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Den Helder gãzduiešte NRF - Nato
Response Force 

˛
ntre 24 ši 27 martie portul Den Helder a gãz-
duit majoritatea participanøilor la NRF- 7. NRF-
7 indicã a 7-a rotaøie corelatã cu o sarcinã ši

un exerciøiu precis pentru a expune capabilitãøile
proprii pe care le deøine NRF ši a testa starea
de alarmare.

Idea rotirii instrumentelor pentru o reacøie rapidã
de forøe a fost conceputã la Summit-ul NATO
din Praga 2000. Pentru a acøiona în situaøii limitã
cu forøe suficiente, NATO a expus la Praga ne-
cesitatea de a procura forøe capabile sã acøioneze
în misiuni militare complete dar ši în situaøii de
crize ši dezastre sociale putând coopera cu noi
membrii. Astãzi la exerciøiul NRF livex pot par-
ticipa ši øãri membre PfP “Partenship for Peace”.

Marinarul Briliant
29 de nave din portul Den Helder ši 2 din portul
Amsterdam au pãrãsit bazele din Olanda pe 27
Martie, ulterior întâlnindu-se în Marea Nordului
pentru exerciøiul Marinarul Briliant 2006. Deši
exerciøiul s-a desfãšurat în regiunea de nord a
Europei, unele elemente majore au fost din øãri
din regiunea de sud a Europei; flota cuprinzând
deasemenea elemente ši din øãrile scandinave.
Prezenøa navei de transport “Principe d’Asturias”,
a LDP-urilor (nave amfibii de atac) “Calicia” ši
“Castilla” ši a LDP-ului italian “San Giorgio” este
o imagine foarte neobišnuitã în apele nordice ale
oceanului Atlantic.
Exerciøiul este o šansã pentru membrii NATO
care nu sunt învãøaøi sã acøioneze în apele nor-
dice, aceštia având posibilitatea de a se antrena.
Când rotaøia NRF a început acum 3 ani, Spania
a jucat un rol important în NRF 1 & 2 iar acum
Spania are în NRF 7 tot un rol deosebit. NRF
a fost dirijat de Centrele de Comandã ši Control
ši de Componenta de Comandã Maritimã cu
sediul la Nothwood, UK. Staff-ul exerciøiului a
operat în principiu de pe nava de transport
“Principe d’Asturias” ši LDP-ul “Castilla”, având
facilitãøii bune de aici. Staff-ul de la SNMG-1
(Standing NRF Maritime Group 1), numit
anterior STANAVFORLANT (Standard Nato
Force Atlantic) a operat de pe HCMS canadian
“Athabaskan” iar Staff-ul de la SNGMG-1
(Standing NRF Mine Countermeasures Group 1)
a operat de pe FGS german “Rhein”.

Exerciøiul comun
Rotaøia NRF-ului se produce la 6 luni. Între
24.03.2006 ši 06.04.2006 prima parte din NRF-7
a început cu Marinarul Briliant 2006 într-o fazã
iniøialã de pregãtire. Marinarul Briliant 2006 a fost
gândit ca un exerciøiu principal de salvare pentru
antrenarea ši certificarea stãrii de alarmare în
sarcina forøelor comune. Dupã aceastã faza, o
demonstraøie finalã este programatã la insulele
“Cape Verde” de pe coasta de vest a Africii, în
primãvara 2006 numitã exerciøiul “Steadfast
Jaguar”. Zonele de acøiune sunt pe mare, uscat
ši aer. Unele staøii de zbor de la NAEWF ca ae-
ronavele AWACS precum ši avioanele de luptã
din Germania ši Danemarca au fost implicate în
exerciøiu, deši tema principalã a fost conducerea
unor asalturi cu amfibii. În faza iniøialã scenariul
exerciøiului a fost antrenarea componentei na-
vale cu cea a infanteriei marine ši a altor forøe
de uscat.

Deplasãrile în mãrile învecinate
Danemarcei
Împreunã, personalul militar din 17 øãrii, inclu-
zînd Suedia, Finlanda ši Ucraina ca membre PfP
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alãturi de øãrile membre NATO, a participat la
exerciøiul Marinarul Briliant 2006 cu forøe unite
de nave, submarine ši avioane de transport.
Cum am menøionat mai înainte, avioane de pe
uscat au luat parte la exerciøiu cu numãr limitat
de ieširi. În mod similar, antrenamente ale for-
øelor aeriene au fost programate în alt exerciøiu
a seriei “Briliant”, numit “Sãgeata Briliantã 2006”.
Unul din primele elemente importante a exer-
ciøiului maritim este redistribuirea puterii pentru
o potenøialã crizã zonala. Citãm pe MCC amiral
Sir James Burnell-Nugent: “Forøa navalã are
avantajul cã poate rãspunde rapid”. Pentru a
susøine aceastã reacøie rapidã  facem cunoscute
urmãtoarele date statistice: 90% din populaøia
lumii trãiešte nu mai departe de 300 mile ma-
ritime de øãrm, iar 80% din orašele lumii sunt
situate nu mai departe de 100 mile maritime de
coastele oceanice, sau øãrmuri.
Unitãøile de luptã amfibii pot acøiona imprevizibil.
Mobilitatea lor le dã posibilitatea de a alege locaøii
specifice în ultimul moment. Câteodatã redistri-
buirea puterii, aša numita “aratã steagul”, poate
fi îndeajuns pentru a influenøa situaøia politicã,
dar câteodata poate fi necesarã pentru evacua-
rea oamenilor cu forøa rapidã de evacuare. Mi-
siunile au avut loc în Marea Nordului, nordul
Olandei ši Germaniei, vestul Danemarcei ši în
Kattehgat în sudul Norvegiei. Danemarca a dis-
pus de facilitãøi pe teren pentru antrenarea per-
sonalului maritim ši deasemenea de facilitãøi
pentru conferinøe de presã la Esbjerg.

Forøa rapidã de evacuare
Scenariul din sudul Norvegiei a fost comparabil
cu acøiunile militare similare petrecute în fosta
Iugoslavie. O crizã politicã actualã a fost simulatã
pentru a da forøelor în mod realistic posibilitatea
de a rãspunde la aceste probleme. Regiunea
Oakland situatã în centrul Norvegiei este
controlatã de o forøã militarã localã. Partea sudicã
a Oakland-ului este numitã Roseland iar Dane-
marca este numitã Ashland. Roseland dorešte
separarea de Oakland, fiind in conflict cu regimul
din Oakland. Sunt probleme în zonã de genul
acøiunilor teroriste ši grupuri de epurare etnicã.

Roseland-ul cere ajutorul comunitãøii internaøi-
onale. Unitatea de luptã maritimã trebuie sã sta-
bilizeze situaøia, mai întâi aplicând interdicøia ma-
ritimã ši prevenind traficul naval neautorizat.
Oakland dorešte sã menøinã zona de stabilizare
ši astfel grupul de acøiune trebuie sã fie atent la
operaøiuni de contra-atac.
Desfãšurarea politicã ši militarã a situaøiei din
zonã face necesarã intervenøia amfibiilor, dar nu
cele de tip clasic de plajã. La Kristiansand, portul
trebuie evacuat de oameni ši curãøat. Oakland
probabil supravegheazã îndeaproape aceastã
evacuare iar forøa de luptã maritimã trebuie sã
rãspundã la orice acøiune de la aceasta. Mai întâi
trebuie aplicate mãsurile de deminare a terenului
(MCM - Mine Cleaning Measures) împreunã cu
câštigarea supremaøiei aeriene înainte de orice
acøiune cu amfibii.

Elementele forøelor aeriene navale
Câteva nave vor fi în Olanda permiøându-ne sã
vedem modul de ambarcare pe aeronavele de
transport. Nava de transport “Principe d’Asturias”

a invitat jurnališti pentru o scurtã conferinøã de
presã despre transport. Suportul aerian cu echi-
pament se produce când se asigurã supremaøia
aerianã de cãtre avioanele de luptã, iar forøele
terestre amfibii au obøinut o zonã însemnatã de
control pe uscat. Fiind o aeronavã mare cu faci-
litãøi de comunicare sofisticate alegerea de a se
gãzdui Staff-ul MCC - Maritime Component
Commander este evidentã. Reprezentând o lo-
caøie importantã în SPMARFOR - Forøele Navale
Spaniole, nava “Principe d’Asturias” este delegatã
NRF-ului, nava ši echipajul fiind foarte flexibili, in-
teroperabili ši capabili de a susøine misiuni ori-
unde este nevoie. Aceastã facilitate nu va fi di-
feritã de posibilitatea comunã a LDP-urilor de
atac Galicia ši Castillia, capabile de a gãzdui 550
de marinari ši de a ancora elicoptere de cãutare
ši transport.
Asturias a fost observatã cu 6 Harriers AV-8B+
pentru lupta defensivã / ofensivã, 1 AB-22 mul-
tirol, 2 SH-3D de cãutare pe mare ši transport
- SAR ši un elicopter de cãutare SHW pentru
misiuni de tip AEW. Toate aceste forøe sunt în
mâinile Comandantului De Querol Pagan. În
mod similar am fost invitaøi în LDP-ul italian San
Giorgio care a fost singurul din NRF-7 ce ši-a
pãrãsit navele surori San Marco ši San Giusto din
Italia. San Giorgio împreunã cu cele 2 LDP-uri
spaniole ši nava britanicã au avut misiunea de
transporta forøe de uscat pe plajele coastei. Co-
mandantul Attilio a explicat importanøa de a în-
cepe exerciøiul cu antrenament de integrare cum
ar fi navigaøia topograficã ši aducerea echipa-
mentelor pe uscat urmate la final de antrenarea
pe toate domeniile.
Amfibiile servesc pentru aducerea forøelor pe
uscat ši a echipamentelor pentru logistica misi-
unii. În acest caz nava se numešte “cordone
ombelicale” - cordonul ombilical. Cu cele 4 do-
curi amfibia san Giorgio a fost observatã în ultima
variantã cu 3 elicoptere de cãutare multirol.
Aceste elicoptere au fost dotate cu dispozitive
de troliere a 2 militari marinari simultan. Cam
200 de militari marinari pot fi debarcaøi pe teren
din aceste nave. De asemenea, alte nave ca dis-



trugãtoare sau fregate pot susøine elicoptere cu
misiuni ASW sau SAR, cum sunt elicopterele
SH2G polonez, LYNX francez ši portughez,
AB212 spaniol ši turcesc ši SH60B Seahawk
american. Forøele militare britanice au detašat un
elicopter Merlin ši trei elicoptere Lynx. HMCS
Athabaskan a îmbarcat un elicopter de cãutare
canadian CH-124A, în timp ce un model mai
vechi a cãzut în ocean, neînregistrându-se victime. 

Exerciøiul “Steadfast Jaguar” 
Dupã ce NATO s-a extins de la 16 la 26 de øãri
membre, a avut posibilitatea, prin intermediul
exerciøiilor NRF, sã obøinã un antrenament bun
pentru mai muløi membrii ai organizaøiei. Forøa
maritimã în exerciøiul NRF are la dispoziøie 5
zile de reacøie ši apoi poate susøine 30 de zile
de acøiune, în orice parte a lumii. În mod normal,
NRF poate dispune de 17000 de militari, iar
Steadfast Jaguar poate ajunge la o dispunere de

25000 de militari, menøionând cã unitatea de
forøã maritimã poate ajunge pânã la 200 de de-
colãri pe zi. În faza iniøialã, 7 tipuri de misiuni au
fost îndeplinite, cu un staff al unitãøii de luptã cu
21 de persoane, în timp ce seria de exerciøii
“Briliant” conøine un staff CTG (Commander
Task Group) de aproximativ 6000 de persoane,
60 de nave de luptã, 5 submarine ši mai mult
de 15 aeronave. 20 de naøiuni au luat parte în
faza iniøialã. 
Exercitiul NRF implicã un angajament de 1 an
ši cuprinde 6 luni de pregãtire ši 6 luni de aš-
teptare activã - “stand-by”. Faza preparatorie
constã într-un exerciøiu major, care demonstrea-
zã capabilitãøile de luptã, urmate de 6 luni de
stand-by, cu un grad rididcat de alarmare de la
comandanøii NATO. În iunie 2006, exerciøiul
NRF7 a demonstrat, prin subexerciøiul “Steadfast
Jaguar”, implicarea tuturor elementelor forøelor
armate. Exerciøiul NRF7 a antrenat o compo-
nentã de uscat, de mãrimea unei brigãzi, cu “in-
trare forøatã”, o unitate navalã de luptã printr-
un avion de transport, o unitate de luptã de
amfibii, un grup de acøiune la suprafaøã ši o com-
ponentã aeriana. Acest exerciøiu a avut loc în in-
sulele Capului Verde, din vestul Africii, unde un
numãr mare de militari vor fi aduši pe uscat, în-
tr-o zonã vulcanica. NRF-7 dupã ce va fi terminat
toate sarcinile va intra în faza de “stand-by” pânã
când se va produce noua rotaøie a exerciøiului
NRF, formându-se noile scenarii ši sarcinii.
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