
 
 

MISIUNEA KFOR/NATO 
- Kosovo (martie 2000 – în desfăşurare) -  

 
Prezenţa militară românească în KFOR a început din martie 2000, atunci când 

primii ofiţeri şi maiştri militari români specialişti în operaţiuni psihologice din 
structurile S.M.G. au început să încadreze funcţii din cadrul PSYOPS Branch – 
Elementul de Sprijin Operaţii Psihologice din comandamentul principal KFOR, aflat în 
campul Film City, situat la marginea Priştinei, capitala provinciei Kosovo. Ofiţerii şi 
subofiţerii români au făcut parte, în diferite perioade, din comandamentul principal-HQ 
KFOR Main din Priştina şi comandamentul de sprijin – KFOR Rear din Skopje. 
Prezenţa lor a fost condiţionată de negocierile din cadrul conferinţelor de încadrare la 
nivelul SHAPE (Supreme Headquarter Powers in Europe/Comandamentul Suprem al 
Puterilor Aliate din Europa). Ei au fost repartizaţi pentru a ocupa funcţii în secţiile de 
logistică, personal, CIMIC (Civili Military Cooperation/Cooperare Civil Militară), 
poliţie militară, geniu, controlul traficului şi JVB (Joint Visitors Bureau).  

Prima subunitate românească a fost desfăşurată în teatru la data de 23.04.2001, în 
baza Hotărârii de Parlament nr. 1 din 12.03.2001. Aceasta a fost un pluton de poliţie 
militară format din 25 de militari (1 ofiţer, 9 maiştri militari şi subofiţeri, 15 militari 
angajaţi pe bază de contract), care a fost subordonat contigentului grec din Brigada  
Multinaţională de Est, aflată sub comandă americană. Plutonul a fost dislocat la 
Djeneral Jancovic şi a îndeplinit următoarele misiuni: 

- asigurarea controlului traficului şi a deplasării în zona de operaţii prin 
puncte de control trafic şi patrule mobile; 
- asigurarea libertăţii de deplasare pentru autovehiculele KFOR, a trecerii 
rapide şi în siguranţă; 
- menţinerea unor capacităţi de acordare a primului ajutor şi de recuperare în 
zona Djeneral Jancovic; 
- informarea continuă a KFOR/JTCC (Joint Transportation Coordination 
Centre - Centrul Întrunit de Coordonare a Mişcării), privind situaţia căii de 
comunicaţie HAWC şi condiţiile de trafic de pe aceasta; 
- asigurarea pazei şi apărării campului Djeneral Jankovic.      

 Contingentul a fost retras în 2003, costurile anuale fiind estimate la aproximativ 
650.000 USD iar  totalul militarilor participanţi la misiune a fost 125. 
 A doua subunitate a fost dislocată în Kosovo la data de 22.11.2001, în baza 
Hotărârii de Parlament nr. 22 din 19.09.2001 fiind de valoare companie de infanterie. 
Compania a fost inclusă în cadrul contingentului belgian din Brigada Multinaţională de 
Nord-Est, aflată sub comandă franceză. Iniţial compania a fost dispusă în tabăra White 
Plains, situată în partea de nord a provinciei cu numeroase enclave sârbe şi albaneze şi 
ulterior în tabăra Nothing Hill a comandamentului grupului multinaţional 
BELUKROKO de lângă Leposavic.   
        Total efective: 7 ofiţeri, 22 maiştri militari şi subofiţeri, 60 militari angajaţi pe 
bază de contract = 89 militari. 

Componenta românească a îndeplinit următoarele misiuni: 
- controlul permanent al zonei de responsabilitate, prin executarea de patrule 
îmbarcate şi pedestre, instalarea de PO (Puncte de Observare) şi prin 
executarea de puncte de control trafic, fixe şi mobile, atât ziua cât şi noaptea; 
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- asigurarea respectării acordului de pace; 
- participarea la programul de cercetare al Grupului de luptă; 
- reperarea şi confiscarea armamentului deţinut ilegal; 
- asigurarea unei grupe de reacţie rapidă; 
- executarea escortelor de convoaie, VIP; 
- participarea la operaţiuni de detectare a contrabandei; 
- executarea de misiuni specifice de prevenire a infiltrării traficanţilor în 
Kosovo, prin acţiuni combinate aer-sol, având suportul elicopterelor şi patrule 
pe jos de 48 de ore, pe graniţa administrativă a provinciei. 

 Contingentul a fost retras în luna iulie 2003. Totalul militarilor participanţi la 
misiune a fost 445. 
        Ultimul detaşament dislocat în Kosovo a început misiunea la data de 01.03.2002, 
în baza Hotărârii Parlamentului României nr. 22 din 19.09.2001. Detaşamentul naţional 
de forţe (ROFND) este dislocat în Camp “BASCO” - GORAZDEVAC, în apropierea 
localităţii Peje/Pec şi acţionează în Task Force Aquila (unitate italiană de tip batalion) 
în cadrul Brigăzii multinaţionale de sud-vest.  
         Compania îndeplineşte misiuni specifice sub comandă italiană, în concordanţă cu 
Memorandumul de Înţelegere şi Acordului Tehnic. Acestea constau în:  

- verificarea respectării acordului de pace; 
- paza şi apărarea taberei, a aşezămintelor de cult şi a persoanelor din 
perimetrul acestora; 
- asigurarea libertăţii de mişcare pe căile de comunicaţii în cadrul zonei de      
responsabilitate, prin puncte de control trafic şi patrule; 
- căutarea şi colectarea de armament şi materiale prohibite deţinute de 
populaţie şi organizaţiile locale; 
- escorta şi paza cetăţenilor sârbi în diferite situaţii; 
- patrularea pe rutele principale şi secundare din zona de responsabilitate 
ziua şi noaptea; 
- organizarea de puncte de control fixe şi mobile. 

Rotirea efectivelor Detaşamentului “ROFND” s-a executat din 4 în 4 luni, iar 
începând cu august 2005 din 6 în 6 luni. Unităţile militare din care au provenit aceste 
detaşamente, comandanţii detaşamentelor şi perioada în care au acţionat sunt prezentate 
în tabelul următor: 

 
Detaşamentul Comandantul Unitatea militară Perioada 

RO FND I Mr. Simion Costel 03-07.2002 
RO FND II Mr. Jianu Cătălin 

01047 Craiova 
08-12.2002 

RO FND III Cpt. Mihăeş Cornel 12.2002-03.2003 
RO FND IV Mr. Pleşcan Dorin 03-07.2003 
RO FND V Mr. Grosu Cătălin 

01270 Focşani 
07-11.2003 

RO FND VI Mr. Ungureanu Dan 12.2003-03.2004 
RO FND VII Mr. Miculac Marcel 

01249 Arad 
03-07.2004 

RO FND VIII Mr. Codin Petre 07-11.2004 
RO FND IX Mr. Vreme Vasile 

01737 Topraisar 
12.2004-04.2005 
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RO FND X Mr. Bota Ovidiu 04-08.2005 
RO FND XI Cpt. Olteanu Daniel 08.2005 – 02.2006 
RO FND XII Mr. Pop Ovidiu 02.2006 – 08.2006 
RO FND XIII Mr. Bobe Gheorghe 

01044 Câmpulung 
08.2006- 02.2007 

RO FND XIV Mr. Ştefănuţ Mircea 02.2007- 08.2007 
RO FND XV Mr. Pop Daniel 

01249 Arad 
08.2007- 02.2008 

RO FND XVI Mr. Gheorghescu 
Marius 02.2008-08.2008 

RO FND XVII Mr. Melinte Remus 
02016 Babadag 

08.2008-02.2009 
RO FND XVIII Mr. Gheorghe Ionuţ 01847 Buzău 02.2009-    
 
 

Rezerva Strategica SFOR/KFOR.
       Reprezintă o rezervă mobilă de forţe, care poate fi desfăşurată rapid, şi care poate 

acţiona pe teritoriul Bosniei - Herţegovina sau al provinciei Kosovo, în scopul: 
- de a răspunde la o situaţie de criză sau o creştere sensibilă a tensiunii în zonă; 
- de a asigura, la cerere, protecţia forţelor din compunerea SFOR şi KFOR; 
- de a îndeplini unele misiuni care necesită forţe suplimentare faţă de cele aflate    
        în prezent în teatru, după întrebuinţarea rezervelor tactice şi operative; 
- executarea unor demonstraţii de forţă cu scop de descurajare. 

 În baza Hotărârii Parlamentului României nr. 9 din 09.06.1997, s-a aprobat 
participarea României la constituirea Rezervei Strategice pentru Forţa de Stabilizare din 
Bosnia - Herţegovina (SFOR) cu forţe şi mijloace din Ministerul Apărării Naţionale 
constând într-un batalion de infanterie format din 400 militari, 2 avioane de transport C-
130 Hercules, "la chemare" şi o grupă de stat major formată din 10 ofiţeri. 
 Prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5 din 24.03.1998, s-a aprobat 
suplimentarea, de la 300 la 400 de militari (inclusiv grupa de stat major), a efectivelor 
batalionului de infanterie şi s-a renunţat la oferta de avioane de transport ca urmare a 
negocierilor purtate pe timpul conferinţelor de generare a forţei.  
 Prin Hotărârea Parlamentului României nr. 3 din 08.03.2000, s-a aprobat 
extinderea mandatului doar pentru Batalionul 26 Infanterie din rezerva SFOR pentru a 
executa misiuni şi în sprijinul Forţei de Menţinere a Păcii din Kosovo (KFOR). 
 Termenul de dislocare în teatrul de operaţii al forţelor din cadrul Rezervei 
Strategice SFOR/KFOR a fost stabilit la 14 zile.       
 Structura forţelor şi principalele categorii de tehnică şi armament din dotarea 
Batalionului 26 I. "Neagoe Basarab": 59 ofiţeri, 11 maiştri militari, 61 subofiţeri, 269 
militari angajaţi cu contract, total 400 militari.  
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