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ZIUA SUBOFI}ERULUI
LA KOG~LNICEANU

 Plutonier-major Lucian IRIMIA

Ziua a început la ora 05.55 când pe terenul
de sport to]i participan]ii la NCO DAY  s-au
adunat pentru înviorarea american`, o
variant` mai scurt` a PT-ului (physical test,
test de preg`tire fizic`). La sfâr[it s-au parcurs
patru kilometri în forma]ie comun` [i
compact` româno-american`. La ora 08.15,
au început activit`]ile programate: expuneri
de teme specifice subofi]erilor, vizitarea noii

În data de 8 octombrie 2009,
în cadrul Joint Task Force -
East, de la baza american` din
Mihail Kog`lniceanu s-a
organizat NCO DAY (Ziua
Subofi]erului). La activitate au
participat subofi]eri români [i
americani. Partea român` a
fost condus` de plutonierul-
adjutant Tiberiu Nicolau,
consilierul ministrului ap`r`rii
na]ionale, iar cea american` de
CSM (plutonier-adjutant
principal) Darieus ZaGara,
consilierul comandantului
Centrului Multina]ional Întrunit
de Antrenament (JMTC) al
Armatei a VII-a american`,
dislocat` în Europa.

MK Base, cunoa[tere de tehnic` militar` (ma-
[ina de lupt` Stryker  [i autovehiculul
VAMTAC),  prezentarea facilit`]ilor de ins-
truire în  care s-au instruit [i militarii români
participan]i la exerci]iul Joint Task Force -
East Rotation 2009.

În sala de briefing s-au prezentat  misiunea
Joint Task Force - East, Rolul [i responsa-
bilit`]ile subofi]erului, Proceduri de comand`
a trupelor, Verific`rile [i inspec]iile înaintea
luptei, Sistemul semicentralizat a procedu-
rilor de promovare a subofi]erilor [i militarilor
voluntari, iar la sfâr[it, Concursul Subofi]erul/
Soldatul Anului , începând de la nivel
companie pân` la For]ele Terestre.

Temele prezentate au fost subiectul discu-
]iilor ulterioare între subofi]erii români [i
americani, împ`rt`[ind, fiecare, parte din

experien]a pe care a dobândit-o. A fost un
bun  prilej pentru subofi]erii consilieri români
s` beneficieze de experien]a p`r]ii americane,
de aproximativ 40 de ani în domeniu. S-a
vorbit de competen]`, responsabilitate, lucrul
bine f`cut, dar s-au atins [i subiecte sensibile
cum ar fi comunicarea, eficien]a sau difi-

cult`]ile de care s-a lovit fiecare parte. S-a
discutat de standardizarea NATO în privin]a
instruc]iei individuale [i colective. S-a
executat [i un exerci]iu  practic demonstrativ
în care un convoi logistic, condus de un sub-
ofi]er, este gata s` plece în misiune, în con-
di]iile similare unui teatru de r`zboi, exemplu
fiind Afganistan.

Nevoia de preg`tire comun` este nece-
sar` datorit` provoc`rilor r`zboiului antite-
rorist [i a num`rului mare de ]`ri participante
la o coali]ie. Astfel, se urm`re[te standardi-
zarea preg`tirii pentru o eficien]` [i o cola-
borare reu[it` în teatrele de opera]ii. A nu se
uita c` acum, la Zabul, o companie american`
se afl` în componen]a Batalionului 280
Manevr`. Este singura subunitate care se
afl` sub alt` comand` na]ional` decât cea

american`. Un lucru benefic de ambele p`r]i,
un exemplu de urmat pentru alte ]`ri NATO
[i un mare semn de încredere între militarii
celor dou` ]`ri.

Subofi]erii trebuie s` conduc` prin
exemplu personal, s` instruiasc` din expe-
rien]`, s` aib` grij` de subordona]i. S`

Trebuie s` ne familiariz`m unii cu al]ii [i s`
avem un dialog constructiv. Pentru ca acolo,
în teatrul de opera]ii, colaborarea [i în]elegerea
corect` a misiunilor s` aib` succes. Militarii
români sunt la fel ca [i cei americani. Suntem
um`r la um`r [i sper s` reu[im în aceste
demersuri. Sunt bucuros s` v`d subofi]eri
americani [i români unii lâng` al]ii vorbind,
analizând [i luând decizii specifice lor,  a
declarat CSM Darieus ZaGara.

Standardele  de instruire în domeniul ins-
truc]iei individuale [i a colectivelor mici sunt
benefice. Ele  sunt foarte necesare [i aplicarea
lor, a celor na]ionale împreun` cu cele inter-
na]ionale, este benefic` militarilor români [i
americani la ac]iuni împotriva terorismului.
Este  nevoie de o evolu]ie continu`, de  adap-
tarea la realit`]ile conflictului mai sus men-
]ionat, toate având ca rezultat buna desf`-
[urare  a activit`]ilor în mediu interna]ional
a militarilor, a  spus la rândul s`u, plutonierul-
adjutant Tiberiu Nicolau.

La sfâr[itul activit`]ii, organizatorii NCO
DAY, plutonierul-adjutant Dorin Buhoci, din
Brigada 2 Vân`tori de munte Sarmizegetusa
[i sergent-major Shane A. Austen, CSM al
JTF-E, au primit certificate de apreciere din
parte ministrului ap`r`rii na]ionale, domnul
Mihai St`ni[oar`, iar din partea CSM Darieus
ZaGara, câte un coin cu emblema JMTC [i
crezul subofi]erului american. Cei doi au avut
o colaborare remarcabil` pe timpul derul`rii
exerci]iului Joint Task Force - East Rotation
2009, în care s-au implicat direct [i eficace,
fiind un exemplu de urmat pentru al]i
subofi]eri români [i americani.

men]in` [i s` impun` stan-
darde [i s` se adapteze
rapid la schimb`ri. Trebuie
s` fie exemple reprezen-
tative ale caracterului  mo-
ral, s` comunice  eficient cu
subordona]ii, iar compe-
ten]a s` fie primul principiu
dup` care se ghideaz`.
Trebuie s` aib` prezen]` de
spirit atât creativ`, cât [i
critic`. Trebuie s` fie loial
comandan]ilor s`i [i s` aib`
o cooperare dinamic` [i în
ambele sensuri cu ace[tia.
Instruc]ia subofi]erilor este
orientat` c`tre performan]`
[i se concentreaz` asupra
misiunii de lupt`.

Pentru organizarea aces-
tor tipuri de activit`]i am
plecat  de la conceptul schim-
bului de informa]ii [i a
colabor`rii. Subofi]erii ro-
mâni [i americani au acum
func]ii similare.  Vrem  s`
cunoa[tem [i implement`m
cât mai bine standardele pe
care le are fiecare armat`.


