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INTRODUCERE

Î
ncepută după atacurile de la 11.09.2001 din Statele Unite, operaţia militară din 
Afganistan reprezintă una dintre cele mai îndelungate şi ample desfăşurări de forţe 
din perioada ulterioară războiului rece. Din anul 1994 și până în prezent, la misiuni 

și operații internaționale au participat peste 60.000 de militari români, din care peste 
32.000 doar în Afganistan. 

Este important de subliniat faptul că toate structurile luptătoare ale Forţelor 
Terestre, Aeriene, Navale, Forțelor pentru Operații Speciale și structurilor de Informații 
Militare au dobândit experienţa teatrelor de operaţii. Misiunile Armatei României au 
evoluat, de‑a lungul celor 27 de ani, de la simplu la complex, de la misiuni individuale 
cu observatori la misiuni cu contingente naționale compuse din peste 2.000 de militari, 
de la misiuni de asistenţă medicală la misiuni de tip contrainsurgenţă şi, ulterior, la 
misiuni de instruire şi asistenţă instituţională.

Participarea forţelor Armatei 
României la misiuni în Teatrul de 
Operaţii Afghanistan

Contribuția categoriilor de forțe ale 
armetei și a comandamentelor la 
misiunile din Afganistan 

Militari căzuți la datorie în 
Afganistan
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PARTICIPAREA FORŢELOR 
ARMATEI ROMÂNIEI LA 

MISIUNI ÎN TEATRUL DE 
OPERAŢII AFGHANISTAN

Î
n Teatrul de Operații Afganistan, Operaţia sub denumirea de „Enduring Freedom“ 
a fost declanşată pe 7 octombrie 2001, prin puternice raiduri aeriene şi incursiuni 
ale forţelor speciale americane. A continuat cu ofensiva forţelor terestre ale 

Coaliţiei şi a trupelor afgane antitalibane care a contribuit la căderea capitalei Kabul, 
la 5 decembrie 2001, fiind instituit un guvern afgan interimar. Pentru normalizarea 
situaţiei, Consiliul de Securitate al ONU, prin rezoluţia nr.1386, a instituit misiunea 
ISAF – International Security Assistance Force/Forţa Internaţională pentru Asistenţă 
şi Securitate. Mandatul misiunii a fost de şase luni inițial, fiind apoi prelungit prin 
Rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU cu nr. 1413 şi nr. 1444 din 2002. Operaţia 
„ISAF“, condusă de NATO, avea ca principală misiune asigurarea securităţii în capitala 
Afganistanului, Kabul, şi împrejurimile acesteia. 

Prin Hotărârea nr. 38 din 21 decembrie 2001, Parlamentul României a aprobat 
participarea României cu personal şi tehnică din Ministerul Apărării Naţionale la Forţa 
Internaţională pentru Asistenţă şi Securitate din Afganistan (ISAF).

La 30 ianuarie 2002, Guvernul României aprobă finanţarea pregătirii şi participării 
ţării noastre la ISAF cu personal şi tehnică, pentru perioada 15.01 – 15.07.2002. Astfel, 
la 28 ianuarie 2002, primii militari români care au plecat în misiune în Afganistan 
au fost cei din Plutonul de poliţie militară (25 militari), comandaţi de locotenentul 
Laurențiu IVAN şi cei din echipajul aeronavei C‑130 Hercules. Transportul personalului, 
al tehnicii şi al materialelor s‑a executat cu aeronava C‑130 B, din dotarea Forţelor 
Aeriene Române. Partea română a angajat forţe încă de la începutul misiunii ISAF 
(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 (PRT). Comandantul acestui prim detașament de militari dislocați la 
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Kabul a fost numit locotenent‑colonelul Gheorghiţă TEODORESCU, ofițer de legătură al Armatei României la 
Comandamentul ISAF. Urmare a angajamentelor asumate, contribuţia militară românească în cadrul acestei 
operaţii a crescut. Astfel, în iulie 2002, când a fost dislocat la Kandahar primul batalion de infanterie al armatei 
noastre, respectiv Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab“, sub comanda locotenent‑colonelului Nicolae‑Ionel 
CIUCĂ. Batalionul a reprezentat contribuția țării noastre la Operaţia „Enduring Freedom“ și a avut misiunea de 
a asigura paza şi securitatea Bazei Aeriene Kandahar.

Militarii batalionului au acţionat în condiţii fizice şi psihice grele pe durata misiunii. Misiunile de luptă 
executate, programul de instruire desfăşurat au dus la închegarea coeziunii de luptă a detaşamentului, 
menţinerea unui standard ridicat al disciplinei, şi al moralului. În urma executării misiunii de luptă din teatrul de 
operații Afganistan, prima dislocare a unei unități militare românești în afara teritoriului național după Al Doilea 
Război Mondial, Batalionul 26 Infanterie avea să‑și câștige supranumele „Scorpionii Roșii“.

La 10 iunie 2003, în cadrul Operației „Enduring Freedom“, era introdusă în Afganistan prima misiune de 
asistență militară desfășurată de Armata României, detașamentul „ANA TRAINING“, comandat de maiorul 
Mircea GOLOGAN, cu misiunea de a contribui la procesul de constituire și operaționalizare a noii Armate 
Naționale a Afganistanului (ANA).

În octombrie 2004, învestirea lui Hamid KARZAI în funcţia de preşedinte marca primele alegeri democratice 
organizate în Afganistan de la înlăturarea talibanilor de la putere. La aproximativ un an de zile (18.09.2005), 
populaţia afgană a fost chemată din nou la urne pentru a‑şi desemna reprezentanţii în Parlament, moment 
important în istoria unei ţări măcinate de războaie de‑a lungul mai multor decenii. Pentru buna desfăşurare a 
alegerilor, Alianţa a hotărât suplimentarea trupelor desfăşurate în Afganistan, România contribuind la această 
suplimentare, pentru perioada 10.08‑10.11.2005, cu un batalion de infanterie (400 militari), același Batalion 26 
Infanterie „Scorpionii Roşii“, comandat, de această dată, de locotenent‑colonelul Gabriel TOMA. Batalionul a 
avut ca principală misiune asigurarea unui climat de securitate pe timpul alegerilor în zona de responsabilitate, 
dar şi câştigarea încrederii populaţiei, chemată să participe la primele alegeri parlamentare democratice din 
această ţară.

În conformitate cu ordinul de operaţii al comandantului Comandamentului 2 Operaţional Întrunit, începând 
cu luna septembrie 2006, Batalionul 2 „Călugăreni“, sub comanda locotenent‑colonelului Daniel PETRESCU, 
care executa misiuni în cadrul „Enduring Freedom“, a trecut în subordinea Regional Command South/ISAF şi a 

fost redislocat de la KANDAHAR la QALAT. Militarii Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni“ au executat misiuni, 
în cooperare cu ANDSF şi ANP, pentru înfrângerea forţele adverse, pentru crearea unui mediu democratic sigur 
şi asigurarea libertaţii de miscare pe autostrada A1 în provincia ZABUL. Astfel, pe lângă participarea cu perso‑
nal de stat major în comandamentele ISAF, a început şi participarea României în cadrul ISAF cu un batalion de 
infanterie. 

În anul 2010, partea română a mărit contribuţia la un efectiv de aproximativ 1.600 de militari, prin 
introducerea celui de‑al doilea batalion de manevră în provincia Zabul cu misiunea de patrulare şi asigurare a 
libertăţii de mişcare pe autostrada inelară A 1 ce leagă capitala Kabul de oraşul Kandahar. 

În anul 2011, România a sporit efectivele sale în Afganistan la aproximativ 1.900 militari, constând, în 
principal, din două batalioane de manevră, două detaşamente de informaţii militare, un detaşament de forţe 
speciale, un element de sprijin naţional, 4 structuri de consiliere tip OMLT, un detaşament de instructori pentru 
Armata Naţională Afgană şi personal de stat major. Suplimentarea contribuţiei Armatei României în 2011, faţă 
de 2010, a implicat:

ü  preluarea rolului de naţiune‑coordonatoare pentru conducerea Aeroportului Internaţional KABUL 
(KAIA Lead Nation) pentru un an (aprilie 2011 ‑ aprilie 2012);

ü  dislocarea de elemente ISR (un sistem UAV – 14 militari, 3 sisteme PGSS – Persistent Global Surveillan‑
ce System – 18 militari);

ü  dislocarea de instructori la diferite centre de instruire din cadrul Misiunii NATO de instruire în Afganis‑
tan (NTM‑A);

ü  dislocarea a 21 de militari în cadrul Detaşamentului de forţe speciale.
Prin această contribuţie, România s‑a menţinut pe poziţia a 4‑a ca naţiune NATO participantă cu forţe la 

misiunea ISAF.

Debarcarea militarilor din 
Batalionul 26 Infanterie 
Craiova în baza militară din 
Kandahar
Foto: Cătălin Ovreiu

Analiză post‑acțiune desfășurată de Batalionul 812 Infanterie „Șoimii Carpaților“ – 2003
Foto: MApN
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Majoritatea forţelor au fost dislocate în sudul Afganistanului (în provincia Zabul). Pe lângă acestea, unele 
forţe (structuri de informaţii, forţe pentru operaţii speciale, personal de stat major, structuri de sprijin, structuri 
de control aerian) au fost dislocate în Kabul, Bagram şi Kandahar.

Începând cu luna aprilie 2011, România a preluat comanda Aeroportului Internaţional din Kabul pentru o 
perioadă de 1 an de zile. 

Pentru anul 2012, Româania a  planificat participarea unui număr de 1.945 militari, diferenţele faţă de anul 
2011 fiind următoarele:

ü  dislocarea pentru 6 luni, la solicitarea Alianţei Nord‑Atlantice, a detaşamentului românesc (60 militari) 
din cadrul Modulului dislocabil de Comunicaţii şi Informatică al NATO (DCM), în primul semestru al 
anului 2012;

ü  încheierea, în aprilie 2012, a misiunii asumate de România de conducere a Aeroportului Internaţional 
Kabul, a condus la reducerea efectivelor dislocate în Afganistan cu 75 militari, începând cu 30 aprilie 2012;

ü  reorientarea efectivelor OMLT către echipe de mentorizare ‑ MAT (Military Advisor Team) în scopul 
operaţionalizării structurilor armatei afgane.

ü  aprobarea în luna ianuarie 2012 a „Concepţiei privind diminuarea graduală a contingentului naţional 
din Teatrul de operaţii Afganistan şi încheierea participării la operaţia NATO „Forţa Internaţională de 
Securitate şi Asistenţă“, document care a asigurat cadrul pentru planificarea şi coordonarea continuării 
misiunii, reconfigurării şi repatrierii forţelor româneşti din Afganistan participante la Operaţia ISAF.

În anul 2013, procesul de redislocare a contribuţiilor naţionale din această operaţie s‑a realizat prin 
diminuarea efectivelor, încheierea misiunii unor structuri şi reorientarea unor efective spre alte contribuţii, astfel:

ü  efectivele Batalionului 1 Manevră (B.1 Mv.) au scăzut de la 520 la 400 militari, concomitent cu reori‑
entarea a 120 de militari către Compania de protecţie a forţei din zona de apărare terestră apropiată 
a aeroportului Kandahar/KAF GDA FP;

ü  efectivelor Batalionului 2 Manevră (B. 2 Mv.) au scăzut de la 627 la 520 militari, proces finalizat în luna 
februarie 2013, odată cu rotirea batalionului;

ü  numărul de instructori NTM‑A s‑a diminuat cu 12, prin încheierea misiunii unor echipe şi reorientarea 
unor contribuţii;

ü  B1 Mv și‑a încheiat misiunea la sfârşitul lunii iunie 2013.
În vara anului 2014, al doilea batalion reduce ritmul operaţional în perioada premergătoare turului doi al 

alegerilor prezidenţiale din Afganistan (14.06.2014) şi predă aria de responsabilitate către forţele de securitate 
afgane. Începând cu data de 03.07.2014, s‑a executat repatrierea graduală a personalului TF 20, atât cu 
aeronave C‑17, prin programul SAC HAW PAPA, cât şi cu aeronave naţionale C‑130 (SMFA). Această activitate 
s‑a încheiat la data de 18.07.2014.

RESOLUTE SUPPORT MISSION (RSM) a reprezentat o misiune de pace, având ca obiective instruirea, 
consilierea şi asistenţa (Train, Advise and Assist TAA) instituţiilor şi forţelor naţionale de apărare şi securitate 
afgane (Afghan National Defense and Security Forces & Institutions – ANDSFI) şi, în acelaşi timp, protecţia 
forţelor proprii.

România s‑a prezentat ca un aliat cu o participare semnificativă în RSM (începând cu ianuarie 2015) având 
dislocaţi, aproximativ 615 militari.

Structurile militare româneşti şi personalul de stat major au fost implicate în acţiuni de instruire şi consiliere 
a ANDSF, protecţia forţei, informaţii militare, operare aeroportuară, poliţie militară, operaţii informaţionale/
psihologice şi sprijin logistic, contribuind la creşterea credibilităţii, capabilităţii şi sustenabilităţii ANDSF, sprijinind 
astfel guvernul afgan în combaterea activităţilor teroriste şi asigurarea cadrului de dezvoltare economică şi 
evoluţie democratică a acestei ţări.

Participarea la Misiunea Resolute Support‑RSM, din Teatrul de Operații (TO) Afganistan a reprezentat 
principalul efort al contribuţiei Armatei României la operaţii şi misiuni în afara teritoriului statului român.

În scopul instruirii, consilierii şi asistenţei Forţelor Naţionale Afgane de Securitate, a asigurării protecţiei forţei 
pentru Baza Aeriană Kandahar (KAF) şi a sprijinului logistic al forţelor naţionale participante, MApN a contribuit la 
RSM cu un număr total de 615 militari. Contingentul românesc a cuprins: 1 batalion de protecţie a forţei pe baza 
aeriană Kandahar, 1 detaşament protecţia forţei Bagram, 1 detaşament de instructori forţe pentru operaţii specia‑
le, 2 detaşamente PM, 1 echipă consiliere şi asistenţă la nivel instituţional (MAG‑D), echipe HUMINT şi CI, 1 echipă 
operare aerodrom HKIA, personal medical în cadrul spitalului ROLE 2/HKIA, 1 echipă consilieri în TAAC S, 1 echipă 
consilieri în TAAC W, personal de stat major în comandamentele RS şi 1 element naţional de sprijin. 

Decizia președintelui Joseph BIDEN, anunțată în data de 14.04.2021, de a retrage forțele SUA din TO 
Afganistan și de încheiere a misiunii „Resolute Support“ până la 11 septembrie 2021, a impus accelerarea 
procesului de planificare desfășurat la nivelul RSM – Orderly Retrograde, 74 Days. Comandantul RSM, gl. (SUA) 
Scott MILLER, și‑a anunțat intenția de a finaliza retragerea ordonată a forțelor Coaliției din Afganistan, nu mai 
târziu de 04.07.2021. Astfel, la mijlocul lunii aprilie 2021, la nivelul RSM exista o variantă în lucru a unui plan de 
retragere ordonată în 74 de zile, o stare finală stabilită de președintele SUA (11 septembrie 2021) și o intenție 
clară a comandantului RSM de retragere până la 04.07.2021.

În data de 20.04.2021, comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite (CFI) a emis Ordinul pentru 
extracția contingentului național din teatrul de operații Afganistan „Safe Return – A“ prin care a ordonat 
repatrierea forțelor românești dislocate în CJOA‑A, în condiții de securitate și în deplină sincronizare cu planul 
de închiere a misiunii „Resolute Support“.

Activitatea planificată s‑a finalizat la sfârșitul lunii iunie 2021, marcând astfel încheierea onorabilă a 
participării Armatei Române la cea mai importantă misiune după terminarea celui de‑Al Doilea Război Mondial.

Pentru execuția Ordinului de operații „Safe Return‑A“ au fost necesare 12 misiuni de transport aerian, 
din care 3 cu aeronave C‑17 asigurate de USCENTCOM, 7 cu aeronave C‑17 asigurate de HAW Papa și una cu 
o aeronavă C‑130 din resursa națională. Astfel, la finalul misiunii Armatei României în TO Afganistan, au fost 
extrași în siguranță 615 militari și 59 paleți (AFP)/135,7 tone de echipamente și materiale.

În cei 19 ani de participare cu structuri militare în teatrul de operații din Afganistan au fost dislocaţi peste 
32 000 de militari români (37 de rotații a contingentelor la 6 luni). Din cei 32.000 de militari, 27 şi‑au pierdut viaţa.

Misiune de patrulare pe Autostrada A1 (Qalat‑Kabul) – 2012
Foto: MApN
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CONTRIBUŢIA 
CATEGORIILOR DE FORŢE 

ALE ARMATEI ŞI  
A COMANDAMENTELOR  

LA MISIUNILE DIN 
AFGANISTAN

PARTICIPAREA  
FORŢELOR TERESTRE ROMÂNE

C
ontribuţia Armatei Române şi, în special, a forţelor terestre la campania din 
Afganistan a reprezentat o creştere graduală atât cantitativ cât şi din punct de 
vedere al complexităţii structurilor dislocate în TO Afganistan, ajungându‑se 

ca în perioada de vârf, contribuţia românească la operaţia ISAF să ajungă la 1815 
de militari, ocupând locul zece în cadrul ţărilor contributoare cu trupe la coaliţia 
anti‑teroristă.

Forțele Terestre au participat la operațiile prezentate în continuare, misiunile 
evoluând, de‑a lungul celor 27 de ani, de la simplu la complex, de la misiuni de 
patrulare, recunoaștere și escortă, la misiuni de tip contrainsurgenţă şi, ulterior, la 
misiuni de instruire şi asistenţă instituţională.
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OPERAŢIA „FINGAL“ 
Forţă de securitate sub conducere britanică, precursoare a Operaţiei Herrick (operaţia sub care s‑a des‑

făşurat dislocarea trupelor britanice în Afganistan).
Perioada: ianuarie 2002 – august 2006  
Structură: Pluton de Poliţie Militară
Misiuni:
ü  patrulare, recunoaştere şi marcare a prezenţei în zonă, în scopul impunerii măsurilor de protecţie a 

Forţei şi obţinerii de informaţii din zona de responsabilitate;
ü  controlul traficului şi investigarea accidentelor rutiere;
ü  escorta ofiţerului de legătură şi a delegaţiilor; 
ü  executarea de recunoaşteri în cadrul planului de extracţie pe ruta Kabul‑Bagram;
ü  monitorizarea activităţilor criminale în Kabul şi controlul antiterorist.

Locaţie: Comandamentul Brigăzii Multinaţionale din Kabul.

Nr. 
crt.

Anul Structura
Unitatea  

generatoare
Comandantul structurii

Nr.  
militari

1.
2002

Pl. Poliţie Militară B. 265 P.M. Lt. Laurenţiu Ivan 25

2. Pl. Poliţie Militară B. 265 P.M. Lt. Dorin Dănău 25

3.
2003

Pl. Poliţie Militară B. 265 P.M. Lt. Florin Vartolomei‑Malenovschi 25

4. Pl. Poliţie Militară B. 400 Spr. Cpt. Dan‑Valer Orza 25

5.
2004

Pl. Poliţie Militară B. 400 Spr. Lt. Laurian Mînea 25

6. Pl. Poliţie Militară B. 400 Spr. Lt. Alexandru‑Marius Pintilie 25

7.
2005

Pl. Poliţie Militară B. 400 Spr. Cpt. Marian‑Valentin Chiţoiu 25

8. Pl. Poliţie Militară B. 400 Spr. Cpt. Petru‑Marius Prunduş 25

9. 2006 Pl. Poliţie Militară B. 300 Spr. Cpt. Emil Luca 26

OPERAŢIA „ENDURING FREEDOM“
Batalion de infanterie

Perioada: iulie 2002 – iulie 2006
Structură: Batalion de infanterie
Misiuni:
ü  sprijinul unor acţiuni sau activităţi uma‑

nitare – asigurarea securităţii zonei în 
care Coaliţia a desfășurat activităţi de re‑
construcţie, însoţirea unor convoaie de 
materiale, protecţia obiectivelor finanţa‑
te, pentru restaurarea normalităţii;

ü  securitatea raionului de dislocare a For‑
ţelor Coaliţiei – misiuni permanente de 
pază, patrulare şi cercetare apropiată 
în zonele de dislocare;

ü  supravegherea punctelor sensibile 
(Sensitive Site Exploatation – SSE). 
Această misiune se referă la valorifica‑
rea informaţiilor despre adăposturile 
subterane ale talibanilor prin partici‑
parea la cercetarea acestora privind 
existenţa personalului, muniţiilor etc., 
atacul şi distrugerea lor.

În principal misiunea propriu‑zisă a constat 
în asigurarea securităţii zonei şi acţiunilor;

Locaţie: Kandahar Air Field
Participare: forţele terestre au participat cu un batalion de infanterie organizat pe structura existentă la 

pace a batalioanelor de infanterie din organica SMFT, având un efectiv de 405 militari.
În perioada 15.07.2002‑31.07.2006 au participat la misiuni, pentru o perioadă de şase luni, mai multe ba‑

talioane, conform tabelului de mai jos.

Structura Perioada Comandant  Efective

B. 26 I. 15.07.2002–15.12.2002 Lt. col. Ionel Nicolae Ciucă* 405

B. 812 I. 15.12.2002– 2.07.2003 Mr. Dorin Blaiu* 405

B. 151 I. 23.06.2003–15.01.2004 Lt.col. Dumitru Scarlat* 405

B. 280 I.Mc. 18.12.2003–17.06.2004 Lt.col. Victor Dăscălescu 405

B. 281 I. 01.07.2004–10.01.2005 Lt.col. Constantin Cărămidariu 405

B. 300 I.Mc. 07.01.2005–12.06.2005 Mr. Adrian Soci* 405

B. 151 I. 11.06.2005–17.01.2006 Lt.col. Vasile Roman* 375

B. 341 I. 12.12.2005–11.07.2006 Lt.col. Vasile Vreme 345

* Ofițeri care au fost avansați, ulterior, la gradul de general

Echipa româno‑britanică în 
Afganistan – 2002
Foto: MApN

Monument românesc în baza militară din Afganistan – 2004
Foto: MApN
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Pregătire în Baza Kandahar a Batalionului 26 
Infanterie – 2002
Foto: Cătălin Ovreiu

Militari ai Batalionului 26 Infanterie pregătind misiunea 
împreună cu colegii americani – 2002
Foto: Cătălin Ovreiu

Echipă mixtă româno‑americană – 2002
Foto: Cătălin Ovreiu

Militari din cadrul Batalionului  812 
Infanterie „Șoimii Carpaților“  pregătind 
o misiune de patrulare – 2003
Foto: Dan Boban

 Aspect din timpul traversării Tarnakului 
de către militarii Batalionului 812 
Infanterie  – 2003
Foto: Dan Boban

„Șoimii Carpaților“ în relația cu 
comunitatea  – 2003
Foto: Petrică Mihalache
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Militarii Batalionlui 280 Infanterie 
efectuând o misiune de recunoaștere în 
aria de responsabilitate – 2004
Foto: Toni Ene

Militar român executând o misiune de 
siguranță  – 2004
Foto: MApN

Militari ai Batalionului 280 Infanterie 
cercetând aria de responsabilitate  – 
2004
Foto: MApN

Ceremonie militară 
Foto: MApN

Militari ai Batalionului 280 
Infanterie executând trageri 
în poligon  – 2004
Foto: MApN
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Batalionul 300 Infanterie Mecanizată, 
operația Enduring Freedom – 2005
Foto: MApN

Batalionul 300 Infanterie Mecanizată_, 
operația Enduring Freedom – 2005
Foto: MApN

Batalionul 300 Infanterie Mecanizată, 
operația Enduring Freedom – 2005
Foto: MApN

Militari din cadrul Batalionului 151 
Infanterie împart apa mult râvnită 
localnicilor – 2005
Foto: Locotenent-colonel Cristina Iacobuţ

Batalionul 26 Infanterie „Scorpionii 
roşii“ acționează inclusiv pe teren 
muntos – 2005
Foto: Colonel Renato Nadolu

Militari ai Batalionului 341 Infanterie de 
vorbă cu unul din bătrânii satului – 2006
Foto: Locotenent Alice Moldovan
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OPERAŢIA „INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE“ (ISAF)
Detaşamente de instruire a armatei afgane

Detaşamentul „ANA TRAINING“
Perioada: iunie 2003 – aprilie 2014
Structură: detaşament de instructori
Misiuni:
ü  participarea la procesul de constituire şi operaţionalizare a noii armate afgane;
ü  instruirea batalionului de tancuri şi a batalionului mecanizat din cadrul Armatei Naţionale Afgane;
ü  inspecţia şi mentenanţa tehnicii din dotarea celor două batalioane.

Activităţi specifice desfăşurate conform cerinţelor misiunii:
ü  pregătirea a 400 de militari afgani din B. 2 Mc., B. 3 Tc. şi B. 5 Log. din Bg. 3 Intervenţie Rapidă/Corpul 

de Armată Central;
ü  organizarea şi desfăşurarea cursurilor pentru formarea specialiştilor în repararea armamentului şi a 

tehnicii de luptă;
ü  repararea a 55 tancuri (T – 62), 22 MLI (BMP – 2) şi 7 TAB (BTR – 2);
ü  sprijinirea instructorilor americani în adoptarea procedurilor de reglare a armamentului portabil;
ü  asigurarea unui stoc de piese de schimb, pentru armamentul de infanterie, prin întrebuinţarea celui 

capturat de la insurgenţi.
Locaţie: Kabul.
Participare: Detaşamentul a suferit modificări în organică, având între 25 şi 48 de militari;
Începând cu anul 2011, Detaşamentul ANA TRAINING a acţionat în TO AFGANISTAN având în compunere 

patru echipe:
ü  Echipa de instructori pentru Şcoala de subofiţeri ANA;
ü  Echipa de instructori în cadrul Batalionului de instruire funcţii specializate;
ü  Echipa de instructori ai Armatei Naţionale Afgane;
ü  Echipa de instructori din cadrul Şcolii de tancuri afgană.

Nr. 
crt.

Anul Structura
Unitatea 

generatoare
Comandantul structurii

Nr. mili‑
tari

1.
2003

Detaşament ANA TRAINING B. 96 Ge. Mr. Mircea Gologan* 25

2. Detaşament ANA TRAINING B. 96 Ge. Mr. Mircea Gologan 25

3. 2004 Detaşament ANA TRAINING B. 96 Ge. Lt.col. Virgil Petri 48

4.
2005

Detaşament ANA TRAINING B. 96 Ge. Mr. Adrian Popescu 48

5. Detaşament ANA TRAINING B. 96 Ge. Mr. Ştefan Preda 48

6.
2006

Detaşament ANA TRAINING B. 96 Ge.
Lt.col. Virgil Petri;
Lt.col. Sorin Ştefan

48

7. Detaşament ANA TRAINING B. 96 Ge. Lt.col. Bogdan Medar 48

8.
2007

Detaşament ANA TRAINING B. 96 Ge. Lt.col. Ionel Ionaşcu 48

9. Detaşament ANA TRAINING B. 96 Ge. Lt.col. Marian‑Iulian Cojocaru 48

10.
2008

Detaşament ANA TRAINING B. 96 Ge. Lt.col. Marian Baie 48

11. Detaşament ANA TRAINING B. 96 Ge. Lt.col. Aurel‑Constantin Neagu 48

12.
2009

Detaşament ANA TRAINING B. 495 I. Lt.col. Ionel Văsîi 48

13. Detaşament ANA TRAINING B. 495 I. Lt.col. Gheorghe Zidaru 28

14.
2010

Detaşament ANA TRAINING B. 495 I. Lt.col. Ştefan Preda 28

15. Detaşament ANA TRAINING B. 495 I. Lt.col. Ionel‑Lucian Sandu 27

16.

2011

Detaşament ANA TRAINING 
(echipe instructori)

Bg. 9 Mc. Mr. Ion Martin 20

17. Detaşament ANA TRAINING Bg. 9 Mc. Lt.col. Ionel Vieriu 27

18.
Detaşament ANA TRAINING 
(echipe instructori)

Bg. 9 Mc. Lt.col. Dorel Moraru‑Apostol 31

19. Detaşament ANA TRAINING Bg. 9 Mc. Lt.col. Petre Croitoru 27

20.
2012

Detaşament ANA TRAINING 
(echipe instructori)

Bg. 9 Mc. Lt.col. Daniel‑Petre Bîzgan 31

21.
Detaşament ANA TRAINING 
(echipe instructori)

Bg. 9 Mc. Col. Florin Creţu 31

* Avansat, ulterior, la gradul de general

Militarii afgani învaţă utilizarea 
tancului de la colegii români din 
cadrul Detașamentului  aining 
VIII – 2007
Foto: Căpitan Mihai Hodoroaba

Verificarea unui itinerar în zonele 
înalte ale Afganistanului de către 
Detaşamentul ANA Training VI
Foto: Maior Marian Alexandru
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Detaşamente de consiliere

1.. Detaşamentul OMLT tip Garnizoană 
Perioada: ianuarie 2008 – aprilie 2011
Structură: echipă de mentorizare pentru structuri tip comenduire de garnizoană
Misiuni: 
ü  instruirea, antrenarea şi îndrumarea statului major al garnizoanei în toate ariile funcţionale ale acestuia;
ü  asigurarea sprijinului medical zilnic pentru personalul OMLT şi ANA;
ü  instruirea şi îndrumarea privind procedurile implicate de operaţiile specifice garnizoanei (managementul 

clădirilor, managementul şi întreţinerea autovehiculelor, executarea inventarierilor), în locaţia de bază şi 
pe timpul desfăşurării operaţiilor;

ü  coordonarea cu unități de sprijin ale garnizoanei, funcţie de necesităţi;
ü  managerierea şi operarea Centrului de Comunicaţii al NATO, pentru a sprijini executarea misiunii OMLT;
ü  asigurarea supervizării achiziţiilor, distribuţiei şi operaţiunilor financiare pentru toate clasele de asigurare 

logistică;
ü  sprijinirea activităţile administrative ale personalului OMLT şi ANA.

Locaţie: Qalat.
Participare: 14 militari din cadrul SMFT.

2. Detaşamentele OMLT tip Batalion de Infanterie (IN MAT), Batalion Sprijin de Luptă (MAT CS),  
Batalion Sprijin (MAT CSS)

Perioada: iulie 2009 – iulie 2013
Structură: echipă de mentorizare pentru structuri tip batalion
Misiuni: 
ü  îndrumarea, instruirea şi consilierea în toate domeniile funcţionale, în scopul dezvoltării capabilităţilor 

operaţionale a B. ANA;

ü  sprijinirea B. ANA în executarea instrucţiei colective de la nivel companie şi batalion;
ü  consilierea comenzii B. ANA în organizarea şi executarea evaluării post‑acţiune a tacticilor, tehnicilor şi 

procedurilor întrebuinţate;
ü  consilierea/asistarea comenzii B. ANA în toate operaţiile desfăşurate, conform planificării ISAF;
ü  aceste detaşamente au continuat misiunea detaşamentelor OMLT schimbând efortul de la mentori‑

zare către consiliere.
Locaţie: FOB Athgar şi FOB Shamulzai, FOB Bullard, FOB Sweeney, FOB Wolverine, FOB Camp Apache.
Participare: echipe de mentorizare constituite din 14 – 45 de militari, din forţele terestre.

Nr. 
crt.

Anul Structura
Unitatea  

generatoare
Comandantul structurii Nr. militari

1.

2009

OMLT tip garnizoană Bg. 81 Mc. Lt.col. Dumitru–Dragoș Iacob* 14

2. OMLT tip garnizoană Bg. 8 LAROM Col. Constantin Dobre 14

3. OMLT tip B. I. nr. 1 B. 495 I. Lt.col. Dorin Toma 21

4. OMLT tip garnizoană Bg. 8 LAROM Col. Viorel Orţan 14

5.

2010

OMLT tip B. I. nr. 1 B. 495 I. Lt.col. Marius Nicolae 36

6. OMLT tip B. I. nr. 2 Bg. 15 I. Mr. Constantin Niţă 36

7. OMLT tip garnizoană Bg. 8 LAROM Lt.col. Decebal Dîrdală 20

8. OMLT tip B. I. nr. 1 B. 495 I. Lt.col. Relu Neguţ 36

9. OMLT tip B. I. nr. 2 Bg. 15 I. Mr. Iulian Pleşescu 36

10. OMLT CS Bg. 61 V.M. Lt.col. Vasile Cristea 31

11.

2011

OMLT tip garnizoană Bg. 8 LAROM Mr. Ionel Hamza 20

12. OMLT tip B. I. nr. 1 B. 495 I. Lt.col. Corneliu Vişan 36

13. OMLT tip B. I. nr. 2 B. 634 I. Lt.col. Valentin Nedelescu 36

14. OMLT CS R. 69 Art.Mx. Lt.col. Dănuţ Coraş 31

15. OMLT CSS B. 117 Spr.Log. Lt.col. Constantin Teodoreanu 32

16. OMLT IN B. 634 I. Col. Sergiu Mungiu 45

17. OMLT CS R. 69 Art.Mx. Lt.col. Anghel Ioana 31

18.

2012

OMLT CSS Bg. 2 I. Lt.col. Cornel Ploscaru 32

19. OMLT IN Bg. 9 Mc. Col. Ionel Munteanu 45

20. OMLT CS Bg. 61 V.M. Lt.col. Gabriel Doboş 31

21. MAT CSS Bg. 2 I. Lt.col. George Bogheanu 29

22. MAT IN Bg. 9 Mc. Lt.col. Mihail‑Bogdan Hanganu 29

23. MAT CS Bg. 8 LAROM Lt.col. Alexandru Puiu 29

24. 2013 MAT CSS Bg. 1 Mc. Lt.col. Sorinel Enache 29

* Avansat, ulterior, la gradul de general

Cermonialul 
transferului de 
autoritate între 
echipele OMLT din 
Afganistan – 2010
Foto: Echipa OMLT
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3. Combined Task Force Zabul 
Perioada: iunie 2010 – iulie 2013.
Structură: comandament de brigadă redus.
Misiuni:
ü  comanda‑controlul activităţilor de culegere de informaţii desfăşurate de B.Mnv., structurile tip deta‑

şament, etc. aflate sub comanda / controlul operaţional / tactic; 
ü  asigurarea fuziunii analizei şi elaborării de produse de informaţii specifice AOR;
ü  cooperarea cu elementele de informaţii ale structurilor care nu sunt în relaţii de comandă / control 

operaţional / tactic din AOR RC‑S sau din alte zone;
ü  planificarea şi conducerea deplasărilor şi asigurarea mobilităţii;
ü  planificarea, coordonarea şi conducerea angajării efective;
ü  elaborarea planurilor/ordinelor de operaţii (WARNO, OPLAN, OPORD, FRAGO);
ü  dislocarea / redislocarea forţelor;
ü  conducerea operaţiilor de contrainsurgenţă;
ü  participarea la conducerea operaţiilor întrunite:
ü  coordonarea sprijinului cu foc indirect;
ü  conducerea operaţiilor terestre:
ü  conducerea procesului de targeting;
ü  planificarea şi integrarea INFO OPS;
ü  planificarea şi conducerea activităţilor de informare publică;
ü  conducerea activităţilor CIMIC;
ü  exercitarea comenzii şi controlului;
ü  conducerea evaluării riscurilor;
ü  asigurarea protecţiei forţelor;
ü  sprijinul de luptă;
ü  stabilirea şi operarea unui centru de căutare‑salvare (dacă este cazul);
ü  implementarea securităţii operaţionale/OPSEC;
ü  realizarea securităţii informaţiilor/INFOSEC.

Locaţie: FOB Camp Apache.
Participare: de la 46 la 54 militari selecţionaţi din comandamentul brigăzii care a generat batalioanele de manevră.

Anul Structura
Unitatea  

generatoare
Comandantul structurii Nr. militari

2008 Element intermediar de comandă control S.M.F.T. Col. Laurenţiu Grigoraş 12

2009
Element intermediar de comandă control S.M.F.T.

Col. Gheorghe‑Ion  
Vătămanu‑Coantă*

16

Element intermediar de comandă control S.M.F.T. Col. Ioan Burghelea 19

2010
CTZ Bg. 81 Mc. Col. Dorin Blaiu* 46

CTZ Bg. 2 I. Col. Viorel Albăstroiu 50

2011
CTZ Bg. 1 Mc. Col. Marius Harabagiu* 54

CTF AH Bg. 282 I.Mc. Col. Adrian Tonea* 36

2012
CTF AH Bg. 2 V.M. Col. Cristinel Cernea* 36

CTF R Bg. 18 I. Col. Grigore‑Victor Păşcuţă 23

* Ofițeri care au fost avansați, ulterior, la gradul de general

4. Batalioane de manevră în Provincia Zabul
Batalionul de infanterie a fost transformat în B. Mnv. şi redislocat din KAF în provincia ZABUL, începând cu 

luna iulie 2006. Această zonă, prin proximitatea sa cu graniţa pakistaneză şi a reliefului muntos din zona graniţei, 
permiţând infiltrarea cu uşurinţă a elementelor insurgente în Afganistan, este considerată, alături de Kandahar 
şi Helmand, una din cele mai fierbinţi zone din Afganistan, unde insurgenţa este foarte activă, atacurile împo‑
triva forţelor coaliţiei fiind de ordinul zecilor pe zi.

Principala misiune a fost asigurarea libertății de mişcare pe autostrada A1 (HW 1), ceea ce a impus creşterea 
capabilităţilor de manevră pentru batalion. Acest lucru s‑a realizat prin schimbarea statului de organizare al 
batalionului prin suplimentarea acestuia cu o companie de infanterie, numărul de militari participanţi la misiune 
fiind de 479 de militari.

Începând cu luna mai 2010, urmare a solicitărilor comandantului ISAF de creştere a capabilităţilor forţelor 
de manevră, Forţele Terestre au dislocat în aria de operații ZABUL două batalioane de manevră, cu un efectiv 
de 610 militari fiecare.

Structura iniţială a batalioanelor de manevră a suferit numeroase modificări generate de schimbările me‑
diului operaţional, de lecţiile identificate pe timpul misiunilor şi de măsurile luate la nivel SMG, de reducere a 
vulnerabilităţilor personalului participant la misiune.

Perioada: iulie 2006 – august 2014.
Structură: Batalion Manevră.
Misiuni:
ü  interzicerea infiltrării forţelor insurgente în AoR a TF ZABUL;
ü  participarea la menţinerea libertăţii de mişcare pe autostrada A1 (HW 1);
ü  participarea la misiuni specifice pentru neutralizarea dispozitivelor explozive improvizate;
ü  participarea la misiuni de mentenanţă a podurilor Mabey & Jonson;
ü  participarea la misiuni specifice de geniu general;
ü  coordonarea acţiunilor cu ISAF şi ANSF în cadrul Centrului Provincial de Coordonare / ZABUL;
ü  participarea la diseminarea produselor PSYOPS;

„Scorpion negru“ în misiune pe 
autostrada A1 din provincia  
Zabul – 2014
Foto: Locotenent-colonel Oliver Anghel
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ü  influenţarea pozitivă a liderilor locali (INFO 
OPS), inclusiv prin misiuni KLE;
ü  participarea la operaţii CIMIC;
ü  participarea la operaţii de spri jin umanitar 
(HAOps);
ü  menţinerea unui QRF capabil să fie transportat 
aerian sau terestru în AoR a TF ZABUL.

Locaţie: FOB Lagman – iniţial, FOB Camp 
Apache – B 1 Mnv. şi FOB Bullard – B 2 Mnv.

Participare: din cadrul forţelor terestre.

Anul Structura
Unitatea  

generatoare
Comandantul structurii

Nr.  
militari

2006 Batalion manevră B. 2 I. Lt.col. Daniel Petrescu* 479

2007
Batalion manevră B. 812 I. Mr. Ovidiu‑Liviu Uifăleanu* 479

Batalion manevră B. 33 V.M. Lt.col. Costel Ionescu 479

2008
Batalion manevră B. 300 I.Mc. Lt.col. Adrian Soci* 478

Batalion manevră B. 30 V.M. Lt.col. Virgil‑Ovidiu Pop* 610

2009
Batalion manevră B. 21 V.M. Lt.col. Florin Stan 743

Batalion manevră B. 280 I.Mc. Lt.col. Iuri Tănase 800

2010

Batalion manevră B. 33 V.M. Lt.col. Costel Ionescu 700

Batalionul 1 Manevră B. 811 I. Lt.col. Ioan Cristurean 610

Batalionul 2 Manevră B. 812 I. Lt.col. Cornel Scurt 610

Batalionul 1 Manevră B. 20 I. Lt.col. Claudiu‑Mihail Sava* 610

2011

Batalionul 2 Manevră B. 26 I. Lt.col. Dan Ionescu* 610

Batalionul 1 Manevră B. 2 I. Lt.col. Iulian Berdilă* 617

Batalionul 2 Manevră B. 495 I. Lt.col. Dorin Toma 617

Batalionul 1 Manevră B. 300 I.Mc. Lt.col. Adrian Popescu 616

2012

Batalionul 2 Manevră B. 280 I.Mc. Mr. Cristinel‑Dumitru Colibaba 617

Batalionul 1 Manevră B. 21 V.M. Col. Ovidiu Conduruţă* 622

Batalionul 2 Manevră B. 33 V.M. Lt.col. Florin Şoltuz 626

Batalionul 1 Manevră B. 191 I. Lt.col. Iulian Daniliuc* 518

2013
Batalionul 2 Manevră B. 32 I. Lt.col. Cristian‑Daniel Dan* 514

Batalionul 2 Manevră B. 151 I. Col. Sergiu Mungiu 515

2014 Batalionul 2 Manevră B. 20 I. Lt.col. Nicolae‑Cătălin Jianu 515

* Ofițeri care au fost avansați, ulterior, la gradul de general

Misiune CIMIC a Batalionului 280 Infanterie Mecanizată – 2009
Foto: Locotenent Cornelia Popa

Retragerea cu torţe în Baza din Qalat a 
Batalionului 2 Infanterie cu prilejul zilei  
naționale a României – 2006
Foto: Colonel Luigi Cojocaru

Sanitar din cadrul Batalionului 812 
Infanterie acordă îngrijiri medicale unui 
copil afgan – 2007
Foto: Căpitan Marius Mihai 

Copii afgani primind daruri de 
la militarii români din cadrul 
Batalionului 812 Infanterie – 2007
Foto: Căpitan Marius Mihai
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Militari din cadrul Batalionului 33 Vânători de 
Munte într‑un post de observare – 2007
Foto: Căpitan Marius Vintilescu

Pregătire pentru misiune ai militarilor din Batalionului 
33 Vânători de Munte – 2007
Foto: MApN

Militari din cadrul Batalionului 33 
Vânători de Munte în patrulare – 2007
Foto: MApN

Militar al Batalionului 300 
Infanterie Mecanizată executând o 
misiune umanitară – 2008
Foto: Locotenent Cornelia Popa

Batalionul 300 Infanterie Mecanizată alături de 
populaţia afgană – 2008
Foto: Maior Florin Agavriloaei

Aprovizionarea cu muniție înainte de 
plecarea în misiune a Bsatalionului 30 
Vânători de Munte – 2008
Foto: Locotenent Alina Hangan
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Batalionul 21 Vânători de Munte de 
vorbă cu bătrânii satului – 2009
Foto: Locotenent Constantin Mireanu

Militari din Batalionul 21 Vânători de Munte 
discutând cu liderii locali – 2009
Foto: Sublocotenent Mircea Merluşcă

Împrejurimile localităţilor sunt cercetate cu 
atenție de Batalionul 280 Infanterie  
Mecanizată – 2009
Foto: Plutonier-major Adrian Lărgeanu

Misiune CIMIC a Batalionului 280 Infanterie 
Mecanizată – 2009
Foto: Locotenent Cornelia Popa

Batalionul 21 Vânători de Munte de vorbă 
cu bătrânii satului – 2009
Foto: Locotenent Constantin Mireanu

Militari din Batalionul 21 Vânători de Munte 
discutând cu liderii locali – 2009
Foto: Sublocotenent Mircea Merluşcă
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Militari din Batalionul 33 
Vănători de Munte în patrulă pe 
strazile Qalat‑ului – 2010
Foto: MApN

Batalionul 33 Vănători de Munte: 
acordarea spijinului medical – 2010
Foto: MApN

Batalionul 811 Infanterie: observator – 2010
Foto: MApN

Batalionul 812 Infanterie, precizări 
într‑o pauză de marş – 2010
Foto: Maistru militar Radu Mureşan

Sanitar al Batalionului 812 Infanterie acordă 
asistență medicală unui copil afgan – 2010
Foto: MApN

Executarea unei misiuni de patrulare debarcat 
de pe tehnica de luptă  de către  militari din 
cadrul Batalionului 20 Infanterie „Scorpionii 
Negri“ – 2010
Foto: Cristian Surugiu
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Executarea unei operaţiuni CIMIC pentru sprijinirea 
populaţiei locale, de către militari din cadrul 
Batalionului 20 Infanterie „Scorpionii Negri“  – 2010
Foto: Cristian Surugiu

Batalionul 26 infanterie: pe timpul unei misiuni 
de angajare a liderilor locali – 2011
Foto: Maior Cristian Cănuci

Problemele copiilor afgani, în atenţia militarilor 
din Batalionul 2 Infanterie – 2011
Foto: Maior Sorin Constantinescu

Militarii Batalionului 2 Infanterie asigurând 
transportul logistic pe căi sigure de 
comunicații  – 2011
Foto: Plutonier Dan Vereş

Batalionul 495 Infanterie: asigurarea 
libertăţii de mişcare – 2011
Foto: Maior Sorin Constantinescu

Militari din Batalionul 300 Infanterie Mecanizată 
verificând o zonă greu accesibilă – 2011
Foto: Plutonier Sonia Raicu
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Batalionul 280 Infanterie 
Mecanizată, în siguranța patrulei – 
2012
Foto: Locotenent Mihai Creţu

Batalionul 280 infanterie, MRAP în misiune iarna – 
2012
Foto: Maior Marius Diniţă

Maiorul Frecățeanu din Batalionul 21 Vânători de 
Munte şi cainele său, Herry – 2012
Foto: Pltutonier adjutant Lucian Irimia

Batalionul 21 VM: copii afgani așteptând dulciuri 
din partea militarilor români – 2012
Foto: Plutonier adjutant Lucian Irimia

Militarii Batalionului 33 VM în misiune pe TAB pe o 
șosea după un incident în Afgansitan – 2012
Foto: MApN

Militarii Batalionului 33 VM în misiune de scotocire 
în Afgansitan – 2012
Foto: MApN
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Tăcuţii cercetași ai Batalionului 
191 Infanterie în acţiune – 
2012
Foto: Maior Sorin Homeag

Batalionul 191 Infanterie: cercetarea podurilor – 2012
Foto: Adrian Jianu

Batalionul 191 Infanterie: supravegherea 
autostrăzii – 2012
Foto: Adrian Jianu

Batalionul 32 Infanterie: plutonul de cercetare în baza Apache – 2013
Foto: Plutonier Călin Strizu

Batalionul 32 Infanterie: participarea la adunarea satului (interacțiunea cu 
populația afgană) – 2013
Foto: Plutonier Călin Strizu
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5. Compania KAF Ground Defence Area (GDA)
Începând cu anul 2012, o companie din Batalionul 1 Manevra a fost trecută sub comanda operațională a 

comandantului Bazei Aeriene Kandahar, având misiunea de apărare apropiată a Bazei aeriene Kandahar (Kan‑
dahar Airfield Ground Defense Area‑KAF GDA). Misiunea a fost distribuită Cp. 3 I/TF 191 I, care a deschis drumul 
acestei misiuni.

Începând cu iunie 2013, România a asigurat rotaţia unui număr de trei detaşamente KAF GDA destinate 
pazei apropiate a Bazei aeriene Kandahar. Aceste detaşamente au fost independente spre deosebire de primul 
care a deschis misiunea.

Perioada: decembrie 2012 – decembrie 2014.
Structură: Companie de infanterie în cadrul COMKAF Force Protection.
Misiuni:
ü  asigurarea perimetrului din jurul Bazei KAF (520 kmp) prin patrule în jurul bazei, misiuni KLE (Key 

Leaders Engagement), misiuni Community engagement;
ü  patrule către Patrol Base Luke şi asigurarea pazei acestuia (PB Luke – punctul de ancoraj al balonului 

cu sistem J‑LENS);
ü  Quick Response Force (QRF) primar – timp de reacţie 10, 15, 20 sau 25 minute, în funcţie de natura 

ameninţării şi secundar – timp de reacţie mai mare de 30 minute.

Locaţie: Baza KAF.
Participare: 124 de militari din cadrul forţelor terestre.

Anul Structura
Unitatea gene‑

ratoare
Comandantul structurii Nr. militari

2013
Compania KAF‑GDA/TF 191 B 191 I (B 17 VM) Mr. Daniel Arsene 124

Compania KAF‑GDA B. 634 I. Cpt. Liviu Apostoaie 124

2014
Compania KAF‑GDA B. 26 I. Cpt. Constantin Stanciu 124

Compania KAF‑GDA B. 812 I. Mr. Alin‑Florin Marian 124

 OPERAŢIA „RESOLUTE SUPPORT MISSION“
Pentru participarea la Operația RESOLUTE SUPPORT, forțele terestre au generat, începând cu martie 2015, 

un batalion de infanterie destinat protecţiei forţei pentru baza militară KAF, echipe de consiliere și asistență 
a instituțiilor de învățământ militar (AIAT), și în cadrul comandamentelor regionale (TAAC – N/S/W), precum 
și detașamente de poliție militară în bazele militare KAF și BAF. Ulterior, începând cu 2019, din cadrul batalio‑
nului a fost dislocat la Kabul un detașament de protecția forței, de nivel companie, pentru protecția unei baze 
militare. Această misiune a constituit, în ultimii 6 ani, principala prioritate privind contribuţia forțelor terestre la 
operaţii în afara teritoriului statului român, detaliată în continuare.

1. Batalionul de Protecţia Forţei
Perioada: martie 2015 – iunie 2021.
Structură: Batalion de infanterie.
Locație: Baza militară KAF.Militari români  din Batalionul 20 Infanterie 

executând cercetarea terestră – 2014
Foto: Locotenent-colonel Oliver Anghel

Misiune de patrulare a 
militarilor din Batalionul 151 
Infanterie pe autostrada A1 
din provincia Zabul – 2013
Foto: Maior Adrian Gîtman

Militar român din cadrul Batalionului 20 
Infanterie, cercetând un punct obligatoriu de 
trecere – 2014
Foto: Locotenent-colonel Oliver Anghel
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Misiuni:
ü  securizarea zonei de apărare terestră apropiată a bazei militare KAF (GDA ‑ Ground Defense Area);
ü  securizarea zonelor de responsabilitate, situate la Est/Vest de baza KAF;
ü  securizarea punctului de control al KAF, ECP 5;
ü  misiuni de patrulare îmbarcate/debarcate, pe timp de zi și pe timp de noapte, în parteneriat cu forțele 

ANDSF, sau unilateral;
ü  participarea în parteneriat cu forțele ANDSF la executarea operatiilor de tip KLE/VA, CIMIC, IO și 

PSYOPS cu populația din GDA ‑ Districtul DAND, la nivel sat sau district, în scopul asigurării securității 
KAF și promovării bunei guvernări a GIRoA;

ü  dezvoltarea relațiilor stabilite cu liderii comunităților locale, comandantii structurilor ANDSF și alți 
actori din AOR;

ü  escortă, transport și protecție de tip „Guardian Angel“ pentru echipele de consilieri în GDA.

Anul Structura
Unitatea 

 generatoare
Comandantul structurii

Nr.  
militari

2015
Batalion Protecția Forței ‑ KAF B. 33 VM Lt.col. Șoltuz Florin 420

Batalion Protecția Forței ‑ KAF B. 811 I. Lt.col. Costaru Adrian‑Nicolae 420

2016
Batalion Protecția Forței ‑ KAF B. 2 I. Lt.col. Lungu Ovidiu 448

Batalion Protecția Forței ‑ KAF B. 341 I. Lt.col. Necula Liviu 448

2017
Batalion Protecția Forței ‑ KAF B. 151 I. Lt.col. Turculeț Gabriel 448

Batalion Protecția Forței ‑ KAF B. 280 I.Mc. Mr. Colibaba Cristinel‑Dumitru 448

2018
Batalion Protecția Forței ‑ KAF B. 30 V.M. Lt.col. Ilinca Ionuț‑Raul 448

Batalion Protecția Forței ‑ KAF B. 812 I. Lt.col. Orza Dan‑Valer 448

2019
Batalion Protecția Forței ‑ KAF B. 300 I. Lt.col. Melinte Ilie 448

Batalion Protecția Forței ‑ KAF B. 495 Pșt. Lt.col. Cucoș Cezar 448

2020
Batalion Protecția Forței ‑ KAF B. 21 VM Lt.col. Cristescu Cristian 448

Batalion Protecția Forței ‑ KAF B. 191 I. Lt.col. Ioniță Mihai 448

2021 Batalion Protecția Forței ‑ KAF B. 634 I. Lt.col. Mironescu Vasile 448

Infiltrarea în satul afgan pentru angajarea liderului  local
Foto: Laurențiu Lăzăroiu

Batalionul 33 Vânători de Munte: controlul 
persoanelor la intrarea în bază – 2015
Foto: MApN

Batalionul 33 Vânători de Munte: 
împreună suntem mai puternici – 2015
Foto: MApN

Batalionul 811 Infanterie  – 2015
Foto: MApN
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Militarii Batalionului 811 Infanterie în misiune 
de scotocire în Afgansitan – 2015
Foto: MApN

Militarii Batalionului 2 Infanterie în dialog cu copii 
afgani – 2016
Foto: Maistru militar principal Iulian Cadulencu

Militarii Batalionului 2 Infanterie în misiune de 
patrulare – 2016
Foto: Maistru militar principal Iulian Cadulencu

Batalionul 151: patrulă românească în staționare – 2017
Foto: Ilie Pintea

Polițist afgan alături de un militar român 
din Batalionul 151 – 2017
Foto: Ilie Pintea
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Militarii Batalionului 30 Vânători de Munte în 
misiune – 2018
Foto: Maistru militar principal Iulian Cadulencu

Batalionul 30 Vânători de Munte – 2018
Foto: Maistru militar principal Iulian Cadulencu

Militarii Batalionului 812 Protecția Forței „Șoimii 
Carpaților“ oferind cadouri copiilor afgani – 2018
Foto: Plt.adj. Radu Bungărdean

Misiune îndeplinită a Batalionului 812 
Protecția Forței „Șoimii Carpaților“ – 
2018
Foto: Plt.adj. Radu Bungărdean

Batalionul 300 Infanterie Mecanizată  
„Sfântul Andrei“  – 2019
Foto: MApN

Batalionul 300 Infanterie 
Mecanizată  „Sfântul Andrei“  – 
2019
Foto: MApN
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Batalionul 495 Parașutiși „Căpitan 
ŞtefanŞoverth“ – 2019
Foto: MApN

Batalionul 495 Parașutiși „Căpitan 
ŞtefanŞoverth“ – 2019
Foto: MApN

Batalionul 495 Parașutiși „Căpitan 
Ştefan Şoverth“ – 2019
Foto: MApN

Militari din cadrul Batalionului 21 
Protecția Forței „Viperele Negre“ pregătiți 
pentru misiune – 2020
Foto: Căpitan Mariana Dinu

Transfer de autoritate în TO 
Afganistan – 2020
Foto: Căpitan Mariana Dinu

Misiune de patrulare a militarilor din 
cadrul Batalionului 21  
Protecția Forței „Viperele Negre“  – 
2020
Foto: Căpitan Mariana Dinu
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Militarii Batalionului 191 Protecția 
Forței „Golden Lions“ constituind 
dispozitivul de patrulare imbarcat – 
2020
Foto: Dan Vereș

Misiune de cercetare EOD a 
militarilor Batalionului 191 
Infanterie – 2020
Foto: Dan Vereș

Ședință de tragere pe timp de noapte a militarilor 
din Batalionul 191 Infanterie – 2020
Foto: Dan Vereș

Militari ai Batalionului de Protecție a Forței 
,,Jderii” înainte de a intra in posturile de 
pază – 2021
Foto: Plt.adj.pr. Irimia Lucian

Batalionul 634 Infantrie: pregatirea 
pentru misiune – 2021
Foto: Plt. adj. pr. Lucian Irimia

Frate și soră în aceeași misiune în Afganistan – 2021
Foto: Plt. adj. pr. Lucian Irimia
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2. Detașamentele de Poliţie Militară (IMP)
Perioada: martie 2015 – iunie 2021.
Structură: Detașament Poliție Militară.
Locație: Baza militară KAF și baza militară BAF.
Misiuni:
ü  prevenirea si investigarea inițială a activităților criminale;
ü  implementarea regulilor de circulație in interiorul bazei;
ü  investigarea cauzelor accidentelor de circulație și identificarea persoanelor responsabile de producerea 

acestora;
ü  implementarea măsurilor privind creșterea nivelului de siguranță în trafic;
ü  procesarea și manipularea persoanelor reținute;
ü  executarea patrulelor de proximitate în zonele locuite din baza BAF/KAF;
ü  executarea verificărilor de securitate a obiectivelor și a infrastructurii critice din baza BAF/KAF;
ü  intervenția cu forțe în gestionarea incidentelor de tip IDF, IEDAIXO Found, Ground Attack, Breach 

Incident, Active Shooter, MASCAL, HAZMAT/Spill.

Batalionul 265 Poliție Militară „Tudor Vladimirescu“
Foto: MApN

Coborârarea ultimului drapel din Afganistan – 2021
Foto: Căpitan Andrei Vicol

Defilarea ultimului detașement 
sosit din Afganistan, Batalionul 
634 Infanterie – 2021
Foto: Căpitan Andrei Vicol
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Anul Structura
Unitatea  

generatoare
Comandantul structurii

Nr.  
militari

2015
Detașament IMP BAF B. 265 PM Cpt. Cristian Rotaru 10

Detașament IMP BAF B. 265 PM Lt. Răzvan Matran 10

2016
Detașament IMP BAF B. 265 PM Lt. Marius Bulgariu 10

Detașament IMP BAF B. 265 PM Lt. Mirela Ivașcu 10

2017
Detașament IMP BAF B. 265 PM Lt. Mihăiță Cremeneanu 10

Detașament IMP BAF B. 265 PM Lt. Iulian Apreutesei 10

2018
Detașament IMP BAF B. 265 PM Lt. Răzvan Matran 10

Detașament IMP BAF B. 265 PM Cpt. Marius Bulgariu 10

2019

Detașament IMP BAF B. 265 PM Cpt. Mirela Ivașcu 20

Detașament IMP KAF B. 200 Spr. Cpt. Paul Gabroveanu 10

Detașament IMP BAF B. 265 PM Cpt. Eduard Marin 20

Detașament IMP KAF B. 400 Spr. Lt. Andrei Glejer 10

2020

Detașament IMP BAF B. 265 PM Cpt. Alexandra Talvan 20

Detașament IMP KAF B. 200 Spr. Cpt. Cristina Buzincu 10

Detașament IMP BAF B. 265 PM Cpt. Marius Bulgariu 20

Detașament IMP KAF B. 400 Spr. Lt. Alexandra Bumb 10

2021
Detașament IMP BAF B. 265 PM Lt. Alexandru Pîntea 20

Detașament IMP KAF B. 200 Spr. Cpt. Daniel Vlase 10

3. Echipele de consilieri „Army Institutional Advisory Team“ (AIAT)
Perioada: martie 2015 – iunie 2021.
Structură: Echipă de consilieri – 14 militari.
Locație: KABUL.
Misiuni:
ü  instruirea, consilierea și asistența personalului instituțiilor de învățământ ale ANA pentru dezvoltarea 

capabilităților acestora de a genera o forță credibilă, instruită și echipată corespunzător;
ü  consilierea structurilor de comandă ale instituțiilor de învățământ ale ANA în domeniul managementului 

personalului, al recrutării, instruirii și dotării;
ü  observarea, evaluarea şi raportarea performanţelor înregistrate de parteneri pentru canalizarea eficientă 

a resurselor materiale şi umane.

Militari români din echipa A.I.A.T (Army 
Institutional Advisory Team) – la o ședintă 
de tragere a recruților din cadrul Centrului 
militar de instruire din Kabul – 2019
Foto: Locotenent Sebastian Alupoaie

Anul Structura
Unitatea  

generatoare
Comandantul structurii

Nr.  
militari

2015
Detașamentul AIAT Bg. 81 Mc. Lt.col. Daniel Pop* 6

Detașamentul AIAT R. 52 Art.Mx. Mr. Olimpiu Golea 6

2016
Detașamentul AIAT R. 52 Art.Mx. Lt.col. Mihai‑Ionel Roşu 6

Detașamentul AIAT R. 52 Art.Mx. Mr. Bogdan‑Ionuţ Grecu (Lt.col. Adrian Grosu) 6

2017
Detașamentul AIAT R. 52 Art.Mx. Mr. Ciprian Brînză 6

Detașamentul AIAT R. 50 R.A.A. Lt.col. Vasile Bătinaş 6

2018
Detașamentul AIAT R. 52 Art.Mx. Lt.col. Ionuţ‑Cristian Arpăşanu 9

Detașamentul AIAT Bg. 15 Mc. Lt.col. Marius‑Gabriel Marian 9

2019 Detașamentul AIAT R. 61 R.AA. Lt.col. Danuț Mantu 9

2019/2020 Detașamentul AIAT R. 50 R.AA. Lt.col. Valentin Petrescu 14

* Avansat, ulterior, la gradul de general

4. Echipele de consilieri în comandamentele regionale (TAAC – N/S/W)
Perioada: februarie 2015 – iunie 2021;
Structură: 3 echipe de consilieri – 32 militari;
Locație: Mazar e Sharif, Kandahar, Herat;
Misiuni:
ü  instruirea, consilierea și asistența partenerilor afgani în vederea eficientizării procesului de luare a de‑

ciziilor şi de conducere a forțelor.
ü  observarea, evaluarea şi raportarea performanţelor înregistrate de parteneri pentru canalizarea efi‑

cientă a resurselor materiale şi umane.

Personalul echipei din cadrul TAAC‑W (Train, Advise and Assist Command‑West)  
consiliează personalul din structurile de apărare afgane – 2019
Foto: Maior Claudiu Gherman
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Anul Structura
Unitatea  

generatoare
Comandantul structurii

Nr.  
militari

2016

Echipa de consilieri TAAC‑N Bg. 10 Ge. Lt.col. Dan‑Nicolae Niţescu 11

Echipa de consilieri TAAC‑S Bg. 15 Mc. Mr. Sorin‑Ioan Ciobanu 10

Echipa de consilieri TAAC‑N R. 52 Art.Mx. Lt.col. Dan‑Virgil Cebuc 11

Echipa de consilieri TAAC‑S R. 52 Art.Mx. Lt.col. Iulian‑Nicu Ceku 10

2017

Echipa de consilieri TAAC‑N Bg. 61 VM Lt.col. Cătălin Săracu 11

Echipa de consilieri TAAC‑S Bg. 61 VM Lt.col. Ciprian‑Ovidiu Filimon 10

Echipa de consilieri TAAC‑N R. 52 Art.Mx. Lt.col. Florin‑Mihai Dubină 11

Echipa de consilieri TAAC‑S R. 52 Art.Mx. Lt.col. Albertico‑Mihai Anton 10

2018

Echipa de consilieri TAAC‑N R. 69 Art.Mx. Lt.col. Ludovic‑Ştefan Brok 11

Echipa de consilieri TAAC‑S R. 69 Art.Mx. Lt.col. Gheorghe Bendea 10

Echipa de consilieri TAAC‑N Bg. 9 Mc. Lt.col. Silviu‑Iulian Gimiga 11

Echipa de consilieri TAAC‑S Bg. 9 Mc. Lt.col. Olimpiu Golea 10

2019

Echipa de consilieri TAAC‑N R. 69 Art.Mx. Lt.col. Dan Cebuc 12

Echipa de consilieri TAAC‑S R. 69 Art.Mx. Mr. Cristian Tenghel 10

Echipa de consilieri TAAC‑W R. 69 Art.Mx. Mr. Claudiu Gherman 10

Echipa de consilieri TAAC‑N R. 528 ISR Lt. col. Cezar Dubina 12

Echipa de consilieri TAAC‑S R. 528 ISR Lt. col. Eduard Borhan 10

Echipa de consilieri TAAC‑W R. 528 ISR Mr. Aurelian Caineanu 10

2020/2021
Echipa de consilieri TAAC‑S Bg. 15 Mc. Lt.col. Vasile Grădinariu 18

Echipa de consilieri TAAC‑W Bg. 15 Mc. Mr. Ioan Țarcă 10

5. Female Engagement Teams (FET) 
Armata României a participat cu echipe FET la misiunea ISAF‑Afganistan/provincia Zabul în perioada, iunie 

2011‑ noimebrie 2014 (în total 7 rotații a câte 6 luni). Echipele FET, au fost formate din 2‑3 militari femei din 
cadrul batalioanelor de manevră dislocate în provincia Zabul (militari încadrați pe funcții specifice de cooperare 

civili‑militari, psiholog, asitente medicale, medici militari).
Echipele FET ROU au desfășurat misiuni în comun cu partenerul 

american, cu structurile de cooperare civili‑militari românești și ale 
ISAF. 

Echipele FET au efectuat misiuni de angajare a comunităților 
de femei din principalele districte ale provinciei (Qalat, ShahJoy, Tar‑
nakWaJaldak). Au fost efectuate misiuni de sprijin umanitar, misiuni 
de cooperare civili‑militari vizite la clinicile medicale și la școlile de fete 
din zona de misiune.

Misiunile FET au avut un real succes atât pentru misiunea ISAF, 
cât mai ales pentru comunitatea locală afgană (dezvoltarea unei relații 
de încredere și promovarea imaginii și rolului essential al femeii în soci‑
etate). Pe timpul misiunilor efectuate, echipele FET au beneficiat de 
toate măsurile specifice de protecția forței și nu au avut loc incidente 
de securitate.

Misiune de sprijin umanitar
Foto: Adrian Jianu

OPERAȚII PSIHOLOGICE (PSYOPS) 
Începând din luna martie a anului 2003, Ministerul Apărării Naționale s‑a angajat să participe cu militari 

specialiști PSYOPS la încadrarea unor funcții de operații psihologice în cadrul Grupului de ofițeri și subofițeri din 
KMNB (Kabul Multinational Brigade). Din 2005, personalul Centrului de operații psihologice „Samoilă Mârza“ a 
încadrat funcții în TPSE (Theatre Psychological Support Element) și din 2006 CJPOTF (Combined Joint Psycholo‑
gical Operations Task Force), din cadrul Comandamentelor ISAF (2003‑2015) și Resolute Support (2015‑2021) – 
odată cu transformarea misiunii Aliate, cele mai complexe structuri de operaţii psihologice constituite de către 
NATO după Al Doilea Război Mondial – asigurând de‑a lungul timpului funcţiile de locțiitor CJPOTF, şef Tv, editor 
video, tehnician video și administrator. 

Recunoașterea calităților excepționale ale ofițerilor din Centrul de operații psihologice „Samoilă Mârza“ 
a condus la încadrarea, începând cu anul 2013, a funcției de comandant al CJPOTF, poziția cu cea mai mare 
vizibilitate în domeniul operațiilor psihologice pentru un teatru de operații.

În perioada 2006‑2007, Centrul de operații psihologice „Samoilă Mârza“ a participat la operația Enduring 
Freedom prin detașarea de personal în cadrul Detașamentului Forțelor pentru operații speciale ROSOFTG‑A 
(Romanian Special Operation Forces Task Group – Alpha).

Începând cu anul 2008, Centrul de operații psihologice „Samoilă Mârza“ a participat cu personal la Task 
Force Zabul, din cadrul ISAF, în una dintre cele mai fierbinți zone din teatrul de operații Afganistan. Urmare a 
profesionalismului confirmat de militarii Centrului de operații psihologice pe timpul executării misiunilor în Zabul, 
în perioada 2010‑2014 Centrul de operații psihologice a asigurat primul element PSYOPS dislocat în TO format 
numai din militari români – Combined Task Force Zabul. În perioada 2015‑2018, specialiștii PSYOPS au acționat 
în sprijinul Batalionului de Protecția Forței dislocat în baza aeriană Kandahar.

De asemenea, ofițerii din cadrul Centrului de operații psihologice „Samoilă Mârza“ au asigurat, în perioada 
2016‑2020, încadrarea funcției de consilier Info Ops, în cadrul Echipei de instruire, asistență și consiliere a Co‑
mandamentului de Nord (TAAC‑N) din Mazar‑e Sharif.

Militari români specialiști în PSYOPS la „Shura“ – sfatul bătrânilor – 2013
Foto: Daniel Burlacu
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PARTICIPAREA FORŢELOR AERIENE  
LA MISIUNI ÎN TEATRUL DE OPERAŢII AFGHANISTAN

Componenta Operaţională Aeriană (COA) a fost prezentă în Teatrul de Operaţii Afganistan prin personalul 
său militar, din iulie 2004 şi până în martie 2021. Aşadar, 17 ani de sprijin activ, în special pentru pregătirea misi‑
unii KAIA – Lead Nation, ca element în cadrul forţelor de răspuns sau al contingentelor de menţinere/asigurare a 
păcii în diverse zone din arealul Afganistan, precum şi pentru aplicarea măsurilor specifice din responsabilitatea 
structurilor subordonate Statului Major General privind planificarea, instruirea şi sprijinul structurilor militare 
care participă la operaţii/misiuni în afara teritoriului statului român. 

Printre misiunile la care au fost prezenţi militari din cadrul COA putem menţiona: „Enduring Freedom“, 
„National Support Element“, „Resolute Support Mission“, „ISAF Kabul“, misiuni în care militarii au executat 
activităţi complexe, de la sprijin al raidurilor aeriene şi incursiuni ale forţelor speciale aliate, transportul perso‑
nalului, tehnicii şi materialelor cu aeronave C‑130 B până la cele de instruire, consiliere şi asistenţă a instituţiilor 
şi forţelor naţionale de apărare şi securitate afgane şi, în acelaşi timp, de protecţie a forţelor proprii.

Nr.
crt.

Misiunea
Număr militari  

participanţi
Perioada

1. KAIA – LEAD NATION 6 2011‑2012

2. ENDURING FREEDOM 2
2004‑2005

2008
3. ISAF ZABUL 9 2006, 2011, 2013

4. OMLT 1 2011

5. AERODROM HKIA 23 2016‑2021

6. RESOLUTE SUPPORT 2
2015‑2016

2020

7. NATIONAL SUPPORT ELEMENT 2
2006‑2007
2011‑2012

8. ALTE MISIUNI 4 2010‑2021

TOTAL MILITARI 50 –

Militari români în misiunea „KAIA–Lead Nation“ – 2012
Foto: MApN

Misiunea „KAIA ‑ LEAD NATION“ a reprezentat vârful şi dovada responsabilităţii militarilor români în înde‑
plinirea misiunilor Alianţei, prilej cu care şi‑au demonstrat calităţile şi valorile atât individuale, dar mai ales ca 
grup. România a fost prima ţară care a executat acest tip de misiune pentru o perioadă de 1 an de zile. 

Militarii români au fost la conducerea Aeroportului Internaţional Kabul în 2 etape: 01 aprilie ‑ 01 august 
2006, sub comanda comandorului Adrian MARINESCU şi 02 aprilie 2011 ‑ 01 aprilie 2012, sub comanda genera‑
lului de flotilă aeriană Victor STRÎMBEANU.

Militarii din cadrul COA au executat şi s‑au remarcat la numeroase activităţi, printre care se numără coor‑
donarea operaţiilor aeriene zilnice, procesare aeroportuară, prelucrarea informaţiilor meteo, sprijin logistic al 
operaţiunilor de pe aeroport, protecţia forţei, control acces, poliţie militară, descoperire şi neutralizare dispozi‑
tive EOD. Cele 50 de ore de pregătire teoretică, 20 de ore de exerciţii practice au oferit suportul necesar pentru 
îndeplinirea, la standardele cerute, a sarcinilor reieşite din cele peste 400 de operaţii aeriene pe zi, într‑un con‑
text în care KAIA opera în condiţii de teatru.

Complexitatea misiunilor şi atribuţiilor executate şi îndeplinite este evidenţiaţă şi de diversitatea funcţiilor 
acoperite: de la pistolar, ajutor de echipă, comandant de grupă, la controlor de trafic aerian, mecanic conductor, 
subofiţer specialist şi până la ofiţer de legătură, ofiţer de stat major, comandant pluton, instructor. 

Pe durata participării la misiunile ordonate, nu s‑au înregistrat evenimente în care să fie implicat personal 
din cadrul COA şi care s‑au soldat cu rănirea sau decesul militarilor. 

Militari ai Forţelor Aeriene Române care au asigurat conducerea Aeroportului 
Internaţional Kabul (KAIA) în numele României, ca naţiune conducătoare – 2006
Foto: MApN
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PARTICIPAREA FORŢELOR NAVALE LA MISIUNI ÎN  
TEATRUL DE OPERAŢII AFGHANISTAN

Regimentul 307 Infanterie Marină „HERACLEEA“ a participat, în perioada februarie‑august 2019, cu un 
detașament de 60 de pușcași marinidin cadrul Regimentului 307 Infanterie Marină „HERACLEEA“, la misiunea 
„Resolute Support Mission“ a Forței NATO de Consiliere și Asistență din Afganistan, acționând în cadrul Bata‑
lionului 300 Protecția Forței din cadrul Brigăzii 282 Blindate a Diviziei 2 Infanterie „GETICA“ din cadrul Forțelor 
Terestre, pentru securizarea Bazei Aeriene de la Kansahar.

Pentru flexibilitate, experiență și pentru o mai bună acoperire a misiunilor, aceștia au fost distribuiți în toate 
subunitățile batalionului, inclusiv în comandament. 

Pe durata misiunii, de mai bine de 6 luni, din februarie până în august 2019, în condițiile unui mediu de 
securitate relativ ostil (4 incidente de tip IDF / foc de aruncătoare și 3 incidente de tip IED/ dispozitiv exploziv 
improvizat în care au fost implicați nemijlocit pușcașii marini), au executat următoarele misiuni:
ü  patrularea în zona de apărare a bazei și protecția Bazei Aeriene Kandahar (KAF) în cooperare cu Poliția 

Afgană;
ü  întărirea securității perimetrale în interiorul bazei;
ü  misiuni de tip „Guardian Angels“ pentru protecția VIP;
ü  misiuni controlul accesului în bază la punctul de acces nr. 5 / ECP – 5
ü  misiuni pentru angajarea liderilor locali / KLE;
ü  misiuni de cercetare a unor sectoare notificate (AreaSearch).

Regimentul 307 Infanterie Marină „HERACLEEA“ – 2019
Foto: MApN

COMANDAMENTUL LOGISTIC ÎNTRUNIT

Pentru asigurarea sprijinului și suportului contingentului 
național în TO Afganistan, Comandamentul logistic întru‑
nit (CLI) a avut în responsabilitate constituirea, generarea și 
operaționalizarea Elementului național de sprijin (ENS), ca‑
pabilitate destinată asigurării sprijinului logistic de linia a III‑a 
structurilor participante la misiuni și operații în afara teritoriu‑
lui statului român.

Selecţia personalului pentru încadrarea ENS s‑a executat 
de către CLI și s‑a realizat cu personal din unităţile şi formaţi‑
unile subordonate și din celelalte structuri din cadrul Ministe‑
rului Apărării Naționale. 

De‑a lungul timpului, în cadrul ENS și‑au defășurat acti‑
vitatea un număr de 1350 militari.

Pe timpul executării misiunii, controlul operaţional 
(OPCOM) asupra Elementului Naţional de Sprijin este exerci‑
tat de către Comandamentul Forţelor Întrunite, iar controlul 
administrativ (ADCON) de către Comandamentul Logistic În‑
trunit.

De asemenea, în perioada 2006‑2008, CLI a participat cu 
echipe de mentenanţă pentru repunerea/menţinerea în stare de 
operativitate a tehnicii şi echipamentelor din înzestrarea contin‑
gentelor naţionale dislocate în T.O. Afganistan.

Istoricul participării structurilor din cadrul comandamentului la misiuni și operații în afara teritoriului român 
a început în anul 2008, odată cu generarea și operaționalizarea Modulului de sprijin și tranzit (MST), cu un efec‑
tiv de 18 militari, prima structură destinată asigurării sprijinului logistic de linia a III‑a contingentului românesc 
din T.O. Afganistan.

Modulul de sprijin și tranzit a fost introdus în T.O. Afganistan în luna octombrie 2008, fiind dispus în Baza 
Kandahar.

Dislocarea strategică a efectivelor, tehnicii şi materialelor Modulului de sprijin şi tranzit în T.O. Afganistan 
s‑a desfășurat, astfel:

ü  personalul şi o parte din materiale, cu o aeronavă C‑130 HERCULES aparținând SMFA;
ü  tehnica din dotare, cu sprijinul USCENTCOM TAMPA.

Începând cu anul 2009, CLI a generat, constituit şi operaţionalizat Elementul naţional de sprijin (ENS) cu un 
efectiv de 33 de militari, care a preluat misiunile Modulului de sprijin şi tranzit. Efectivele MST şi ENS au suferit 
modificări în timp, în funcţie de responsabilităţile contingentelor româneşti participante la misiuni în TO Afganistan.

Principalele activități desfășurate de personalul MST și ENS în perioada 2008‑2014 au fost:
ü  construcţia punctului de comandă românesc (TOC)şi realizarea unor lucrări de infrastructură în cam‑

pusul românesc;
ü  recuperarea, repararea și reconstrucția unor autovehicule blindate de luptă, trimiterea, înregistra‑

rea în evidenţa contabilă şi folosirea acestora în ţară pentru instruirea personalului următoarelor 
detașamente ale Elementului naţional de sprijin;

Elementul Naţional de Sprijin gata pentru o nouă 
misiune – 2010
Foto: MApN
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ü  asigurarea serviciilor de campanie pentru tot personalul structurilor româneşti aflate în tranzit în Baza 
Kandahar.

ü  amenajarea unor locaţii de tranzit (RSOM &I), a clădirilor administrative permanente din campusul 
românesc din Baza KAF şi a facilităţilor temporare de lucru şi cazare pentru personalul ENS dispus în 
Baza KAIA‑NORD;

 ü preluarea, recepţia şi verificarea tehnicii de luptă blindate primite de la partenerul american și predarea 
acestora către structurile româneşti dislocate în T.O.;

 ü asigurarea echipării cu armament şi echipamente de comunicaţii a tehnicii de luptă blindate primite 
de la partenerul american (HMMWV/M‑RAP);

 ü executarea intervenţiilor de mentenanţă de nivel intermediar şi general prin înlocuire de agregate şi 
subansambluri, determinând reducerea timpului de imobilizare a echipamentelor din dotarea contin‑
gentelor româneşti şi creşterea coeficientului de stare tehnică; 

 ü asigurarea managementului materialelor (cereri, evidenţă, aprovizionare, transport, recepţie, depozi‑
tare, întreţinere şi distribuţie a materialelor şi pieselor de schimb, scoateri din funcţiune, declasări şi 
casări);

 ü asigurarea sprijinului logistic pentru recepţia, staţionarea, continuarea deplasării şi integrarea perso‑
nalului contingentelor româneşti aflate în tranzit prin bazele KAF și KAIA, precum şi pentru efectuarea 
controalelor şi vizitelor în T.O. (transport, cazare, hrănire, îmbăiere, spălarea lenjeriei, echiparea şi 
dotarea cu mijloace de protecţie, muniţii, recreere, etc.);

 ü asigurarea serviciilor de campanie pentru militarii români dislocaţi sau aflaţi în tranzit în Baza KAF 
(aproximativ 3500 militari);

 ü asigurarea sprijinului medical de urgenţă şi a tratamentului medical profilactic pentru personalul pro‑
priu şi pentru cel aflat în tranzit;

 ü asigurarea evacuării medicale a militarilor răniţi în facilităţile de nivel ROL 4, dispuse în afara T.O.;
ü  contractarea, conform competenţelor, a bunurilor şi serviciilor în folosul forţelor româneşti dislocate în 

T.O.;

Elementul naţional de sprijin – 2009
Foto: MApN

 ü asigurarea legăturilor sociale cu ţara atât pentru militarii români dislocaţi în Baza KAF cât şi pentru cei 
afalţi în tranzit;

 ü  organizarea împreună cu partenerul american a cursurilor de mentenanţă la HMMWV/M‑RAP şi a 
cursului de cunoaştere şi conducere a autovehiculelor blindate M‑RAP

ü  diagnosticarea echipamentelor de provenienţă naţională din dotarea structurilor româneşti, în scopul 
stabilirii stării tehnice şi înaintării propunerilor pentru revitalizare, scoatere din funcţiune sau casare a 
acestora;

ü  preluarea de la partenerul american a 40 de autovehicule blindate tip MRAP, precum şi realizarea cu 
sprijinul acestuia a următoarelor lucrări de infrastructură:

ü  amenajarea şi darea în folosinţă a zonei de tranzit (RSOM&I) proprii din Baza KAF cu o capacitate de 
320 de locuri;

ü  construcţia şi recepţia clădirii administrative din Baza KAF.
ü  realizarea, în zona de tranzit proprie, a sprijinului logistic pentru recepţia, staţionarea, continuarea 

deplasării şi integrarea personalului contingentelor româneşti aflate în tranzit în baza KAF, inclusiv a 
structurilor MAI dislocate în T.O. (transport, cazare, hrănire, îmbăiere, spălarea lenjeriei, echipare şi 
dotare cu mijloace de protecţie, armament, muniţii, MWR, participare la cursurile obligatorii de intro‑
ducere în teatru etc.);

ü  evacuarea tehnicii de provenienţă românească din AoR Zabul,în zona de tranzit proprie, în vederea 
repatrierii/ casării acesteia;

ü  delaborarea muniției execedentare aparţinând ENS şi batalioanelor de manevră;
ü  recepţia de la partenerul american şi împingerea în AoR Zabul a 17 vehicule de tip MRAP;
ü  recepția și împingerea către locațiile de dislocare ale batalioanelor de manevră a 6 avioane fără pilot tip 

UAS Raven, precum şi finalizarea demersurilor şi completarea componentelor lipsă pentru 2 avioane;
ü  asigurarea în folosul batalioanelor de manevră şi a OMLT a serviciului de interpreţi în baza programului 

Lift & Sustain.
ü  realizarea sprijinului logistic pentru recepţia, staţionarea, continuarea deplasării şi integrarea persona‑

lului contingentelor româneşti aflate în tranzit în bazele KAF, KAIA Nord şi FOB Shank;

Elementul naţional de sprijin, rotația a VI‑a – 2017
Foto: MApN
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ü  evacuarea tehnicii de provenienţă românească din zona 
Zabul şi repatrierea sau casarea acesteia (au fost repatria‑
te 67 şi casate 31 de echipamente militare de provenienţă 
românească cu predarea a aproximativ 116 tone deşeuri re‑
zultate, fără suportarea de costuri de către partea română, 
utilizând contractul încheiat de către COMKAF cu un operator 
economic local);
ü  delaborarea, în colaborare cu partenerul american, a 
muniţiei excedentare aflată în teatrul de operaţii;
ü  pregătirea și crearea condiţiilor necesare în vederea 
încheierii operaţiei ISAF şi realizării tranziţieicătre misiunea 
Resolute Support;
ü  preluarea de la structurile româneşti care au fost retrase 
din T.O. a tehnicii şi echipamentelor primite în folosinţă tem‑
porară și predarea acestora la partenerul american;
ü  casarea a 24 de echipamente militare de provenienţă 
românească, pentru care au existat documente legale apro‑
bate de scoatere din funcţiune şi casare;
ü  predarea deşeurilor rezultate din activitatea de casare, 
fără suportarea de costuri de către partea română, utilizând 

contractul încheiat de către COMKAF cu un operator economic local;
ü  casarea, cu sprijinul partenerului american, a 82,5 tone muniţie.
ü  casarea autovehiculelor de provenienţă naţională pentru care au fost aprobate documentele legale de 

scoatere din funcţiune şi casare;
ü  efectuarea intervenţiilor de mentenanţă la tehnica din dotarea structurilor româneşti din T.O.;
ü  asigurarea sprijinului logistic necesar executării misiunii în T.O. de către Compania GDA;
ü  casarea muniţiei excedentare prin intermediul partenerului american;
ü  preluarea de la partenerul american a tehnicii şi echipamentelor primite de către structurile româneşti 

din T.O. în folosinţă temporară;
ü  asigurarea sprijinului logistic necesar (în principal activităţi specifice procesului de‑scope) în scopul încheierii 

participării la operaţia ISAF şi creării condiţiilor pentru participarea la misiunea Resolute Support (RSM);
ü  demontarea şi pregătirea pentru transportul în ţară a bisericii ortodoxe din Baza KAF.

Participarea militarilor detașamentelor ENS la operația ISAF, în perioada 2008‑2014: 

Structura Perioada Comandant Efective
MST 01.10.2008–15.03.2009 Mr. Bixi‑Pompiliu Mocanu 18
ENS, rot. I 15.03.2009– 01.10.2009 Lt.col. Ioan Lahman 33
ENS, rot II 01.10.2009–01.04.2010 Col. Alexandru Alexandroaia 33
ENS, rot III 01.04‑2010‑20.07.2010 Lt.col. Paul Mihai 33
ENS, rot IV. 10.07.2010–19.01.2011 Lt.col. Bixi‑Pompiliu Mocanu 65
ENS, rot V. 19.01.2011–25.07.2011 Col. Veronel Vavură 65
ENS, rot VI. 21.07.2011–23.01.2012 Col. Valentin Becheru 65
ENS, rot VII. 15.01.2012‑15.09.2012 Col. Ioan Iacob 65
ENS, rot VIII. 29.08.2012‑16.04.2013 Col. Alexandru Alexandroaia 65
ENS, rot IX 16.04.2013‑30.09.2013 Col. Gabriel Munteanu 69
ENS, rot X 30.09.2013‑ 12.04.2014 Col. Bixi‑Pompiliu Mocanu 69
ENS, rot.XI 12.04.2014‑23.12.2014 Col. Valentin Becheru 44
ENS, rot XII 23.12.2014‑09.09.2015 Col. Alexandru Alexandroaia 40

După încheierea rotaţiei a XII‑a, ultima în cadrul misiunii ISAF, odată cu începerea Fazei I a misiunii NATO – 
Resolute Support, începând cu luna februarie 2015, efectivul ENS a fost suplimentat cu 21 de militari, ajungând 
la 40 de militari, dispuşi în trei baze de dislocare.

În perioada 2015‑2018, Elementul naţional de sprijin a desfăşurat activităţi specifice asigurării sprijinului 
logistic de linia a III‑a, evidenţiindu‑se: pregătirea condiţiilor şi a detaliilor organizatorice pentru tranziţia de la 
faza I la faza a II‑a a misiunii Resolute Support, asigurarea serviciilor de campanie pentru militarii care au tranzitat 
Bazele KAF, HKIA şi BAGRAM, asigurarea sprijinului logistic necesar executării misiunii în teatrul de operații de 
către Batalionul de protecţie a forţei, acordarea sprijinului pentru evacuarea militarilor răniţi la spitalul ROL 4 – 

Militarii Elementului Naţional de Sprijin,  
rotația a X‑a – 2020
Foto: MApN

Militarii Elementului Național de Sprijin 
care a ajuns la rotația a X‑a – 2020
Foto: MApN

Elementul Național de Sprijin: militarii rotației a XI‑a au 
început activitățile curente pe care le execută
Foto: MApN
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Landshtul, Germania, prin însoţirea acestora de către un militar din cadrul ENS, precum și preluarea de la parte‑
nerul american a tehnicii şi echipamentelor primite de către structurile româneşti din T.O. în folosinţă temporară. 

Participarea militarilor detașamentelor ENS la misiunea Resolute Support, în perioada 2015‑2021: 

Structura Perioada Comandant Efective
ENS, rot. I 23.12.2014‑09.09.2015 Col. Alexandru Alexandroaia 40
ENS, rot II 09.09.2015‑02.03.2016 Col. Bixi‑Pompiliu Mocanu 39
ENS, rot III. 02.03‑15.09.2016 Col. Marcel Dogaru 39
ENS, rot IV 03.09.2016‑16.03.2017 Col. Adrian Suciu 39
ENS, rot V 16.03‑10.09.2017 Lt.col. Vasile Ionescu 38
ENS, rot VI 22.08.2017–27.02.2018 Col. Ginel Blaga 39
ENS, rot VII 27.02‑18.09.2018 Lt.col. Adrian Banciu 42
ENS, rot VIII 04.09.2018‑11.03.2019 Lt.col. Constantin Oprica 41
ENS, rot IX 11.03.2019‑19.09.2019 Lt.col. Dragoș Pantelimonescu 40
ENS, rot.X 19.09.2019‑13.03.2020 Lt.col. Dan Corbu 41
ENS, rot XI 13.03‑16.09.2020 Lt.col. Ciprian Lupu 42
ENS, rot XII 16.09.2020‑02.04.2021 Lt.col. Nicolae Nicoară 43
ENS, rot XIII 21.03‑26.06.2021 Lt. Col. Bogdan David 44

În urma emiterii, la nivelul comenzii misiunii Resolute Support, a ordinelor de încheiere a misiunii, 
detașamentele ENS rotațiile XI‑XIII au executat activități specifice privin repatrierea contingentului național din 
T.O. Afganistan, desfășurând următoarele activități:

ü  asigurarea sprijinului redislocării în Camp New Vance a unui detașament de protecție a forței din cadrul 
Batalionului de protecție a forței;

ü  predarea către structurile specializate ale partenerului american a bunurilor materiale aflate în folosință 
temporară;

ü  întocmirea concepţiei pentru extracţia personalului, armamentului şi muniţiei aparținând structurilor 
românești din T.O. Afganistan;

ü  scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor materiale în T.O, conform aprobărilor primite de din țară;
ü  coordonarea asigurării transportului intrateatru a personalului şi bunurilor materiale.
ü  planificarea, organizarea și executarea activităților pentru redislocarea ENS și a unor structuri de 

protecția forței din Baza KAF în Baza BAF, ca urmare a redistribuirii efortului contingentului național 
în cadrul RSM;

ü  asigurarea serviciilor de campanie pentru militarii care au tranzitat Bazele KAF, HKIA, și BAGRAM;
ü  asigurarea suportului necesar executării misiunii de către Batalionul de protecţie a forţei,
ü  acordarea sprijinului pentru evacuarea militarilor răniţi la spitalul ROL 4 din Germania;
ü  gestionarea tehnicii şi echipamentelor primite de la partenerul american, în folosinţă temporară;
ü  elaborarea Concepției de asigurare a repatrierii personalului, bunurilor materiale și echipamentelor 

structurilor românești, în situația finalizării în anul 2021 a misiunii Resolute Support.
Urmare a măsurilor dispuse pentru punerea în aplicare a procedurilor operaționale ale misiunii Resolute 

Support, privind reducerea bazelor tactice și redimensionarea forțelor din RSM, cu impact asupra contingen‑
telor românești dislocate în T.O. Afganistan, începând cu luna ianuarie 2021 efortul principal al ENS a fost 
concentrat în Baza militară Bagram, în Baza militară Kandahar fiind menținut un Element de sprijin înaintat 
(8 militari).

Începând cu 01.05.2021 s‑a pus în aplicare planul de închidere a misiunii Resolute Support. Elementul 
național de sprijin a planificat, organizat și coordonat activitățile specifice privind repatrierea contingentului 
național, care a început la data de 03.05.2021, redislocarea personalului și materialelor executându‑se în peri‑
oada 03.05 – 26.06.2021.

Efortul principal a constat în asigurarea repatrierii în totalitate și în condiții de siguranță a tuturor forțelor 
românești și echipamentelor și bunurilor materiale din dotarea acestora, precum și asigurarea sprijinului logistic 
pe timpul redislocării structurilor în teatrul de operații.

Militari din Elementul naţional de sprijin (ENS) – 2020
Foto: Locotenent-colonel Dan Constantin Mireanu

Militari din Elementul naţional de sprijin (ENS) – 2020
Foto: Locotenent-colonel Dan Constantin Mireanu
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STRUCTURILE DE INFORMAȚII MILITARE (DIM) 

Participarea României la efortul comunităţii internaţionale în cadrul misiunilor pentru menţinerea păcii şi 
stabilităţii şi de luptă împotriva terorismului (misiuni desfăşurate în teatrele de operaţii, îndeosebi în urma ata‑
curilor de la 11 septembrie 2001), s‑a făcut simţită, atât prin prezenţa unor subunităţi militare standard (pluton, 
companie, batalion), a unor militari care încadrează diferite funcţii de stat major în cadrul comandamentelor 
forţelor multinaţionale, cât şi prin activitatea structurilor de informaţii militare.

În cadrul acestora informaţiile joacă un rol important. Acestea sunt produsul rezultat din colectarea, pre‑
lucrarea, integrarea, analiza, evaluarea, interpretarea şi diseminarea informaţiilor obţinute privind alte naţiuni, 
forţele ori elementele ostile sau potenţial ostile, zonele operaţiilor actuale sau posibile.

Misiunile principale ale structurilor de informaţii militare în teatrele de operaţii sunt axate în principal pe:
ü  sprijinirea, culegerea, analizarea şi evaluarea informaţiilor necesare structurilor multinaţionale, prin 

angajarea resurselor naţionale;
 ü protecţia informativă a contingentului naţional dislocat în teatrul de operaţii, prin furnizarea de date 

privind riscuri şi ameninţări potenţiale la adresa acestuia; 
De la momentul dislocării şi până în prezent, dispozitivul de culegere al structurilor de informaţii militare 

naţionale a fost armonizat cu cerinţele operaţionale ale operaţiei, misiunea principală fiind cea de culegere de 
date şi informaţii privind protecţia forţei. 

Începând cu anul 2002 și până la încheierea misiunii, au fost dislocați în TO Afganistan peste 1720 de mili‑
tari. În toată această perioadă, structurile de informații militare au fost dislocate în provinciile Zabul, Kandahar, 
Kabul, Parwan, Balkh, Nangarhar.

PARTICIPAREA FORŢELOR PENTRU OPERAȚII SPECIALE LA 
MISIUNI ÎN TEATRUL DE OPERAŢII AFGHANISTAN

Începând cu anul 2006, structurile de operaţii 
speciale au fost prezente şi au executat cu profesi‑
onalism, demnitate şi curaj, misiuni cu grad ridicat 
de pericol, în teatrele de operaţii din Afganistan, 
Irak şi Kosovo, în cadrul unor operaţii conduse de 
NATO sau a altor coaliţii de forţe.

Data de 1 aprilie 2006 reprezintă un reper 
major în istoria FOS. De data mai sus menţionată 
se leagă introducerea pentru prima oară într‑un 
teatru de operaţii militare a unei subunităţi româ‑
neşti aparţinând Forţelor pentru Operaţii Speciale 
într‑o misiune specifică forţelor speciale. Atunci a 
început participarea cu detaşamente organice de 
tip ALFA (Detaşamente de Operaţii Speciale), pen‑
tru executarea misiunilor specifice Forţelor pentru 
Operaţii Speciale, în cadrul detaşamentelor ROU 
STG, ulterior, ROU SOF DET, ROUSOTG şi ROU 
SOAG. Aceste misiuni au fost şi continuă să fie cea 
mai bună dovadă a nivelului de instruire atins de 
personalul FOS şi , nu în ultimul rând, a gradului 
de coeziune şi maturitate atins de unitate.

Cu ajutorul Comandamentului European al 
SUA pentru Operaţii Speciale, contribuţia română 
în AFGANISTAN a devenit vizibilă atât calitativ cât 

şi cantitativ. Sub aspect cantitativ, forţele pentru operaţii speciale au ajus la nivel grup întrunit, iar sub aspect 
calitativ, acest grup întrunit a avut ca arie de responsabilitate 5 provincii în regiunea de est a AFGANISTANULUI.

Din punct de vedere statistic, deşi forţele pentru operaţii speciale reprezintă mai puţin de 3% din structura de 
Forţe Armate Române, aceste forţe au fost cele mai eficace sub aspectul impactului operaţional în AFGANISTAN.

În cei peste 15 ani de misiuni în Afganistan, structurile FOS şi‑au demonstrat competențele şi spiritul de 
sacrificiu. Acest fapt este dovedit de cele peste 1100 de medalii, ordine, decoraţii şi certificate de apreciere, atât 
naționale cât şi internaționale primite de membrii FOS care au luptat în Afganistan.

În cei 15 ani de misiune, peste 1600 de militari din cadrul FOS din cadrul tuturor structurilor subordonate 
CFOS, au participat la operații în TO Afganistan (29 de rotații ale contingentelor la fiecare 6 luni). Din aceștia, 
peste 20 de militari au fost râniți, iar 6 și‑au pierdut viața în acțiuni de luptă. 

Retragerea trupelor din Afganistan nu presupune încetarea relațiilor aliate cu această țară. Va continua spri‑
jinirea negocierilor intra‑afgane pentru încheierea unui acord de pace pe termen lung, comprehensiv și inclusiv. 
Acest acord va urmări să pună capăt violențelor, să asigure drepturile omului și instaurarea statului de drept și 
să asigure condițiile necesare pentru evitarea redevenirii Afganistanului refugiu pentru grupările teroriste.

Militarii FOS au încheiat misiunea din Afganistan, ultimul detașament ROU SOAD 1 îndeplinindu‑și cu suc‑
ces obiectivele conform ordinului de misiune, executând un număr de peste 50 de operații specifice FOS și de 
consiliere a forțelor speciale afgane.

Militar din Detaşamentul de Operaţii Speciale (FOS) – 2018
Foto: MApN
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STRUCTURI MEDICO‑MILITARE  
PARTICIPANTE ÎN TO AFGANISTAN

În teatrul de operații provocarea majoră este de a aduce actul medical cât mai aproape de pacient în condiții 
de austeritate, de climă extremă, în timpul sau sub permanenta amenințare a atacurilor inamice. Astfel, militarii 
români au beneficiat de manevre salvatoare de viață, efectuate la nevoie, de către militarii salvatori din cadrul 
grupelor, de prim ajutor acordat de către sanitari și, nu de puține ori, chiar de medici în cadrul plutoanelor pe tim‑
pul desfășurării misiunilor, de ajutor medical calificat și înalt calificat în cadrul bazelor sau la facilitățile medicale 
dislocate, respectându‑se principiile actului medical în operații militare: calitatea actului medical să fie similară 
cu a actului medical desfășurat în condițiile de pace, interesul pacientului și importanța misiunii.

Continuitatea actului medical de la locul incidentului, pe timpul evacuării și până la spitalul militar cel mai 
apropiat sau cel mai potrivit a fost o condiție esențială care a dus la salvarea multor vieți.

Nu în ultimul rând, trebuie scos în evidență că sprijinul medical al acestei misiuni continuă și va continua 
prin activitățile de suport medical și de recuperare a militarilor răniți care vor avea nevoie de asistență medicală 
din partea sistemului medical militar mult timp după terminarea misiunii.

Bebeluş tratat de echipa medicală 
românească (Little baby treated by 
the Romanian medical team) – 
Foto: Ciprian Panga

BENEFICIILE PARTICIPĂRII  
ARMATEI ROMÂNIEI  
LA OPERAŢIILE DIN 

AFGANISTAN

Printre beneficiile participării Armatei României la operaţiile din Afganistan, dar şi la 
alte operaţii în afara teritoriului statului român amintim:
ü  conturarea sprijinului SUA ca element major pentru admiterea României în 

NATO şi crearea condiţiilor pentru aderarea la UE;

ü  creşterea prestigiului internaţional şi a credibilităţii României privind capacitatea 
de a‑şi asuma obligaţiile ce‑i revin ca stat membru al NATO; 

ü  adoptarea de  proceduri care să asigure securitatea informaţiilor importante;

ü  creşterea interoperabilităţii Forţelor Armatei României în cadrul NATO şi UE;

ü  participarea în teatrele de operaţii a majorităţii unităţilor luptătoare din Armata 
României şi ridicarea nivelului de instruire al militarilor din aceste unități.

ü  identificarea unor lecţii privind acţiunea în medii ostile şi dezvoltarea unor 
capabilităţi specializate: operaţii psihologice (PSYOPS), cooperare civili‑militari 
(CIMIC), contracararea dispozitivelor explozive improvizate (C‑IED), distrugerea 
muniţiilor neexplodate (EOD), forţe de operaţii speciale etc.

ü  implementarea unor proceduri logistice multinaţionale pentru dislocarea/
redislocarea şi susţinerea forţelor într‑un teatru de operaţii la distanţă mare de 
teritoriul naţional
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MILITARI CĂZUȚI  
LA DATORIE  

ÎN AFGANISTAN

L
a data de 11.11.2003 cădea la datorie sublocotenentul post‑mortem Iosif Silviu 
Fogorași, primul militar român care și‑a dat viața în Afganistan. Această dată a 
devenit reper pentru instituirea Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată 

pentru prima oară în 2014.
27 de militari și‑au adus sacrificiul suprem în Afganistan.
Sacrificiul lor nu va fi uitat niciodată, iar familiile eroilor vor avea în Armata 

României un permanent sprijin.
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Sublocotenentul (pm) Iosif‑Silviu Fogaraşi
11 noiembrie 2003

Sergentul major Iosif‑Silviu Fogărași, din Btalionul 151 Infanterie a căzut 
la datorie la 11 noiembrie 2003, în urma atacului asupra transportorului 
amfibiu blindat în care se afla cu sergentul major Mihail‑Anton Samuilă. 

Subofițerul a fost avansat la gradul de sublocotenent post‑mortem și 
decorat cu Ordinul „Virtutea Militară“ în grad de cavaler, cu însemn de 
război. 

Sublocotenentul (pm) Mihail‑Anton Samuilă
14 noiembrie 2003

La 11 noiembrie 2003, sergentul major Mihail‑Anton Samuilă, din  
Batalionul 151 Infanterie, a fost împuşcat, în timpul unui atac asupra 
transportorului amfibiu blindat în care se afla împreună cu sergentul major 
Iosif‑Silviu Fogărași, căzut la datorie în același incident. 

Din cauza rănilor grave suferite, sergentul major Mihail‑Anton Samuilă 
a decedat trei zile mai târziu. A fost avansat la gradul de sublocotenent 
post‑mortem și decorat cu Ordinul „Virtutea Militară“ în grad de cavaler, 
cu însemn de război. 

Sublocotenentul (pm) Narcis Şonei
24 aprilie 2004

La  24 aprilie 2005, sergentul Narcis Şonei, din Batalionul 300 Infanterie, 
și‑a pierdut viața pe timpul participării la o misiune de patrulare cu 
transportoare amfibii blindate. Vehiculul aflat în fruntea coloanei a trecut 
peste un dispozitiv explozibil improvizat care a explodat, declanşând 
ulterior detonarea muniţiei din interiorul transportorului. 

Sergentul Șonei a fost avansat la gradul de sublocotenent post‑mortem 
și decorat cu Ordinul „Virtutea Militară“ în grad de cavaler, cu însemn de 
război.

Sublocotenentul (pm) Gheorghiţă Drăguşanu
20 iunie 2006

La 20 iunie 2006, caporalul Gheorghiţă Drăguşanu, din cadrul Batalionului 
341 Infanterie, și‑a pierdut viața în urma executării unei misiuni de 
patrulare după ce transportorul amfibiu blindat în care se afla a declanșat 
explozia unui dispozitiv explozibil improvizat. 

Caporalul Drăgușanu a fost avansat la gradul de sublocotenent post‑
mortem și a fost decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de 
cavaler pentru militari, cu însemn de război.

Sublocotenentul (pm) Aurel Marcu
6 septembrie 2007

La 6 septembrie 2009, sergentul major Aurel Marcu, din cadrul Batalionului 
33 Vânători de Munte „Posada“, se afla împreună cu mai mulți camarazi 
într‑o misiune de patrulare cu trei transportoare amfibii blindate. Primul 
trasportor din coloana românească a fost lovit de un dispozitiv explozibil 
improvizat, incident în urma căruia și‑a pierdut viața mecanicul conductor, 
sergent‑major Aurel Marcu, iar membrii echipajului au fost răniți.

Subofițerul a fost avansat la gradul de sublocotenent post‑mortem și 
decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de cavaler pentru 
militari, cu însemn de război.

Sublocotenentul (pm) Ionuţ Cosmin Sandu
20 martie 2008

La 20 martie 2008, pe timpul desfăşurării unei misiuni de patrulare, 
autovehiculul în care se afla fruntașul Ionuţ Cosmin Sandu a trecut peste 
un dispozitiv explozibil improvizat, care a explodat. A fost activată imediat 
procedura de evacuare medicală a militarilor, care au fost transportaţi la 
spitalul din bază. Pentru fruntașul Sandu, însă, a fost prea târziu, la spital 
constatându‑se decesul militarului.

Fruntașul Ionuţ Cosmin Sandu a fost avansat la gradul de sublocotenent 
post‑mortem și decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de 
cavaler pentru militari, cu însemn de război. 

Sublocotenentul (pm) Claudiu Marius Covrig
13 iunie 2008

La 13 iunie 2008, pe timpul desfășurării unei misiuni de patrulare pe 
autostrada A1, coloana formată din patru transportoare amfibii blindate 
a fost atacată cu aruncătoare de grenade şi armament de infanterie. În 
urma acestui atac, fruntașul Claudiu Marius Covrig și‑a pierdut viața. 

Militarul a fost avansat la gradul de sublocotenent post‑mortem și 
decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de cavaler pentru 
militari, cu însemn de război. 

Sublocotenentul (pm) Dragoş Traian Alexandrescu
31 august 2008

La 31 august 2008, pe timpul executării unei misiuni de patrulare cu 
patru transportoare amfibii blindate, al treilea autovehicul, în care se afla 
și sergentul major Dragoş Traian Alexandrescu, a călcat pe un dispozitiv 
explozibil improvizat. În urma deflagrației, subofițerul și‑a pierdut viața. 

Sergentul major Dragoş Traian Alexandrescu a fost avansat la gradul 
de sublocotenent post‑mortem și decorat cu Ordinul Naţional „Steaua 
României“ în grad de cavaler pentru militari, cu însemn de război.
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Sublocotenentul (pm) Claudiu Chira
26 februarie 2009

La 26 februarie 2009, pe timpul unei misiuni de patrulare pe Autostrada 
A1, la aproximativ 50 de kilometri de Qalat, al doilea autovehicul din 
coloană, în care se afla sergentul major Claudiu Chira, a trecut peste un 
dispozitiv explozibil improvizat. Pe timpul evacuării medicale spre spitalul 
din Kandahar, subofiţerul a decedat. 

Sergentul major Claudiu Chira a fost avansat la gradul de sublocotenent 
post‑mortem și decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în 
grad de cavaler pentru militari, cu însemn de război. De asemenea, 
sublocotenentul (pm) a fost decorat cu „U.S. Bronze Star Medal“.

Sublocotenentul (pm) Tiberiu Marcel Petre
3 aprilie 2009

La 3 aprilie 2009, căpitanul Tiberiu Marcel Petre a fost împuşcat pe timpul 
unei misiuni de intervenție rapidă în sprijinul unei subunităţi aliate atacată 
de insurgenţi. Ofițerul a fost evacuat cu un elicopter medical, dar a 
decedat pe timpul transportului. 

Căpitanul Tiberiu Marcel Petre a fost avansat post‑mortem la gradul de 
maior și decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de cavaler 
pentru militari, cu însemn de război.

Sublocotenentul (pm) Iuliu‑Vasile Unguraş
7 aprilie 2009

La 7 aprilie 2009, pe timpul unei misiuni de patrulare pe autostrada A1, 
la 20 de kilometri nord‑est de Qalat, unul dintre autovehiculele în care se 
afla căpitanul Iuliu‑Vasile Unguraș, a trecut peste un dispozitiv exploziv 
improvizat. În urma exploziei, ofițerul și‑a pierdut viața. 

Căpitanul Iuliu‑Vasile Unguraș a fost avansat la gradul de maior post‑
mortem și decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de 
cavaler pentru militari, cu însemn de război. De asemenea, ofițerul a fost 
decorat post‑mortem cu „U.S. Bronze Star Medal“.

Sublocotenentul (pm) Florin Bădiceanu
23 februarie 2010

La 23 februarie 2010, pe Autostrada 1, la 4 km de baza înaintată Lagman, 
primul autovehicul dintr‑o patrulă constituită din militari ai Batalionului 
33 Manevră a trecut peste un dispozitiv exploziv improvizat. În urma 
deflagrației, sergentul major Florin Bădiceanu a decedat. 

Subofițerul a fost avansat la gradul de sublocotenent post‑mortem și 
decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de cavaler pentru 
militari, cu însemn de război.

Sublocotenentul (pm) Valerică Leu
12 mai 2010

La 12 mai 2010, sergentul major Valerică Leu a căzut la datorie pe timpul 
executării unei misiuni de intervenţie pentru securizarea unei căi de acces 
pe autostrada A1, Qalat‑Kabul. 

Subofițerul a fost avansat post‑mortem la gradul de sublocotenent și 
decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de cavaler pentru 
militari, cu însemn de război.

Sublocotenentul (pm) Dan Ciobotaru
23 iunie 2010

La 23 iunie 2010, militari din Batalionul 33 Manevră executau o misiune de 
luptă pe autostrada A1 Kabul‑Kandahar. La aproximativ 30 de kilometri de 
Qalat, autovehiculul în care se aflau a fost atacat cu un dispozitiv exploziv 
improvizat, acţionat de la distanţă. În urma deflagraţiei, sergentul major 
Dan Ciobotaru și caporalul Paul Caracudă şi‑au pierdut viaţa. 

Subofițerul a fost avansat post‑mortem la gradul de sublocotenent și 
decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de cavaler pentru 
militari, cu însemn de război.

Sublocotenentul (pm) Paul Caracudă
23 iunie 2010

La 23 iunie 2010, caporalul Paul Caracudă a căzut la datorie în același 
incident în care și‑a pierdut viața și sergentul major Dan Ciobotaru. Militarii 
Batalionului 33 Manevră executau o misiune de luptă pe autostrada A1 
Kabul‑Kandahar. La aproximativ 30 de kilometri de Qalat, autovehiculul în 
care se aflau a fost atacat cu un dispozitiv exploziv improvizat, acţionat de 
la distanţă. 

Gradatul voluntar a fost avansat post‑mortem la gradul de sublocotenent 
și decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de cavaler pentru 
militari, cu însemn de război.

Sublocotenentul (pm) Cristian‑Petru Filip
1 octombrie 2010

În data de 1 octombrie 2010, o patrulă formată din militari ai Batalionului 
812 Manevră, constituită din cinci vehicule blindate ușoare, a fost atacată 
cu un dispozitiv explozibil improvizat. În urma deflagrației, vehiculul în 
care se aflau soldatul Filip Cristian‑Petru și sergentul major Marius Florin 
Sfecheş a fost incendiat și s‑a răsturnat, provocând decesul celor doi 
militari. 

Soldatul Filip Cristian‑Petru a fost avansat la gradul de sublocotenent 
post‑mortem și decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de 
cavaler pentru militari, cu însemn de război.
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Sublocotenentul (pm) Marius Florin Sfecheş
1 octombrie 2010

În data de 1 octombrie 2010,  în urma deflagrației unui dispozitiv explozibil 
improvizat, sergentul major Marius Florin Sfecheş și soldatul Filip Cristian‑
Petru, militari din Batalionul 812 Manevră, au căzut la datorie pe timpul 
executării unei misiuni de patrulare cu vehicule blindate ușor. 

Sergentul major  Marius Florin Sfecheş a fost avansat la gradul de 
sublocotenent post‑mortem și decorat cu Ordinul Naţional „Steaua 
României“ în grad de cavaler pentru militari, cu însemn de război.

Sublocotenentul (pm) Constantin Laurenţiu Lixandru
5 mai 2011

La 5 mai 2011, în timpul desfăşurării unei misiuni de patrulare pe 
autostrada A1, militarul executa cercetarea terestră a unui obiectiv, 
conform procedurilor. În urma unui atac cu un dispozitiv exploziv 
improvizat, caporalul Constantin Laurenţiu Lixandru a fost rănit grav, fiind 
evacuat de urgenţă la Spitalul Militar din baza Lagman pentru îngrijiri 
medicale. Cu toate eforturile depuse de personalul medical pentru 
salvarea vieţii sale, gradatul voluntar a decedat. 

Caporalul Constantin Laurențiu Lixandru a fost avansat la gradul de 
sublocotenent post‑mortem și decorat cu Ordinul Naţional „Steaua 
României“ în grad de cavaler pentru militari, cu însemn de război.

Sublocotenentul (pm) Cătălin‑Ionel Marinescu
10 mai 2011

La 10 mai 2011, pe timpul executării unei misiuni de cercetare terestră a 
unui obiectiv, caporalul Cătălin‑Ionel Marinescu a fost rănit grav în urma 
unui atac cu un dispozitiv exploziv improvizat.

Gradatul voluntar a fost evacuat de la locul incidentului, fiind transportat 
la spitalul militar din Baza Lagman. În ciuda eforturilor echipei medicale, 
militarul a decedat. 

Caporalul Cătălin‑Ionel Marinescu a fost avansat la gradul de 
sublocotenent post‑mortem și decorat cu Ordinul Naţional „Steaua 
României“ în grad de cavaler pentru militari, cu însemn de război.

Sublocotenentul (pm) Ion Lucian Leuştean
7 septembrie 2011

La 7 septembrie 2011, caporalul Ion‑Lucian Leuştean a fost rănit grav pe 
timpul executării unei misiuni de cercetare terestră a unui obiectiv, când 
a fost atacat cu un dispozitiv exploziv improvizat. Militarul rănit a fost 
evacuat la Spitalul militar din Landstuhl, Germania, pentru tratament de 
specialitate şi, ulterior,  a fost transferat în România, la Spitalul Universitar 
de Urgenţă Militar Central. Cu toate eforturile echipelor medicale, militarul 
a decedat pe 9 mai 2012.

Caporalul Ion‑Lucian Leuştean a fost avansat post‑mortem la gradul de 
sublocotenent și decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de 
cavaler cu însemn de război, pentru militari.

Sublocotenentul (pm) Iulian Adrian Postelnicu
22 septembrie 2013

La 22 septembrie 2013, plutonierul Iulian Adrian Postelnicu și maistrul 
militar clasa a III‑a Vasile Claudiu Popa, din Grupul naval de forțe pentru 
operații speciale, au fost victimele unui atac cu un dispozitiv exploziv 
improvizat, pe timpul executarii unei misiuni de luptă cu risc ridicat. 
Militarii, grav răniți, au fost evacuați pe cale aeriană la spitalul militar din 
baza Baghram unde, în ciuda eforturilor echipei medicale, aceștia au 
decedat.

Plutonierul Postelnicu Iulian Adrian, a fost avansat post‑mortem la gradul 
de sublocotenent și decorat cu Ordinul Național „Steaua României“ în grad 
de Cavaler, cu însemn de război, pentru militari.

Sublocotenentul (pm) Vasile Claudiu Popa
22 septembrie 2013

La 22 septembrie 2013, maistrul militar clasa a III‑a Vasile Claudiu Popa 
a fost rănit grav împreună cu plutonierul Iulian Adrian Postelnicu în urma 
unui atac cu un dispozitiv exploziv improvizat, pe timpul executării unei 
misiuni de luptă în Estul Afganistanului. În urma exploziei, cei doi militari 
din Grupul naval de forţe pentru operaţii speciale, grav răniţi, au fost 
transportați cu un elicopter de evacuare medicală la spitalul militar din 
Baghram unde, cu toate eforturile medicilor, au decedat.

Maistrul militar clasa a III‑a Vasile Claudiu Popa a fost avansat post‑mortem la 
gradul de sublocotenent și decorat cu Ordinul Național „Steaua României“ în 
grad de Cavaler, cu însemn de război, pentru militari.

Sublocotenentul (pm) Ştefan Claudiu‑Constantin 
Vulpoiu
23 iunie 2010

La 30 martie 2014, plutonierul major Ştefan Claudiu‑Constantin Vulpoiu, 
din cadrul Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab“ și‑a pierdut viața, 
în urma unui atac sinucigaş cu un autovehicul capcană. Militarii executau o 
misiune de patrulare cu trei maşini de luptă rezistente la mine şi protejate 
împotriva ambuscadelor (MRAP), pe autostrada A1, la aproximativ 10 
kilometri sud‑vest de Baza operaţională înaintată Mescall.

Plutonierul major Ştefan Claudiu‑Constantin Vulpoiu a fost înaintat post‑
mortem la gradul de sublocotenent și decorat cu Ordinul Naţional „Steaua 
României“ în grad de Cavaler, cu însemn de război, pentru militari.

Sublocotenentul (pm) Iulian Dumitrescu
7 mai 2016

La 7 mai 2016, plutonierul Iulian Dumitrescu şi sergentul Adrian Vizireanu, 
din cadrul Forțelor pentru operații speciale, și‑au pierdut viața, fiind 
victimele unui incident care a avut loc în apropiere de Kandahar, pe timpul 
executării unei misiuni de instruire a poliţiştilor afgani. Militarii români 
îi instruiau pe poliţiştii afgani, într‑o bază de pregătire din apropierea 
localităţii Kandahar, când s‑a deschis focul asupra lor de către persoane 
purtând uniforma forţelor de securitate afgane. 

Plutonierul Iulian Dumitrescu a fost înaintat post‑mortem la gradul de 
sublocotenent și decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de 
Cavaler, cu însemn de război, pentru militari. 
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Sublocotenentul (pm) Adrian Vizireanu
7 mai 2016

La 7 mai 2016, sergentul Adrian Vizireanu și plutonierul Iulian Dumitrescu 
au căzut la datorie când s‑a deschis focul asupra lor de către persoane 
purtând uniforma forţelor de securitate afgane. Militarii din cadrul Forțelor 
pentru operații speciale, îi instruiau pe poliţiştii afgani într‑o bază de 
pregatire din apropierea localităţii Kandahar.

Militarilor răniți li s‑a acordat primul ajutor la faţa locului şi au fost 
transportați imediat la spitalul militar cel mai apropiat. Din nefericire, 
sergentul Adrian Vizireanu și plutonierul Iulian Dumitrescu nu au 
supravieţuit incidentului.

Subofițerul a fost înaintat post‑mortem la gradul de sublocotenent și 
decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de Cavaler, cu 
însemn de război, pentru militari. 

Sublocotenentul (pm) Mădălin Stoica
15 septembrie 2017

La 15 septembrie 2017, caporalul Mădălin Stoica și alți doi militari din 
Batalionul 280 Infanterie Protecția Forței au fost răniți în timpul unei 
misiuni efectuate în regiunea Kandahar. Militarii se aflau într‑un convoi de 
patru autovehicule, când un autovehicul capcană a intrat în blindatul lor.

Răniților li s‑a acordat primul ajutor la fața locului, după care au fost 
evacuați pe calea aerului la cel mai apropiat spital militar din Kandahar. 

Gradatul profesionist a decedat în aceași zi, ca urmare a rănilor grave 
suferite.  

Caporalul Mădălin Stoica a fost înaintat post‑mortem la gradul de 
sublocotenent și decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de 
Cavaler, cu însemn de război pentru militari.

Sublocotenentul (pm) Ciprian‑Ştefan Polschi
5 septembrie 2019

Militarul şi‑a pierdut viaţa pe 5 septembrie 2019 ca urmare a exploziei unei 
maşini‑capcană, în apropiere de Green Zone din capitala Afganistanului, în 
timp ce se afla la volanul unui autovehicul de serviciu.

La propunerea ministrului apărării naţionale, Preşedintele României, Klaus 
Iohannis l‑a decorat post‑mortem pe sublocotenentul Ciprian‑Ştefan 
Polschi cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de Cavaler, cu 
însemn de război, pentru militari.

AFGANISTAN,  
PRIN OCHII EROILOR 

A
cest capitol este despre eroii știuți și neștiuți ai României, militarii care‑și riscă 
viața în fiecare zi pentru o lume mai bună și mai sigură. Ei au cunoscut, departe 
de casă, dorul, camaraderia, sacrificiul de sine, fiind un adevărat exemplu de 

voință, dăruire și curaj!
„Jur să‑mi apăr țara, chiar cu prețul vieții“ sunt cuvintele care îmbracă modul în 

care ei, militarii‑eroi, au înțeles să ducă la bun sfârșit mi siunea încredințată, fiind gata 
pentru sacrificiul suprem. Pregătirea militară solidă, spiritul de echipă, dar și soarta 
le‑au fost favorabile, ei supraviețuind atacurilor insurgenților.

Răniți la trup, dar cu voința rămasă întreagă, acești eroi ai zilelor noastre au conti‑
nuat lupta și după ce au revenit în țară. S‑au luptat cu rănile, pe care le‑au învins ajutați 
de echipe medicale de excepție, și au câștigat atât respectul pentru sine, cât și pe cel 
al tuturor românilor.

Rândurile care urmează sunt dedicate militarilor care au trăit consecințele lovitu‑
rilor dure ale teatrului de operații din Afganistan, dar au și văzut cu ochii lor care este 
puterea voinței, a sprijinului celor dragi, a respectului unei armate și al unei întregi 
națiuni.
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„Când eram în căruţul cu rotile am zis:  
tu trebuie să te ridici în picioare!“ 

A executat peste 300 de misiuni de luptă în teatrele de 
operaţii din Afganistan. Ultima, însă, i‑a pus stop carierei de 
militar activ. În anul 2010, Eugen Mănăilă a fost grav rănit după 
ce un dispozitiv explozibil i‑a aruncat blindatul în aer, pe tim‑
pul executării unei misiuni de partrulare, în zona Qalat. Cu toa‑
te acestea, s‑ar reîntoarce oricând în teatrul de operații, dacă 
asta ar aduce şi pacea mult dorită. „Iubirea de ţară circulă prin 
sânge“, explică Eugen ori de câte ori vine vorba despre drapelul 
românesc.

„Credeţi-mă, eu sunt unul dintre norocoşi. Când vine cineva 
cu trei amputaţii, ambele picioare şi o mână, este aproape Ro-
bocop, şi îşi dă jos o mână şi două picioare cu 5 metri înainte de 
a intra într-un bazin, se apropie şi se scurge în acel bazin. Şi nici 
nu vă închipuiţi cu ce viteză reuşeşte să facă o cursă într-un sin-
gur membru, atunci îţi dai seama că nu ai niciun fel de scuză!“, 
spune Eugen Mănăilă, militar rănit în Afganistan.

Eugen Mănăilă este plutonier adjutant principal (r) al Ar‑
matei Române. Ultima avansare în grad a plătit‑o cu sânge. A 
fost la un pas să‑şi piardă viața. „Acel rău simți că te te încon-
joară. Când s-a lăsat liniştea, am simţit că sunt fulgerat; toată 

zona coloanei vertebrale, până sus în creier. Mi-am dat seama că sunt rănit“, își amintește Eugen Mănăilă despre 
momentul în care viaţa lui s‑a schimbat pentru totdeauna. Au urmat șase intervenții chirurgicale, tije băgate în 
picior, dispozitive pentru umerii dislocaţi, mâna ruptă, patru coaste fracturate.

Acum, pentru că nu mai poate să‑şi slujească ţara cu arma în mână, a decis să compenseze prin sport. Li 
s‑a alăturat colegilor răniţi în teatrele de operații, la competiţia Invictus. Aproape în fiecare zi, se antrenează 
purtând tricoul Invictus. 

Cu fiecare antrenament este mai încrezător şi vrea să încerce mai mult. Are lângă el familia, căreia îi dato‑
rează „un singur lucru: TOTUL“. 

În 2017, Eugen a participat alături de camarazii săi la Jocurile Invictus de la Toronto, la proba de Powerlifting, 
iar pentru 2022 se pregătește să reprezinte din nou România și Armata Românei.

Plutonier adjutant principal 
EUGEN MĂNĂILĂ

„Dacă Dumnezeu mi-a mai dat o şansă, 
înseamnă că mai am de făcut câte ceva! Am 
ajuns în Afganistan mai mult dintr-un orgoliu. 
Având un ofiţer şi un subofiţer în familie, care 
au fost în teatrele de operaţii, am zis: de 
ce nu şi eu? În al doilea rând, în momentul 
în care eşti militar, îţi doreşti să vezi ce 
înseamnă un război. Degeaba eşti militar 
dacă nu participi.“ 

A ajuns în Afganistan pe 16 iulie 2008 şi, pe 31 august, la 
exact trei zile după ce a împlinit 30 de ani, în timp ce executa o 
misiune de patrulare pe autostrada Qalat – Kandahar, un dispo‑
zitiv explozibil de aproximativ 100 de kilograme de trotil a arun‑
cat maşina de luptă în aer. „Suflul m-a aruncat, iar în momentul 
căzăturii mi-am fracturat coloana. Mi-am revenit după opt zile 
de comă, am avut dureri foarte mari.“ Militarul făcea parte din 
Batalionul 30 Vânători de Munte „Dragoslavele“.

În urma exploziei, plutonierul major a rămas paralizat de 
la brâu în jos, a făcut diabet din cauza stresului, fiind acum de‑
pendent de insulină.

În prezent, Ionuț Butoi este încadrat la Baza de Instruire pentru Apărare CBRN Câmpulung Muscel.
Deși Ionuţ se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile, nu a renunțat niciun moment la a‑și trăi viața de 

după incident. Din contră, și‑a creat una la care nici nu visase înainte. În 2016 a intrat în programul de recuperare 
fizică și psihică prin sport a militarilor răniți. De atunci reușește în fiecare an performanțe de excepție la tir cu 
arcul compound.

Dublu medaliat la Invictus Games Tornonto 2017, argint la individual și aur la echipe, medaliat cu argint la 
echipe la Invictus Games Sydney 2018, locul 2 la Campionatul Indoor Paralimpic 2020, locul 3 la Campionatul 
Național Indoor Open, locul 3 la Campionatul Național Outdoor Paralimpic 2020, locul 9 la Cupa Mondială Dubai 
2020, sunt doar câteva din multele rezultate notabile pe care luptătorul nostru rănit a reușit să le obțină.

Anul acesta, Ionuț a fost la doar un pas de a se califica la Jocurile Paralimpice de la Tokio.

Plutonier major
IONUȚ BUTOI
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„Viaţa înseamnă suişuri şi coborâşuri; eu am ales 
să fiu învingător! Trebuie mereu să lupţi până 
reuşeşti. Oamenii care nu cad, sunt cei care nu 
urcă!“

Marian a fost rănit de Ziua Armatei României, pe 25 
octombrie 2011, în urma unui schimb de focuri dintre o patrulă 
românească şi insurgenţi talibani. În urma atacului, subofiţerul 
a fost lovit de schije suferind un traumatism la ochiul stâng. 
A fost transportat la spitalul militar din Kandahar, unde i s‑au 
acordat îngrijiri medicale, ulterior fiind evacuat la spitalul din 
Germania, unde a fost supus mai multor interventii chirurgicale. 

În ciuda interventiilor chirurgicale, acum are 3 schije in spa‑
tele globului ocular. A rămas fătă vedere la ochiul stâng si 90% 
la ochiul drept. Militarul făcea parte din Batalionul 495 Manevră, 
dislocat în provincia Zabul.

Marian aleargă. N‑a fugit de luptă niciodată, dimpotrivă, 
acum este membru al echipei Invictus România alături de ca‑
marazii săi răniţi în teatrele de operaţii!

Respiraţia sacadată care aduce cu tirul de mitralieră, 
transpiraţia care are gustul de praf sărat al patrulelor din 
Afghanistan şi GPS‑ul care seamănă cu tehnologia de luptă 

folosită în teatrele de operaţii, toate îl determină să se antreneze pentru probele de atletism, ciclism și volei din 
șezut.

Alături de el se află toată familia, camarazii din noua unitate, Batalionul 49 Apărare CBRN și voluntarii 
Invictus din Pitești (orașul său natal), care de fiecare dată îl însoțesc atât în alergare, cât și pe bicicletă. 

Plutonier
MARIAN NICULA

„M-aş vedea alergând, m-aş vedea 
pedalând pe bicicletă, m-aş vedea şi mi-aş 
dori să pot să aterizez în locaţia unde se vor 
desfăşura jocurile paralimpice. Eu sunt militar 
paraşutist“.

Costel a fost rănit grav în anul 2012, în urma deflagrației 
unui dispozitiv exploziv improvizat, pe timpul unei misiuni în 
cadrul unui detașament al Forțelor pentru Operații Speciale, în 
Afganistan. În urma incidentului și‑a pierdut gampa piciorului 
drept, în prezent purtând o proteză care îl ajută la deplasare și 
la mersul pe bicicletă.

Educația și antrenamentele dure de care a avut parte ca 
militar al Forțelor pentru Operații Speciale l‑au ajutat să meargă 
mai departe. A rămas în armată și cu aceeași dorință arzătoare 
de a fi cel mai bun și de a‑și reprezenta țara la cel mai înalt 
nivel, s‑a apucat de sport pentru a putea reprezenta România la 
Invictus Games la proba de ciclism.

„Viaţa merge înainte! Partea cea mai grea pentru mine a 
fost revenirea psihică. Fizic, m-am recuperat foarte repede, în 
3 luni m-am întors acasă. Psihic mi-a fost mai greu, am fost în-
curajat, susţinut de familie. Vreau să lupt şi să trăiesc şi să fiu 
militar profesionist în continuare“, spune Costel Stanciu. 

Se concentrează pe antrenamente și pe familia cu care l‑a binecuvântat Dumnezeu. Soția sa, Crenguța, a 
învățat să meargă pe bicicletă pentru a‑i fi aproape. 

Fiul său, Ștefan, student al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, din Sibiu și fiica sa, Emilia, 
învață de la un campion cum să prețuiască viața în fiecare zi, cum se călește un caracter puternic și cum să nu te 
lași niciodată învins într‑o luptă pe viață și pe moarte. 

Plutonier adjutant principal (r)
COSTEL STANCIU
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„Ce nu te doboară te face mai puternic! Chiar 
dacă treci prin momente grele, trebuie să fii 
mereu cu fruntea sus și cu speranța că vei trece 
peste.“

În anul 2006, în timpul unei misiuni din cadrul Forțelor pen‑
tru Operații Spe ciale, primul transportor amfibiu blindat, dintr‑o 
coloană de patru autovehicule, care efectua o misiune de pa‑
trulare a declanșat un DEI la aproximativ 20 kilometri de Kan‑
dahar. În incident, caporalul Drăgușanu a murit pe loc, iar alți 
patru militari printre care și plutonier adjutant Costinel Valerică 
Slăniceanu, au fost grav rănit. În urma exploziei, a stat o lună în 
comă, 6 luni în spital și a suferit 14 operații, și‑a pierdut un picior, 
și‑a pierdut vederea la un ochi, iar chipul său încă mai poartă 
urme de schije. Se antrenează pentru a reprezenta România la 
Invictus Games pentru probele de ciclism și tir cu arcul. 

Indiferent ce se spune, viața se schimbă în urma unui astfel 
de incident care te lasă cu sechele fizice. Iți trebuie forță să treci 
peste, și multă putere să nu te înrăiești într‑o societate care nu 
este pregatită să integreze persoanele cu dizabilități. 

Costi continuă să lupte, fiind un luptător de neînvins și un 
adevărat Invictus. 

Familia sa număra un nou copil, Costi fiind tătic din nou. Recent, a întrerupt antrenamentele la sfatul me‑
dicului, dar suntem alaturi de el și‑l asteptăm să revină, așa cum a făcut‑o întotdeauna.

Plutonier adjutant
COSTINEL VALERICĂ  

SLĂNICEANU

„Nu este decât o cale: de mers înainte. Şi 
trebuie să existe o motivaţie. Eu, personal, 
mi-am găsit-o în ceea ce fac.“

Locotenent‑colonelul Laurențiu Șerban a fost grav rănit în 
Afganistan în anul 2006, în timp ce încerca să‑și salveze colegii 
dintr‑un transportor amfibiu blindat care fusese atacat cu un 
dispozitiv exploziv improvizat. A urmat lupta pentru supravieţuire, 
într‑un spital militar din Germania. Deși şi‑a pierdut piciorul drept, 
după 13 operaţii, a continuat să lupte, iar în 2011, se întorcea 
în Afganistan, ca ofiţer de stat major, pentru coordonarea 
misiunilor din teren. 

Pentru Laurențiu Șerban, cariera militară a continuat cu 
aceeași hotărâre și optimism. Acesta nu a renunțat nicio clipă 
la pasiunea lui pentru sport și dorința de a‑și continua cariera 
în cadrul forțelor pentru operații speciale și și‑a continuat viața 
într‑o notă pozitivă. S‑a căsătorit, are o fetiță care îi seamănă, 
zboară cu parapanta, merge cu motorul de mare putere, face tot 
felul de lucruri interesante care dau culoare vieții.

La Invictus Games Toronto 2017 a câștigat medalia de 
bronz la atletism, fiind primul care ne‑a făcut bucuria de a ve‑
dea drapelul României la loc de cinste. S‑a clasat pe locurile 4, 5 
și 6 la alte trei probe de atletism.

La Invictus Games Sydney 2018 a obținut rezultate excelente la natație și atletism.
„Pentru mine, Invictus Games reprezintă spiritul de învingător, a te ridica din propria cenușă, din propria 

durere, din propriile neplăceri și să lupți pentru a atinge un țel pe care ți-l propui“, a declarat Laurențiu Șerban.

Locotenent‑colonel
LAURENȚIU ȘERBAN
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„Am fost rănit în 20 octombrie 2011. Vehiculul 
blindat în care eram… a trecut peste aproximativ 
600 de kilograme de explozibil… Nu mi-am dat 
seama ce se întâmplase, se striga, se urla. Am 
dat să mă ridic, mi-am dat seama că nu puteam, 
fusesem rănit. Auzeam iar lovituri de gloanţe în 
blindaj… şi vocile insurgenţilor. Colegii au ieşit pe 
trapă, eu nu am putut să mă ridic de pe scaun, îmi 
erau picioarele rupte, îmi căzuseră bolovani peste 
picioare prin turelă. Am dat pietrele la o parte cu 
arma, m-am târât şi am reuşit să ies afară, unde 
era dezastru. Se trăgea peste tot…“.

Demnitate, modestie, altruism, spirit de sacrificiu și patrio‑
tism sunt doar câteva dintre atributele ce caracterizează orice 
militar român. 

Plutonierul Mirel‑Mugurel Băiţan face parte din Batalionul 
317 Cercetare „Vlădeasa“ al Diviziei 4 Infanterie „Gemina“ din 
Cluj‑Napoca. A plecat în misiune în Afganistan în 2011, în zona 
Zabul, şi nu a trecut multă vreme până când a aflat ce înseamnă 
lupta, războiul.

Nu va uita niciodată ziua în care a fost rănit şi în care nu i‑a păsat de picioarele rupte, ci a contat în primul 
rând viaţa unui camarad pe care l‑a salvat de la moarte. La un moment dat, colegii au întrebat unde este 
caporalul Stanciu. 

„Eu m-am uitat în stânga şi l-am văzut la vreo 15 metri de maşină. Era întins pe jos, pe burtă. Mi-am luat 
arma cu mine, m-am târât până la el... Am ajuns la colegul Stanciu, am văzut că era inconştient cu faţa pe 
pământ, căzuse din vehiculul blindat, care sărise în aer la vreo 14 metri înălţime. Eu aveam capul spart, eram plin 
de sânge, nu îmi mai simţeam picioarele, nu realizam că îmi erau rupte. Am ajuns la el, am văzut că avea pietre 
în gură, l-am prins de fălci, şi i-am supt sângele de pe trahee, să i-o curăţ, pentru că altă alternativă nu era, altfel 
se îneca cu sânge şi murea. I-am eliberat traheea, apoi i-am băgat o rolă de pansament în gură să îi absoarbă 
sângele. I-am oprit hemoragiile externe, cele mai puternice“.

Caporalul Stanciu s‑a trezit la un moment dat şi i‑a cerut o ţigară, iar Băiţan a stat de vorbă cu el, l‑a liniştit, 
să îi ridice moralul, i‑a spus că totul e bine. A observat că acesta avea un braţ întors, astfel încât a improvizat o 
atelă din vergelele de la arme, i‑a imobilizat braţul, apoi l‑a târât să îl ducă la adăpost.

„În jur se trăgea şi mai trăgeam şi eu focuri de armă, îl mai bandajam. Eu mă concentram foarte tare să 
supravieţuiască Stanciu. Nu ştiu de ce am făcut-o, ştiu doar că mi-am făcut datoria, nu s-o fac pe eroul. Eu nu 
sunt un erou. Sunt doar un militar şi am salvat un coleg de armă cu mine.“

Rănit grav la ambele picioare, în special la genunchiul drept, a fost transportat la un spital din Germania, 
iar medicii i‑au spus că e posibil să nu mai poată merge. Au urmat nenumărate intervenţii medicale, tratamente, 
iar acum este mult mai bine, stă în picioare şi s‑a întors la unitatea din care face parte.

Plutonier
MIREL-MUGUREL BĂIȚAN

„Ca orice om, după o asemenea întâmplare 
nefericită, am fost afectat. Acum, când îi văd 
în preajmă pe cei doi copii ai mei şi când mă 
gândesc la ce putea să fie mai rău, consider 
ziua de 1 octombrie 2010 ca o zi în care m-am 
născut a doua oară.“

Povestea camaradului nostru, plutonier adjutant Vasile 
Zbâncă, este o adevărată lecţie de ambiţie, curaj şi determinare  
care ne arată prin exemplul personal că singurele limite sunt cele 
pe care ni le impunem singuri. 

Pe 1 octombrie 2010, plutonierul adjutant Vasile Zbâncă 
se afla în teatrul de operaţii din Afganistan într‑o misiune de 
patrulare, când vehiculul său a detonat un dispozitiv exploziv 
improvizat. În urma incidentului, subofiţerul a fost grav rănit la 
ambele picioare, fiind transportat de urgenţă la spital cu ajuto‑
rul unui elicopter de evacuare medicală, iar ulterior transferat la 
un spital din Germania. Cu toate eforturile medicilor, picioarele 
nu au mai putut fi salvate şi au fost amputate de la genunchi, 
ulterior aplicându‑se proteze. 

În acelaşi incident camarazii săi, sublocotenenţii (pm) 
Cristian‑Petru Filip şi Marius Florin Sfecheş, şi‑au pierdut viaţa.

Vasile Zbâncă s‑a întors din Afganistan fără picioare, dar cu o mare dorință de a merge mai departe. Dând 
dovadă de tărie morală, după o perioadă de recuperare deloc uşoară, militarul s‑a reîntors la serviciu alături de 
camarazii săi. Deși are proteze, Vasile nu găsește niciodată timp să se plângă. Iubește viața, își iubește soția și cei 
doi copii – ultimul copil a venit pe lume după întoarcerea acasă, ca un manifest simplu: viața merge mai departe!

Deși pe unii oameni tragediile din viața lor îi pun la pământ, pe camaradul nostru l‑au ambiționat și motivat 
să meargă mai departe și să nu renunțe la pasiunea sa, ciclismul. Este membru al echipei Invictus România din 
anul 2017, unde practică unul dintre sporturile sale preferate, cu o bicicletă adaptată pentru persoane cu nevoi 
speciale, care îi permite să pedaleze cu mâinile. 

În anul 2018 a reprezentat România la Jocurile Invictus care s‑au desfășurat în Sydney, Australia.

Plutonier adjutant
VASILE ZBÂNCĂ
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Florinel Enache a fost rănit în 2012 în Afganistan, după ce 
a călcat pe un dispozitiv explozibil improvizat, în timp ce executa 
o misiune de cercetare terestră și securizare a unui obiectiv pe 
autostrada Kabul‑Kandahar.

 Ambele picioare şi mâna stângă i‑au fost spulberate. 
„Am auzit o bubuitură mare. L-am găsit pe domnul Enache 

jos, conştient. M-a întrebat de elicopter, şi-a dat seama de 
starea gravă în care se află. A fost un ghinion. Era un militar 
foarte bun, avea o condiţie fizică de invidiat, mergea foarte mult 
pe jos“, a povestit caporalul Lucian Zaharia, soldatul sanitar care 
i‑a acordat primul ajutor şi care i‑a salvat viaţa oprind hemoragia 
puternică.

Timp de un an, Florinel Enache a urmat tratamente de 
recuperare la Centrul Național Medical Militar „Walter Reed“, 
din Statele Unite ale Americii unde a fost vizitat de două ori de 
președintele Obama. 

În semn de recunoştinţă şi apreciere pentru devotamentul 
excepţional dovedit în timpul executării misiunii în teatrul de 
operaţii din Afganistan, în timpul căreia a fost rănit, i s‑a con‑
ferit Medalia Naţională „Serviciul Credincios“ clasa I, cu însemn 
de război, pentru militari.

Plutonier adjutant principal
CONSTANTIN-FLORINEL 

ENACHE

ACRONIME ȘI ABREVIERI

ANDSF – Afghan National Defense and Security Forces 
(Forțele Naționale Afgane de Securitate și Apărare)

ANP – Afghan National Police (Poliția Națională Afgană)
ANSF – Afghan National Security Forces (Forțele 

Naționale de Securitate Afgane)
AoR – Area of Responsibility (Zonă de reponsabilitate)
B. ANA – Afghan National Army Battalion
B. Mnv. – Batalion de manevră
B.2 Mc. – Batalionul 2 Mecanizat
B.3 Tc. – Batalionul 3 Tancuri
B.5 Log. – Batalionul 5 Logistic
BAF – Bagram Airfield (Aeroportul din Bagram)
CFOS – Comandamentul Forțelor pentru Operații 

Speciale
CI – Counter Information (Contrainformații)
CIMIC – Civil‑Military Co‑operation (Relații civili‑militari)
COMKAF – Commander Kandahar Airfield headquarters
Cp. 3 I/TF 191 I – Compania 3 din Task Force 191 I
DEI / IED – Improvised Explosive Devices (Dispozitive 

explozive improvizate)
ECP – Entry Control Point (Acces punct‑control)
FOB – Forward Operating Base (Bază de Operare 

Înaintată)
FRAGO – Fragmentary Order (Ordin fragmentat)
GIRoA – Government of the Islamic Republic of 

Afghanistan (Guvernul Republicii Afganistan)
HAZMAT/Spill – Hazardous Materials Spill (Deversare 

de materiale periculoase)

HUMINT – Human intelligence (Operații de culegere de 
informații)

IDF – Indirect fire (Foc indirect)
IED/UXO – Improvised explosive Device/Unexploded 

Ordinance
INFO OPS – Information Operations (Operații informaționale)
IO – Information Operations (Operații informaționale)
ISAF – International Security Assistance Force 
ISR – Intelligence, Surveillance, Reconnaissance 

(Informații, Supraveghere, Cercetare)
KAF – Kandahar Airfield (Aeroportul din Kandahar)
KAF GDA – Kandahar Airfield Ground Defense Area 

(Securitatea Bazei Aeriene Kandahar)
KLE/VA – Key Leader Engagement/Village Assessment 

(misiune de angajare a liderilor cheie / misiuni de 
evaluare a localităților)

MASCAL – Mass Casualties (Masacru)
MAT – Military Advisory Team (Echipă de consilieri 

militari)
MLI (BMP‑2) – Tracked Romanian infantry fighting 

vehicle (Mașina de Luptă a Infanteriei)
MWR – Morale, Welfare and Recreation programs for 

Army (Program destinat îmbunătățirii moralului, 
stării de bine și relaxării personalului armatei)

NTM‑A – NATO Training Mission‑Afghanistan (Misiunea 
NATO de Instruire în Afganistan)

OMLT – Operational Military Liaison Team (Echipă 
Opera țională de Consiliere și Legătură)

OPLAN – Operation Plan (Plan operațional)
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OPORD – Operation Order (Ordin de operații)
PGSS – Persistent Global Surveillance System (Sistem 

de Supraveghere Globală Permanentă)
PSYOPS – Psychological Operations (Operații psihologice)
QRF – Quick Reaction Force (Forță de Reacție Imediată)
ROU SOAG – Romanian Special Operations Assault 

Group (Forțele pentru Operații Speciale Române)
ROUSOTG – Romanian Special Operations Task Group 

(Forțele pentru Operații Speciale Române)
RSM – Resolute Support Mission
SAC HAW PAPA – Strategic Airlift Capability Heavy 

Airlift Wing Pápa Air Base – (Program NATO de 
transport aerian strategic – Baza Aeriană Papa)

SMFA – Statul Major al Forțelor Aeriene
SOF DET – Romanian Special Operations Force (Detașa‑

mentul Forțelor pentru Operații Speciale Române)
T‑62 – Soviet medium tank  
TAAC – Train Advise Assist Command (Comandament 

de Asistență și Instruire)
TAB (BTR‑2) – Romanian military designation of 

armoured personnel carriers (Transportor auto 
blindat)

TF – Task Force (Grupare de forțe)
UAV – Unmanned Aerial Vehicle (Aeronavă fără pilot)
WARNO – Warning Order (Ordin de avertizare)




