultatele obținute prin simulare 
pe calculator să fie reflectate și în practică. Din 
experiența noastră de până acum, acest lucru s-a 
întâmplat la fiecare testare anterioară.”
Testarea prototipului transportorului amfibiu blindat 
8×8 la explozia unei încărcături echivalente cu 8 kg 
TNT
 Programul TBT 8×8 reprezintă un parteneriat între 
Ministerul Apărării Naționale, reprezentat de ACTTM 
și CN Romarm SA, reprezentat de Uzina Mecanică 
Moreni, care se derulează în baza HG 395/2011.
Transportorul blindat pentru trupe 8×8 trebuie să 
asigure mobilitate sporită pe șosea sau drumuri 
amenajate, în teren și pe apă. De asemenea, trebuie 
să asigure protecția trupelor împotriva schijelor, 
gloanțelor armamentului ușor de infanterie precum 
și împotriva efectelor armelor CBRN. Îmbarcarea-
debarcarea echipajului trebuie să se poată face 
rapid, inclusiv din mișcare. Nu în ultimul rând, 
transportorul trebuie să asigure puterea de foc 
necesară angajării luptei împotriva personalului 
inamic și pentru lovirea țintelor aeriene care zboară 
la mică înălțime.
În cadrul acestui program au fost parcurse până acum 
mai multe etape de realizare a unor prototipuri și 
testare a acestora, iar rezultatele privind protecția la 
gloanțe și mine, conform standardelor NATO (STANAG 
4569), sunt următoarele:
• TBT 8×8 asigură nivelul 2 KE de protecție la gloanțe 
(fără echipare cu blindajul suplimentar);
• TBT 8×8 asigură nivelul 3 KE de protecție la gloanțe 
(echipat cu blindajul suplimentar);
• TBT 8×8 asigură nivelul 3A (sub roată) și 3B (sub 
șasiu) de protecție la mine, din punct de vedere al 
rezistenței la unda de șoc și schije.

http://www.rft.forter.ro/_wsn/2014_4/index.htm
http://www.rft.forter.ro/_wsn/2014_4/index.htm
www.revistatactica.ro
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În lupta cu focul 

Text & foto: Marcella Drăgan

Am, ca orice om, o frică normală de foc, prin urmare ideea de a intra 
într-o cameră închisă, în care este simulat un incendiu, mi-a ridicat 
un puc pulsul. Avea să fie o experiență care m-a făcut să respect și 
mai mult munca pe care o depun pompierii și să înțeleg efortul și 
riscurile pe care și le asumă acești oameni în fiecare zi pentru a fi 
pregătiți cât mai bine atunci când este nevoie de ei. 

www.revistatactica.ro

Cei care m-au primit în echipa 
lor și m-au învățat din secretele 
focului au fost pompierii 
Detașamentului din Vatra Dornei, 
pe care i-am însoțit de-a lungul 
antrenamentelor pe care le fac în 
fiecare zi. 

Ziua a început cu o ședință 
tehnică de pregătire în care se 
urmărește ca tot personalul din 
cadrul subunității să știe exact 
cum se manifestă un incendiu, 
fazele prin care trece focul, 
de la faza de inițiere  până la 
cea de ardere generalizată și 
fenomenele care au loc pe 
parcursul incendiului, în primul 
rând pentru a-și lua măsurile de 

Detașamentul de  
Pompieri Vatra Dornei

www.revistatactica.ro
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protecție individuală și pentru 
a putea lupta cu focul. Partea 
teoretică este urmată de partea 
practică, desfășurată în camera 
de studiere a focului, unde 
se încearcă realizarea întregii 
evoluții a focului, de la inițiere 
până la regresie. 

Alături de echipa pe care aveam 
să o însoțesc de-a lungul zile, am 
luat parte la ședința tehnică, unde 
a fost făcut planul camerei de 
ardere. A fost prezentată așezarea 
materialelor care vor fi aprinse și 
locul fiecărui participant, pompier 
sau în cazul meu, jurnalist. Au fost 
explicate pe rând poziția, rolul 
și acțiunile în detaliu a fiecărui 
servant, și a celor care oferă 
suport, echipele secundare și 
SMURD. Dat fiind faptul că lângă 
focar au fost amplasate diferite 
obiecte, la distanțe diferite de 
foc, pentru a putea fi observate 
procesele prin care acestea trec 
pe durata evoluției focului, a fost 
indicată și poziția acestora.  

După prezentarea amplasării 
obiectelor și personalului în 
camera de studiere a focului, s-a 
trecut la prezentarea regulilor 
care trebuie respectate de către 
participanții la exercițiu. Cum 
aveam să văd și în teren, în 
timpul sesiunii de antrenament 
o singură persoană dă ordinele, 
conducătorul ședinței. El trebuie 
ascultat de către toată lumea și 
nimeni nu are comandă peste el. 
Mi-au fost explicate, de asemenea, 
comenzile care se dau în timpul 
exercițiului, modul de deplasare 
în camera de studiere a focului, 
modul de comunicare între cei 
prezenți și modul de a reacționa 
în diferite situații, tipul de echipe 
care participă la intervenție și 
în final etapele de evoluție a 
focului, etape pe care aveam să le 
întâlnim în cameră. 

După terminarea părții 
teoretice, am trecut la partea 
practică, începută pentru mine 

www.revistatactica.ro
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cu îmbrăcarea costumului de 
protecție și a echipamentului 
format din mască și tub de oxigen 
și cască. Odată întrați în camera 
de studiere a focului, am putut 
vedea pe rând toate etapele care 
au fost descrise în cadrul ședinței 
teoretice. După inițierea focului, 
următorul pas pe care l-am putut 
observa a fost vaporizarea, care 
are loc în jurul temperaturii de 
100o C, când apă conținută în 
orice material se vaporizează. 

Am putut observa apoi procesul 
de stratificare a fumului, fum 

care ridicat și strâns în partea 
de sus a camerei începe să 
coboare, aranjându-se în straturi 
și stabilizându-se la o înălțime de 
la sol de 80 de cm, numită zonă 
neutră, unde este și cea mai bună 
vizibilitate. 

Piroliza sau descompunerea 
materialelor în gaze a fost 
următorul fenomen pe care l-am 
putut observa, care are  loc în 
jurul temperaturii de 200o C, când 
materialele se descompune în 
gaze. Aceste gaze dau naștere 
următorului fenomen, flame over, 

www.revistatactica.ro
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cunoscut de asemenea și sub 
numele de îngeri dansatori sau 
limbi de foc. În jurul temperaturii 
de 400o C, gazele provenite în 
urma pirolizei s-au ridicat și s-au 
inflamat și am putut vedea pe 
tavan cum au apărut limbi de foc. 
Aceste limbi de foc au crescut 
în intensitate și au început să 
se unească, să se lege între ele, 
venind până deasupra noastră, 
apărând sub forma unor valuri 
de foc, fenomen cunoscut 
sub numele de rollover, fiind 
următorul punct dintr-un incendiu 
pe care pompierii în studiază cu 
mare atenție. 

Acesta este ultima etapă înaintea 
celui mai periculos fenomen 
dintr-un incendiu, și anume flash 
over, care constă în trecerea 
de la arderea localizată la cea 
generalizată, când întreaga 
încăpere ia foc și camera este 
înghițită de flăcări, și are loc la 
temperaturi de peste 600o C. 
Deoarece trecerea de la rollover 
la flash over este una foarte 
scurtă, fiind cuprinsă între 5 și 
15 secunde, cunoașterea fiecărui 
fenomen este foarte importantă, 
iar pompierii pot anticipa aceste 
etape prin lectura focului. Pentru 
aceasta pompierii trebuie să țină 
cont de cinci elemente. 

Primul lucru pe care îl observă 
pompierii când ajung la un 
incendiu este fumul și în funcție 
de culoarea acestuia știu cât de 
încărcat este cu gaze nearse, de 
piroliză, ceea ce oferă informații 
despre cantitatea de combustibil 
din interiorul incendiului și gradul 
la risc la care se expun salvatorii. 
Un alt lucru pe care învață să îl 
citească pompierii este culoarea 
flăcării, care indică aportul de 
oxigen și temperatura focului. 
De asemenea ei se uită după 
numărul de deschideri (ferestre, 

www.revistatactica.ro
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uși) și locul acestora in spațiul în 
care este incendiul. În momentul 
intervenției pompierii nu vor crea 
noi deschideri pentru a nu aduce 
aport de oxigen focului. Un alt 
element luat în considerare este 
căldura, care poate fi aflată în 
funcție de etapele în care se află 
incendiul și fenomenele specifice. 
Un alt indicator sunt sunetele, 
fiecare incendiu fiind însoțit de o 
serie de sunete, precum trosnete 
sau vuiete, care indică gradul de 
pericol. 

Prin citirea acestor elementele 
pompierii pot anticipa etapa în 
care se află incendiul și planul de 
urmat pentru stingerea acestuia. 
De exemplu, dacă ajung în faza de 
flame over pompierii vom putea 
interveni ofensiv, prin începerea 
atacul asupra focarului. Dacă 
au ajuns în faza de rollover vor 
acționa defensiv, vor fi mult mai 
prudenți, acționând cu jeturi de 
răcire și mai multe elemente de 
siguranță. 

Pe lângă pregătirea pentru 
intervenții la stingerea incendiilor, 
pompierii dorneni se pregătesc 
și pentru alte tipuri de intervenții 
la care sunt solicitați, cele mai 
des întâlnite fiind salvarea 
persoanelor (dar și a diferitelor 
animale) căzute în fântâni, 
puțuri și alte spații înguste. În 

www.revistatactica.ro
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cadrul echipelor de salvare se 
lucrează cu trei binomuri (echipe 
de doi servanți), o echipă care 
coordonează, formată dintr-un 
salvator și comandantul echipei 
de intervenție care coordonează 
toate echipele participante la 
intervenție și ale cărui comenzi 
sunt ascultate de către toți 
participanții, și două echipe 
pentru coborârea salvatorului și 
extragerea acestuia și a victimei. 

Tot în cadrul pregătirii se fac și 
autosalvări, care sunt necesare 
în cazul unor incendii la clădiri 

înalte, în cazul surpării casei 
scărilor sau inundării acesteia 
cu fum, când singură cale de 
evacuare este pe fereastră sau 
pe balcon. În aceste condiții, 
cu ajutorul corzilor și a brâielor 
pe care le au în dotare, fiecare 
salvator trebuie să fie pregătit să 
facă autosalvarea și să își ajute 
colegii să se salveze. Se învăță 
coborârea în rapel, recuperarea 
corzii, se repetă tehnica coborârii 
în funicular, folosită în intervenții 
în care sunt găsite victime care nu 
pot fi evacuate pe scări. 

În afara pregătirii specifice 
locului de muncă și pregătirea în 
domeniul armei, cum sunt numite 
oficial antrenamentele pentru 
intervenții la incendii și salvări, 
pompierii dorneni pun accent 
și pe pregătirea fizică, care este 
foarte importantă. Un loc special 
îl au exercițiile pentru creșterea 
capacității motrice, pentru a face 
fața unor intervenții pe perioadă 
îndelungată. Organismul trebuie 
să fie tonifiat și capabil să reziste 

www.revistatactica.ro
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la efort fizic prelungit, mai ales în condițiile lucrului 
cu echipamentul specific, cu aparatul de respirat, 
pentru a putea doza efortul și a putea rezista cu 
butelia de oxigen o perioadă cât mai lungă. 

www.revistatactica.ro
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Cupa Structurilor 
Speciale de  
Intervenție

Text & foto: Marcella Drăgan

www.revistatactica.ro

A patra ediție a competiției Cupa Structurilor Speciale 
de Intervenție urmărește dezvoltarea abilităților de 
intervenție a luptătorilor în situații excepționale. În 
cadrul întrecerii, luptătorii participă la probe de 
anduranță fizică, tragere cu armamentul 
din dotare, îndemânare la 
trecerea diferitelor obstacole 
și gestionarea unor  situații 
extreme, care necesită atenție și 
concentrare deosebită. 

Pentru a putea trece cu succes peste 
aceste probe, competitorii au nevoie de 
o condiție fizică foarte bună, tehnică adecvată de 
abordare a diverselor obstacole, abilități de trăgător, 
memorie, atenție distributivă și, mai ales, spirit de echipă, 
toate laolaltă garantând succesul misiunii în condiții reale 
de intervenție.

www.revistatactica.ro
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Probe de anduranță și 
tactică specifică, trecute 
cu brio de luptătorii de 
intervenție 
În prima etapă a celei de-a patra 
ediții a Cupei Structurilor Speciale 

de Intervenție s-au întrecut 47 
de echipe formate din luptători 
ai structurilor de intervenție din 
cadrul Poliției Române, alături de 
echipe ale Jandarmeriei Române 
și Serviciului Român de Informații. 
Luptătorii au trecut probe de 

îndemânare, de depășit obstacole, 
în condiții de dificultate sporită, 
trebuind să facă față unor situații 
ce implică concentrare și efort 
fizic intens.  Probele de  anduranță 
și tactica specifică de intervenție 
s-au desfășurat atât pe uscat, cât 

www.revistatactica.ro
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și pe apă, participanții simulând 
modalități de intervenție în 
situații de urgență (cercetare, 
căutare, salvare, transportul 
accidentaților, recuperarea 
unor obiecte), înot aplicativ 
(recuperarea unor obiecte de pe 
luciul apei, executarea de trageri 
cu arme de foc în ținte aflate 
pe apă). Au efectuat simulări a 
unor situații reale, pe parcursul 
cărora luptătorii au avut misiunea 
de a transporta ostatici în teren 
accidentat sau de a recupera 
substanțe radioactive și de a 
le depozita în perimetre de 
siguranță. 

Totodată, luptătorii au avut de 
parcurs, contra cronometru, trasee 
tactice, costând în traversarea 
unor poduri improvizate la 
înălțime, au coborât cu tiroliană, 
executând și coborâri în rapel pe 
frânghii.

Trageri de precizie
A doua zi a competiției Cupa 
Structurilor Speciale de 
Intervenție a reunit cele 47 de 
echipe de luptători ai structurilor 
de intervenție din cadrul Politiei 
Romane, alături de echipe 
ale Jandarmeriei Romane și 
Serviciului Roman de Informații, 
în poligonul de antrenament și în 
baza de pregătire din Băneasa.

Aici, luptătorii au avut de efectuat 
trageri de precizie, cu armamentul 
din dotare, după parcurgerea unor 
trasee complexe și dificile, care 
le-au pus la încercare capacitatea 
de efort fizic. Astfel, competitorii 
au avut de escaladat, contra 
cronometru, diferite platforme, la 
înălțime, iar la sol au fost nevoiți 
să se strecoare printre porticuri 
de gimnastica, amplasate pentru a 
spori dificultatea exercițiilor.
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Totodată, spiritul de echipă a fost 
un element esențial în reușita 
parcurgerii probelor în cel mai 
scurt timp. Sarcinile au fost astfel 
strategic împărțite, în cadrul 
fiecărei echipe, unii luptătorii 
având de înlăturat obstacole de 
pe traseu, iar cel mai bun trăgător 
al echipei fiind desemnat să 
execute focuri de armă în țintele 
cele mai dificile.

Astfel, luptătorii și-au demonstrat 
capacitatea de concentrare, ochire 
și țintire cu arma, după ce au fost 
puși în situații care necesită efort 
fizic deosebit.

Probele au fost trecute cu succes 
de competitori, care și-au folosit 
la maxim puterea și rezistența 
fizică, tehnica de abordare a 
diverselor obstacole și abilitățile 
de trăgător.

Ultima zi a concursului organizat 

de Poliția Română a constat în 
parcurgerea unor probe fizice 
cu un ridicat grad de dificultate, 
în regim de viteză susținută, 
pe distanța de peste șase 
kilometri, în Pădurea Comana, 
din județul Giurgiu. Echipe 
de luptători ai structurilor de 
intervenție din cadrul Poliției 
Române, Jandarmeriei Române și 
Serviciului Român de Informații 
s-au întrecut în probele de 
anduranță și orientare în teren.

Această ultimă zi a fost și cea 
mai solicitantă din punct de 
vedere fizic pentru echipele 
înscrise în concurs, care au avut 
de parcurs, contra cronometru, 
un traseu tactic prestabilit, în 
teren împădurit și cu diferențe 
semnificative de nivel. Pe 
parcursul celor peste 6 km. ai 
traseului, luptătorii parcurs 
secțiuni care au presupus 
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deplasarea ghemuită, simulând trecerea pe sub 
anumite obstacole. De asemenea, au transportat în 
mod coordonat elemente voluminoase. 

În continuare, au escaladat o pantă abruptă, la capătul 
căreia trebuiau să recupereze un steag aflat în vârful 
unui copac. Pentru obținerea acestuia, echipele au 
format piramide umane, reușind astfel să ajungă la 
înălțimea necesară pentru obținerea obiectului-țintă.  

Totodată, traseul a presupus și transportarea, în 
teren accidentat, pentru câteva sute de metri a 
unei persoane presupus rănite și imobilizate. 
Pentru parcurgerea traseului în cel mai scurt timp 
a fost nevoie de coordonare, spirit de echipă și de 
capacitate de concentrare, în condiții de efort fizic 
extrem și susținut. 
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Câștigătorii Cupei Structurilor Speciale 
de Intervenție
După trei zile de concurs, în cadrul unei ceremoniei 
care a avut loc la Academia de Poliție ,,Alexandru 
Ioan Cuza” din București, echipa formată din polițiști 
ai S.A.S. Galați a fost desemnată câștigătoarea Cupei 
Structurilor Speciale de Intervenție ediția 2014. 
Pe podium au mai urcat echipele S.A.S. București și 
S.A.S. Buzău, câștigătoare ale locului doi, respectiv 
trei. Pe locul patru s-a clasat echipa S.A.S. Timiș, iar 
locul cinci a fost ocupat de echipa S.R.I..

www.revistatactica.ro


#8 p22

iN tereN iN tereN iN tereN iN tereN

Sânge Praf Glorie
Regimentul 30 Gardă 

„Mihai Viteazul”

Text & foto: Marcella Drăgan

Sunt cunoscuți pentru drill team, 
reprezentare care atrage publicul 

de toate vârstele în jurul lor la 
orice eveniment la care participă 
și care, de cele mai multe ori, este 
sinonim cu numele Regimentului 
30 Gardă „Mihai Viteazu”. Însă 

misiunile militarilor din Regiment 
sunt mult mai multe și mai extinse. 

www.revistatactica.ro

Așa cum se arată și în prezentarea oficială, printre 
misiunile efectuate de Regiment se numără 
organizarea și executarea de ceremoniale și onoruri 
militare la nivelul Președinției, Parlamentului, 
Guvernului, Ministerului Apărării Naționale, al 
categoriilor de forțe armate, precum și alte activități 
de reprezentare, cu diferite ocazii. De asemenea, se 
asigură paza permanentă la Mormântul Ostașului 
Necunoscut, precum și ceremonialele militare 
desfășurate la acest monument și asigurarea pazei 
unor obiective centrale ale Ministerului Apărării 
Naționale. Atunci când este necesar militarii 
Regimentului participă la limitarea și înlăturarea 
efectelor în cazul unor accidente majore și 
calamități naturale și instruirea militarilor pentru 
îndeplinirea acestor misiuni. 
O componentă importantă a activității ofițerilor, 
subofițerilor, soldaților si gradaților voluntari o 
constituie executarea ceremoniilor și onorurilor 
militare prilejuite de vizita în țara noastră a 
șefilor de stat, a înalților demnitari străini, șefi de 
guvern, personalități diplomatice, oficialități laice 
și ecumenice. De asemenea militarii au executat 
misiuni în afara teritoriului național, precum cele 
la manifestările dedicate memoriei celor 2 400 
de prizonieri români care și-au găsit sfârșitul 
pe teritoriul Alsaciei în primăvara anului 1917, 
prilejuite de întâlnirile anuale ale membrilor 
coloniilor românești din Franța, Germania, Elveția și 
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Luxemburg; manifestări dedicate 
aniversării Republicii Italia, 
Republicii Franceze, manifestări 
dedicate căderii redutei Plevna 
din Republica Bulgaria. 
Misiuni la care sunt foarte 
apreciați pentru prezența 
deosebită, așa cum aveau să îmi 
spună și o parte dintre militarii pe 
care i-am întâlnit în vizita mea la 
Regiment. Momentul a fost unul 
cât se poate de potrivit, cu doar 
două zile înaintea unei sărbători 
naționale pentru care militarii 
își prelungiseră perioada zilnică 
de antrenamente. „Pregătirea 
zilnică include, pe lângă instrucția 
obișnuită care se face în orice 
unitate militară, și pregătirea 
specifică, antrenamentele 
speciale pentru drill team sau 
pentru pregătirea unor misiuni. 
Antrenamentul se face cam 5 ore 
pe zi, atunci când situația o cere, 
fiind vorba despre zilele dinaintea 
unor misiuni care includ și drill 
team-ul, așa cum este și cazul 
acesteia, spune soldatul Lucian 
Știrbu Lucian, unul dintre militarii 
din drill team. Tot el recunoaște cu 
mândrie, că „pregătirea este grea 
doar dacă nu te implici, dacă nu te 
atrage, dacă îți place și ești atras, 
atunci este ușor.”
Sunt cuvinte spuse în scurta 
pauză luată din cauza ploii, 
o rupere de nori care pentru 
câteva zeci de minute acoperise 
totul cu o perdea de apă, făcând 
fizic imposibil continuarea 
antrenamentului. Și, deși 
începuseră pregătirea de la prima 
oră, nici unul dintre militari nu 
părea prea bucuros de pauză. Mi 
se spune că rezultatul, evoluția lor 
cât mai bună este mai importantă 
decât munca și eforul depus, 
„atunci când ești la o misiune și 
te văd oamenii din afara unității 
sau din afara sistemului este 
plăcut să fii aplaudat, apreciat, 
respectat, completează Lucian. 
Eu am ales cariera militara pentru 
că este onorabilă. Drill-ul este 

un plus, este foarte atractiv din 
punctul de vedere al instrucției și 
al disciplinei, deoarece se bazează 
pe organizare, pe seriozitate, 
pe respectul fața de superiori și 
colegi. Trebuie să ai dorință să 
muncești, ca să putem să muncim 
și să îndeplinim misiunile până la 
capăt.”
Lucian este unul dintre cei mai noi 
militari din drill team, dar și ei și 
cei mai vechi își rezumă munca în 
cuvinte simple, în sentimentele 
pe care le încearcă atunci când 
participă la misiunile care îi aduc 
în fața oamenilor și întreaga lor 
muncă este apreciată și răsplătită. 
Printre cei mai vechi militari se 
numără și sergentul major Bogdan 
Dobre, comandatul Plutonului 
Drill team al Regimentului 30 
Gardă. El a venit în 2004 în 
regiment pentru îndeplinirea 
stagiului militar obligatoriu. I-a 
plăcut drill-ul și ales să rămână, 
continuând ca militar angajat. „Fac 
acet tipe de exercițiu din 2006, 
pentru el am rămas în unitate. 
Pentru mine personal, drill team-
ul este cel mai frumos lucru din 
toată activitatea de la Regiment.” 
Dedicarea pentru munca pe 
care o face se simte în fiecare 
cuvânt atunci când vorbește 
despre activitatea lui și despre 
oamenii pe care îi conduce. Se 
mândrește cu aprecierile primite 
la misiunile de reprezentare la 
nivel internațional, în Franța sau 
Italia, unde drill team-ul românesc 
a fost felicitat atât de țara gazdă 
cât și de către reprezentanții 
celorlalte țări invitate. „Am 
avut o reprezentare de mânuire 
de carabină și au fost foarte 
impresionați și ne-au felicitat 
cei de acolo. În Europa nu există 
unități la fel ca ale noastre, 
americanii au drill-ul foarte bine 
dezvoltat. Ei au școli, concursuri, 
au o istorie. Însă la noi în Europa 
sunt foarte puține echipe. Și 
noi ne mai putem mândri cu 
faptul că avem singurele fete în 
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drill team din lume. Este destul 
de dificil, pentru că trebuie să 
arunci carabina, care are 3,8 -3,9 
kg., la anumite distanțe și pe 
un anumit tempo, să o prinzi de 
unde trebuie, să o arunci bine 
să o poată prinde cum trebuie și 
colegul căruia arunci carabina. 
Este destul de greu și datorită 
greutății armei, care se simte în 
timpul exercițiului.”

Dar fetele nu se plâng, din contră, 
țin același ritm de pregătire cu 
cel al băieților, și refuză orice 
tratament special, așa cum aveam 
să văd la cele două fete, sergent 
Andreea Tiu și căpitan Crina 
Bejgu, care participau în acea zi la 
antrenamente. 

Istoria Regimentului 
Text istoric: Elisabeta Preda 
(Regiment 30 Gardă)

Încă din cele mai vechi timpuri, 
suveranii au dorit să aibă un corp 
de oșteni care să asigure paza 
familiei și a reședinței și prin care 
să-și impresioneze oaspeții. În 
Europa, deși au existat corpuri 
ce executau misiuni de pază și 
ceremonial (în secolul al XIII-lea 
a fost înființată Garda Elvețiană), 
doar după secolul al XVII-lea 
acestea au fost individualizate, 
având o structură specifică. Țările 
Române nu au făcut excepție, 
existând diverse structuri de 
această natură, însă, odată cu 
Unirea Principatelor, a fost 
organizată o unitate destinată 
asigurării pazei palatului domnesc 
și ceremoniilor militare. 

Astfel, domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza a semnat “actul de naștere” 
al Batalionului 1 Tiraliori, marcând 
începutul istoriei unităților de 
gardă, o istorie furtunoasă, cu 
realizări și împliniri în clipele de 
sărbătoare, dar și cu pagini de 
glorie, curaj și jertfe de sânge 
pe câmpurile de luptă. Arborele 
genealogic al unităților de gardă 

reflectă, prin simpla urmărire a 
datelor istorice și a denumirilor, 
evoluția acestora.
La 1 iulie 1860, prin Ordonanța nr. 
63 a domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza, s-a înființat prima unitate 
de gardă din istoria Armatei 
Române moderne. Articolul III din 
ordonanță stipula: “Batalionul 
III din Regimentul nr. 5 se va 
detașa din acel Regiment și, prin 
completare, va forma Batalionul 
de vânători … Dl. Maior Logade, 
care comandă batalionul al 3-lea 
din Regimentul al 5-lea, va forma 
cadrele Batalionului de Vânători 
și o canțelarie iarăși asimilată 
acelor de regimente, având a se 
administra aparte; independența 
directă de Ministrul de Rezbel”. 
Unitatea, subordonată direct 
Ministerului de Război, era 
structurată pe opt companii 
și un pluton afară din rânduri, 
cu un efectiv de 32 de ofițeri 
și subofițeri și 886 de soldați 
(efective pe stat, urmând a 
fi completate, acțiune ce s-a 
desfășurat pe durata a peste 
un an). Misiunile sale erau 
următoarele: pregătirea militară, 
identică cu a unităților de 
dorobanți, de linie, coordonată 
de acte normative emise de 
Statul Major General al Armatei 
Principatelor Unite; “a apăra 
curtea princiară și pe Înălțimea 
Sa, Domnitorul Țării, de a servi 
la onorurile ce se dau la palatul 
domnesc”; asigurarea pazei unor 
instituții publice importante, 
în primul rând a Ministerului 
Armatei, chiar și a unor demnitari.
Denumirea Batalionul 1 Tiraliori 
se datorează folosirii unui 
neologism de proveniență 
franceză – tirailleur –, care 
înseamnă “infanterist însărcinat 
cu misiuni de cercetare”. Peste un 
an însă, în 1861, cu ocazia mutării 
Batalionului 1 Tiraliori de la Iași 
la București, atât în Registrul său 
istoric, cât și în corespondența 
sa nu mai apare întâia denumire, 
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ci Batalionul 1 Vânători, 
menționându-se în Registru că 
este “primul corp de trupă de 
gardă al armatei române”. Să mai 
notăm că, la înființare, în iulie 
1860, Batalionului 1 Tiraliori i s-a 
dat un fanion de mătase verde, 
pe care erau brodate cu fir galben 
o coroană de lauri și un corn de 
vânătoare (încă din secolul al XV-
lea se amintește că fiecare unitate 
avea steagul său propriu). 
La 1 octombrie 1863, Batalionului 
1 Vânători, ca și altor unități 
ale armatei unite li s-a înmânat 
steagul tricolor – roșu, galben și 
albastru –, ce reprezenta drapelul 
național adoptat de Revoluția 
română din 1848. După mutarea 
la București, cazarma batalionului 
s-a aflat chiar aproape de Palatul 
domnesc, în zona Cotrocenilor. În 
reglementările privind uniformele 
militare (martie 1861), se preciza 
că “șeful Batalionului 1 Vânători 
va purta egretă, ca șeful unui 
Batalion care face corp aparte”. De 
asemenea, epoletul în Batalionul 
de Vânători “se va putea înlocui 
printr-o furajeră, întocmai ca a 
artileriei, de aur pentru ofițeri 
și de lână verde pentru gradele 
inferioare”.
Dotarea cu armament era similară 
cu cea a altor unități de dorobanți. 
În anul 1865, soldații aveau în 
dotare pușca rusească “Peabody”, 
o noutate pentru vremea 
respectivă. Batalionul a participat 
la Războiul de Independență 
(1877-1878), remarcându-se din 
primele zile ale pătrunderii pe 
teatrul de operații din Balcani. 
El și-a adus contribuția de jertfă 
la înfăptuirea dezideratului 
de veacuri al românilor – 
Independența Națională a 
României.
În 1930, Carol al II-lea a 
înființat, prin Înalt Decret Regal, 
Garda Palatului și a introdus și 
denumirea de unitate de gardă, 
pe care a acordat-o unor unități 
cu bogate tradiții, cum ar fi: 

Regimentul 2 Vânători de Gardă 
„Regina Elisabeta”, Regimentul de 
Gardă „Mihai Viteazul”, Regimentul 
de Gardă Călare, Regimentul 4 
Roșiori de Gardă „Regina Maria”.

În anul 1948, la presiunea unei 
ideologii străine, unitățile de 
gardă au fost desființate, dar, 
pentru asigurarea misiunilor 
de ceremonial militar, a fost 
înființat Batalionul de Gardă 
Republicană. După numai două 
luni de funcționare, acesta a 
fost transformat în Regimentul 
de Gardă Republicană, prin 
unirea Batalionului de Gardă 
Republicană cu Batalionul de Pază 
al Ministerului Forțelor Armate.

În primăvara anului 1964, 
asemenea păsării Phoenix, 
Regimentul de Gardă a renăscut 
din cenușa vremurilor potrivnice 
și a preluat moștenirea glorioasă 
a înaintașilor. La 1 martie 1964, în 
baza Ordinului Marelui Stat Major 
nr. CL 00214 din 28.02.1964, s-a 
organizat Regimentul 30 Gardă, 
în subordinea Marelui Stat Major 
General.

În vederea asigurării, din toate 
punctele de vedere, a misiunilor 
de ceremonial militar, la 
18.05.1964, muzica militară a 
Regimentului 46 Transmisiuni 
a fost mutată la Regimentul 30 
Gardă.

În anul 1970, s-a instituit o nouă 
uniformă de gardă, compusă din 
costum bleumarin, cămașă albă, 
cravată neagră, cizmă și centură 
ham albă, uniformă ce marca 
revenirea la tradiția românească a 
uniformei de ceremonie.

La 21.10.1974, Drapelul de 
luptă al Regimentului 30 
Gardă a fost decorat cu Ordinul 
“Tudor Vladimirescu” clasa a 
treia. La 01.03.1990, drept 
recunoaștere a meritelor și a 
eroismului de care au dat dovadă 
militarii regimentului în timpul 
evenimentelor din decembrie 
1989, acesta a fost citat pe 
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armată și transformat în Brigada 
30 Gardă. La 25.10.1991, marea 
unitate a participat la readucerea 
în Capitală a osemintelor Eroului 
Necunoscut al României, asigurând 
ceremonialele de la Mărășești și 
București și însoțirea cortegiului 
funerar; în scopul asigurării pazei 
permanente și a ceremoniilor 
organizate la Mormântul Eroului 
Necunoscut, din cadrul brigăzii 
a fost destinată o subunitate de 
valoare companie.

La 1 Decembrie 1991, în cadrul 
ceremoniei dedicate sărbătoririi 
Zilei Naționale a României, 
Garda de Onoare a defilat pentru 
prima dată în noua uniformă de 
ceremonie. Principală sursă de 
inspirație pentru specialiștii care 
au realizat uniforma de ceremonie 
a Brigăzii de Gardă, în anul 1990 
a fost stabilită uniforma, prin 
Regulamentul privind descrierea 
uniformei din 1934. Actuala 
uniformă de ceremonie este 
una dintre cele mai elegante și 

rafinate din spațiul european, 
preluând elemente tradiționale 
brodate într-o formă modernă, 
fără a afecta solemnitatea 
și prestigiul acesteia prin 
ornamentare excesivă. În iulie 
2014 a fost introdu-să uniforma 
de vară de protocol, model ce 
preia elementele din uniforma 
de ceremonie interbelică, 
aducând modificări doar din 
punct de vedere cromatic și al 
materialului din care aceasta este 
confecționată.

Ceremonia înmânării noului 
Drapel de luptă al brigăzii și 
acordării denumirii onorifice 
“Mihai Viteazul” a avut loc la 
05.05.1995.

Reluând tradiția militară 
românească interbelică, la 
12.11.1998, unitatea și-a luat 
ca ocrotitor spiritual pe Sfântul 
Mare Mucenic Mina și s-a hotărât 
înălțarea unei biserici cu acest 
hram în incinta unității. 

La 16 mai 2000, în semn de 
apreciere pentru modul de 
îndeplinire a misiunilor primite, 
Drapelul de luptă al unității este 
decorat de președintele României 
cu Ordinul Național “Steaua 
României” în grad de Cavaler.

În contextul procesului de 
reformă a armatei și de susținere 
a eforturilor pentru aderarea 
României la NATO, la 25.07.2001, 
Brigada 30 Gardă “Mihai Viteazul” 

a fost transformată în regiment și 
a primit denumirea Regimentul 30 
Gardă și Protocol “Mihai Viteazul”.
La 20 septembrie 2009, pentru 
personalul Regimentului 30 Gardă 
“Mihai Viteazul”
a fost o mare sărbătoare de suflet: 
târnosirea bisericii militare cu 
hramul Sfinții Mari
Mucenici Mina – făcătorul de 
minuni și Sf. Gheorghe – purtătorul 
de biruință.
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stele pentru veterani
Pentru că sacrificiul impune respect!

De 1 Decembrie am ales să 
îmi petrec ziua altfel decât 
la obișnuita paradă militară 
și am fost alături de militarii 
Batalionului 17 Vânători de 
Munte „Dragoș Vodă” voluntari în 
ștafeta „Stele pentru veterani”, în 
organizarea Invictus România. 
Militarii dorneni au făcut parte 
din grupul de aproximativ 130 
de militari, din 24 de garnizoane, 
care s-au organizat voluntar în 
echipe și au planificat, de Ziua 
Națională a României, proiectul 
„Stele pentru Veterani!”, care a 
implicat etape zilnice de alergare, 
între garnizoanele de domiciliu, 
pentru a ajunge, în același timp, 
la Alba Iulia de 1 Decembrie. 
Din toate colțurile țării, militari 
ai Armatei României, constituiți 
voluntar în echipe, din Babadag, 
Galați, Iași, Piatra-Neamț, Focșani, 
Buzău, Vatra Dornei, Miercurea 
Ciuc, Șimleul Silvaniei, Bistrița, 
Ploiești, Sf. Gheorghe, Brașov, 
Făgăraș, Cincu, Sibiu, Zalău, Cluj, 
Timișoara, Arad, Deva, București, 
Curtea de Argeș și Craiova și-au 
unit eforturile pentru a desena, 
prin alergare, o stea pe harta 
României pentru veteranii noștri! 
O stea pentru veterani!
În fiecare din aceste localități, 
liderii de echipe au dat onorul la 
Monumentele Eroilor Neamului.
Proiectul a avut drept scop 
să aducă în atenția societății 
civile respectul și prețuirea care 
se cuvin veteranilor, răniților, 
invalizilor și urmașilor celor 

Echipa Batalionul 17 Vânători Munte Dragoș Vodă: caporal Andronachi 
Petrica, caporal Candrea Costel, plutonier Samson Vasile, plutonier 
major Olar Nicolae, locotenent Iriciuc Ciprian, plutonier Pașcan Vasile, 
sergent Iriciuc Ana, plutonier Cocârdan Ovidiu, caporal Sacaliuc Adrian, 
soldat Cocârdan Marius, sergent major Niga Adrian, căpitan Tuca Marius, 
plutonier Munteanu Dan, caporal Buzilă Ionuț și maior Cristian Arsene.
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decedați ca urmare a participării la acțiuni 
militare. A fost un eveniment deschis tuturor, 
militari și civili deopotrivă, un eveniment prin 
care un grup informal de oameni capabili să facă 
diferența, să schimbe, să motiveze, să inspire, și-
au pus sufletul curat în slujba voluntariatului și 
a camarazilor. Luptă împotriva ignoranței pentru 
consolidarea unei punți de legătură între militari 
și civili.
Vânătorii de Munte dorneni au alergat din Vatra 
Dornei până în Bistrița, unde au predat ștafeta 
militarilor bistrițeni, pentru a se întâlni, pe 1 
Decembrie , la Alba Iulia cu reprezentați din toate 
unitățile participante. 

Pentru că sacrificiul impune respect!
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Invictus România este un grup 
informal de oameni capabili să 
facă diferența, să schimbe, să 
motiveze și să inspire.

Invictus România este o luptă 
împotriva ignoranței și o punte 
intre militari și civili ca oameni, 
un proiect de educație al cărui 
scop este unească, să catalizeze 
eforturi nu să excludă.

Invictus România este un ideal 
prin care sufletul curat este pus 
în slujba voluntariatului și a 
camarazilor.

Ediția 2014 a Jocurilor 
Paralimpice Invictus a trecut fără 
ca steagul României să fie prezent. 
Luptătorii noștri răniți au nevoie 
să fie în locul în care pot să arate 
că nu sunt cu nimic mai prejos 
decât colegii lor din alte tari.

Misiunea Invictus România 
este de a trimite cel puțin un 
luptător rănit în Afghanistan sau 
Irak la ediția viitoare a jocurilor 
paralimpice Invictus. Pentru 

că sacrificiul impune respect! 
PENTRU CĂ PUTEM!
Proiectul a luat naștere odată 
cu participarea a 3 Invictusi la 
Transmaraton și la campania 
de fundraising pentru Pădurea 
Copiilor pe 20.09.2014, 
comemorând astfel și sacrificiul 
militarilor care au murit 
construind Transfagarasanul.
Au avut loc evenimente ca 
Ștafeta Veteranilor pe 25.10 - 
Ziua Armatei, printr-o alergare 
tip ștafeta pe distanța București 
Carei (1 100km). În unele localități 
elevii din școli și veteranii au ieșit 
să întâmpine ștafeta cu steaguri 
iar alergătorii s-au oprit să țină o 
mică lecție de istorie.
Invictus a fost prezent și la Ziua 
Armatei în Școli, eveniment prin 
care elevii a 5 licee bucureștene 
au aflat despre veteranii de ieri 
și de azi. Pe 8.11 Invictus a strâns 
40 de voluntari care au participat 
la campania de împăduriri a 
asociației Viitor Plus, probabil 

primul eveniment de asemenea 
anvergura care a legat un grup de 
militari de o organizație civilă.

Pe 11.11- Ziua Veteranilor, 
Invictus a organizat primul triatlon 
desfășurat vreodată în armată 
(21km alergare, 40 km bicicleta și 
1,5 km înot). 

Pe 1.12, Invictus a organizat Stele 
pentru Veterani, o alergare care a 
început în 24 de garnizoane și s-a 
încheiat în Alba Iulia.

Vom continua să marcam astfel 
de evenimente istorice și să 
răspândim voluntariatul și 
fundraisingul în mediul militar, 
dar în același timp să readucem 
armată și societatea civilă laolaltă 
prin educație.

Simțim nevoia să facem lucrurile 
mai bine. Credem cu tărie că nu 
contează ce ești, ci contează ceea 
ce faci. Nu îți convine ceva, o 
stare a anumitor lucruri, gândește, 
identifică cauza nu efectul... și 
apoi acționează. 
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