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“Să trăiţi,
domnilor locotenenţi!”
Tinerii locotenenţi şi-au primit diploma de licenţă
şi gradul primar de ofiţer în cadrul unei ceremonii oficiale
Emoţii de bucurie pentru cei 58 de absolvenţi ai Academiei
Militare “Alexandru cel Bun” din anul curent. Pe parcursul
celor patru ani de studii au avut mai multe încercări, dar
toate testele le-au susţinut cu brio ca în final să-şi vadă
visul împlinit, să-şi primească diploma de absolvire şi
gradul primar de “locotenent”.
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A

bsolvenţii Academiei Militare a
Forţelor Armate „Alexandru cel
Bun” au primit diplomele de licenţă
şi gradul primar de „locotenent”, în
cadrul unei ceremonii desfăşurate în
Scuarul Arcului de Triumf. Printre cei
care le-au fost alături în aceste clipe au
fost viceministrul Apărării, Gheorghe
Galbura, şeful Marelui Stat Major al
Armatei Naţionale, general de brigadă
Igor Cutie, reprezentanţi ai Ministerului
Apărării, ambasadori, ataşaţi militari
acreditaţi în Republica Moldova, rudele
şi prietenii absolvenţilor.
Ceremonia a demarat cu depuneri
de flori la monumentul domnitorului
Ştefan cel Mare şi Sfânt, urmat de un
serviciu divin, oficiat la Catedrala
Mitropolitană din centrul capitalei.
Totul avea să culmineze în scuar,
într-o festivitate oficială, în prezenţa
oaspeţilor distinşi. Tinerii absolvenţi,
plini de emoţii, aliniaţi în formaţie,
aşteptau din clipă în clipă momentul
solemn spre care au păşit cu atâta trudă
pe parcursul a patru ani de zile.
Continuare în pag. 4
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Continuare din pag. 3
Viceministrul Apărării Gheorghe Galbura i-a felicitat
şi le-a urat tinerilor locotenenţi bun venit în rândurile Armatei Naţionale. „Vreau, întâi de toate să felicit absolvenţii
academiei şi să le spun: „Bun venit!” în unităţile militare ale
Armatei Naţionale. V-am aşteptat patru ani de zile, doamnelor şi domnilor locotenenţi! Patru ani, în care am investit
în dumneavoastră speranţă, v-am asigurat instruire de calitate şi v-am pus la dispoziţie tot ce are mai bun şcoala militară – profesori dedicaţi meseriei. Ştiu că aţi depus efort,
aţi studiat şi v-aţi pregătit cum se cuvine pentru cariera militară. De astăzi pentru dumneavoastră începe o altă etapă
– sunteţi parte a corpului de ofiţeri al armatei, un corp de
elită, în care devotamentul, onoarea şi dragostea de Patrie
sunt la ordinea zilei”, a precizat Gheorghe Galbura.
În cadrul ceremoniei, cei mai buni absolvenţi ai promoţiei 2017 au primit insigna „Militar Eminent”. Distincţia le-a fost înmânată tinerilor locotenenţi Alexei Hemei
(specialitatea artilerie), Dorin Petruşca (specialitatea
transmisiuni) şi Maria Golban (specialitatea infanterie).
Printre cei care şi-au primit diploma de licenţă şi gradul militar „locotenent” se numără şi Liubovi Garcea.
„Am primit gradul primar de ofiţer cu onoare, demnitate
şi cu cinste, pentru că ăsta a fost scopul meu în viaţă. Academia Militară a Forţelor Armate m-a format ca personalitate disciplinată şi organizată”, relatează Liubovi Garcea.
La manifestare, alături de Liubovi, a fost tatăl acesteia Gheorghe Garcea. Dânsul a ţinut să precizeze că e foarte
mândru de faptul că fiica a avut răbdare şi a susţinut toate încercările, iar după aceşti 4 ani de studii militare îi va
fi mai uşor să depăşeasca dificultăţile vieţii.
6
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Şcoala militară constituie a doua familie pentru tânărul locotenent Ion Luchianic. Deoarece aici şi-a găsit
marea dragoste, în Academia Militară a Forţelor Armate. Anume aici a întâlnit-o pe Liubovi Garcea, alături de
care urmează să joace în curând o nuntă frumoasă. Este
sigur de faptul că va avea parte de o carieră militară reuşită, deoarece armata i-a devenit o a doua casă. Mai mult
decât atât, va avea înţelegere şi susţinere din partea soţiei
care la fel a îmbrăţişat cariera armelor.

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru
cel Bun” este unica instituţie de învăţământ militar
superior din Republica Moldova, membră a consorţiului
Parteneriat pentru Pace, iar studiile se efectuează la
două facultăţi – ştiinţe militare şi administraţie publică.

Potrivit colonelului Gheorghe Ţurcanu, comandantul (rector) interimar al Academiei Militare a Forţelor
Armate “Alexandru cel Bun”, absolvenţii au studiat în cadrul instituţiei, timp de patru ani, la trei specialităţi: infanterie, artilerie şi transmisiuni. La absolvire, tinerii au
primit diplomele de licenţă, fiind specializaţi în militărie
şi administrare publică.
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel
Bun” este unica instituţie de învăţământ militar superior
din Republica Moldova, membră a consorţiului Parteneriat pentru Pace, iar studiile se efectuează la două facultăţi – ştiinţe militare şi administrare publică. De asemenea, instituţia include un centru de studii strategice de
apărare şi securitate, un centru de perfecţionare continuă
şi Centrul Lingvistic. Din 1992 şi până în prezent, peste 1
760 de ofiţeri au absolvit această instituţie.
Eugenia Roşca
Iunie 2017
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Compania Gărzii de Onoare – cartea de vizită a Republicii Moldova,
a fost omagiată la Ministerul Apărării, în cadrul unei ceremonii oficiale

25 de ani de pas cadenţat
Compania Gărzii de Onoare a Armatei Naţionale a marcat 25 de ani de la înfiinţare. Cu acest
prilej, la Ministerul Apărării a fost organizată o ceremonie la care a participat conducerea
Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, foşti comandanţi, părinţi şi rude ale militarilor.

P

rezent la eveniment, directorul Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, colonelul Eduard Ohladciuc, a felicitat
efectivul Gărzii de Onoare şi a apreciat performanţele, profesionalismul şi măiestria care caracterizează această subdiviziune
de elită a Armatei Naţionale. Dânsul a ţinut să remarce că pe
parcurs această subunitate este percepută ca o carte de vizită
nu numai a Armatei Naţionale, dar şi a Republicii Moldova.
În cadrul ceremoniei, un grup de militari ai Gărzii de Onoare au primit „Diploma Parlamentului Republicii Moldova”, distincţii şi cadouri de preţ din partea Preşedinţiei şi Ministerului
Apărării. Totodată, militarii Companiei Gărzii de Onoare au
prezentat elemente demonstrative ale instrucţiei de front.
,,Garda de Onoare şi-a demonstrat măiestria peste hotarele
ţării purtând cu cinste şi onoare drapelul de stat al Republicii
Moldova. De asemenea, băieţii din Garda de Onoare au defilat la
parade militare alături de militarii altor state în Bulgaria , România, Rusia, Franţa, precum şi în Republica Moldova”, a menţionat comandantul Companiei Gărzii de Onoare Vitalie Josan.
În Compania Gărzii de Onoare sunt recrutaţi tinerii cu o
înălţime de 185-195 cm, pregătire fizică bună, aspect exterior plăcut, studii medii speciale. Antrenamentele zilnice la instrucţia de front şi cea de specialitate durează câte 4 ore.
Potrivit locotenent-colonelului Mihai Tâşcenco, ex-comandant al Companiei Gărzii de Onoare “Activităţile desfăşurate de băieţi sunt realizate cu mult mai bine, sunt mai dezvoltaţi pe linie profesională şi activităţi peste hotare”. În context,
ex-comandantul îşi aminteşte că atunci când s-a format Garda de Onoare se executau pregătiri intense. Pregătirile pentru întâmpinarea unei delegaţii demarau cu 1-2 luni inainte.
Iniţial se selecta efectivul care trebuia să aibă 185-190 cm şi
mai mult. Un alt criteriu era pregătirea fizică la nivel şi se făcea multă instrucţie de front. Locotenent-colonel Tâşcenco
s-a reţinut în această subunitate mai bine de un deceniu, fiind
încorporat în 1992 ca ostaş în termen, ca ulterior să devină
comandant de companie.
La fel de la soldat în termen în companie a pornit şi maior
Vasile Ojoga. Ucrainean de naţionalitate, cunoştea insuficient
limba de stat. Serviciul militar în acestă subunitate a constituit

8

oportunitatea tânărului ostaş nu numai de a învăţa limba română, perfecţionându-şi aptitudinile, că acum cu greu poate fi deosebit de o persoană pentru care româna constituie limba nativă.
Conform colonelului Oleg Cibotaru, şeful Direcţiei protocol şi ceremonial, la fel ex-comandant al acestei subunităţi, ţinută fizică şi înălţimea corespunzătoare nu e suficient pentru a fi
titular al Gărzii de Onoare. Şi asta deoarece se cere foarte multă
muncă şi tărie de caracter. Garda defilează doar câteva clipe, dar
în spatele acestei prestaţii impecabile stau luni de antrenamente
şi dăruire de sine. Şi atunci când vine un demnitar străin, totul
trebuie să fie perfect, începând de la ţinuta la patru ace, cât şi
executarea fiecărui procedeu. Altfel spus, greşeli nu se admit Garda de Onoare e faţa ţării, specifică colonel Cibotaru.
Marin Niţuleac îşi îndeplineşte serviciul militar în termen
în Garda de Onoare de 11 luni. Într-o perioadă relativ nu prea
mare a reuşit să îndrăgească serviciul în această subunitate
într-atât, că acum nici nu-şi imaginează viaţa fără Compania
Gărzii de Onoare. ,,Garda de Onoare a fost un vis al meu de
mai demult. Acum mă simt onorat că fac parte din Compania
Gărzii de Onoare şi aş vrea să-mi continui activitatea mai departe. Este un vis frumos care nu vreau să se termine”, a specificat ostaşul.
Are un sentiment de mândrie pentru feciorul ce-şi îndeplineşte serviciul în această subunitate şi actriţa Galina Popescu.
,,Sunt emoţionată, mândră şi onorată că copilul meu este aici,
vreau să le urez la mai multe şi la mai mare titularilor companiei şi să le spun acestor bravi militari: „Sus fruntea! Sunteţi demni
de toată lauda”, a reiterat dânsa.
Potrivit comandantului Companiei Gărzii de Onoare, locotenentul major Vitalie Josan, anual militarii din această unitate participă la peste 250 de ceremonii, asigurând activităţile
protocolare de stat, ceremoniile de acreditare a diplomaţilor
străini şi înmânare a distincţiilor de stat.
Compania Gărzii de Onoare a fost creată, prin ordinul Ministrului Apărării, pe data 22 iunie 1992.
Eugenia Roșca
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Forţele speciale:
o nouă provocare
Militarii din Republica Moldova şi România şi-au dat întâlnire într-un
test comun al forţelor speciale

M

ilitarii din Forţele Speciale ale Armatei Naţionale şi Armatei Române au petrecut activ luna iunie în poligonul
de la Bulboaca, participând la exerciţiul „Joint Combined Exchange Training — 2017” (JCET).
Programul aplicaţiilor a inclus antrenamente la executarea
salturilor tactice, tragerilor avansate, acordarea ajutorului medical, pregătirea de geniu, precum şi prezentarea armamentului şi sistemelor optice.
După o perioadă de circa trei săptămâni de pregătiri intense, trupele speciale şi-au demonstrat abilităţile şi profesionalismul publicului larg în cadrul unui eveniment inedit. La data
de 29 iunie, la Baza militară de instruire a Armatei Naţionale
Bulboaca, a fost organizată Ziua Vizitatorilor Distinşi. La eveniment au participat oficiali din Ministerul Apărării şi Marele
Stat Major al Armatei Naţionale, ambasadorul României în
Republica Moldova şi corpul de ataşaţi militari acreditaţi în
ţara noastră.
Potrivit comandantului interimar al BDS „Fulger”, circa 70
de militari din cadrul Forţelor Speciale ale Armatei Naţionale
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şi Forţele pentru operaţii speciale ale Armatei Române au executat trageri de luptă şi au desfăşurat exerciţii de antrenament
în teren. De asemenea, militarii moldoveni şi români au demonstrat tehnica şi armamentul din dotare, dar şi modul de
preparare a hranei în condiţii de izolare.
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Profesionalismul de care au dat dovadă militarii moldoveni şi români la executarea misiunilor stabilite a fost apreciat de colegii lor internaţionali. La rândul său,
locotenent-colonelul Virgil Florescu, comandant al Batalionului 620 Operaţii Speciale din România, a menţionat valoarea acestei pregătiri comune pentru întregul
efectiv, participant la aplicaţii. ,,Personal mi se pare foarte important acest schimb de
experienţă. Aceste activităţi care au fost, din punctul meu de vedere ca comandant de
batalion, sunt încununate de success, deoarece s-a văzut clar o cooperare multilaterală,
o creştere a calităţii actului de instrucţie prin aportul adus de militarii din forţele speciale ale ambelor state. Între noi nu există diferenţe, în afară de probleme de legislaţie
şi specific”. Totodată, Virgil Florescu a reiterat despre interacţiunea strânsă a forţelor
speciale de pe ambele maluri ale Prutului. ”Ne uneşte acelaşi sânge, aceeaşi limbă pe
care o vorbim, şi aceeaşi misiune de bază”, a concluzionat sursa specificată.

Pentru activitate ireproşabilă în cadrul ,,JCET-2017”, trei militari români au fost
decoraţi cu distincţii militare ale Armatei Naţionale de către viceministrul Apărării
Gheorghe Galbura, care şi-a exprimat încrederea în parteneriatul durabil între cele
două armate. ”Sunt convins de continuitatea colaborării, care, cu siguranţă, va spori
interoperabilitatea militarilor noştri”, a încheiat Gheorghe Galbura.
Reamintim că această activitate se înscrie intr-un proces mai larg de cooperare
ce s-a dezvoltat bilateral, atât prin prezenţa militarilor Batalionului cu Destinaţie
Specială ”Fulger” în România în cadrul exerciţiului ,,Junction Strike 16”, dar şi prin
prezenţa militarilor români la Bulboaca în octombrie, 2016, iar anul acesta deja militarii Armatei Naţionale au parcurs un stagiu de pregătire montană în România.
JCET-2017 s-a desfăşurat în perioada 5-30 iunie şi a avut ca obiectiv creşterea
nivelului de cooperare eficientă între forţele speciale moldoveneşti şi cele române.
Militarii din cadrul Forţelor Speciale ale Armatei Naţionale participă la exerciţiul
JCET din anul 2009.
Ludmila SOLOMON

Iunie 2017
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Testul înălţimii

Fortele speciale prezente şi în acest an la exerciţiul multinaţional „JCET-2017”

Un

avion de luptă de tip Spartan a survolat în câteva reprize spațiul aerian din zona aeroportului Mărculești.
Militarii din trupele cu destinaţie specială ale Armatei Naţionale şi Forţele pentru operaţii speciale ale Armatei Române
au executat salturi cu paraşuta la Baza de Aviaţie „Decebal”.
Potrivit comandantului interimar al Batalionului cu Destinaţie Specială „Fulger”, locotenent-colonelul Veaceslav Balan,
55 de militari moldoveni şi alţi 16 militari români au urcat la
bordul aeronavei din dotarea Forţelor aeriene române.
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De îndată ce și-au verificat echipamentul și armamentul
din dotare, efectivul militar a executat marele salt, spre ceea ce
înseamnă misiune de infiltrare prin paraşutare.
Locotenent-colonelul Veaceslav Balan a menţionat că participanţii la exerciţiu au efectuat paraşutări din categoria cu
cord, de la înălţimea de 400 metri, cu utilizarea sistemelor de
paraşutare MC-6 si rezerva de model T11R.
Militarii parașutiști au sărit în gol de la 400 metri înălțime
și la nici două minute au ajuns la sol pentru a îndeplini urmă-
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toarele indicaţii din partea superiorilor. Printre ei am zărit-o şi
pe locotenent major Natalia Darii, o doamnă cu voinţă bărbătească să ţină pasul cu provocările meseriei pe care a îmbrăţişat-o. Cu fiecare salt executat, ea spune că obţine experienţă.
Nu este pentru prima dată când se lasă purtată de vânt, însă
este pentru prima oară când o face dintr-o aeronavă atât de
mare. „Faţă de salturile anterioare, de această dată a fost implicat un avion de luptă de model Spartan pentru executarea
misiunii de lansare a paraşutistilor. Pentru mine este o premieră

Iunie 2017

și asta face această misiune specială și din punctul de vedere că
asemenea exerciţii se desfaşoară o dată la câţiva ani”, susţine
Natalia, militarul, pentru care dorinţa şi curajul sunt mai presus de frica de înălţime.
Desantările de la Baza de Aviaţie „Decebal” s-au desfăşurat în contextul exerciţiului „JCET-2017” (Joint Combined
Exchange Training).
Căpitan Natalia ANDRONACHI
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M
Garda
de Onoare

Foto: Dmitrii VOSIMERIC

arda de Onoare este considerată cartea
de vizită nu doar a Armatei Naţionale, dar
şi a Republicii Moldova.
În palmaresul acestei subunităţi sunt multiple
participări la parade militare din România,
Franţa, Bulgaria şi alte ţări.
Purtând cu demnitate drapelul de stat, militarii
Gărzii de Onoare sunt cei care întâmpină
persoanele oficiale, participă la înmânarea
distincţiilor de stat, acreditarea ambasadorilor,
ceremoniile militar-protocolare şi de stat.

G

Galeria
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Iuţi, puternici, rezistenţi!
Cei mai buni militari şi-au dat întâlnire în cadrul Cupei
comandantului Armatei Naționale la ,,Patrula Militară”

În

luna iulie, la Baza militară de instruire Bulboaca s-a
desfășurat Cupa Comandantului Armatei Naționale
la ,,Patrula Militară”. La startul competiției aplicativ-militare
s-au aliniat 12 echipe din cadrul unităților militare ale armatei. De îndată ce s-a semnalat începutul cursei sportive, echipele au avut de parcurs un traseu de aproximativ zece kilometri, cu executarea mai multor elemente: trecerea pistei cu
obstacole și a unui sector contaminat, aruncarea grenadelor
de mână la precizie, trageri de luptă și orientarea în teren.
Timpul prognozat pentru parcurgerea distanței stabilite a fost de aproximativ două ore. Cel care a fost responsabil și a cronometrat timpul dintre start și linia de finiș al
fiecărei echipe în parte a fost colonelul Vasile Olednic, șef
Serviciul pregătire și sport al Armatei Naționale. Dânsul
ne-a comunicat despre faptul că, clasamentul pe echipe a
fost întocmit în funcție de timp și penalități sau de lipsa
acestora, cele din urmă fiind înregistrate de arbitri. Arbitrul responsabil de sectorul contaminat după monitorizarea mai multor echipe nu a sesizat nici o abatere din partea
militarilor prezenți la competiție. ,,Porțiunea de teren contaminată a inclus 100 de metri alergat cu mască antigaz. În
timp ce se deplasau târâș pe coate și genunchi pe sub plasa
improvizată, participanții urmau să-și scoată masca antigaz
de pe față. Astfel cum se cuvine, după provocarea respectivă,
doi militari din echipă erau nevoiți să transporte ,,rănitul”
pe brancardă. Cel de-al patrulea coechipier a fost obligat să
ducă lada cu muniții, iar comandantul de grupă – să coordoneze întreaga activitate a camarazilor”, a menționat arbitrul. Scoaterea măștii antigaz, după parcurgerea sectorului
cu plasă, sau deteriorarea acesteia erau considerate drept
penalizare.
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Cei mai buni s-au dovedit a fi militarii din Batalionul cu Destinaţie Specială „Fulger”. Ei au fost urmaţi de
echipa Batalionului 22 de menţinere a păcii pe poziţia secundă şi, respectiv, Brigada „Moldova” pe poziţia terţă a
clasamentului.
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Membrii echipelor s-au arătat mulțumiți și nerăbdători să mai participe la astfel de competiții. ,,Am efectuat
trageri de luptă din pistolul TT și pistolul-mitralieră AKM.
Traseul a fost unul complicat, dar noi nu ne-am dat bătuți.
Împreună cu camarazii am demonstrat o pregătire fizică
bună, deoarece atunci când am completat echipa Bazei militare de instruire a Armatei Naționale, am selectat băieți
cu cea mai bună condiție fizică”, a declarat superiorul grupei locotenentul Andrian Mușchei. Reieşind din faptul
că această competiție se desfășoară anual, militarii şi-au
demonstrat disponibilitatea şi dorinţa de a mai particip
la acest turneu. ,,Sper că condiția fizică îmi va permite și
pe viitor să participt la această competiție ca să-mi încerc
puterile în rivalitate cu cei mai buni militari ai armatei”, a
precizat locotenentul Andrian Mușchei.
Colonelul Vasile Olednic a declarat că „Patrula militară” reprezintă o competiţie militar-sportivă cu participarea
militarilor în termen şi pe contract ai Armatei Naţionale.
Scopul competiţiei este perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor practice ale efectivului în domeniul
instrucţiei focului, pregătirii tactice şi pregătirii fizice.
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În opinia efectivului care a participat, asemenea competiţii ar trebui să se dezvolte şi să aibă continuitate. „Personal
cred că această competiție este binevenită, deoarece ea pune în
valoare forţa fizică a militarilor”, a relatat sergentul major Artur Popov, Baza militară de instruire a Armatei Naționale.
Concursul „Patrula militară”, aflat la a șasea ediție, este
organizat de J7, Direcţia instruire şi doctrine şi face parte
din planul activităţilor Marelui Stat Major al Armatei Naţionale pentru anii 2016-2017.
Ludmila SOLOMON
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Un

Pregătiri pentru un test real
de recunoaştere şi rezistenţă

grup de studenţi militari din anii I, II şi III de la Academia Militară „Alexandru cel Bun”, triaţi după criteriul performanţei sportive, se pregătesc intens pentru exerciţiul
internaţional „Cambrian Patrol 2017”. Participarea ţării noastre
la evenimentul care se va desfăşura în luna octombrie, în Ţara Galilor, va fi o premieră absolută. Invitaţia de participare din partea
gazdelor a venit anul trecut, deşi există un număr limitat de locuri
disponibile.
Organizatorii „Cambrian Patrol” au drept scop sporirea capacităţii operaţionale a fiecărei echipe participante, prin oferirea
unui exerciţiu de patrulare care sleieşte de puteri.
Militarii moldoveni au dat start antrenamentelor în luna februarie a anului curent. Şedinţele teoretice şi practice se desfăşoară sistematic sub îndrumarea unei echipe de specialişti britanici.
Pentru început au fost selectaţi 18 studenţi, iar la exerciţiul propriu-zis vor ajunge doar opt cei mai buni.
În ce constau antrenamentele, scenariul exerciţiului şi scopul
acestuia le aflaţi în rândurile de mai jos.
În febra pregătirilor l-am surprins pe locotenentul major Pavel Popovici, şef Serviciu cazare trupe, tot el şi superiorul echipei
care ne va reprezenta ţara la „Cambrian Patrol 2017”. „Suntem pe
mâini bune. Unul dintre instructorii englezi care ne pregăteşte a
fost evaluator la „Cambrian Patrol 2016”. El cunoaşte dedesubturile, iar astfel, ne învaţă la ce să atragem atenţia”, susţine ofiţerul.
La rândul său, în calitate de mentor, locotenentul major Pavel Popovici are grijă să le reamintească băieţilor din echipă că succesul
şi rezultatele pe care le vor aduce acasă depind doar de ei, nu de
comandanţi sau instructori. „Odată ce am pornit în această aventură, misiunea noastră constă în îndeplinirea tuturor sarcinilor, iar
cel mai important este să menţinem echipa în formatul în care am
plecat la drum, fiindcă dacă pierdem vreun membru al grupului –
pierdem puncte”, conchide Popovici.
Studenţii spun că participarea în cadrul unui exerciţiu de un
asemenea calibru reprezintă un test de autodisciplină, curaj, rezistenţă şi determinare. Ca urmare a antrenamentelor intensive,
fiecare student se vede participant şi învingător.
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Conştient de ce îl aşteaptă în octombrie, Fiodor Rusu, student
în anul III, se arată încrezut că va completa echipa care va merge din
partea ţării noastre la acest exerciţiu. Gândul că va avea de parcurs
un itinerar de aproximativ 62 km, cu un echipament de 25 kg în
spate, nu-l sperie. „Pe acest interval de patrulare vom fi puşi la grele
încercări, printre ele: acordarea primului ajutor medical, atacarea
inamicului, trecerea cursului de apă. Îmi cunosc abilităţile şi sunt
pregătit pentru orice provocare. O să depun eforturi până la capăt
ca să obţin tot ce-mi doresc”, afirmă cu tărie tânărul care laolaltă cu
colegii săi îşi va da toată străduinţa să ocupe un loc de frunte.
Locotenent-colonelul Paul Walkley, unul dintre instructorii
britanici, a precizat că antrenamentele ce preced exerciţiul „Cambrian Patrol 2017” au loc în contextul acordului de colaborare
dintre Republica Moldova şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, şi au drept obiectiv schimbul de experienţă între
militari. Walkley a lăudat echipa moldovenească pentru munca
depusă în pregătirea prealabilă, consemnând că: „Sunt impresionat de militarii moldoveni. Băieţii sunt motivaţi şi se află într-o
formă fizică foarte bună”.
În ceea ce priveşte următorul antrenament alături de specialiştii englezi, aceştia vor reveni în Republica Moldova în luna
septembrie.
Îi despart doar câteva luni de provocarea anului. Noi, cei de
acasă, le ţinem pumnii strâns şi le asigurăm toată susţinerea noastră, urându-le putere de fier şi mult curaj!
Menţionăm că „Cambrian Patrol” este cel mai important
exerciţiu de patrulare continuu de 36 de ore al Armatei Britanice, care se desfăşoară anual în Munţii Cambrian din Ţara Galilor,
găzduit de Brigada de Infanterie 160. Exerciţiul se axează pe leadership, muncă în echipă, aptitudini fizice şi îndeplinirea misiunii. Conceput ca un exerciţiu şi nu ca o competiţie, la „Cambrian
Patrol” punctele sunt acumulate în funcţie de performanţă, timp
şi comportament. Prin urmare, orice ţară participantă poate deveni deţinătoarea medaliilor de aur, argint sau bronz.
Căpitan Natalia ANDRONACHI
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Studenţii militari îşi menţin poziţia
de lider la Cupa ministrului Apărării

S

tudenţii Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru
cel Bun” au câştigat pentru al doilea an consecutiv Cupa
ministrului Apărării la probele aplicativ-militare, eveniment
sportiv desfăşurat an de an în Armata Naţională. Pe locul doi,
în clasamentul pe echipe, au urcat militarii Brigăzii de infanterie motorizată „Ştefan cel Mare”, iar locul trei a fost ocupat de
echipa Brigăzii de infanterie motorizată „Dacia” din Cahul.
Potrivit colonelului Vasile Olednic, șef Serviciu pregătire
fizică și sport al Armatei Naționale, la competiţie au participat
120 de militari din 11 unităţi ale Armatei Naţionale, care au
concurat la următoarele probe sportive: triatlon, pentatlon,
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aruncarea grenadei de mână la distanţă şi precizie, trageri
din pistol, ridicarea halterelor, alergări la distanţa de 3 000 şi
10 000 metri. „Toate probele au fost cu caracter aplicativ-militar, participanții fiind în ținută militară, iar la unele dintre
încercări, chiar și cu armamentul ușor de infanterie. Șase din
nouă probe au fost cu executarea tragerilor din diferite tipuri de
armament”, menționează Olednic. După totalizarea datelor,
acesta a precizat că nivelul de pregătire profesională al militarilor este bun, în unele cazuri ireproșabil, aducând exemplul
probelor triatlon și pentatlon militar, probe dificile la care s-au
înregistrat recorduri.
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După cum am spus și mai sus, învingătorii Cupei ministrului Apărării din acest an au devenit studenții militari. Deși
adversarii au fost puternici și bine pregătiți, sergentul major
Andrei Cârlig, reprezentantul Academiei Militare „Alexandru
cel Bun” consideră că au învins cei mai buni. „Mă bucur că
echipa academiei s-a învrednicit de locul întâi. Rivalii au fost
puternici și fiecare dintre ei s-a afirmat cum a putut mai bine
în cadrul probelor sportive, care au fost suficient de multe. Până
la urmă, au câștigat cei mai pregătiți”, declară militarul Cârlig.
„E mult mai ușor să lupți cu cineva decât cu tine însuți”, zice
maior Natalia Lefter din Marele Stat Major, care concurează
pentru al șaptelea an la Cupa ministrului și în fiecare an își
bate propriul record. Natalia a participat la proba individuală
triatlon militar, care a cuprins trei probe: trageri din pistolul
TT, ridicarea trunchiului în două minute și alergarea la viteză
la distanța de 1000 metri. „Șapte ani încontinuu stabilesc recordurile mele. În timp ce anul trecut am efectuat 91 de repetări
la ridicarea trunchiului, de această dată, am făcut o sută. Rezultatele sunt mai bune și la cursa de alergări la 1000 metri”,
conchide ofițerul Lefter, pentru care sportul reprezintă un stil
de viață.

Maria Golban, studentă în anul IV la Academia Militară,
participă în premieră la Cupa ministrului. Aceasta s-a clasat
pe locul întâi la proba individuală aplicativ-militară la pușcă,
cu un scor de 87 de puncte din 100. „Tragerile se efectuează
din poziția culcat dorsal. La dispoziție ai zece minute pentru a descărca zece cartușe. În aceste momente este important
să-ți menții calmul”, povestește tânăra care a demonstrat că
stăpânește calități demne de un adevărat ochitor.
Prezent la festivitatea de premiere, viceministrul Apărării Gheorghe Galbura a felicitat învingătorii şi a menţionat că pregătirea fizică este o disciplină de perspectivă în
Armata Naţională. Gheorghe Galbura i-a îndemnat pe toţi
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Cupa ministrului Apărării la probele aplicativ-militare se desfăşoară anual şi are ca
obiectiv verificarea în condiţii de competiţie a
măiestriei sportive şi deprinderilor profesionale, precum şi identificarea şi stimularea celor
mai pregătiţi militari ai Armatei Naţionale.

participanţii să depună efort şi să muncească asiduu pentru
asigurarea unei evoluţii de succes la competiţii sportive naţionale şi internaţionale.
Cupa ministrului Apărării la probele aplicativ-militare se
desfăşoară anual şi are ca obiectiv verificarea în condiţii de
competiţie a măiestriei sportive şi deprinderilor profesionale,
precum şi identificarea şi stimularea celor mai pregătiţi militari ai Armatei Naţionale.
Căpitan Natalia ANDRONACHI
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Interdependenţa între familie
şi cariera militară
Relaţiile din familie au tangenţă cu cariera militară, influenţând
ascensiunea profesională a militarului

F

amilia a fost şi este un subiect actual în societatea în care trăim.
Cu ocazia sărbătorii Zilei Internaţionale a Familiei la Academia
Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a avut loc “masa
rotundă” cu genericul „Familia creează valori, valorile creează familia”. Activitatea a fost organizată cu suportul Societăţii de Planificare a Familiei (SPFM), în conlucrare cu Ministerul Apărării.
Organizatoarea evenimentului, Ludmila Vasilache, lector superior la Catedra Ştiinţe Umanistice şi Limbi Moderne, a încercat
să promoveze cele mai frumoase valori familiale, menţionând că
familia este cea mai mare sursă de fericire. ,,Nici o dragoste nu este
atât de profundă, nici o bucurie nu este atât de deplină ca aceea care
poate exista în cadrul familiei. Familiile ne ajută sa avem parte de
tot ce e mai bun în viaţă”, a menţionat Ludmila Vasilache.
Scopul evenimentului a urmărit promovarea valorilor familiei, sensibilizarea opiniei publice şi, de asemenea, accentuarea importanţei familiei pentru viitorii militari, în condiţiile în care oamenii au început să se îndepărteze de această primordială valoare.
Această “masa rotundă” s-a organizat cu invitaţi şi personalităţi
notorii din ţară, fiind ca o conlucrare pe viu între mai multe instituţii superioare de învăţământ, cu participarea studenţilor din
cadrul acestora. Fiecare participant a pregătit câte o prezentare ce
a reflectat subiectul discutat în cadrul acestui eveniment.
Vorbitorii au ţinut să accentueze că, familia este fundamentul
pe care se construieşte orice entitate de sine stătătoare, elementul
care modelează materia primă, ajutând-o să devină într-un târziu
produs finit. În cuvinte mai simple, familia este un element-cheie
în modelarea şi educaţia fiecărui copil. În sânul familiei, un copil
ar trebui să găsească înţelegerea, căldura, comunicarea şi sprijinul de care are nevoie pentru a face faţă fiecărei noi provocări a
vieţii. În familie un copil creşte, se dezvoltă, îşi formează o suită
de valori şi principii, care-i vor defini, într-un viitor apropiat, caracterul. Până la o anumită vârstă, familia reprezintă un soi de
carapace, un înveliş protector care te fereşte de oscilaţiile neuniforme ale vieţii.
Anume în cadrul familiei, fiinţa omenească dobândeşte săptămânalul de apartenenţă, de interdependenţă şi de valoare personală. În cadrul familiei se formează acea imagine de sine, care
va fi prezentă pe parcursul întregii vieţi. Iată de ce familia este atât
de importantă, aproape esenţială, pentru dezvoltarea şi menţinerea unei imagini de sine, realiste. Anume familia asigură stabilitatea şi dezvoltarea umană, joacă un rol important în motivarea
individului, realizările şi împlinirile lui.
Conform locotenent-colonelului Vladislav Procopii, comandant interimar al Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun”, familia constituie un nucleu fundamental al societăţii şi un garant de
stabilitate. În context, s-a referit la importanţa familiei pentru
militari. În această ordine de idei, dânsul a precizat că de climatul
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care-l are militarul în familie, cum este înţeles el de către cei apropiaţi depinde, într-o oarecare măsură, cum îşi va îndeplini obligaţiunile funcţionale. Şi asta deoarece, dacă el în familie va avea
parte de stresuri, acestea vor influenţa indirect şi atmosfera de la
serviciu. Anume reieşind din aceasta, conducătorii unităţilor militare pun miză pe relaţiile armonioase din familiile militarilor.
Părintele Alexandru Comendant, doctorand la Academia de
Teologie, a oferit tinerilor o lecţie de educaţie şi comportament
în familie şi societate. Invitat pentru prima data la un astfel de
eveniment, el a vorbit despre acele responsabilităţi necesare într-un cuplu şi cum să facem faţă provocărilor care pot apărea în
familie. De asemenea, cum putem repartiza acele obligaţiuni într-un cuplu pentru a menţine o relaţie sănătoasă cu partenerul de
viaţă, atunci când soţia îndeplineşte serviciul militar cot la cot cu
soţul ei. Deoarece urmează acele obligaţiuni care la noi tradiţional
sunt transmise că trebuie să le realizeze reprezentantele sexului
frumos, iar bărbaţii, respectiv, nu se prea implică la acestea. De
aici şi apar multe probleme, conflicte, supraoboseala care până
la urmă duc la neînţelegeri şi multe momente negative, care nu
sunt în beneficiul familiei. Părintele Alexandru a mai menţionat
importanţa cununiei sub aspectul religios. Dânsul a remarcat că
biserica susţine cununia tinerilor şi că ea e benefică într-un cuplu.
Societatea modernă ne face sa fim căsătoriţi doar în oficiul stării
civile, nu şi în faţa lui Dumnezeu, iar, cu părere de rău, această
ştampilă în paşaport nu face relaţiile frumoase şi îndelungate.
Nicolaie Darie, artist al poporului, artiştii emeriţi Angela Carauş şi Valentin Zorilă şi-au încântat ascultătorii cu exemple din
viaţa personală şi recitaluri de poezii din creaţia regretatului Grigore Vieru. Olga şi Adriana Sadovnic de la Centrul de Excelenţă,
au delectat spectatorii cu un repertoriu de piese muzicale despre
mamă, familie şi valori profesionale. La finalul evenimentului,
s-au adus mulţumiri participanţilor.
Ludmila Solomon
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T-34

regele blindatelor
Războiului II Mondial

Tancul T-34, numit de unii autori tancul care a câștigat al Doilea Război Mondial, de alții scutul
blindat al lui Stalin, a făcut istorie și a înclinat balanța victoriei în favoarea URSS. Această blindată
este numită și tancul victoriei datorită importanței pe care a avut-o în acea perioadă istorică.

T-34

e un tanc mediu fabricat în Uniunea Sovietică
din 1940 până în 1958. Prima dată a fost produs
la uzina KhPZ din Harkov, RSS Ucraineană. A fost principalul tanc de luptă al Armatei Roșii în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial. A rămas în istorie al doilea tanc ca producție
din istorie, după succesorul său din seria T-54/55. A fost exportat masiv, aflându-se încă în inventarul unor armate din
lume.
T-34 a fost dezvoltat din seria de tancuri rapide BT și
trebuia să le înlocuiască pe acestea și pe tancul ușor T-26 pe
câmpul de luptă. Când a fost introdus prima dată în dotarea
armatei, era cel mai echilibrat tanc din punct de vedere al
armamentului, mobilității, blindajului și fiabilității. Cu toate
acestea, eficacitatea sa în primele lupte a fost redusă din cauza
numărului relativ mic de tancuri disponibile, a ergonomiei,
lipsei acute de echipament radio și tacticii greșite. Turela fusese proiectată pentru două persoane, iar comandantul tancului
se ocupa și de armament.
Designul și construcția tancului au suferit numeroase
modificări în timpul războiului pentru a permite creșterea
eficacității și producției. La începutul anului 1944, modelul
T-34/85 a fost introdus în dotarea trupelor de pe front. Având
o turelă îmbunătățită (pentru trei persoane) și un tun de calibrul 85 mm, T-34 a înlocuit multe dintre tancurile ușoare
și grele, devenind principalul tanc de luptă al Armatei Roșii.
Succesorul său este tancul T-44 care a fost produs aproape
până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, fiind urmat de seria T-54/55, fabricat până în 1981.
În 1937, Armata Roșie l-a numit pe inginerul Mihail
Koșkin la conducerea unei echipe care trebuia să vină cu
planuri noi pentru succesorul tancului BT. Tancul urma să
fie produs la uzinele Kharkiv Komintern Locomotive Plant
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(KhPZ) din Harkov, Ucraina. Primul prototip, denumit A-20,
avea un blindaj gros de 20 mm, era echipat cu un tun anticar
de calibrul 45 mm și un motor V-2 diesel. Prototipul era gândit să poată rula la nevoie direct pe galeți, fără șenile. Acest
detaliu a mărit viteza maximă la 85 km/h, dar nu aducea niciun avantaj real în luptă. A-20 avea blindajul înclinat, fiindcă
testele anterioare dovediseră că un blindaj înclinat avea mai
multe șanse să devieze un proiectil decât blindajul vertical.
Koșkin l-a convins pe Iosif Stalin să-l lase să construiască
un alt prototip, un „tanc universal”. Acesta urma să fie mult
mai bine protejat și înarmat decât prototipul anterior. Denumit A-32, noul proiect avea un blindaj frontal cu o grosime de
32 mm, un tun de calibrul 76,2 mm și era echipat cu același
model de motor diesel, mult mai fiabil decât cele pe benzină.
Ambele prototipuri au fost testate în poligonul de la Kubinka,
unde modelul A-32 s-a dovedit a fi la fel de mobil ca predecesorul său A-20. O versiune și mai grea a prototipului A-32
a fost aprobată: blindajul era mărit la 45 de mm, iar șenilele
urmau să fie mai late. În urma acestor modificări, tancul a in-
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trat pe linia de producție sub numele de T-34. Koșkin a ales
numeralul 34 pentru că în 1934 a început să pună la punct planurile pentru noul tanc universal. Tot atunci, armata sovietică
a decretat mărirea numărului de tancuri și l-a numit pe Sergo
Ordzhonikidze responsabil de producția tancurilor.
În septembrie 1940, T-34 a înlocuit complet producția de
tancuri T-26, BT și T-28 la uzina KhPZ. Koșkin a murit din
cauza unei pneumonii în aceeași lună. Alexandr Morozov,
proiectantul transmisiei T-34, a fost succesorul său la conducerea proiectului.
T-34 avea o suspensie Christie după modelul tancurilor
BT, un motor diesel puternic, un blindaj superior, șenile late
potrivite pentru condițiile din Rusia și un tun de calibrul 76,2
mm. Germanii au denumit acest model T-34/76 din cauza
calibrului tunului. În 1944, o variantă îmbunătățită a fost
proiectată. Aceasta avea o turelă mai mare și un tun de calibrul 85 mm. Modelul a fost numit T-34/85 în consecință.
T-34 a pus unele probleme industriei sovietice. Era cel mai
greu tanc mediu produs până atunci în Uniunea Sovietică și
piesele necesare construcției tancului proveneau de la mai
multe uzine: motorul diesel V-2 era fabricat la Harkov, fabricile Kirovski (denumite anterior Putilov) produceau tunul inițial
L-11, iar fabrica Dinamo din Moscova asigura echipamentul
electric. Toate piesele erau asamblate inițial la Harkov. La începutul anului 1941, producția a început și la fabrica de tractoare

din Stalingrad, apoi în iulie, la scurt timp după invazia germană, producția a fost demarată și la fabrica Krasnoe Sormovo
din Gorki.
Tunul L-11 nu s-a dovedit a fi o alegere inspirată. Rapoartele de pe câmpul de luptă nu erau încurajatoare. Fabrica din
Gorki a venit cu o soluție: a fost proiectat tunul F-34, având
același calibru. Deși nu a fost aprobat oficial, uzinele KhPZ
și cele din Gorki au montat tunul oricum. Aprobarea a venit
mult mai târziu, după ce noul tun a fost lăudat de tanchiștii
ruși. Producția a avut de suferit inițial și din cauza presiunilor
politice. Competiția dintre proiectele T-34 și tancurile grele
KV-1 și-a adus aportul la numărul mic de tancuri T-34 disponibile la începutul războiului.
Până la sfârșitul anului 1945, peste 57.000 de tancuri T-34
fuseseră construite: 34780 de tancuri T-34/76 și 22559 de tancuri T-34/85. În 1946, 2701 de tancuri T-34 au fost construite.
Producția în masă a încetat. Producția sub licență a continuat
în Cehoslovacia (3185 tancuri) și Polonia (1380 tancuri). La
sfârșitul anilor 1960, tancurile T-34/85 au fost modernizate
pentru export și pentru a fi ținute în rezerva strategică a Armatei Roșii. Ele au fost dotate cu transmisia tancului T-54/55, o
dovadă a nivelului standardizării din Uniunea Sovietică.
Numărul total de tancuri fabricate este estimat la 84070
de exemplare. În plus, 13170 de tunuri autopropulsate au fost
construite pe șasiul folosit de T-34.
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Efectul psihologic al apariției tancurilor T-34 pe câmpul
de luptă din vara anului 1941 a fost imens. Armata germană se
aștepta să înfrunte un inamic inferior, însă T-34 era superior
tancurilor germane și aproape invulnerabil în condiții normale
de luptă. Singurele arme eficiente împotriva noului tanc sovietic erau tunul antiaerian de calibrul 88 mm, aviația și folosirea
obuzierelor de la distanță mică. Infanteria germană era dotată
cu tunul anticar PaK de calibrul 3,7 cm. Acesta a fost denumit
ulterior „ciocănitorul de uși” de către infanteriștii germani, fiindcă era complet ineficient împotriva tancului T-34. Până la
apariția în număr mare a tunurilor anticar de 5 cm PaK 38 și a
celui de 7,5 cm PaK 40, infanteria germană nu a avut mijloace
de a răspunde unui atac al tancurilor T-34.
Totuși, numărul mic și problemele tehnice au redus eficacitatea tancului sovietic. Practic, în vara anului 1941, jumătate
dintre pierderile consemnate de sovietici erau tancuri defectate. Lipsa unui filtru de aer eficient, a unei transmisii bune și
a unui ambreiaj rezistent au făcut ca în vara anului 1941 impactul tancurilor T-34 să nu fie atât de mare. Turela de doi
oameni era un dezavantaj notabil pe câmpul de luptă, lipsa
echipamentului radio și tactica greșită a dispersării tancurilor
printre infanterie, în loc de concentrarea lor în unități compacte, a contribuit la succesul inițial al armatei germane.
În iarna dintre anii 1941 și 1942, T-34 a continuat să domine câmpul de luptă. Șenilele late au făcut diferența, tancul
sovietic fiind mult mai mobil decât cele germane. Panzer III și
Panzer IV se afundau în noroi, fiindcă aveau șenilele mult mai
înguste și o suspensie inferioară. Motorul diesel era mult mai
puternic, mai rezistent și consuma mai puțin carburant decât
motoarele Maybach pe benzină folosite de germani. Acestea
din urmă trebuiau pornite din 15 în 15 minute pentru a le
menține funcționale în condițiile iernii din Rusia.
Între anii 1942 și 1943, Armata Roșie s-a concentrat pe refacerea pierderilor din 1941 și îmbunătățirea tacticii. Producția
a crescut rapid, ajungând la 1.300 de tancuri T-34 pe lună, dar
designul a rămas același, în ciuda apariției unor tancuri germane
mai bune. Nevoia unui număr crescut de blindate a fost mai presantă decât modernizarea tancului. Pierderile au rămas mari, din
cauza tacticii ineficiente și din cauza echipării armatei germane
cu arme capabile să contracareze atacurile tancurilor T-34.
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În ultimii ani de război, tacticile tanchiștilor sovietici
erau încă inferioare tacticii germane, însă numărul tancurilor germane nu era suficient pentru a înclina balanța. În 1944,
T-34/85 era superior tancului german Panzer IV și vânătorilor
de tancuri StuG III, dar nu era la fel de bine protejat și înarmat
ca tancul mediu Panther. Tancurile de fabricație germană erau
superioare, însă mult mai complexe, fiind dificil de întreținut
și fabricat. Tactica sovieticilor de a produce T-34 în număr
mare a înclinat balanța războiului.
La începutul războiului în 1941, procentajul tancurilor
T-34 în Armata Roșie era de 4%. La sfârșitul războiului, 55%
dintre tancurile sovietice erau T-34 sau bazate pe acest model.
T-34 a fost folosit de multe dintre statele sovietice. În Războiul din Coreea, T-34 a fost folosit încă de la început, când 120
de tancuri echipate cu tunul de calibrul 85 mm au fost vârful de
lance al invaziei nord-coreene. Alte tancuri au ajuns pe front la
scurt timp după acest eveniment. T-34/85 au avut confruntări
cu tancurile ușoare M24 Chaffee, cu tancurile medii M4 Sherman și cu tancul greu M26 Pershing.
Armata finlandeză a folosit T-34 atât în timpul războiului
(exemplare capturate), cât și după război până la începutul anilor 1960. Multe au fost îmbunătățite cu echipament din Vest,
precum sistemul optic.
T-34 a fost folosit și de către țările Pactului de la Varșovia.
Tancul a fost folosit pentru reprimarea revoltelor din 1953
(RDG) și 1956 (Ungaria). A mai fost folosit în războaiele din
Orientul Mijlociu, în Războiul din Vietnam și în Războiul din
Bosnia. Tancurile T-34/85 au fost folosite în diverse acțiuni și
conflicte din fosta Iugoslavie. Armata irakiană avea tancuri de
acest tip în timpul războiului din 1990. Statele africane au folosit T-34 în diverse conflicte, iar Cuba a trimis și ea tancuri din
acest model în Africa. În 1974, tancurile de fabricație sovietică
au fost folosite în conflictele din Cipru.
China a produs o copie a tancului T-34 pentru o scurtă perioadă. Aceste tancuri au fost denumite Model 58. Când Modelul 59 (bazat pe T-54A) a fost disponibil, producția a încetat.
Câteva au fost transformate în vehicule utilizate de pompieri.
Sursa: wikipedia
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