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Un contingent de studenţi ai Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexan-
dru cel Bun” au participat, în perioada 20 februarie-4 martie 2016, la exer-

ciţiul internaţional „Georgian infantry Battalion MRE”. Antrenamentele, ce au ca 
scop pregătirea subunităţilor pentru misiuni internaţionale de menţinere a păcii, 
s-au desfăşurat la Centrul Întrunit de instruire Hohenfels din Germania.

Cei 75 de studenţi militari au executat împreună cu trupele din Georgia şi sUA 
misiuni de patrulare combinate (pe jos şi pe maşini) în zona de responsabilitate, 
pază a punctelor de control şi trecere, operaţiuni de evacuare medicală din vehicule 
de luptă avariate, cu utilizarea simulatoarelor moderne din dotarea armatei america-
ne, precum şi exerciţii tactice la nivel de pluton şi companie. Totodată, contingentul 
Armatei naţionale, detaşat la exerciţiu, s-a instruit la conducerea tehnicii militare 
atât în timpul zilei, cât şi pe timp de noapte. 

„Georgian Infantry Battalion MRE”

Antrenamentele 
au ca scop 
pregătirea 

subunităţilor 
pentru misiuni 

internaţionale de 
menţinere a păcii
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Circa 130 de militari din Republica 
Moldova şi sUA au participat, în 

perioada 6-19 martie 2016, la exerciţiul 
bilateral „Agile Hunter 2016”. Evenimen-
tul s-a desfăşurat la centrul de instruire 
militară al Brigăzii de infanterie motori-
zată „Moldova” din municipiul Bălţi.

scopul exerciţiului a fost antrena-
rea subunităţilor din Armata naţiona-
lă şi armata americană pentru testarea 
interoperabilităţii, precum şi schimbul 
de experienţă dintre militari. Armata 
naţională a detaşat la exerciţiu ofiţeri 
şi subofiţeri din Brigăzile de infanterie 
motorizată „Moldova”, „Ştefan cel Mare”, 
„Dacia”, dar şi din Batalionul 22 de Men-
ţinere a păcii.

Militarii participanţi au executat mi-
siuni la diferite locuri de instruire, inclu-
siv de patrulare, deplasare pe câmpul de 
luptă, cercetare a rutelor şi a unor arii şi 
obiective importante, precum şi amena-
jare a unor posturi de observare.

Generalul de brigadă percy G. Hur-
tado, locţiitorul comandantului Direcţi-
ei planificare, strategie şi politici din ca-
drul Comandamentului Forţe Terestre 
sUA din Europa, a apreciat desfăşurarea 
aplicaţiilor „Agile Hunter 2016”, dar şi 
profesionalismul militarilor moldoveni 
şi al celor din Garda naţională a Caro-
linei de nord, cu care Armata naţională 
colaborează începând cu anul 1996.

Exerciţiul „Agile Hunter 2016” face 
parte dintr-un program de instruire, 
care va dura circa patru ani.

„Agile Hunter 2016”
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Un pluton de militari ai Armatei 
naţionale au participat, în pe-

rioada 8-17 martie 2016, la un stagiu de 
pregătire practică, care s-a desfăşurat la 
centrul de instruire al bazei militare Fort 
pickett din Virginia, sUA.

plutonul constituit din 30 de militari 
ai bateriei aruncătoare de mine din Ba-
talionul 22 de Menţinere a păcii a fost 
instruit de militarii din Brigada 30 Me-
canizată a Gărzii naţionale a Carolinei 
de nord, sUA.

instruirea s-a desfăşurat în contextul 
evaluării nivelului de pregătire a bateri-
ei aruncătoare de mine conform Con-
ceptului Capabilităţilor Operaţionale 
(CCO), planificată pentru luna iunie 
2016.

Instruire în Virginia, SUA

30 de militari ai 
bateriei aruncătoare 
de mine din Batalionul 
22 de Menţinere a 
păcii au fost instruiţi de 
militarii din Brigada 30 
Mecanizată a Gărzii 
Naţionale a Carolinei 
de Nord, SUA

Un grup de militari din cadrul 
Brigăzii „Moldova” din muni-

cipiul Bălţi a participat, în perioada 27 
iulie-7 august curent, la exerciţiul multi-
naţional „saber Guardian – 16”, desfăşu-
rat la Centrul de instruire pentru Luptă 
al Forţelor Terestre „Getica” din Cincu, 
judeţul Braşov.

Militarii Armatei naţionale au acti-
vat în calitate de ofiţeri de stat major în 

cadrul batalionului multinaţional, par-
ticipând la planificarea şi organizarea 
misiunilor stabilite conform scenariului 
exerciţiului, împreună cu militari din ţă-
rile participante.

La „saber Guardian – 16” s-au an-
trenat peste 2.700 de militari din Ar-
menia, Azerbaidjan, Bulgaria, Canada, 
Georgia, Republica Moldova, polonia, 
România, statele Unite ale Americii şi 

Ucraina. Exerciţiul, care are ca scop dez-
voltarea nivelului de interoperabilitate 
dintre armatele nATO şi partenere, s-a  
desfăşurat în patru etape: exerciţii de co-
mandament, de instruire prin simulare 
asistată de calculator, de antrenament 
cu trupe în teren şi exerciţii tactice cu 
trageri de luptă cu toate categoriile de 
armament.

Infanteriştii Brigăzii Moldova s-au  antrenat  
la exerciţiul multinaţional „Saber Guardian – 16”

Un grup de militari ai Armatei 
naţionale au participat, în pe-

rioada 27 iunie-8 iulie, la exerciţiul „Ra-
pid Trident-2016”, care s-a desfăşurat 
la Centrul internaţional de menţinere 
a păcii Yavoriv, în apropiere de oraşul 
Lviv, Ucraina.

În acest an, Armata naţională a de-

taşat la exerciţiu patru ofiţeri din Briga-
da de infanterie motorizată „Dacia” şi 
Divizionul de Artilerie. Aceştia au ac-
tivat în calitate de ofiţeri de stat major, 
participând la planificarea şi organiza-
rea misiunilor specifice operaţiunilor de 
menţinere a păcii, alături de colegii lor 
din alte contingente.

De notat că în acest an la „Rapid Tri-
dent-2016” au fost antrenaţi circa 2.000 de 
militari din 14 ţări cum ar fi: Belgia, Bulga-
ria, Canada, Georgia, Marea Britanie, Litua-
nia, norvegia, polonia, Republica Moldova, 
România, suedia, sUA, Turcia şi Ucraina.

Armata naţională participă la acest 
exerciţiu din 2007.

„Rapid Trident 2016”

La „Saber 
Guardian – 16”  
au participat  

 peste  
2.700 de militari
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Militari ai Armatei naţionale şi ai 
statelor Unite ale Americii au 

participat, în perioada 3-20 mai 2016, 
la exerciţiul „Dragoon pioneer 2016”, 
desfăşurat, în premieră, în Republica 
Moldova.

Aplicaţiile, la care au fost antrenaţi 
198 de militari ai Regimentului 2 Cava-
lerie al sUA şi 165 de militari din Batali-
onul Geniu, Batalionul 22 de Menţinere 
a păcii, precum şi din brigăzile 1, 2 şi 
3 ale Armatei naţionale, au avut drept 

scop instruirea comună a subunităţilor 
de geniu şi creşterea nivelului de intero-
perabilitate dintre cele două armate.

scenariul exerciţiului, care s-a desfă-
şurat în Batalionul de Geniu şi la Cen-
trul de instruire al Brigăzii infanterie 
motorizată „Moldova”, a prevăzut in-
struirea contingentelor Armatei naţio-
nale şi sUA la executarea cercetării de 
geniu, lucrărilor de fortificaţie, trecerea 
peste obstacole, amenajarea trecerii 
unui curs de apă, executarea lucrărilor 

de distrugere, de supravieţuire, cu asi-
gurare logistică în condiţii de câmp, cu 
acordarea ajutorului medical şi evacua-
rea răniţilor.

În cadrul „Dragoon pioneer 2016” 
au fost utilizate 58 de unităţi de tehnică 
din dotarea armatei sUA, dintre care 11 
maşini de luptă şi asigurare de luptă (ge-
niu), 18 maşini de manevră HMMWV, 
29 maşini de transport, medicale, geniu. 
Armata naţională a participat cu 40 de 
maşini de geniu şi asigurare.

„Dragoon pioneer 2016”

În cadrul 
„Dragoon 

pioneer 2016”
 au fost utilizate 

58 de unităţi 
de tehnică 
din dotarea 
armatei SUA
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„platinum Eagle 2016”
Un pluton de militari ai Arma-

tei naţionale au participat, în 
perioada 9-16 mai curent, la exerciţiul 
„platinum Eagle 2016”, desfăşurat la po-
ligonul smârdan de la Galaţi, România.

plutonul moldovenesc, format din 
30 de militari ai Brigăzii infanterie mo-
torizată „Moldova” din municipiul Bălţi, 
s-au antrenat împreună cu contingente 
din România, sUA, serbia şi Bulgaria.

Exerciţiul „platinum Eagle 2016” face 
parte din planul pregătirii de luptă al Ar-
matei naţionale pentru anul curent.

30 de militari  
ai Brigăzii infanterie 

motorizată 
„Moldova” s-au 

antrenat împreună 
cu contingente  

din România, SUA, 
Serbia şi Bulgaria
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Exerciţiul moldo-american „Falcon 
Medic 2016” a demarat pe 17 mai 

în Brigada de infanterie motorizată 
„Ştefan cel Mare”, dislocată în munici-
piul Chişinău.

Aplicaţiile, care s-au desfăşurat în 
perioada 16-27 mai, au ca scop instru-
irea personalului medical din Armata 
naţională şi s-au finalizat cu un exer-
ciţiu de simulare privind acordarea 
ajutorului medical în caz de dezastre. 
Conform scenariului, medicii militari ai 
Armatei naţionale, în comun cu cei din 
Carolina de nord, au simulat un exer-

„Falcon Medic 2016”
ciţiu de asistenţă medicală la etapa pre-
spitalicească, în cazul unui incident cu 
apariţia victimelor în masă. Astfel, per-
sonalul medical a acţionat la mai multe 
locuri de instrucţie, cum ar fi secţia triaj 
medical, decontaminarea chimică, sec-
ţia urgenţe medicale, secţia pansamen-
te (pentru victimele cu leziuni uşoare), 
secţia evacuare medicală, secţia comba-
terea stresului de luptă, farmacia, celula 
coordonare evacuare şi secţia medicală a 
eşalonului superior.

pe parcursul celor două săptămâni, 
44 de cadre medicale din unităţile şi 
instituţiile medico-militare ale Armatei 
naţionale şi 20 de militari din serviciul 
medical al Gărzii naţionale a Carolinei 
de nord, sUA, au testat conceptul exis-
tent de asistenţă medicală în operaţiuni, 
interoperabilitatea şi au elaborat propu-
neri privind optimizarea conceptului de 
acordare a ajutorului medical în timpul 
dezastrelor.

De notat că exerciţiul „Falcon Medic 
2016” face parte din programul nursing 
implementat în Armata naţională, lan-
sat în 2013, cu sprijinul Gărzii naţionale 
a Carolinei de nord.

Exerciţiul moldo-
american „Falcon 

Medic 2016”  
s-a finalizat cu un 

exerciţiu de simulare 
privind acordarea 
ajutorului medical  
în caz de dezastre 

Un pluton de militari ai Armatei 
naţionale au participat,  în pe-

rioada 27 august-16 septembrie, curent 
la exerciţiul multinaţional „Combined 
Resolve Vii”, care s-a  desfăşurat  în 
Germania.

Exerciţiul, condus de forţele terestre 
americane dislocate în Europa (UsA-
REUR), are ca scop pregătirea în co-

mun a militarilor din ţările aliate şi cele 
partenere ale nATO, dar şi asigurarea 
nivelului de interoperabilitate necesar 
misiunilor internaţionale. Armata na-
ţională a detaşat la „Combined Resolve 
Vii” ofiţeri şi subofiţeri din Batalionul 
22 de Menţinere a păcii.

Armata naţională participă la aplicaţi-
ile din Germania începând cu anul 2012.

Exerciţiul multinaţional 
„Combined Resolve VII”

Militari ai Batalionului cu Desti-
naţie specială „Fulger” (BDs) au 

participat, în perioada 5-22 septembrie, 
la exerciţiul multinaţional „Junction 
strike 16”, care a avut loc în România.

Cei 14 ofiţeri şi subofiţeri moldoveni 
au fost dislocaţi în Vatra Dornei, unde 
s-au antrenat alături de militari din alte 

armate la planificarea, organizarea, con-
ducerea şi executarea operaţiunilor spe-
ciale. „Junction strike” 16 este un exer-
ciţiu cu trupe în teren al forţelor pentru 
operaţii speciale (FOs), la care participă 
peste 900 de militari din Georgia, Gre-
cia, Marea Britanie, polonia, portugalia, 
Republica Moldova, România, slovenia 

„Junction Strike 16”
şi statele Unite ale Americii.

În acest an, exerciţiul s-a desfăşu-
rat concomitent în garnizoanele Târgu 
Mureş, Dej, Bistriţa, Vatra Dornei, Re-
ghin şi Miercurea Ciuc, în poligoanele de 
la Jigodin, Valea Urişorului, Beclean, Li-
vezile, Roşu şi Rotunda, precum şi pe ae-
rodromurile din Câmpia Turzii şi Bacău.

Armata Naţională 
participă

 la aplicaţiile 
din Germania 

începând 
cu anul 2012

 „Junction Strike” 16 
este un exerciţiu 
cu trupe în teren 
al forţelor pentru 
operaţii speciale
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Armata naţională a detaşat în anul 
2016 două contingente de militari 

în operaţiunea de menţinere a păcii 
KFOR din Kosovo.

În componenţa contingentelor cinci 
şi şase, care au plecat în Kosovo pe 5 iu-
nie şi, respectiv, 5 decembrie,  s-au regă-
sit militari profesionişti, dintre care ofi-
ţeri de stat major, genişti şi militari, care 
execută misiuni de securitate şi pază a 
obiectivelor militare şi de patrulare.

Militarii moldoveni sunt dislocaţi în 
baza multinaţională Camp Vilaggio ita-
lia, din localitatea pech, Kosovo. Man-

Misiunea KFOR din Kosovo
datul lor în Kosovo durează şase luni.

Anatol Şalaru este primul ministru 
moldovean al Apărării care a vizitat 
teatrul de operaţii al misiunii KFOR. În 
timpul deplasării de lucru din 4-5 au-
gust, ministrul Şalaru  a vizitat mănăs-
tirea „Visoki Dečani”, a cărei pază este 
asigurată de contingentul Republicii 
Moldova, şi a înmânat distincţii ale Ar-
matei naţionale comandanţilor contin-
gentelor militare din cadrul Grupării de 
Forţe Multinaţionale Vest.

Anatol Şalaru 
este primul ministru 

moldovean 
al Apărării care
 a vizitat teatrul

 de operaţii 
al misiunii KFOR
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Sea Breeze 2016:
mILITaRII moLdovENI ÎN acțIUNE  

PE LIToRaLUL UcRaINEaN

Militarii Armatei naționale, detaşați la „sea Breeze 2016”, 
au executat misiuni de asalt amfibiu în cadrul fazei acti-

ve a exercițiului. În prima săptămână, gruparea de forțe amfi-
bie, constituită din militari moldoveni, ucraineni şi georgieni, 
s-a deplasat în apropierea portului fluvial ismail, unde a par-
ticipat la operațiuni complexe. scopul operațiunilor de luptă, 

desfăşurate în cadrul exercițiului, a fost neutralizarea adversa-
rului şi cucerirea portului şi aerodromului de la ismail.

De menționat că în aceeaşi perioadă, acțiuni similare au 
avut loc în apropierea satului Mykolaivka, regiunea Odesa, cu 
participarea infanteriei marine a sUA şi Ucrainei.

Militarii Armatei 
Naţionale, au 

executat misiuni 
de asalt amfibiu în 
cadrul fazei active 

a exerciţiului
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Militarii Batalionului „Fulger” au participat 
la diferite faze ale exerciţiului JCET-2016

Militari ai Batalionului cu Desti-
naţie specială „Fulger” (BDs) 

au participat, în diferite perioade ale 
anului, la  exerciţiul JCET-2016 (Joint 
Combined Exchange Training), care 
s-a desfăşurat în România şi în centre-
le de instruire ale ţării noastre. 

Militarii moldoveni şi cei ai forţe-
lor speciale române şi americane au 
executat procedee de luptă apropiată 
în mediul urban, cercetare specială, 

acţiuni directe (raiduri, căutare-salva-
re), asistenţă militară, antrenament de 
desantare din elicopter, salturi cu para-
şuta, procedee de evacuare a răniţilor, 
dar şi trageri avansate din armamentul 
de infanterie. 

„Joint Combined Exercise Trai-
ning”, la care militarii BDs participă 
începând cu anul 2012, se desfăşoa-
ră în cadrul programului parteneriat 
pentru pace.

„Joint Combined 
Exercise Training” 
se desfăşoară în 

cadrul Programului 
parteneriat pentru 

pace
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Un pluton, format din militari ai 
Brigăzii „Dacia” din Cahul, s-au 

antrenat, alături de militari din Canada, 
Germania, România şi sUA, la un exer-
ciţiu multinaţional, care s-a  desfăşurat 
în perioada 21 octombrie-3 noiembrie 
curent, la Centrul de instruire Cincu 
din România.

Exerciţiul „scorpion Fury 16.ii” a 
avut ca scop dezvoltarea principiului de 
interoperabilitate conform standardelor 
occidentale de instruire a trupelor. Ar-
mata naţională a detaşat la „scorpion 
Fury 16.ii”  23 de militari, care au  ac-
ţionat în componenţa companiei mul-
tinaţionale.  Exerciţiul a avut la bază 
un scenariu fictiv şi este unul complex, 
adaptat la condiţiile actuale ale mediului 
de securitate internaţională.

Infanteriştii 
din Cahul la

 „Scorpion           
                Fury”

Militari ai Armatei naţionale, alături de militari din România şi statele Unite ale 
Americii, au participat la două etape ale exerciţiului „scutul de foc 2016”, care 

s-au desfăşurat la Centrul de instruire Bulboaca şi la Centrul secundar de instruire 
smârdan din România.

scopul antrenamentelor a fost creşterea interoperabilităţii dintre subunităţile de 
artilerie terestră ale celor trei ţări, cu utilizarea tehnicilor, tacticilor şi procedurilor 
standard nATO. Armata naţională  a fost reprezentată la acest exerciţiu de 23 de 
militari din Batalionul 22 de menţinere a păcii, iar Armata României a participat 
cu 30 de militari din Regimentul 52 Artilerie Mixtă „General Alexandru Tell”. De 
notat că prima etapă a exerciţiului „scutul de foc 2016” a avut loc în perioada 11-24 
septembrie curent, la Baza de instruire militară a Armatei naţionale de la Bulboaca, 
Republica Moldova.

„Scutul de foc 2016”

Un contingent al Armatei naţiona-
le s-a instruit în poligoanele din 

Grafenwohr şi Hohenfels, Germania, în 
cadrul exerciţiului multinaţional „saber 
Junction 2016”.

„saber Junction 2016” a fost orga-
nizat de Comandamentul European al 
Forţelor Armate ale sUA, în perioada 
28 martie-24 aprilie şi s-a desfăşurat 
concomitent în Germania, România şi 
Lituania.

 „Saber Junction 2016”

În cadrul aplicaţiilor s-au antrenat circa 
5.000 de militari din 18 ţări: Albania, Ar-
menia, Belgia, Bosnia, Bulgaria, Ungaria, 
italia, Letonia, Lituania, Macedonia, Repu-
blica Moldova, România, serbia, slovenia, 
suedia, Turcia, Marea Britanie şi sUA.

scopul exerciţiului a constat în 
schimbul de experienţă dintre forţele 
speciale ale statelor participante şi creş-
terea nivelului de interoperabilitate în 
executarea misiunilor.

scenariul aplicaţiilor a prevăzut pre-
gătirea ofiţerilor de legătură şi observa-
torilor în conformitate cu standardele 
internaţionale, antrenarea la simulatorul 
de rostogolire a autovehiculului, trageri 
din armament de infanterie în încăperi 
special amenajate (shoot house).

Armata naţională a detaşat la „saber 
Junction 2016” 24 de militari din Batali-
onul cu Destinaţie specială „Fulger”.
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Un pluton de militari ai Batalio-
nului 22 de Menţinere a păcii a 

participat, în perioada 19-30 septembrie 
curent, la modulul de pregătire „plati-
num Lynx 16.5”, desfăşurat în poligonul 
Babadag din Tulcea, România.

Modulul a făcut parte din scenariul 
exerciţiului multinaţional „Black sea 
Rotational Force 16” (BsRF 16) orga-
nizat de Comandamentul Forţelor in-

fanteriei Marine Americane dislocate în 
Europa şi Africa, şi a avut ca scop creş-
terea nivelului de interoperabilitate, prin 
pregătirea în comun a militarilor pentru 
participare la operaţiuni de menţinere 
a păcii şi de contrainsurgenţă. La „pla-
tinum Lynx 16.5”, pacificatorii moldo-
veni au executat trageri cu armamentul 
din dotare, dar şi misiuni de acordare a 
primului ajutor în zonele de operaţii şi 

exersare a procedurilor de comandă şi 
control la nivelul subunităţilor.

La antrenamentele din poligonul 
Babadag  au participat  peste 200 de 
militari din Forţele Terestre Române şi 
peste 300 de militari din Bulgaria, Re-
publica Moldova, slovenia, statele Unite 
ale Americii şi Ucraina.

„platinum Lynx 16.5”

Modulul a făcut parte 
din scenariul exerciţiu-
lui multinaţional „Black 
Sea Rotational Force 

16” (BSRF 16) organizat 
de Comandamentul 

Forţelor Infanteriei Mari-
ne Americane disloca-

te în Europa şi Africa
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Militarii Armatei naţionale au parti-
cipat, în perioadele 10 februarie-2 

martie şi 20 octombrie - 6 noiembrie 
curent, la exerciţiul „Mission Rehearsal 
Exercise” (KFOR MRE 22), care s-a des-
făşurat la Centrul de instruire militară 
din Hohenfels, Germania.

Ambele contingente  formate din in-
fanterişti şi genişti s-au instruit în cadrul 
unor şedinţe teoretice şi practice, în con-
formitate cu un scenariu care reflectă si-
tuaţia din teatrul de operaţii din Kosovo. 
Efectivul de infanterişti a fost antrenat la 
executarea misiunilor la punctele de con-
trol şi trecere, la controlul mulţimii, dar şi 
efectuarea patrulelor, iar geniştii moldo-
veni – la misiuni specifice de geniu.

La „Mission Rehearsal Exercise” se 
instruiesc militari din Albania, Arme-
nia, Croaţia, Germania, Georgia, portu-
galia, România, slovenia, spania, sUA, 
exercițiul având ca scop pregătirea pen-
tru operaţiuni internaţionale de menţi-
nere a păcii. Armata naţională participă 
la exerciţiile din Germania începând cu 
anul 2012.  

„Mission Rehearsal Exercise” (KFOR MRE 22)
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La „Mission Rehearsal Exercise” se 
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nia, Croaţia, Germania, Georgia, portu-
galia, România, slovenia, spania, sUA, 
exercițiul având ca scop pregătirea pen-
tru operaţiuni internaţionale de menţi-
nere a păcii. Armata naţională participă 
la exerciţiile din Germania începând cu 
anul 2012.  
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