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Legământ şi datorie
După două luni de pregătire militară iniţială şi acomodarea cu rigorile vieţii cazone,
aproximativ 450 de tineri au depus jurământul militar. Emoţiile de pe feţele tinerilor
trădau solemnitatea şi unicitatea evenimentului

C

eremoniile prilejuite de acest moment deosebit din viaţa fiecărui militar au avut loc în garnizoana Chişinău,
unde tinerii ostaşi au trecut cursul de pregătire militară iniţială. Jurământul de credinţă faţă de ţară a fost rostit în prezenţa familiilor tinerilor ostaşi şi a reprezentanţilor conducerii
Ministerului Apărării.
Pe platoul Brigăzii “Ştefan cel Mare” au depus jurământul
militar 335 de militari. Oaspetele de onoare al festivităţii a fost
viceministrul Apărării Gheorghe Galbura care i-a felicitat pe
tinerii soldaţi pentru rezultatele obţinute în cadrul cursului de
pregătire iniţială şi i-a asigurat că ei vor fi prioritatea conducerii armatei şi a comandanţilor de orice nivel.
“V-am creat condiţii decente de instruire, trai şi o alimentaţie de calitate. Aşteptăm de la dumneavoastră efort, străduinţă şi responsabilitate în îndeplinirea obligaţiunilor ce vă revin. Sunt sigur, că împreună vom reuşi să-i facem pe cetăţenii
Republicii Moldova mândri de armata ţării, mândri de Armata Naţională”, le-a spus viceministrul Galbura ostaşilor.
În cadrul ceremoniei, oaspeţii au urmărit un program de
exerciţii demonstrative la instrucţia de front şi elemente de
luptă corp la corp. Totodată, Orchestra Prezidenţială a prezentat un program de muzică militară.
Emoţiile rostirii cuvintelor sacre care i-au legat pe veci de
Patrie au fost trăite şi de cei 122 de tineri din cadrul Regimentului de Rachete Antiaeriene. Prezent la eveniment, comandantul Armatei Naţionale, generalul de brigadă Igor Cutie,
i-a felicitat pe tinerii ostaşi cu ocazia depunerii jurământului
militar şi le-a cerut, totodată, să fie buni apărători ai ţării şi să
respecte regulamentele militare.

De asemenea, generalul de brigadă Cutie a solicitat comandanţilor de orice nivel implicare şi dedicaţie în asigurarea
procesului de instruire militară. “Să nu uitaţi că aveţi obligaţia
de a le oferi ostaşilor cunoştinţe teoretice şi instruiri practice
de cea mai bună calitate. Să fiţi un model pe care ei să dorească
să-l urmeze — un model de patriotism, un model de lider, astfel încât, după încheierea stagiului militar obligatoriu, soldaţii
să obţină un bilet de maturitate, care să le asigure un rost în
viaţă”, a menţionat comandantul Armatei Naţionale.
În alegerea sa de a îndeplini serviciul militar, soldat Maxim
Colbasiuc a fost motivat de faptul că sora îndeplineşte serviciul prin contract în rândurile Armatei Naţionale. Tânărul
ostaş speră ca după îndeplinirea serviciului militar în termen
să ramână şi el prin contract, având ca obiectiv o frumoasă
carieră militară.
Pentru soldatul Vlad Creţu, primele săptamâni în cazarmă au fost ceva neobişnuit. Perioada de acomodare şi cea mai
dificilă a rămas în urmă, iar acum lucrurile au intrat în albia
lor firească. Deja este obişnuit cu deşteptarea de la ora şase
dimineaţă, cu disciplina severă, iar şedinţele tradiţionale la instrucţia de front, instrucţia focului, pregătirea NBC, pregătirea topografică, acum îi dau un plus de energie. Soldatul Creţu
crede că aptitudinile obţinute îi vor permite să-şi îndeplinească cu demnitate datoria constituţională faţă de ţară.
Deşi jurământul militar pentru unii constituie doar simple
cuvinte, încărcătura care o poartă şi responsabilitatea ce revine fiecărei persoane care a depus jurământul implică sacrificiu
şi dăruire. Şi nu sunt doar vorbe goale, căci generaţii întregi
de eroi şi-au materializat jurământul cu sacrificiul suprem, căzând pentru ţară şi popor.
Sergent inferior Mihail Şambra
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Genişti prin vocaţie
Instrucţia şi testele practice ale viitorilor genişti
pun bază deminărilor profesioniste
Geniştii combină practica cu „gramatica”. Efectivul din cadrul Batalionului de Geniu, condus
de locotenent-colonelul Adrian Efros, au fost studenţi timp de două săptămâni, umăr la umăr
participând la cursul de perfecţionare EOD, ultimele 3 zile revin testării competenţelor atât
practice, cât şi teoretice ale participanţilor.

În

cadrul acestui curs au participat doisprezece militari ai
Batalionului de Geniu şi opt instructori din diferite unităţi militare. Procesul a derulat în trei etape: cercetarea terenului, depistarea obiectului exploziv şi extragerea lui.
Conform comandantului Batalionului de Geniu, scopul
specializării constă din instruirea specialiştilor în domeniul
armei de geniu, perfecţionarea calităţilor atât a membrilor
echipei, cât şi a superiorilor. Nu în ultimul rând se atrage atenţie pregătirii şi evaluării personalului, instruirii şi antrenării
forţelor care urmează să execute misiuni de deminare atât în
Republica Moldova, cât şi în afara ei.
Specificul antrenamentelor de deminare impresionează, deoarece militarii sunt supuşi unor încercări fizice şi psihologice
enorme. Fiind conştienţi că viaţa lor este în pericol, ei nu încetează nici o clipă să-şi îndeplinească profesionist misiunea de
bază, chiar cu condiţia jertfirii. ,,Este o adevărată artă de a mânui
această profesie. Fiind responsabil pentru activitatea colegilor, îmi
este destul de complicat, deoarece presupune anumite riscuri, dar
în acelaşi timp înglobează o gamă largă de activităţi, care, la rândul lor, necesită anumite responsabilităţi”, ne explică tehnicianul
superior al echipei de deminare, sergent inferior Marian Danu.
Armata uneşte ceea ce distanţa separă. ,,Noi geniştii, suntem ca fraţii, suntem foarte uniţi şi receptivi la problemele pe
care le întâlnesc în cale camarazii noştri. Îndeplinesc serviciul
militar de şase ani în cadrul acestei unităţi, la moment sunt operator echipament în plutonul deminare. Încercăm să aplicăm cu
success ceia ce am învăţat în cadrul acestui curs de la superiori”,
a punctat sergent inferior Marian Pruteanu.
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Este o adevărată artă de a mânui această profesie.
Fiind responsabil pentru activitatea colegilor,
îmi este destul de complicat, deoarece presupune
anumite riscuri, dar în acelaşi timp înglobează
o gamă largă de activităţi, care, la rândul lor,
necesită anumite responsabilităţi

Misiunea lor este la fel de spectaculoasă, precum cea a
piloţilor, dar necesită îndemânarea şi răbdarea unui chirurg.
În misiunile de deminare, soldaţii au specificat că au început
mai mult să preţuiască viaţa, la fel şi încrederea colegilor de
breaslă.
Un alt militar precizează că instruirea este cheia succesului în viitoarele misiuni reale de luptă. ,,Particip pentru prima
oară la astfel de instruire şi sunt foarte mulţumit, deoarece am
căpătat noi cunoştinţe şi experienţă”, a specificat sergent inferior Alexei Railean.
Activitatea respectivă s-a desfăşurat dintr-un proiect de
asistenţă umanitară, derulat de Guvernul SUA în Republica
Moldova, începând cu anul 2014. Proiectul prevede instruirea personalului Armatei Naţionale în domeniul dezamorsării
obiectelor explozive.
Ludmila Solomon
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Codul galben de vreme instabilă în ţară
a dat „undă verde” „vânătorilor ageri”
În perioada iulie-august, curent, militarii din Forţele Terestre ale
Republicii Moldova şi Statele Unite ale Americii au desfăşurat o serie de
antrenamente comune în poligoanele din ţara noastră. În acest context,
în perioada 23 iulie – 3 augusr, Centrul de instruire militară al Brigăzii de
infanterie motorizată „Moldova” din municipiul Bălţi a devenit gazda
exerciţiului bilateral „Agile Hunter 2017” („Vânător Ager 2017”).

A

rmata Naţională a detaşat la acest exerciţiu 65 de ofițeri
şi subofițeri din Brigăzile de infanterie motorizată „Moldova”, „Ştefan cel Mare” şi „Dacia”, dar şi din Batalionul 22 de
Menţinere a Păcii, iar Statele Unite - 11 militari din Garda Naţională a Carolinei de Nord şi Virginiei de Vest.
Meteorologii au făcut prognoze alarmante pentru perioada aplicaţiilor: caniculă, ploi puternice cu descărcări electrice,
grindină, vijelie... Însă militarii nu doar că nu s-au speriat de
avertizări, dar au şi profitat din plin de condiţiile meteo drastice, pentru a-şi antrena rezistenţa şi a-şi testa capacităţile la
maximum. Aşadar, codul galben de vreme instabilă în ţară a
dat „undă verde” „vânătorilor ageri”.
Timp de 12 zile, deseori în timpul intemperiei, militarii au
executat misiuni la diferite locuri de instruire, inclusiv acţiuni la posturi de observare, cercetarea rutelor şi a unor arii şi
obiective importante, clasificarea militară a podurilor etc. În
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acelaşi context, ostaşii moldoveni şi americani au desfăşurat,
în comun, şedinţe teoretice şi practice la topografia militară
pe timp de noapte, chemarea focului de artilerie şi conducerea
tehnicii de luptă pe timp de noapte cu aparate „night vision”.
Reieşind din faptul că exerciţiul „Agile Hunter 2017” este,
într-un fel, continuitatea unui asemenea exerciţiu din anul trecut, unii militari, atât moldoveni, cât şi americani, au participat al doilea an consecutiv la aplicaţii.
Sergentul Zachary Tarnich, Garda Naţională a Carolinei
de Nord, participant la ambele ediţii „Agile Hunter”, a declarat că este mulţumit de rezultatele aplicaţiilor şi a menţionat
nivelul înalt de pregătire a militarilor noştri. „Misiunea mea
în cadrul acestui exerciţiu a constat în instruirea ostaşilor moldoveni în ceia ce priveşte organizarea unui punct de observare şi a unei tabere din preajmă. Băieţii au prins foarte repede
informaţia şi s-au descurcat foarte bine cu misiunile stabilite.
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Potrivit comandantului companiei mixte şi
conducătorului aplicaţiilor, locotenentul major
Alexandru Gangan, scopul exerciţiului este
evaluarea subdiviziunilor unităţilor de infanterie
şi testarea interoperabilității dintre militarii celor
două armate.

Totodată, aş menţiona evoluţia militarilor, care au participat
la acest exerciţiu din anul trecut. S-a observat că, între timp,
băieţii s-au antrenat intens pe baza cunoştinţelor obţinute la
ediţia precedentă a exerciţiului.

„Agile Hunter” a oferit posibilitatea militarilor nu doar
să-şi antreneze interoperabilitatea, dar şi să se familiarizeze cu
cultura celor două ţări. Sergentul Zachary Tarnich, dar şi colegii săi au menţionat că au avut mare plăcere să facă cunoştinţă
cu cultura, istoria şi, nu în ultimul rând, bucătăria tradiţională din ţara noastră. „În afară de poligonul din Bălţi, am avut
ocazia să vizităm câteva locuri frumoase din Moldova, precum
cetatea Soroca şi Lumânarea Recunoştinţei. Totodată, am reuşit
să vizităm câteva restaurante cu bucătărie tradiţională. La final
pot să spun că în Moldova sunt oameni minunaţi, mâncarea
este minunată şi, în general, ne-am simţit bine aici pe parcursul
exerciţiului”, a concluzionat locotenentul major Jons din Garda Naţională a Virginiei de Vest.
Potrivit comandantului companiei mixte şi conducătorului
aplicaţiilor, locotenentul major Alexandru Gangan, scopul exerciţiului este evaluarea subdiviziunilor unităţilor de infanterie şi
testarea interoperabilității dintre militarii celor două armate.
De menţionat că „Agile Hunter 2017” face parte dintr-un
program de instruire bilaterală cu o durată de patru ani.
Locotenet major Dmitrii VOSIMERIC
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Internaţional

S

“Saber Guardian - 2017” la final

aber Guardian 2017, cel mai mare exerciţiu, a ajuns la final.
Timp de aproape 10 zile, pe teritoriul Romaniei, Bulgariei şi
Ungariei, după un scenariu fictiv în care cei peste 25.000 de mili-

tari, cu peste 3.000 de mijloace tehnice, dintre care 90 de aeronave
de luptă și transport, au desfășurat acțiuni militare pentru eliberarea unei porțiuni a teritoriului ocupate de o forță ostilă.

Potrivit MApN, doar pe teritoriul României, aproximativ 70
de garnituri de tren, peste 400 de convoaie auto, aproximativ 50
de curse aeriene şi o navă de transport maritim au adunat această forţă impresionantă, fiind desfăşurate exerciţii în peste 20 de
poligoane, centre de instruire, dar şi în raioane de dislocare.
Din partea Armatei României au fost implicate toate categoriile de forţe prin participarea a aproximativ 8.000 de militari
din forţele terestre cu 1.000 de mijloace tehnice, a peste 1.000
de militari de la forţele aeriene cu peste 40 de aeronave şi aproa-

G

Turcia: şefii forţelor terestre,
aeriene şi navale vor fi înlocuiţi
la un an după tentativa de puci

C

ele mai înalte autorități militare și guvernamentale turce au decis să-i înlocuiască
pe șefii armatelor terestră, aeriană și navală,
la un an după tentativa de puci. Decizia în
acest sens a fost luată în cadrul unei reuniuni
a Consiliului militar suprem (YAS), prezidată
de premierul Binali Yildirim și în prezența liderilor armatei, între care șeful Statului major,
Hulusi Akar, și a mai multor miniștri.
Reuniunea de patru ore a fost cea de-a
treia ședință a YAS după puciul eșuat de la 15
iulie 2016, atribuit de Ankara predicatorului
exilat în SUA Fethullah Gulen, care dezminte
aceste acuzații. După puci a urmat un val de
epurări, în special în armată, din care 149 de
generali și amirali — adică aproape jumătate
din numărul ofițerilor cu acest rang — au fost
îndepărtați. Aceste schimbări au sporit controlul autorităților civile asupra armatei altădată
atotputernică. Un alt semn în acest sens este
faptul că reuniunea YAS a avut loc la palatul
Cankaya, reședința de la Ankara a premierului, și nu la cartierul general al armatei.
Tot după puciul ratat s-a introdus și o altă
reformă care a crescut numărul de responsabili
civili în cadrul YAS, la care participă acum, în
afara prim-ministrului, cei cinci vicepremieri
și miniștrii apărării, afacerilor externe, de interne și al justiției, menționează AFP.
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pe 800 de militari de la forţele navale, cu 10 nave de luptă şi de
sprijin logistic, 12 ambarcaţiuni şi 18 mijloace terestre.
Una dintre cele mai complexe operaţiuni a fost forţarea
fluviului Dunărea, unde aproximativ 1.600 de militari cu peste
400 de mijloace tehnice au traversat în contact cu inamicul cursul de apă sprijiniţi de aeronave şi nave fluviale.

AGERPRES FOTO

Comisar european: Marea Britanie va finanţa
programele UE şi după producerea Brexit

uenther Oettinger, comisarul european pentru buget, a declarat pentru ziarul german Bild că Marea Britanie va trebui să finanţeze programele Uniunii
Europene până în cel puţin 2020, cu toate că va părăsi blocul comunitar în 2019,
informează site-ul agenţiei de presă Reuters.
Potrivit comisarului european, Marea Britanie va trebui să contribuie la programele pe termen lung ale Uniunii Europene, chiar dacă nu va mai face parte din
blocul comunitar. Oettinger a precizat că Marea Britanie este obligată să-şi onoreze angajamentele asumate anterior votului de anul trecut în privinţa Brexit.
”Ca rezultat, Londra va trebui să contribuie cu fonduri la bugetul Bruxellesului
până în cel puţin 2020”, a afirmat Oettinger.
Comisarul european pentru buget a adăugat că se aşteaptă ca Germania să
suporte costurile suplimentare generate de ieşirea Marii Britanii din UE. Astfel,
despărţirea dintre UE şi Marea Britanie va genera pierderi cuprinse între 10-12
miliarde de euro pentru bugetul european. Oettinger a precizat că aceste pierderi
bugetare ar putea fi compensate de creşterea contribuţiilor pentru membrii UE.

Î

Social-democraţii germani resping obiectivul NATO
de alocare a 2% din PIB pentru apărare

ntr-un articol pentru rețeaua de publicații a grupului media Funke, șeful SPD Martin Schulz și liderul grupului parlamentar al formațiunii, Thomas Oppermann, au
criticat deschis poziția cancelarului Angela Merkel și a ministrului apărării, Ursula
von der Leyen. “Spunem un nu clar ‘țintei de 2% a lui Trump și a CDU/CSU”, au scris
cei doi social-democrați. După părerea lor, Uniunea Creștin Democrată și aliatul acesteia, partidul conservator din Bavaria, greșesc cedând insistenței președintelui Statelor
Unite, Donald Trump, ca statele membre NATO să își majoreze contribuția la bugetul
comun pentru apărare. Pentru Germania, ar însemna aproape o dublare a cheltuielilor
militare și revenirea la poziția “pe care nimeni nu poate să o dorească” de principală
forță armată din Europa, arată Schulz și Oppermann.
Și ministrul de externe Sigmar Gabriel, fost lider al SPD, a criticat deja ținta
de 2% din PIB pentru NATO, dar nu în termeni la fel de duri ca articolul de presă
menționat. Schulz, candidat la funcția de cancelar, susține că “Merkel și CDU/CSU
se fac mici în fața lui Donald Trump când răspund provocărilor legate de ținta de
două procente, răspunzând ‘OK, bine, vom aduce mai mulți bani’, de parcă n-am
avea idei mai bune ce să facem”. Opinia sa exprimată în presă divizează și mai mult
actuala coaliție de guvernare de la Berlin, observă Reuters.
În ceea ce o privește pe von der Leyen, din 2013 când este ministru al apărării,
armata germană s-a confruntat cu probleme de echipare, planificare și recrutare,
menționează liderii SPD.

Surse: Reuters, Mediafax, AGERPRES
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Testul poligonului
Militarii Companiei Gărzii de Onoare au îmbinat pasul cadenţat
cu un test practic în poligonul de la Bulboaca

Î

nceputul lunii lui cuptor a constituit un test serios pentru militarii Companiei Gărzii de Onoare. Subunitatea
respectivă a Batalionului de Gardă a desfăşurat activităţi în
cadrul unei tabere de instrucţie la Baza militară de instruire a Armatei Naţionale.
Suntem deprinşi să-i vedem pe aceşti bravi militari doar
în cadrul unor ceremonii oficiale: întâmpinarea persoanelor oficiale, participarea la inmânarea distincţiilor de stat,
acreditarea ambasadorilor ţărilor străine, ceremoniile militar-protocolare şi de stat etc. Ei bine, de data aceasta subunitatea a ieşit puţin din tiparele cotidiene dînd o nouă alură
vieţii cotidiene a subunităţii. După o pauză îndelungată,
militarii acestei subunitaţi au avut ieşire de campanie.
Pentru ostaşii din companie, tabăra de instrucţie a adus
o paletă variată de activităţi care au reprezentat noi provocări, aşa cum inchegarea grupelor, şedinţe tactice, care s-a
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finalizat cu aruncarea grenadei de instrucţie intr-un culuar
amplasat la o distanţă de 30 de metri şi trageri din arma din
dotare carabina SKS. Ţinem să specificăm că aceasta este
arma specifică anume pentru aceşti bravi militari. Tragerile
au fost efecutate la distanţa de 100 metri, 200 metri şi, respectiv, 300 de metri.

Exerciţiul tactic de antrenament în teren cu
grupa a reprezentat principalele obiective ale
instruirii în complex la tabăra de instrucţie.

Oastea Moldovei

Confecţionarea mijloacelor improvizate, alături de cele
din dotare, pentru mascare, au fost doar câteva elemente ce
au facilitat realizarea coeziunii în cadrul companiei.
La finele programului de instrucţie, Compania Gărzii de
Onoare a arătat cele mai bune rezultate în comparaţie cu alte
subunităţi ale Batalionului de Gardă, având în palmares trei
grupe apreciate cu nota maximă de zece la exerciţiul tactic, a
menţionat comandantul companiei locotenent major Vitalie
Josan. Conform acestuia, rezultatele obţinute se datorează
antrenamentelor desfăşurate şi nu în ultimul rând eforturilor depuse de fiecare în parte pentru a fi cel mai bun. Anume
această motivaţie a constituit catalizatorul succeselor înregistrate în cadrul testelor din poligon. “E firesc ca atunci când
depui eforturi să fii răsplătit pe potrivă. Aş specifica că acum ei
şi-au văzut rezultatele muncii lor şi conştientizează că ea nu a
fost în van”, punctează locotenent major Josan.
Pentru sergentul Ion Cerga, care se afla pe ultima sută
de metri de îndeplinire a serviciului militar în termen, testul din poligon a fost o experienţă de neuitat înainte de a
schimba ţinuta militară pe cea civilă. “Pentru fiecare militar
poligonul constituie locul unde poate să-şi testeze capacităţile
sale, comparativ cu ale camarazilor. Anume în cadrul unui
test practic poţi să te autoapreciezi de ce eşti în stare, să-ţi depistezi lacunele şi să-ţi stabileşti priorităţile şi direcţiile asupra cărora trebuie să depui mai multă muncă pentru a atinge
perfecţiunea”, punctează sergent Cerga. În opinia lui, emo-
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ţiile trăite în poligon vor constitui o amintire plăcută peste
ani despre ceea ce a constituit serviciul militar în Batalionul
de Gardă. Mai mult decât atât, susţine că această experienţă
în poligonul de la Bulboaca, pe final de serviciu militar în
termen va constitui un imbold de a-şi determina toţi cunoscuţii să vină să-şi îndeplinească datoria faţă de ţară.
Conform locotenent-colonelului Igor Procop, locţiitor
comandant Batalion de Gardă şi responsabil de dislocarea
personalului şi tehnicii, amenajarea taberei şi organizarea
programului de pregătire a efectivului în poligonul Bulboaca,
comandamentul unităţii a reieşit în totalitate din programul
pregătirii de luptă şi au avut grijă ca militarii să însuşească
la cel mai înalt nivel armamentul din dotare şi tainele meseriei militare. “E clar că a fost depusă o muncă enormă, dar
fără muncă nu poţi vorbi despre rezultate. Noi, în calitate de
comandanţi, ne-am străduit să-i învăţăm cât mai multe procedeie care ar trebui să le fie utile în cazul unui eventual test
practic. Rezultatele demonstrate în poligon vin ca o confirmare
a faptului că dificultăţile instrucţiei nu trebuie să te sperie, căci
vor prinde bine în eventualitatea unei lupte reale”, a specificat
locţiitorul camandantului Batalionului de Gardă.
Deşi asemenea test s-a desfăşurat după o perioadă lungă de întrerupere, comandamentul unităţii ţine să asigure
că acestea vor deveni tradiţionale pentru a face serviciul
mai atractiv şi captivant.
Sergent inferior Mihail Şambra
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Forţele pentru Operaţii Speciale sunt
structurile specializate ale Armatei
Naţionale, capabile de o intervenţie
rapidă, discretă şi oportună, în
zonele de risc maxim, în timp de
pace, în situaţii de criză şi la război.
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Instruire şi cooperare bilaterală
În plină caniculă, geniştii moldoveni şi americani şi-au dat întâlnire
pe poligonul de la Bulboaca

P

entru al doilea an consecutiv, Republica Moldova este gazda exerciţiului moldoamerican „Dragoon Pioneer”, desfaşurat pe parcursul a două săptămâni de zile
la Baza militară de instruire a Armatei Naţionale de la Bulboaca. În număr de 140,
militarii moldoveni şi americani au avut un schimb de experienţă unic în domeniul
armei geniu, având posibilitatea să-şi perfecţioneze cunoştinţele şi să afle noi
modalităţi de dezamorsare a explozibilului.

Potrivit maiorului Gheorghe Banu, şeful statului major
al Batalionului de Geniu, obiectivul de bază al exerciţiului
a constituit instruirea comună a subunităţilor de geniu şi
creşterea nivelului de interoperabilitate dintre cele două
armate. Pe parcursul exerciţiului, militarii au fost instruiţi
cum să execute cercetarea unui teren minat, au trecut peste
diferite obstacole, au trebuit să supravieţuiască în condiţii
de criză, iar cel mai important - au deprins cum să marcheze şi să dezamorseze minele de diferite tipuri.
Se zice că practica bate gramatica. Aşa s-a întâmplat şi
în cazul participanţilor la acest exerciţiu militar. Astfel, ei au
avut misiunea să pătrundă într-o încăpere, distrugând uşa cu
mai multe tipuri de exploziv. Potrivit căpitanului Nicolae Gudima, comandantul plutonului de deminare din cadrul Batalionului de Geniu, pătrunderea în încăperi a fost efectuată
prin explozia uşilor de intrare prin diferite metode: pirotehnică, electrică şi cu ajutorul fitilului detonant.
O altă componentă a exerciţiului a fost instruirea în acordarea primului ajutor medical şi evacuarea rănitului de pe
câmpul de luptă. Şi aici s-a demonstrat o pregătire ca la carte.
Militarii din cele două armate au făcut schimb de experienţă
vizavi de metodele şi procedeele ce le foloseşte fiecare, optând
pentru cele mai eficiente dintre acestea. militarii americani
au apreciat unele metode folosite de colegii lor moldoveni,
dar şi au instruit efectivul stopare a hemoragiei prin introducerea unei substanţe.
Training-ul, potrivit căpitanului medic Constantin Croitoru, şef serviciu medical al Batalionului de Geniu, a ridicat nivelul profesional al medicilor şi al felcerilor implicaţi.
În context, sursa a menţionat că graţie colaborării militare
dintre cele două state, dar şi instruirii practice şi teoretice se
poate vorbi despre profesionalism şi capacitatea de a interveni prompt în cele mai dificile situaţii.
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Faza finală a exerciţiului a culminat cu vizita generalului-maior John Gronski, adjunctul comandantului
Forţelor Terestre ale SUA în Europa, care a specificat că
numai prin organizarea unor astfel de exerciţii şi o colaborare eficientă, militarii vor atinge nivelul maxim de
interoperabiltate. Oficialul a menţionat că militarii ame-
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ricani şi moldoveni au avut ce învăţa unii de la alţii şi, în
special, ceea ce ţine de depistarea obiectelor explozibile,
dar şi distrugerea acestora, iar la nivel intercultural, generalul Gronski a avut numai cuvinte de laudă pentru ţara şi
oamenii acestui colţ mioritic.
Сolonelul Eduard Ohladciuc, directorul Marelui Stat
Major al Armatei Naţionale, a precizat că astfel de exerciţii
sunt binevenite pentru militarii Armatei Naţionale cu scopul de a spori nivelul de pregătire a întregului efectiv. Sursa
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citată a ţinut să sublinieze că geniştii noştri sunt apreciaţi ca
specialişti foarte buni atât pe teritoriul naţional, cât şi peste
hotarele ţării, menţionând în context şi despre misiunea celor şapte genişti moldoveni, detaşaţi în Kosovo.
La exerciţiul “Dragoon Pioneer-2017” au participat militari din subdiviziunile de geniu ale Armatei Naţionale şi
Gărzii Naţionale din Carolina de Nord.
Sergent inferior Mihail Şambra
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Pregătire medicală pentru militarii
fără studii în domeniu

M

ilitarii din Armata Naţională au însuşit tehnicile de
acordare a primului ajutor medical în cadrul cursului
„Combat lifesaver”. Aceştia au fost instruiţi de către colegii
americani din Garda Naţională a Carolinei de Nord şi Forţele
Aeriene ale SUA, dislocate în Europa. Scopul seminarului a
fost de a pregăti cadrele militare fără studii în domeniul acordării asistenţei medicale primare, de urgenţă în condiţiile de
câmp şi situaţii excepţionale.
Potrivit şefului serviciului medico-militar al Ministerului
Apărării, locotenent-colonelul medic Ivan Petcov, cei 20 de
subofiţeri şi ofiţeri înscrişi la curs au luat lecţii de medicină
de la specialiştii din Forţele Aeriene ale SUA, dislocate în Europa, şi din Garda Naţională a Carolinei de Nord în ce priveşte restabilirea funcţiilor vitale, stoparea hemoragiei, aplicarea
bandajelor şi pansamentelor, dar şi evacuarea pacienţilor de pe
câmpul de luptă.
De această dată, de instruire au beneficiat militarii din garnizoana Chişinău, din diferite unităţi militare. Cei din Batalionul cu Destinaţie Specială nu sunt la primul curs de acest fel,
având în spate cunoştinţe elementare de acordare a primului
ajutor medical. După finalizarea cu succes a cursului de formare, fiecare participant va putea îndeplini funcţiile de puşcaş
sanitar sau sanitar netitular în mod activ într-o zonă de luptă.
Cu o experienţă de peste 24 de ani de serviciu în armata
americană, participantă în operaţiunea pentru libertate din
Kuweit, sergentul superior Debby Ralston din Garda Naţională
a Carolinei de Nord a venit cu recomandări practice pentru colegii moldoveni. „Noi suntem aici pentru a contribui la dezvoltarea abilităţilor de salvare a vieţilor pe câmpul de luptă, astfel
încât să mărim numărul persoanelor salvate în absenţa unui
medic specialist. Punem accent pe următoarele patru elemente,
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După finalizarea cu succes a cursului de formare, fiecare participant va putea îndeplini
funcţiile de puşcaş sanitar sau sanitar netitular în mod activ într-o zonă de luptă.
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care în limba engleză sunt abreviate cu HABC: hemoragiile, căile aeriene, respiraţia şi circulaţia sangvină”, a subliniat Ralston.
Sergentul superior Hose Llanes, din Forţele Aeriene ale
SUA, călătoreşte în Europa şi Africa, şi identifică lacunele în
medicina militară, ca ulterior, să aducă ţările la un standart
comun de instuire cu cel al Statelor Unite. Cu acelaşi scop a

venit şi în Republica Moldova, să consolideze capacităţile în
domeniul medical.
„Eu sunt cel care a planificat acest curs. Încerc să văd care
sunt carenţele aici, cum putem să lucrăm împreună în cazul
unui incident real. Procedurile pe care le aplicăm sunt aceleaşi,
cu ceva diferenţe. În privinţa gestionării căilor aeriene, la fel ca şi
partea moldovenească, ventilăm rănitul, dar în timp ce moldovenii o fac lateral, noi o facem stând la creştetul pacientului. Dar,
atâta timp, cât a fost salvată viaţa unui om, nu putem spune că
s-a acţionat corect sau greşit”, a menţionat expertul străin.
Participant la curs, locotenentul Ion Cernega din Batalionul 22 de Menţinere a Păcii a recunoscut că respectiva instruire i-a oferit cunoştinţe neştiute şi esenţiale de acordare a primului ajutor medical. „Sunt de părerea că toţi comandanţii de
grupă sunt nevoiţi să posede noţiuni elemenatare din medicină,
ca mai apoi să împărtăşească efectivului din subordine. Cursul
în sine vine să instruiască pe oricare dintre noi, fără studii medicale, să ne descurcăm în condiţiile desfăşurării unor lupte, îndeplinind misiuni terţe, fără a fi asistaţi de un doctor profesionist,
dar salvând vieţi omeneşti”, a conchis ofiţerul Cernega.

Potrivit plutonierului adjutant Ruslan Dabula, în viitor, cu
suportul colegilor americani, conducerea Ministerului Apărării îşi propune formarea unui Centru de instruire medicală în
cadrul Academiei Militare „Alexandru cel Bun”. „În perspectivă, se doreşte avansarea cursului până la opţiunea de a forma
un Centru de perfecţionare şi iniţiere a instructorilor sanitari
netitulari şi paramedici în incinta Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, cu posibilitatea deschiderii filialelor în garnizoanele îndepărtate”, a declarat Dabula.
Cursul de instruire „Acordarea primului ajutor pe câmpul
de luptă”, desfăşurat în iulie curent, face parte din Programul
„Nursing”, lansat în Armata Naţională în anul 2013 cu sprijinul Gărzii Naţionale a Carolinei de Nord.
Căpitan Natalia ANDRONACHI
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Ministerul Apărării va emite legitimaţii
de tip nou veteranilor de război

I

ntroducerea noilor legitimaţii pentru veteranii de război a fost
dezbătută în cadrul unei şedinţe de lucru cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor de veterani ai conflictului armat de
pe Nistru, ai Ministerelor Finanţelor şi Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Întreprinderii de Stat Centrul
Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” şi a consilierului
prim-ministrului, Ion Coropcean. S-a discutat pe larg realizarea
deciziei Consiliului Naţional referitoare la problemele participanţilor la conflictele armate.
În consecinţă, punerea în circulaţie a actelor reînnoite îi
revine Ministerului Apărării. Pentru a deveni posesori de
document, veteranii vor fi obligaţi să aducă dovezi comisiei,
special creată în acest sens, care să confirme faptul că au fost
pe câmpul de luptă. Falşii veterani, care doar pretind că au participat în conflicte armate, vor fi lipsiţi de privilegii. Aceştia
vor rămâne fără titlul de veterani şi înlesnirile pe care le aveau
până în prezent.
„Ministerul Apărării este împuternicit să identifice veteranii
de război. Stabilirea acestora se va face pe baza studierii arhivelor,
aflate în posesia instituţiei militare. Se vor lua în calcul şi spusele
martorilor oculari. La propunerea noastră, până a fi emise, legitimaţiile vor trece prin mâinile experţilor în heraldică”, a menţionat şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant
al Armatei Naţionale, generalul de brigadă Igor Cutie.
Sursele oficiale informează că în cele patru luni de ostilităţi din 1992 au luptat peste 27 de mii de moldoveni. Această
cifră însă nu este împărtăşită de preşedinţii asociaţiilor de
veterani, care susţin că, de fapt, numărul participanţilor ar fi
mult mai mic.
Comandanţii de pe timpuri, actualii veterani, consideră
că au fost vreo 13 mii, dar iarăşi, părerile sunt împărţite, dar
nicidecum 27 de mii.
Revoltat de ticăloşenia cu care unii îşi atribuie merite străine, Anatolie Caraman, militar de carieră, preşedintele Asocia-
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ţiei de veterani „Tiras-Tighina”, se întreabă ce drept moral au ei
să recurgă la asemenea fărădelegi. Fiind unul dintre cei plecaţi
în lupte în seara de 3 spre 4 martie şi întors acasă la 1 august,
Caraman s-a pronunţat pentru îndreptarea „nebuniei” neglijate de statul nostru, fiindcă, zice dumnealui: „Această armată
de paraziţi, lipsiţi de bunul simţ, vor să sustragă de pe spatele
ţăranului nostru. După războaie apar eroii. Evident, la sfârşitul
conflictului pentru eliberarea statului nou creat Republica Moldova de sub ocupaţia trupelor ruseşti, s-au conturat mulţi eroi,
peste măsură de mulţi”.
„În 1992, am plecat voluntar în război. Din subdiviziunea
Ministerului de Interne, unde lucram, doar doi am semnat rapoarte. Mare mi-a fost mirarea când m-am întors, aproape toţi
membrii direcţiei s-au declarat participanţi. Da! Unii dintre ei
au mers cu verificări, alţii au repartizat salariile, dar aceasta nu
înseamnă că au luptat cu arma în mână. Iată de ce, noi suntem
de părerea că veterani ar trebui declaraţi doar cei răniţi, care
s-au războit în linia întâi”, a spus preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Credinţă Patriei”, Ghenadie Cosovan.
Până acum, au fost înregistrate cazuri în care le-au fost
retrase legitimaţiile de veteran celor care s-a probat că nu au
luptat în război. Iar acum, la o examinare minuţioasă se pare
că vor rămâne încă mulţi fără legitimaţia de veteran.
Potrivit legii, veteranii de război primesc lunar o
îndemnizație în valoare de o sută de lei şi alte înlesniri, printre
care dreptul de a merge gratuit în transportul public şi facilităţi
la achitarea impozitului pe venit.
La moment, sunt înregistraţi circa 35 de mii de veterani
de război. Cei mai mulţi dintre ei, peste 27 de mii, au luptat în
războiul de pe Nistru şi peste opt mii, în conflictul din Afganistan, iar aproximativ o mie care au luptat în cel de-al Doilea
Război Mondial.
Căpitan Natalia ANDRONACHI
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Închinare Marelui Domnitor

Militarii taberei militare permanente au comemorat aniversarea a 513-a de la trecerea
la cele veşnice a Marelui Domnitor Ştefan cel Mare şi Sfânt
Creştinii ortodocşi au comemorat 513 ani de la trecerea la cele veşnice a marelui nostru voievod Ştefan cel
Mare şi Sfânt. Cu acest prilej, în paraclisul cu hramul „Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”
de pe teritoriul taberei militare permanente nr. 142 s-a desfăşurat un tedeum de pomenire.

S

erviciul divin a fost oficiat de către un sobor de preoţi în frunte cu
părintele Corneliu Dobrogeanu, preşedintele Sectorului Sinodal
Activitate Pastorală în Ministerul Apărării. Făcând o scurtă trecere în
revistă a importanţei marelui voievod pentru spiritualitatea creştin-ortodoxă, părintele a menţionat că multe din succesele lui Ştefan cel Mare
şi Sfânt se datorează nu doar tacticii şi strategiei folosite, dar şi postului,
şi rugăciunii. În context a amintit de obiceiul domnitorului ca după fiecare luptă să ridice o biserică, cât şi de a nu se porni în luptă fără a citi
Psaltirea în genunchi din scoarţă în scoarţă.
În adresarea sa către cei prezenţi, dânsul a reiterat importanţa colaborării dintre Biserica Ortodoxă din Moldova şi Ministerul Apărării.
În aceeaşi ordine de idei, s-a referit la importanţa unei educaţii moralspirituale sănătoase a militarilor. Acest lucru are o mai mare pondere
atunci când vorbim despre efectivul în termen care este mult mai vulnerabil şi care poate admite unele abateri de la regulamentele militare.
Rolul preotului în colectivul militar, conform preşedintelui sectorului
sinodal, este de a contribui la o mai bună disciplină, un climat moralpsihologic adecvat, preotului revenindu-i şi misiunea de a fi alături de
ei în situaţii dificile, să aibă cui împărtăşi problemele ce-i apăsă.
„Fiecare dintre noi are necesitatea de a se confesa altcuiva când are
o problemă, dar ştim că deseori nu e privit cu cei mai buni ochi când un
militar spune despre fapta nedemnă a altuia. Prin statutul său, preotul
nu poate divulga taina mărturisirii şi militarul poate fi sigur că ea va fi
una confidenţială. În acest caz, preotului militar îi revine şi un rol de intermediere a relaţiei conflictuale apărute între militari. Şi anume graţie
intervenţiei prompte a preotului, pot fi evitate anumite consecinţe”, a
reiterat părintele Corneliu.
Prezent la eveniment, colonelul Eduard Ohladciuc, directorul Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, a specificat că domnitorul Ştefan
cel Mare şi Sfânt pentru militarii moldoveni constituie nu doar un mo-

del de sanctitate, dar este apreciat şi din punct de vedere al tacticilor şi
strategiilor de luptă ce le folosea în lupta cu inamicii. Graţie deciziilor
prompte şi calculate luate de domnitorul moldovean a fost posibilă obţinerea unor rezultate remarcabile cu resurse minime. Directorul Marelui Stat Major a mulţumit, folosindu-se de prilej, pentru colaborarea
ce o are Armata Naţională cu preoţii militari, precizând că feţele bisericeşti sunt foarte receptive atunci când e vorba pentru a-şi aduce aportul
la educaţia tinerei generaţii. Populaţia Republicii Moldova, fiind una
preponderent ortodoxă, acordă o atenţie foarte mare relaţiei sale cu biserica strămoşească. Conform dumnealui, din cele mai vechi timpuri
pământenii noştri mureau pentru ţară şi biserică. Colonelul Ohladciuc
a apreciat colaborarea dintre biserică şi armată ca una primordială şi în
special în ceea ce ţine de capitolul întăririi disciplinei militare şi educaţiei în spiritul moralei ortodoxe şi valorilor strămoşeşti.
La rândul său, colonelul Andrian Balan, comandantul Batalionului
de gardă şi şeful taberei militare permanente nr.142, a precizat că preoţii militari sunt nişte oaspeţi frecvenţi în rândurile militarilor. Mai mult
chiar, este stabilit un contact foarte strâns cu militarii, preoţii venind cu
asistenţă moral-spirituală ori de câte ori este nevoie. Calificând armata
şi biserica drept instituţii care îşi aduc un aport considerabil, Balan a accentuat necesitatea colaborării Bisericii Ortodoxe cu Armata Naţională
în promovarea tradiţiilor militare şi educaţia tinerei generaţii.
La final, părintele Corneliu Dobrogeanu a dăruit paraclisului cu
hramul „Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt” două
sfeşnice din partea preoţilor militari.
Este de menţionat că, paraclisul militar cu hramul „Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt” din incinta Batalionului de gardă a fost deschis la 12 decembrie 2014 cu suportul preoţilor militari şi a
conducerii unităţii militare, sfinţirea acestuia fiind oficiată de Înalt Prea
Sfinţitul Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove.
Sergent inferior Mihail Şambra
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„În situaţii grele specifice frontului, am
stat în mijlocul luptătorilor, făcând rugăciuni
şi încurajându-i să stea neclintiţi la posturi,
făcându-şi datoria”.

Alexei Mateevici –
preot militar
Cariera militară a celui care e cunoscut, în primul
rând, ca poet, autor al renumitei poezii „Limba noastră”,
devenită imnul de stat al Republicii Moldova, începe
la 16 septembrie 1915, când porneşte pe un nou şi
inedit drum al vieţii sale: devine preot
în armata rusă. Asta în contextul,
când de peste un secol baştina sa,
Basarabia, se afla în componenţa
Imperiului Rus.
Surse demne de încredere
mărturisesc că Mateevici s-a
încadrat în armată nu din obligaţie,
ci dintr-un sentiment de profund
patriotism, dintr-o pornire din sine.
Lucru, confirmat într-o impresionantă
mărturisire făcută într-o scrisoare din
24 iulie 1917, prin care îşi exprima
dorinţa de a rămâne pe front până la
sfârşit. Or, funcţia de preot şi profesor
la Seminarul Teologic din Chişinău
îi oferea posibilitatea de a se afla în
afara pericolului, dar conştiinţa îi dicta
că trebuie să fie unde e mai greu,
unde ostaşii mobilizaţi, cu sau fără
voia lor, sufereau inimaginabilele orori
ale războiului, fiecare aşteptând de la
pastorul lor un sfat, o binecuvântare,
o alinare a suferinţelor trupeşti şi
sufleteşti.
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În toamna lui 1915, Mateevici se afla pe frontul din
Galiţia (Ucraina de Vest), aflată atunci în componenţa
Imperiului Austro-Ungar. Dar aproape nimic nu se cunoaşte despre activitatea sa într-o zonă de aprige şi cumplite confruntări, căci are loc una dintre cele mai mari
bătălii pe Frontul de Est ruso-austro-german, cunoscută
în istoria primului război mondial ca „ofensiva lui Brusilov” (general rus – n.a.).
La 15 august 1916, în război intră România de partea Antantei (din care făceau parte Franţa, Anglia, Rusia, Italia ş.a.) contra Austro-Ungariei, căreia i se alătură
Germania.
Hazardul războiului, care deseori e schimbător, inclusiv în cadrul evenimentului în cauză, fac ca în Moldova de peste Prut să se deschidă Frontul Român, alături de
armata română încadrându-se şi cea rusă.
Anumite izvoare susţin că Mateevici cere să fie trimis
acolo, unde, tot ca preot militar, e încadrat în brigada 71
rusă de artilerie pe sectorul Tecuci-Mărăşeşti. Motivul a
fost faptul, că războiul României „de reântregire naţională” a provocat în sufletul lui Mateevici nu numai bucurie,
ci şi necesitatea de a lua atitudine. A fost o idee curajoasă,
naţional-patriotică de a solicita superiorilor săi militari
să i se aprobe încadrarea într-o unitate de luptă efectiv
pe front. După repetate cereri verbale şi scrise şefilor săi
militari şi religioşi direcţi, solicitarea îi este satisfăcută.
Sorţii au făcut ca poetul să nimerească în vâltoarea
gradioasei bătălii de la Mărăşeşti (24 iulie – 6 august
1917), care prin viziunea forţelor angajate şi consecinţe
să fie apreciată de mari analişti militari ca „a 19-a bătălie
decisivă din istoria lumii”.
Mateevici e sfătuit să se întoarcă imediat de pe front
la ai săi acasă, pentru că au mare nevoie de el. Mateevici
răspunde într-o scrisoare: „La război am plecat din Chişinău, unde puteam să rămân... Tare aş vrea să mă liniştesc
şi să fiu cu voi! Dar cât timp se lungeşte războiul, prefer să
fiu în Chişinău ca oaspete!”
Mai multe momente trăite de Mateevici pe front le
aflăm din scrisorile pe care le-a adresat soţiei sale Teodora Borisovna Novitschi, cu care s-a căsătorit în 1914,
unor prieteni apropiaţi, cât şi din o dare de seamă întocmită pe front de şeful religios al lui Mateevici către
eşalonul superior. Iată unele din ele: „M-am dus să oficiez un serviciu religios într-o zonă a frontului. Cad obuze
în apropiere şi se aud salve de mitraliere. Un aeroplan a
aruncat bombe, aflând ulterior că din cauza lor au murit
câţiva soldaţi şi mai mulţi cai”.
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La război am plecat din Chişinău, unde puteam
să rămân... Tare aş vrea să mă liniştesc şi să fiu
cu voi! Dar cât timp se lungeşte războiul, prefer
să fiu în Chişinău ca oaspete!

„În situaţii grele specifice frontului, am stat în mijlocul
luptătorilor, făcând rugăciuni şi încurajându-i să stea neclintiţi la posturi, făcându-şi datoria”.
„Pe timpul unei aprige încleştări de la Mărăşeşti, cu
arma atârnată de după gât şi cu icoana în mână, am binecuvântat şi îmbărbătat pe luptătorii mei”.
„M-am deplasat la un post de prim ajutor, unde am
stat de vorbă cu răniţii, i-am spovedit şi i-am împărtăşit
pe unii din ei, urându-le tuturor sănătate şi bucurii”.
„Şi pe front ca şi acasă viaţa religioasă e aproape aceeaşi. Stăm cu Crucea şi cu Icoana în mâini, facem rugăciuni, îi binecuvântăm pe cei cu care ne-am înfrăţit întru
credinţă şi Bunul Dumnezeu, iar atunci când suntem nevoiţi să ne despărţim vremelnic de bunii noştri creştini, le
spunem cam aceleaşi cuvinte: Doamne, ajută! Cu Dumnezeu înainte! Să ne apere şi ocrotească Sfânta Cruce!”
Şi aceste consolări şi îndemnuri sunt făcute în nişte
împrejurări deloc prielnice – Revoluţia din Februarie în
Rusia, agitaţia antirăzboinică bolşevică provoacă în armata rusă haos, debandadă, nesupunere şi chiar răfuieli
cu ofiţerii, părăsirea samavolnică a poziţiilor etc. Nu e
greu să ne închipuim, la ce riscuri se expunea Mateevici,
poate chiar punându-şi în pericol viaţa.
Anume pe front, după câţiva ani de tăcere totală, Mateevici revine la creaţia poetică, şi într-un timp record
scrie la Mărăşeşti un nou ciclu de poezii. Revelatoare
sunt cele inspirate din tragediile războiului („Văd prăbuşirea”, „Deasupra târgului Bârlad”) şi „Cântec de leagăn”, „Basarabenilor”, „Unora”, „Frunza nucului”, „Pietre
vechi”, „Atâtea chipuri”, „La noul Neamţ”. Traducere din
rusă „Poetului” de A. Puşkin, „Zâna” de M. Gorki, „Zadarnic artiste” de A. Tolstoi. Conform unei presupuneri,
Mateevici s-a îmbolnăvit de tifos, iar asistenţa sanitară
precară în armata rusă îi facilitează moartea. Agonizează
un timp la un spital din Tecuci şi se stinge din viaţă la
un spital militar din Chişinău, la 13 august 1917, având
doar 29 ani.
Aureliu Benu
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Leclerc
monstrul de fier
al francezilor
Tancul francez AMX 56 Leclerc este un tanc principal de luptă francez construit de GIAT, acum Nexter
în Franţa. Tancul a primit numele generalului Philippe Leclerc care a participat la eliberarea Parisului în
fruntea Diviziei a 2-a Blindate a Franţei Libere în cel de-al Doilea Război Mondial.
Tancul se produce din 1991, intrând în serviciu în 1992. Preţul unui tanc în anul 2011
era de 9,3 milioane €, fiind cel mai scump tanc din istorie.
Este un tanc greu, care a permis înlocuirea vechiului tip de tanc, AMX-30
Proiectare şi dezvoltare
În anii 1970, armata franceză a conştientizat deficienţele
tancului aflat în dotarea armatei franceze, AMX-30 B2, ceea
ce a dus la întocmirea unui caiet de sarcini pentru proiectarea
unui tanc principal de luptă. S-a luat în considerare achiziţionarea unor tancuri de fabricaţie străină, cum ar fi tancurile
M1 Abrams american, tancul german Leopard 2 sau cel israelian Merkava, dar ideea a fost respinsă. În mod similar, în
1979, un program de colaborare Germania Federală cu privire
la construirea unui tanc pe baza tancului german Leopard 2 a
eşuat. A rămas doar soluţia construirii unui model naţional,
pentru care cercetările au fost demarate.
Spre deosebire de alte programe din occident, s-a pus accentul pe o protecţie mai degrabă activă decât pasivă, pentru
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a limita masa finală a tancului. Mobilitatea, care facilitează
eschivarea şi sistemul de conducere al focului au fost rezolvate deosebit de elegant. În 1986, tancul în proiectare a primit
numele Leclerc şi s-a anunţat obiectivul de a se construi 1.500
bucăţi pentru a înlocui cele 1.200 tancuri AMX-30 şi relicvele
AMX-13 aflate încă în serviciu.
Confruntându-se cu superioritatea numerică a tancurilor
Pactului de la Varşovia, care era adversarul de referinţă, un
regiment de tancuri Leclerc trebuia să fie echivalent cu trei regimente de T–80 sau 6 de T-72. Odată cu sfârşitul Războiului
Rece, s-a redus semnificativ numărul de regimente de tancuri,
de la 17 în 1988 la 6 în 2001, cu obiectivul ca în 2002 să se
livreze armatei 406 tancuri Leclerc.
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Dificultăţi tehnice
În anul 2003 doar 23 de tancuri au fost acceptate de către
DGA, iniţial fiind prevăzute 45. În anul următor, 2004, au fost
livrate doar 12 tancuri în loc de 45 planificate.
Aceste întârzieri au dus nu numai la mişcările sociale din
concernul Giat, dar, de asemenea din cauza refuzului DGA de
a recepţiona tancurile livrate din cauza unor defecte de calitate (acestea includeau probleme la turelă, din cauză că rotirea
turelei punea probleme de securitate şi de asemenea erau probleme la vizorul camerei termice).
La sfârşitul anului 2005 au intrat în producţie 96 de tancuri, iar în 2007, la sfârşitul lunii noiembrie, nu au mai rămas
decât 8 tancuri de livrat.
Şenilele, denumite V2, permiteau o reducere a masei tancului de ordinul a 800 kg, dar care faţă de şenilele clasice de
oţel se uzau rapid, fiind înlocuite mai târziu la ultima tranşă
de tancuri livrate cu şenile tip V5 cu miez de oţel.
Au fost de asemenea probleme şi cu etanşeitatea periscoapelor (~ 8.000 € fiecare), fabricate în Republica Cehă şi Republica Populară Chineză, în timp ce cele construite în China au
trecut testele, cele fabricate în Cehia - nu.
Disponibilitatea tancurilor Leclerc era inferioară în 2005
(40%) faţă de 2004 (60%) în parte din cauza problemelor electronice, a frânelor cu ceramică şi a funcţionării turelei.

Armament
Tun
Arma principală a Tancului Leclerc este tunul Giat (Nexter) CN120-26 de 120mm cu ţeavă lisă.
Acest tun poate să tragă cu aceleaşi proiectile de 120mm
ca şi standardul NATO tancul Leopard 2 german şi tancul
american M1 Abrams, dar în practică este dotat doar cu muniţie de producţie franceză. Ţeava tunului este izolată cu un
manşon termic şi este dotată cu un sistem automat de evacuare a gazelor arse cu aer comprimat în loc de ejector de gaze,
ca de obicei. Leclerc are de asemenea un sistem unic de încărcare automată a proiectilelor, care a fost conceput special
pentru acest tanc, astfel reducând echipajul la trei persoane,
prin eliminarea încărcătorului. Turela tancului Leclerc a fost
proiectată în jurul sistemului de auto-încărcare, în scopul de a
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evita problemele frecvente la alte tancuri cu sistem automat de
încărcare. Autoîncărcătorul de pe Leclerc are 500 kg, permite
o cadenţă de 12 focuri pe minut, 22 proiectile fiind gata de
utilizare; se pot folosi până la şase tipuri diferite de muniţie,
deşi la fel ca majoritatea sistemelor de autoîncărcare, odată ce
proiectilul a fost încărcat, nu se mai poate opta pentru alt tip.
Încărcătorul automat a permis ca turela să fie remarcabil de
mică, suprafaţa sa anterioară fiind de 1,6 m2, cu 0,5 m2 mai
mică decât la Leopard 2.
Cele mai frecvente tipuri de proiectile folosite sunt proiectilele perforante „săgeată” sau APFSDS (Armoured Piercing
Fin-Stabilised Discarding Sabot - proiectil perforant subcalibru stabilizat cu ampenaje, cu sabot / manşon detaşabil), cu
un miez de tungsten şi proiectilele antitanc cumulative HEAT,
fiind pregătite alte 18 proiectile pentru reîncărcarea tunului.
Un tanc Leclerc poate să tragă din mers la o viteză de 50
km/h asupra unei ţinte aflate la 4.000 de metri. Lungimea tunului este mai mare decât la celelalte tunuri de pe tancurile
din generaţia sa, ca urmare viteza proiectilului la gura ţevii
este mai mare.

Armament secundar
Leclerc este echipat cu o mitralieră coaxială (jumelată) de
12,7 mm şi o mitralieră telecomandată 7,62mm, în timp ce
cele mai multe tancuri NATO folosesc mitralieră de 7,62mm
atât ca mitralieră coaxială, cât şi ca mitralieră montată pe tanc,
în exterior. Excepţie face tancul american M1 Abrams, care
are două mitraliere montate pe tanc: una de 7,62mm şi alta
12,7 mm, mitraliera coaxială fiind de 7,62mm.

Protecţie
Leclerc este dotat cu sistem de protecţie GALIX de la GIAT
ce constă din 7+7 tuburi lansatoare de 80mm (pe o parte şi pe
alta a tancului). Aceste tuburi lansatoare pot lansa:
• grenade fumigene
• capcane infraroşii
• grenade antipersonal.
Pe corpul tancului care este sudat, se pot fixa în exterior
cu şuruburi module de blindaje, astfel se asigură mai târziu
posibilitatea fixării unor noi tipuri de blindaje. În anii 1970,
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armata franceză a renunţat la utilizarea
blindajului Chobham pe tancurile sale,
în locul acestuia folosind plăci de oţel cu
mici găuri. Mai târziu, în 2001, au folosit
blindaj din aliaj de titan şi wolfram utilizate şi la tancurile germane.
Tancul poate fi dotat şi cu sistem
KBCM care semnalizează razele laser (de
la sistemul de ochire al unui alt tanc) şi cu
detector de raze infraroşii (care detectează căldura provenită de la motoarele vehiculelor sau de la ţeava caldă).
Tancul mai are un sistem pasiv de protecţie care constă în faptul că se poate opri
motorul cu pistoane, cu turbina diesel
funcţionând în continuare, astfel emisia
de căldură a tancului se reduce la minimă. Turbina produce o putere de 8 kW, cu
care asigură alimentarea cu energie electrică a sistemului de conducere a focului
şi asigură pornirea rapidă a motorului cu
pistoane.

Mobilitatea tancului Leclerc este
asigurată de motorul diesel V8X de
mare presiune cu o capacitate de 1100
KW (1500 CP), respectiv un moment
de 4500 Nm, combinat cu turbina diesel de 8 kW, fabricat de SACM. Viteza
maximă a tancului este de 71 km/h, iar
autonomia de 450 km(550 km cu rezervor suplimentar). În cazul variantei
tropicalizate pentru Emirat de Arabe
Unite, această valoare este de 500 km
(610 km). Combinaţia motor-turbină
poate accelera tancul de la 0 la 32 km/h
în cinci secunde.
Viteza mare a tancului este asigurată de galeţii şi şenilele din aliaj de aluminiu cu elemente din material plastic.
Şenilele au pe ele cauciuc vulcanizat,
care reduce frecarea şi zgomotul. Cu
toate acestea, şenilele cauciucate s-au
dovedit a fi sensibile, şi se vor înlocui
în viitor.
Tancul are suspensie hidraulică cu
masă şi volum mai mic faţă de bare de
torsiune folosite convenţional, astfel că
stabilizatorul tunului nu trebuie să fie
foarte performant.

Echipare
Sistemul de management al focului
Ultimele 96 bucăţi AMX XL Leclerc
sunt echipate cu sisteme ICONE TIS de
management al luptei cu sistem de comunicaţii digital, care integrează date de la
alte tancuri şi datele de la niveluri superioare de comandă.
Sistemul de control digital al focului
poate fi acţionat în mod independent de
către ochitor sau comandant, şi oferă în timp real imagini integrate de la toţi senzorii şi vizoarele celorlalte tancuri, inclusiv vizorul stabilizat SAVAN 20 al ochitorului, dezvoltat de SAGEM.

Vizoare, periscoape
Începând cu anul 2009, toate tancurile Leclerc în serviciu
(S2 şi SXXI) au vizoare ICONE BMS.
Ochitorul tancului Leclerc dispune de un vizor cu amplificator de lumină (amplifică lumina lunii şi stelelor) HL-60 de
la SAGEM, care asigură ziua o mărire a imaginii de x3,3 şi
x10 (x14 în cazul versiunii fabricate Emiratelor Arabe Unite).
Amplificatorul termic de noapte oferă măriri de x3, x6, x10
şi x20. Nu sunt montate periscoape de urgenţă sau auxiliare.
Telemetrul laser este de tipul YAG,cu lungimea de undă de
1,06 µm.
Comandantul tancului poate observa împrejurimile prin
7 periscoape şi prin vizorul panoramic HL-70, cu mărire în
trepte de x2,5 şi x10, iar cel de noapte o mărire de x2,5. Combinaţia de vizoare ale ochitorului şi comandantului cu vederea
panoramică oferă tancului facilităţi în luptă.
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Echipare pentru lupta
urbană
Este vorba de Setul AZUR (Action
en Zone Urbaine) - pentru lupte urba-

ne, care cuprinde:
• o mitralieră telecomandată AANF1;
• un sistem de semnalizare pentru recunoaşterea tancurilor proprii;
• un catarg optronic pentru observarea panoramică a împrejurimilor;
• trenul de rulare este protejat de armură reactivă pentru
a contracara astfel de ameninţăriile din partea rachetelor de
infanterie antitanc;
• compartimentul motorului este înconjurat de ecrane anti-rachetă;
• climatizare împotriva lichidelor aprinse;
• 4 compartimente multifuncţionale detaşabile;
• Comunicaţie fără fir cu o capacitate de până la 200 m cu
persoane care sunt în exteriorul tancului.

Utilizatori
Conform datelor existente, dispune de 406 astfel de tancuri Franţa, iar de altele 388 – Emiratele Arabe Unite.
Sursa: wikipedia.org
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