
 
MISIUNEA “ISAF” 

- Afganistan (septembrie 2006 – în desfăşurare) -  
 

 Atentatele de la 11 septembrie 2001 au marcat intrarea umanităţii într-o nouă 
fază, lumea înţelegând că terorismul a devenit un pericol de nivel mondial. Terorismul 
pândeşte de oriunde, iar lumea civilizată se dovedeşte, la rândul ei, incapabilă să facă 
faţă unor astfel de „provocări” împotriva umanităţii, cele mai elocvente fiind atentatele 
teroriste de la Madrid (2004) şi Londra (2005). 

 La 11 septembrie 2001, pe teritoriul S.U.A. au avut loc trei atacuri teroriste asupra 
celor două clădiri World Trade Center din New York şi asupra Pentagonului din 
Washington. Atacurile au constat în deturnarea unor curse aeriene americane interne de 
pasageri şi în prăbuşirea acestora asupra obiectivelor respective. Atacurile s-au soldat 
cu moartea pasagerilor, a peste 2000 persoane din incinta clădirilor din New York, 
inclusiv a câtorva sute de angajaţi ai Pentagonului. Un al patrulea avion deturnat nu şi-a 
atins ţinta (după toate probabilităţile Casa Albă), din cauza unor revolte ale pasagerilor. 

Pentru normalizarea situaţiei, Consiliul de Securitate al O.N.U., prin rezoluţia 
nr.1386 a instituit misiunea ISAF – International Security Assistance Force/Forţa 
Internaţională pentru Asistenţă şi Securitate. 

Aceasta a fost constituită din militari aparţinând celor 19 state, care şi-au 
desfăşurat activitatea în cadrul operaţiunii „FINGAL”. Iniţial, mandatul misiunii a fost 
de şase luni, fiind apoi prelungit prin Rezoluţiile Consiliului de Securitate al O.N.U. cu 
nr.1413 şi nr.1444 din 2002. Operaţia „ISAF”, condusă de NATO, are ca principală 
misiune, asigurarea securităţii în capitala Afganistanului, Kabul şi împrejurimile 
acesteia. 

 
Participarea Plutonului de Poliţie Militară în cadrul Operaţiei „ISAF”  

    Oferta românească de participare la ISAF- I a avut următoarea bază legală: 
• 21 decembrie 2001 – prin Hotărârea nr. 38, Parlamentul României a aprobat 

participarea României cu personal şi tehnică din Ministerul Apărării Naţionale 
la Forţa Internaţională pentru Asistenţă şi Securitate din Afganistan (1 
companie de vânători de munte, 1 companie N.B.C., 15 medici militari) şi a 
împuternicit Guvernul României să stabilească forţele şi mijloacele pentru 
misiune; 

• 24-26 decembrie 2001 – s-au desfăşurat negocieri la Londra, privind 
participarea la ISAF-I, cu 1 pluton de poliţie militară format din 25 militari şi o 
aeronavă de transport C-130 Hercules, cu un echipaj de 14 militari aviatori; 

• 30 ianuarie 2002 - Guvernul României aprobă finanţarea pregătirii şi 
participării ţării noastre la ISAF-II cu personal şi tehnică pentru perioada 15.01 
– 15.07.2002; 

• 20 martie 2002 - Parlamentul României aprobă suplimentarea participării ţării 
noastre la ISAF cu 10 ofiţeri de stat major; 

• 13 iunie 2002 - Guvernul României aprobă finanţarea participării ţării noastre 
cu personal şi tehnică în cadrul ISAF, în perioada 16.07 – 31.12.2002 şi pentru 
perioada 01.05 – 15.07.2002 a 10 ofiţeri de stat major în comandamentul ISAF; 

• 28 ianuarie 2002 – primii militari români care au plecat în misiune în 
Afganistan, au fost cei din plutonul de poliţie militară, comandaţi de locotenent-
colonelul Gheorghiţă TEODORESCU şi cei din echipajul aeronavei C-130 
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Hercules. 
Transportul personalului, tehnicii şi materialelor s-a executat cu aeronava C-130 

B, din dotarea Forţelor Aeriene Române. 
La misiunea „ISAF”, partea română a angajat forţe încă de la începutul misiunii 

(februarie 2002), constând într-o aeronavă de transport C-130 B Hercules, un pluton de 
poliţie militară, personal de stat major şi ulterior un detaşament de informaţii militare, o 
echipă de control trafic aerian şi militari în două echipe de reconstrucţie a provinciilor 
(P.R.T./Provincial Reconstruction Team). 
           Misiunile Plutonului de Poliţie Militară. 

• asigurarea serviciului operativ; 
• asigurarea serviciului de pază la depozitele de muniţie; 
• executarea recunoaşterilor pe ruta KABUL – BAGRAM; 
• patrulare, recunoaştere şi marcare a prezenţei în zonă a forţelor ISAF; 
• control trafic şi investigarea accidentelor rutiere; 
• însoţirea convoaielor; 
• escortă şi protecţie VIP/preşedinte; 
• paza şi securitatea unor obiective; 
• monitorizarea activităţii criminale din KABUL; 
• control antiterorist; 
• participarea la instruirea cadrelor didactice de la Academia Afgană de 
Poliţie din KABUL şi a personalului care asigură protecţia ministerelor. 

Funcţie de solicitări, în baza deciziilor politico-militare, pe etape, participarea cu 
efective şi tehnică la misiunea ISAF a fost următoarea: 
 Controlul operaţional asupra contingentului naţional a fost exercitată de către 
Comandamentul KMNB după luarea în primire a locaţiei, tehnicii militare, ariei de 
responsabilitate şi a misiunilor de către noul contingent. 
 Contingentul românesc s-a aflat pe toată durata misiunii sub autoritatea naţională 
şi sub controlul operaţional al Comandamentului ISAF, dislocat la Kabul.   
 Plutonul de Poliţie Militară a fost angajat cu întregul suport funcţional adecvat şi 
personalul necesar pentru desfăşurarea întregului spectru de misiuni specifice poliţiei 
militare:  

• recunoaşteri terestre şi aeriene;  
• asigurarea serviciului operativ;  
• participarea la investigarea accidentelor de circulaţie, morţi suspecte, 
maşini capcană, escortări de convoaie militare;  
• escorta şi asigurarea zonei de deminare sau intervenţie medicală; 
• pregătirea forţelor afgane de poliţie militară;  
• asigurarea securităţii VIP şi a obiectivelor ISAF;  
• misiuni de control – verificare a regulilor de securitate;  
• misiuni de control trafic rutier;  
• patrulare şi culegere de informaţii din mediul civil. 

 Pe toată durata misiunii s-au aplicat prevederile ordinelor şi regulamentelor în 
vigoare în Armata României privind ordinea şi disciplina, precum şi dispoziţiile 
transmise prin ordinele de operaţii emise de Comandamentul Brigăzii Multinaţionale 
din Kabul. 
 Rotirea contingentului/efectivelor s-a realizat odată cu introducerea în teatrul de 
operaţii a batalionului de infanterie participant la operaţia „Enduring Freedom”. 
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Participarea Batalionului de manevră în cadrul misiunii ISAF 
  Începând cu luna septembrie 2006 Batalionul de manevră care executa misiuni 
în cadrul “Enduring Freedom” a trecut în subordinea Regional Command South/ISAF 
si a fost redislocat de la KANDAHAR la QALAT. 

 Misiunea Batalionului de Manevră - Execută acţiuni militare în cadrul 
Operaţiei ISAF pentru sprijinul forţelor de securitate afgane (ANSF), în cooperare cu 
Forţele Coaliţiei (OPERAŢIA ENDURING FREEDOM – OEF), în scopul de a asista 
Guvernul Republicii Islamice AFGANISTAN pentru extinderea influenţei, 
exercitarea autorităţii şi menţinerea acesteia 
     Batalioanele de manevră au forţele dispuse în diferite FOB-uri (Forward 
Operating Base) şi execută următoarele sarcini: 

• consolidarea securităţii şi reconstrucţia în zonele din vecinătatea oraşului 
QALAT; 

• conducerea acţiunilor militare pentru securizarea şi controlul liniilor de 
comunicaţii din lungul  autostrăzii A1 în vecinătatea rutelor cheie; 

• menţinerea iniţiativei militare prin planificarea şi conducerea acţiunilor din 
cadrul operaţiilor de stabilitate şi securizare în care sunt implicate forţele NATO 
şi Forţele de Securitate Afgane din provincie; 

• menţinerea pe o perioadă îndelungată a efectelor obţinute, prin interzicerea 
contactului forţelor insurgente cu populaţia; 

• sprijinirea extinderii autorităţii guvernului afgan şi dezvoltarea capacităţii 
instituţiilor guvernamentale, în paralel cu coordonarea eforturilor de 
reconstrucţie. 
Trebuie evidenţiat faptul că Provincia Zabul este o zonă montană, cu munţi cu 

înălţimi de până la 3800 m., este traversată de câteva văi care canalizează traficul 
dinspre Pakistan spre interiorul Afganistanului, rute ce sunt utilizate atât de forţele 
ISAF, de populaţia care tranzitează zona, cât şi de insurgenţi.  

Securizarea autostrăzii A1, care face legătura între Kandahar şi Kabul, este o 
misiune foarte importantă pentru forţele româneşti şi în acelaşi timp cu un nivel ridicat 
de risc din cauza existenţei a nu mai puţin de 35 de poduri care sunt ţintele preferate ale 
insurgenţilor iar menţinerea viabilităţii autostrăzii este esenţială pentru libertatea de 
mişcare a forţelor ISAF. 

Rotirea efectivelor Batalionului de manevră s-a executat din 6 în 6 luni, unităţile 
militare care au generat forţele, comandanţii acestora şi perioada în care au acţionat sunt 
prezentate în tabelul următor: 

 
Batalionul Comandantul Perioada 

Batalionul 2 Infanterie Mr. Petrescu Daniel 09.2006-01.2007 
Batalionul 812 Infanterie Mr. Uifăleanu Ovidiu 01.2007-08.2007 
Batalionul 33 Vânători de Munte Lt.col. Ionescu Costel 08.2007-01.2008 
Batalionul 300 Infanterie Lt.col. Soci Adrian 01.2008-08.2008 
Batalionul 30 Vânători de Munte Mr.Pop Ovidiu 08.2008-01.2009 
Batalionul 21 Vânători de Munte Lt.col. Stan Florin 01.2009- 
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Elementul interimar de comandă şi control (EICC) 
 Începând din luna octombrie 2008 în Teatrul de Operaţii AFGANISTAN a 
fost introdus EICC cu misiunea de conduce operaţii în sprijinul păcii sub comandă 
NATO, în cooperare cu celelalte forţe aparţinând ISAF, în aria de responsabilitate 
(AOR) ordonată de comandantul Comandamentului Regional Sud (RC – SOUTH), în 
scopul sprijinirii guvernului afgan în procesul de menţinere a securităţii, stabilităţii, 
extinderii autorităţii de guvernare şi justiţie, precum şi de susţinere a efortului de 
reconstrucţie şi dezvoltare. Efectivele EICC: 12 militari (8 ofiţeri şi 4 subofiţeri). 
 
Participarea OMLT în cadrul ISAF  

       Începând din luna octombrie 2008 în TO AFGANISTAN a fost introdusă în TO 
AFGANISTAN (OPERATIONAL MENTOR AND LIAISON TEAM - ECHIPA 
OPERAŢIONALĂ DE CONSILIERE ŞI LEGĂTURĂ (OMLT tip garnizoană) care va 
participa la îndrumarea, instruirea şi consilierea militarilor din cadrul Bg.2 I. ANA, care 
asigură paza garnizoanei, în cadrul operaţiei ISAF. 

Misiunile OMLT: 
(1) Consilierea statului major de garnizoană al ANA; 
(2) Instruirea personalului garnizoanei ANA pe domenii specifice de activitate;  
(3) Executarea de operaţiuni de asistenţă umanitară şi cu focus medical în 

cooperare cu garnizoana ANA şi garnizoana americană în aria de 
responsabilitate a garnizoanei ANA; 

(4) Evaluarea şi evidenţa nivelului de instruire şi capacităţii de reacţie, 
întocmirea şi transmiterea rapoartelor; 

(5) Realizarea legăturii între garnizoana ANA şi celelalte forţe ale Coaliţiei; 
(6) Executarea de patrule împreună cu militarii ANA pentru supervizarea 

acţiunilor acestora şi câştigarea încrederii; 
(7) Consilierea militarilor ANA pe linie de operaţii de protecţie a bazei.  

Total efective: 14 militari (8 ofiţeri, 1 maistru militar, 5 subofiţeri). 
 

 În concluzie, putem afirma că este cunoscut efortul ROMÂNIEI în cadrul ISAF 
la procesul de democratizare a AFGANISTANULUI, este recunoscut ca unul important 
datorită faptului ca în momentul actual în cadrul ISAF acţionează 900 militari români. 
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