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,, … Jur credinţă Republicii
Moldova şi poporului ei.
Jur să-mi apăr Patria chiar
şi cu preţul propriei vieţi,
să respect legile Republicii
Moldova şi regulamentele
militare”.

Un

nou început pentru studenţii anului I ai Academiei Militare a Forţelor Armate ,,Alexandru cel Bun”
care au depus de curând, jurământul militar în cadrul unei
ceremonii, desfăşurate la sediul instituţiei. Emoţiile nu au
ezitat să apară pe chipul tinerilor, care cu arma la braţ, în
faţa părinţilor, rudelor şi a conducerii Armatei Naţionale,
au jurat credinţă Patrie şi au dat naştere unei noi generaţii
de bravi militari.
Prezent la eveniment, ministrul interimar al Apărării
Gheorghe Galbura a felicitat pe cei 55 de studenţi care s-au
alăturat Armatei Naţionale şi au optat pentru o carieră militară.„Dumneavoastră sunteţi viitorul Armatei Naţionale,
promotorii schimbării. Prin urmare, aveţi obligaţia şi responsabilitatea, în cei trei ani de studii, să fiţi perseverenţi, să
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investiţi în cunoştinţe și să înţelegeţi că viitorul aparţine celor
buni la carte. Pentru că numai un corp de ofiţeri bine instruit poate consolida o armată modernă, adaptată exigenţelor
existente în prezent”, a spus Gheorghe Galbura.
Potrivit comandantului-rector al Academiei Militare
„Alexandru cel Bun”, colonelul Sergiu Plop, în anul de studii 2017-2018, în instituţia de învăţământ au fost admişi 55
de tineri, dintre care 15 fete, la specialităţile infanterie, artilerie şi transmisiuni.
Studenţii Academiei au urmat, în luna august curent,
un curs de integrare militară, în cadrul căruia au studiat regulamentele militare, instrucţia de front, pregătirea tactică
şi la final, au executat trageri la Baza de instruire a Armatei
Naţionale Bulboaca.
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Credinţă ţării şi poporului
Tinerii studenţi ai Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
au jurat credinţă în faţa oficialităţilor şi rudelor,
prezenţi la ceremonia depunerii jurământului militar

Justificările tinerilor în alegerea carierei militare diferă
foarte mult de la persoană la persoană. O mare parte din
studenţi îşi propun să devină militari graţie stabilităţii profesionale şi financiare, dar sunt şi din categoria care prin
dinastie îmbrăţişează această profesie.
Renata Colesnic este studenta care a optat pentru militărie la imboldul bunelului său, care și-a consacrat o mare
parte din viață Armatei Naționale, dar şi pentru a demonstra că femeia nu este cu nimic inferioară bărbatului. ,,Am
dorit să demonstrez mie în primul rând, familiei mele şi semenilor, că femeia deţine tărie de caracter, poate să fie un
bun comandant, şi nu în ultimul rând, este capabilă să îndeplinească serviciul militar cot la cot cu bărbatul”, a subliniat
tânăra.
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Fiecare dintre noi avem dorinţe la care aspirăm cu încredere de mici. La fel s-a întâmplat cu studentul Vitalie
Rusu. ,,De mic copil am avut această meserie aproape de suflet, deoarece ţara are nevoie de apărători, ţara are nevoie de
noi, de bărbaţi! Am optat pentru uniforma cu epoleţi pentru
a fi sigur că atâta timp cât reprezint această demnă activitate
de ostaş al neamului, părinţii mei pot să se simtă în siguranţă
şi să doarmă liniştit”.
De notat că studiile la AMFA durează trei ani. Studenţii
militari beneficiază de instruire, cazare, echipament şi alimentare gratuite.
La finalizarea studiilor, absolvenţilor li se acordă gradul
primar al corpului de ofiţeri „locotenent”, permis de conducere
categoria „B”, precum şi loc de serviciu în Armata Naţională.
Ludmila SOLOMON
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Foc în întuneric
Tragerile pe timp de noapte, efectuate de novicii din Batalionul 22
de Menţinere a Păcii au avut statut de reuşită
Practica bate gramatica

D

upă şedinţele teoretice şi instruirea în sălile de curs, tinerii ostaşi din Batalionul 22 de Menţinere a Păcii au trecut
la altă etapă şi anume - instruirea practică. Testul poligonului
pentru fiecare dintre ei este o încercare serioasă. Or, aici îşi
pot demonstra pe deplin de ce sunt în stare, dar şi să-şi testeze
ceea ce au însuşit la şedinţele teoretice.
Testul la care au fost supuşi a fost unul mai puţin obişnuit. Şi asta, deoarece au trebuit să-l execute pe timp de noapte.
Tragerile de luptă pe timp de noapte sunt ceva specific chiar şi
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pentru cei cu experienţă în spate, dar cu atât mai mult pentru
nişte novici. Dar se zice, că greutăţile călesc organismul unei
persoane. Şi acest lucru e valabil şi pentru tinerii ostaşi din
această unitate.
Conform maiorului Ianăc Deli, comandantul Batalionului
22 de Menţinere a Păcii, tinerii ostaşi din compania de instruire iniţială au desfăşurat şedinţe teoretice pentru tragerile de
luptă pe timp de noapte şi tragerile de luptă propriu-zise. Pe
parcursul exerciţiului, accentul s-a pus pe instrucţia focului cu
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studierea detailată a părţilor componente ale armamentului,
regulile de securitate şi antrenarea condiţiilor de executare a
tragerilor la exerciţiile desfăşurate. Sursa citată a specificat că
soldaţii s-au pregătit intensiv, dând dovadă de tărie de caracter
la şedinţele de însuşire a regulilor de securitate, regulilor de
mânuire a armamentului şi alte şedinţe care i-au ajutat la exercitarea sarcinilor în poligon.
Tinerii ostaşi au mărturisit că le-a fost dificil să efectueze
trageri pe timp de noapte, deoarece este foarte greu de fixat
concentraţia şi este ceva neobişnuit pentru ei, reieşind din lipsa de experienţă.
„Doresc să mai executăm astfel de exerciţii, deoarece este
util pentru a avea o pregătire mai bună şi a deveni militar în
deplinul înţeles al acestui cuvânt. Rezultatele au fost bune, însă
pot fi şi mai bune dacă vom avea o pregătire mai intensă”, a
precizat soldat Octavian Cojocari.
Pentru ostaşul Mihai Ungureanu exerciţiul practic a avut
o însemnătate deosebită, deoarece a coincis cu ziua de naştere. ,,După felicitările primite din partea camarazilor, exerciţiul
de tragere de luptă pe timp de noapte a venit să-mi completeze
atmosfera de sărbătoare. Cel mai dificil pentru mine a fost să
ţintesc şi să-mi reţin respiraţia după efectuarea mersului târăş”,
menţionează ostaşul.

În opinia maiorului Deli, rezultatele înregistrate de militari sunt bune, soldaţii au depus toate eforturile pentru îndeplinirea misiunii puse în faţă, demonstrând deprinderi practice necesare pentru executarea tragerilor.Aceasta denotă faptul
că administraţia cursului respectiv a depus un efort colosal la
pregătirea tinerilor soldaţi. Totuşi, crede că activităţile cotidiene multiple sunt o stavilă pentru a efectua astfel de exerciţii
mai frecvent.
Aceasta este prima tragere complexă de luptă din anul
curent pe care Batalionul 22 de menţinere a păcii o execută
pe parcursul nopţii.
Eugenia Roşca
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Zile cu foc pentru artileriştii
Armatei Naţionale
Debutul aplicaţiilor militare din toamnă în Armata Naţională este marcat prin desfăşurarea exerciţiului internaţional „Scutul de Foc”. Participarea artileriştilor la „Scutul de Foc”, devenită deja tradiţie pentru militarii moldoveni şi români, urmăreşte dezvoltarea relaţiilor de cooperare pe domeniul
militar dintre Romania şi Republica Moldova, având în vedere acelaşi interes faţă de stabilitatea şi
securitatea din regiune.

P

entru al treilea an consecutiv, circa 300 de ofiţeri şi subofiţeri din toate subunităţile de artilerie ale Armatei Naţionale s-au antrenat laolată cu un pluton de soldaţi români din
Regimentul 52 artilerie mixtă din Bârlad, în cadrul exerciţiului
„Scutul de Foc 2017”, desfăşurat în perioada 18-22 septembrie
curent, la Baza militară de instruire de la Bulboaca. Conform
scenariului, Batalionul de artilerie a executat misiuni de foc
asupra inamicului în câmpul de ţinte. Militarii au folosit tehnici, tactici si proceduri standard, specifice armei. În timpul
exerciţiului, contingentele participante s-au antrenat la executarea tragerilor de luptă din poziţii de tragere acoperite, precum şi la conducerea maşinilor de luptă şi la trageri de luptă
cu plutoanele şi în cadrul bateriilor mixte.
Exerciţiul a evoluat în patru faze succesive, după cum urmează: deplasarea subunităţilor la Baza militară, închegarea
bateriilor şi admiterea lor la tragere, executarea misiunilor de
foc şi cea de încheiere, redislocarea în punctele de dislocare
permanentă.
Potrivit colonelului Mihail Bucliş, comandantul Comandamentului Forţe Terestre - locţiitor şef Marele Stat Major al
Armatei Naţionale, „Scutul de Foc 2017” are ca obiectiv instruirea comună a subunităţilor de artilerie şi creşterea nivelului de interoperabilitate dintre cele două armate. „Activităţile
de acest fel sunt oportune pentru subunităţile de artilerie ale
armatei, pentru că, cel puţin o dată pe an, artileriştii Armatei Naţionale participă în complex la un exerciţiu de evaluare,
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unde sunt estimate atât pregătirea şi planificarea pentru trageri, cât şi executarea lor nemijlocită. În premieră, la aplicaţia
din acest an, s-au executat trageri cu proiectile fuzante şi au
fost aduşi în echipă cercetaşii înaintaşi”, a concluzionat colonelul Bucliş.
Întrebat dacă există vreo diferenţă de operare între părţile română şi cea moldovenească, maiorul Dumitru Parfeni,
conducătorul exerciţiului internaţional „Scutul de Foc 2017”,
a specificat că procedurile folosite în cadrul antrenamentelor
sunt aceleaşi, doar că rămâne de crescut viteza şi de lucrat la
precizie.
La Baza de Instruire Militară a Armatei Naţionale, în cadrul exerciţiului „Scutul de Foc 2017”, a fost organizată Ziua
Vizitatorilor Distinşi. La eveniment au fost prezenţi Preşedintele Republicii Moldova, Comandantul Suprem al Forţelor
Armate, Igor Dodon, care a venit să se familiarizeze cu capacităţile armatei, dar şi reprezentanţi ai conducerii Armatei
Naţionale şi ataşaţi militari.
Oficialii au participat la un briefing de informare despre
aplicaţiile desfăşurate şi au asistat la o demonstraţie de trageri
din sistemele de artilerie: 2A36, obuzierul M-30, tunul obuzier D-20 şi tunul antitanc MT-12.
Faza întâia a exerciţiului „Scutul de Foc 2017” s-a desfăşurat în luna iulie, în poligonul Smârdan din Romania.
Căpitan Natalia ANDRONACHI
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O echipă - o misiune
la exerciţiul medical Vigorous Warrior ’17

C

omunitatea medico-militară din ţările membre şi partenere NATO a acţionat conform principiului „One teamone-mission-one vision” ( O echipă - o misiune - o viziune), în
cadrul exerciţiului multinaţional „Vigorous Warrior ’17”, desfăşurat în baza navală din Rostock şi în poligonul de instrucţie
Lehnin, Germania.
La exerciţiul cu focus medical, organizat în perioada 4-22
septembrie, de Centrul de Excelenţă NATO pentru Medicina
Militară (MILMED COE), au participat în jur de o mie de militari şi civili din 27 de ţări.
Republica Moldova a fost invitată în premieră la acest eveniment. Ţara noastră a fost reprezentată de către locotenentcolonelul-medic Ivan Petcov, şeful Serviciului medico-militar
al Ministerului Apărării şi locotenent-colonelul-medic Andrei
Marfin, şeful Centrului Consultativ-Diagnostic, care au mers
în Germania pe post de observatori.
Scopul „Vigorous Warrior” constă în instruirea în comun
şi evaluarea interoperabilităţii, precum şi a capacităţii de manevră tactică, inclusiv redislocarea formaţiunilor medicale de
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nivel ROL2 Framework Nation Concept. În acelaşi timp, se urmăreşte capacitatea de răspuns la un număr mare de victime,
ca urmare a unei operaţii militare, interacţiunea dintre entităţile medicale militare şi civile, naţionale, multinaţionale şi de
drept privat, cu accent pe cooperarea civil-militară, evaluarea
continuităţii asigurării asistenţei medicale pe întreg lanţul de
evacuare, precum şi evaluarea capacităţii de răspuns în cazul
unui incident biologic cu declanşarea unei epidemii.
Exerciţiul se bucură de o bună reputaţie, iar acest fapt se
datorează standardelor ridicate ale alianţei nord-atlantice. De
această dată, organizatorii au ţinut cont şi de necesităţile individuale ale naţiunilor participante, dar şi de factorii interesaţi.
La ediţia din acest an, accentul s-a pus pe invocarea clauzei
de apărare reciprocă ca urmare a unui război clasic, stipulată
în Articolul 5 al Tratatului de la Washington. Au fost instalate
cinci formaţiuni medicale ROL2 şi două ROL1, care au fost
susţinute de cinci aeronave militare, trei elicoptere, o navă de
tip fregată, unsprezece ambulanţe, laboratoare biologice şi o
unitate de decontaminare CBRN din România.
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Scopul „Vigorous Warrior” constă în instruirea
în comun şi evaluarea interoperabilităţii,
precum şi a capacităţii de manevră tactică,
inclusiv redislocarea formaţiunilor medicale
de nivel ROL2 Framework Nation Concept

- o viziune

Personalul medical militar s-a confruntat zile bune cu
un număr mare de „pacienţi” care au suferit diverse traume
şi leziuni corporale. Rolul victimelor a fost jucat de militarii
nemţi şi români.
Echipajul CBRN al IGSU din Romania a avut de îndeplinit misiuni de cercetare, identificare, analiză şi decontaminare
CBRN în portul militar din Rostock. Misiunea din Rostock
a constat în gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de
o contaminare biologică la bordul unei nave militare. Potrivit scenariului, în ambarcaţiune se aflau mai multe persoane
contaminate, care au necesitat îngrijiri medicale. Specialiştii
CBRN, alături de echipajul de recunoaştere slovac şi unitatea
de spitalizare a cehilor au preluat victimele de pe vas, folosind
izoleta pentru transportul pacienţilor contaminaţi. Decontaminarea a fost asigurată de echipa României pe tot parcursul
misiunii. După preluarea victimei, echipajele medicale italiene
au transportat-o la spitalul cehilor, destinat pacienţilor contaminaţi biologic. În cele din urmă, victima a fost transferată
cu ajutorul unui elicopter în poligonul din Lehnin, unde erau
dislocate spitalele militare. O altă misiune a echipei CBRN România a fost desfăşurată la centrul de instruire Lehnin, având
ca scenariu explozia unor substanţe chimice.
La una dintre şedinţele cu participarea delegaţiilor militare
ale României, SUA, Ungariei şi Republicii Moldova, organizată
în perioada exerciţiului, a fost discutată importanţa participării medicilor moldoveni la exerciţiul multinaţional „Vigorous
Warrior 2019”, dar şi la conferinţele de planificare, cu un grup
de 24 de persoane din diferite unităţi militare, în scopul dezvoltării parteneriatului de cooperare în domeniul medicinii
militare, schimb de experienţă şi instruirea efectivului medical
din Armata Naţională.
În cadrul întrevederilor moldo-ungare, colonelul-medic Peter Vekszler, coordonator pe proiecte medicale NATO a vorbit
despre asigurarea Armatei Naţionale cu mijloace materiale medicale conform STANAG-ului, acordate de NATO în suma de
circa 700.000$, care urmează să fie realizat în timpul apropiat.
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Căpitan Jason Mommaerts, reprezentantul SUA în Europa,
coordonator responsabil pe proiectele de parteneriat cu ţările
PfP, s-a interesat de necesităţile Armatei Naţionale a Republicii
Moldova. Prin urmare, s-a ajuns la concluzia că este indispensabilă reluarea cursului de acordare a ajutorului medical primar şi pregătirea instructurilor în cadrul Combat Lifesaver.
La fel de interesat de cum vor evolua lucrurile pe segmentul
medical s-a arătat şi doctorul Arunas Ziginskas din Lituania,
care şi-a exprimat susţinerea de mai departe în ceea ce priveşte instruirea efectivului medico-militar al Armatei Naţionale
(medici, felceri şi instructori sanitari) la Centrul de excelenţă
în medicina militară din oraşul Kaunas, Lituania.
„Vigorous Warrior” este o oportunitate unică de a aduna la
un loc toată experienţa personalului şi a unităţilor participante
într-un proces colectiv de însuşire a celor mai bune practici.
Exerciţiul se află la a patra ediţie şi se desfăşoară o dată
la doi ani. Primul din serie, a avut loc în 2011, în Ungaria. În
2013, medicii militari s-au întâlnit în Germania, iar în 2015, în
Cehia. Romania va fi gazda următorului exerciţiu „Vigorous
Warrior ’19”.
Căpitan Natalia ANDRONACHI
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Pregătiţi pentru
a promova pacea
Alţi şaptesprezece ofiţeri ai Armatei Naţionale au şanse reale
să meargă în operaţiuni de menţinere a păcii sub egida ONU

Un

grup de ofiţeri ai Armatei Naţionale a participat în
perioada 11-29 septembrie curent la cursul de pregătire a observatorilor militari pentru operaţiuni de menţinere
a păcii sub egida ONU.
Potrivit locotenent-colonelului Ion Cozma, şeful Centrului de Perfecţionare Continuă al Academiei Militare a Forţelor
Armate „Alexandru cel Bun”, subdiviziune responsabilă de
organizarea şi desfăşurarea cursului, pregătirea acestora s-a
desfăşurat în două module – instruire teoretică şi exerciţiu
practic.
Locotenent-colonelul Cozma a specificat că în cadrul cursului, militarii studiază structura ONU şi documentele care
reglementează activitatea acesteia, obiectivele strategice şi militare ale misiunii ONU, aspectele legale, de securitate, sănătate
şi siguranţă, dar şi comunicarea cu mass-media. Etapa practică,
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Militarii au fost supuşi provocărilor
cel mai des întâlnite în operaţiunile de
menţinere a păcii, iar aceştia au trebuit
să respecte principiul pe care se bazează
orice misiune ONU – imparţialitatea.

care se desfăşoară la Baza militară de instruire de la Bulboaca,
se axează pe un exerciţiu cu o durată de 36 de ore şi are la bază
un scenariu fictiv al unei operaţiuni de menţinere a păcii, în
cadrul căruia ofiţerii aplică cunoştinţele obţinute la şedinţele
teoretice. Prin urmare, o ţară imaginară a fost cuprinsă de un
război civil. În baza unui mandat emis de ONU a fost instituită
o operaţiune de menţinere a păcii. Efectivul a fost împărţit în
două echipe şi fiecare echipă a avut aria sa de responsabilitate.
Observatorii au avut de efectuat patrule combinate pe maşini
şi pe jos, pentru a stabili dacă părţile implicate în conflict
respectă acordul de pace fictiv şi plus la aceasta au mai
primit alte misiuni adiţionale.
Pe durata exerciţiului, efectivul a fost rotit în
aşa fel ca fiecare participant să ocupe funcţiile:
de şef de echipă, ofiţer de serviciu, şef J1, şef J2,
şef J3, şef de patrulă şi membru de patrulă.
Militarii au fost supuşi provocărilor cel mai
des întâlnite în operaţiunile de menţinere a păcii,
iar aceştia au trebuit să respecte principiul pe care
se bazează orice misiune ONU – imparţialitatea.
Pentru îmbunătăţirea programului practic, la curs au
fost invitaţi în calitate de instructori ofiţeri ai Armatei Naţionale, care deţin o experienţă bogată de pe urma participării în
misiunile de pacificare ONU în Africa şi în zona de securitate a Republicii Moldova. Instructorii au monitorizat prestaţia
cursanţilor, iar zilnic le-au fost menţionate punctele slabe şi
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cele forte ale muncii lor. Printre aceştia
este şi căpitanul Andrei Adomniţa,
recent întors din Republica Centrafricană. „Sunt aici ca să împărtăşesc
din activitatea mea în zona de securitate a ţării şi în Republica Centraficană ofiţerilor noştri, potenţiali
observatori militari. Încerc să redau
cât mai aproape de realitate incidentele
pe care le-am întâlnit în misiune, astfel încât
militarii înscrişi la curs să fie familiarizaţi cu ce ar putea să se
confrunte în ariile de responsabilitate”, a menţionat căpitanul
Adomniţa.
La curs s-au înscris şi două femei militar, fapt ce confirmă spusele generalului de brigadă Igor Cutie, când acesta l-a
informat, în luna iulie a acestui an, pe Jean-Pierre Lacroix,
adjunctul Secretarului General ONU pentru operaţiuni de
menţinere a păcii că ţara noastră intenţionează să intensifice
participarea la operaţiuni şi misiuni internaţionale de menţinere a păcii cu mandat ONU, în contextul menţinerii statutului de contribuitor credibil în promovarea securităţii regionale
şi internaţionale. Acest obiectiv se înscrie în planul de acţiuni
privind implementarea Rezoluţiei 1325 „Femeia, pacea
şi securitatea”.
Locotenent major Tatiana Sârghi din Academia Militară zice că: „ONU încurajează şi
susţine participarea femeilor în operaţiunile
de menţinere a păcii. Eu sunt pregătită să-mi
asum responsabilităţile unui observator militar
şi să contribui prin propriul exemplu la crearea
condiţiilor pentru o dezvoltare durabilă a păcii
într-o ţară afectată de conflicte”.
Pentru căpitanul Vitalie Cojocari, specialist principal, Secţia juridică, Marele Stat Major, o misiune de menţinere a păcii ar contribui substanţial la cariera lui de militar.
Ofiţerul este de părerea că: „Instruirea de acasă pune bazele, astfel încât să ne descurcăm la cel mai înalt nivel oriunde vom fi trimişi. Ca să nu mergem pe aceleaşi greble, instructorii ne învaţă la
ce să fim atenţi şi ce greşeli să nu admitem”.
Cursul pentru ofiţerii moldoveni
care se pregătesc de misiuni, în
calitate de observatori militari în
operaţiuni sub egida ONU, se organizează o dată la doi ani, începând cu anul 2007.
La moment, Republica Moldova este prezentă în operaţiunile
de menţinere a păcii cu un total de
opt observatori militari: trei în Republica Centrafricană, trei observatori şi un
ofiţer de stat major în Sudanul de Sud şi un ofiţer de legătură
în Kosovo.
Căpitan Natalia ANDRONACHI
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Forţele de Menţinere a Păcii
sunt destinate pentru asigurarea
şi menţinerea păcii în zonele
post-conflict. Pe parcursul anilor,
pacificatorii moldoveni şi-au
îndeplinit misiunea în diverse
regiuni de pe glob cum ar fi: Zona
de securitate a Republicii Moldova,
Irak, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo
şi mai multe ţări de pe continentul
african.

M

Fortele
.
de Mentinere
.
a Păcii

Galeria
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“Rapid Tridend 2017”
57 de militari din Batalionul 22 de Menținere a Păcii și Brigada “Moldova”
au participat anul acesta la stagiul de instruire „Rapid Tridend 2017”

A

rmata Națională a detașat anul acesta 57 de militari din
Batalionul 22 de Menținere a Păcii și Brigada „Moldova” la stagiul de instruire “Rapid Tridend 2017”, desfășurat la
Centrul de Instruire pentru Menținere a Păcii și Securității,
Yavoriv, din regiunea Lviv, Ucraina.
Militarii acestor două unități au acționat în cadrul companiei multinaționale formată din reprezentanți ai armatelor din
România, Polonia, Bulgaria și un pluton format din militari
ucraineni.
Scopul aplicaţiilor este dezvoltarea nivelului de interoperabilitate, consolidarea capacităţilor de apărare şi promovarea
imaginii Armatei Naţionale pe arena internaţională, pentru participarea ulterioară în cadrul misiunilor de menţinere a păcii.
Pentru multe persoane civile profesia de militar se asociază
doar cu bărbați și pentru a sparge stereotipurile și respectarea
rezoluției 1325 a Organizației Națiunilor Unite, din contin-

gentul moldovenesc au făcut parte și două reprezentante ale
sexului frumos, proaspete absolvente ale Academiei Militare
a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. Pentru una dintre ele
a fost o primă experiență internațională, care îi oferă o amplă
dezvoltare profesională.
În cadrul activităţii, militari din 14 ţări și-au testat interoperabilitatea la îndeplinirea în comun a misiunilor practice la
punctele de comandă şi control, de escortare a convoiului, de
realizare a cordonului, operaţiuni de patrulare, dar şi de neutralizare a dispozitivelor explozive improvizate şi proceduri de
evacuare medicală.
La „Rapid Trident 2017” au participat circa 1.800 de militari din Bulgaria, Canada, Estonia, Italia, Georgia, Lituania,
Republica Moldova, Norvegia, Polonia, Romania, Turcia,
Ucraina, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi
Statele Unite ale Americii.
Sergent inferior Mihail ŞAMBRA
FOTO: pagina oficială “Rapid Trident 2017”
https://www.facebook.com/ExerciseRT2017/?fref=ts
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Start sigur spre Turcia
Cooperarea internaţională a Academiei Militare „Alexandru cel Bun” este un aspect important al vieţii universitare, care contribuie la integrarea învăţământului militar superior european şi mondial şi în acelaşi timp,
este o sursă semnificativă de finanţare a educaţiei şi cercetărilor. În ultimii ani, reprezentanţii Academiei Militare
„Alexandru cel Bun” au participat la implementarea unei serii de proiecte internaţionale militare în cadrul cărora s-au semnat numeroase acorduri de colaborare cu România, Republica Populară Chineză, Ungaria, Federaţia
Rusă, Statele Unite ale Americii, Ucraina, Slovacia, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Polonia și Turcia.

M

ihai Cuharenco a fost selectat pentru a-și face
studiile militare în Turcia. Posibilitatea de a fi
înmatriculat la o instituție militară turcă constituie
pentru tânărul student militar o oportunitate de a se
instrui într-o instituție militară cu o disciplină de fier
și tradiții militare în sensul bun al cuvântului. Chiar
dacă conștientizează că îi va fi foarte dificil, oricum nu
se sperie, dimpotrivă, e sigur pe forțele proprii, fiind
convins că e pregătit multilateral.
Mihai a optat pentru uniforma militară încă din
frageda copilărie. De atunci îi place cum se ajustează
uniforma militară pe apărărtorii țării, fiind sigur că
asta e haina care îl prinde cel mai bine pe un bărbat.
Ș-apoi regimul strict şi tatăl, militar și el, au fost cei
care i-au servit drept exemplu și l-au ghidat în alegerea
făcută pentru viitor.
Etapele parcurse de Mihai au fost probele sportive
cerute de către atașatul militar turc, comisia medico-militară și proba la limba engleză. Puțin mai dificilă i-a părut proba la limba străină, deoarece nu a avut experiență
în comunicare, însă s-a descurcat de minune.
”Mi-am dorit foarte mult această bursă de studii
din Turcia, deoarece mă voi perfecționa, voi afla locuri
noi, voi comunica cu diverși oameni care îmi vor oferi
noi oportunități. Am ales să plec în Turcia, deoarece oferea mai multe posibilități precum perfecționarea limbii
engleze la un nivel mai avansat, studierea limbii turcești
care îmi va deschide noi orizonturi în dezvoltarea personală”, mărturisește studentul.
În alegerea făcută, Mihai este susținut de colegii
săi care au finalizat deja Academia Militară și care îl
încurajează să meargă mai departe. La viața militară
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s-a adaptat repede. a avut perioade când i-a fost mai
greu, dar cu timpul s-a obișnuit cu regimul de cazarmă
și este gata de noi descoperiri.
A optat pentru arma transmisiuni, specificând că:
“Succesul luptei moderne depinde de legătura perfectă între subunitățile de diferite genuri de arme”. Mihai
va studia 5 ani în Turcia, dintre care primul an va studia limba turcă, după care arta militară.
Eugenia Roșca

Oastea Moldovei

Fotbalişti prin tradiţie
Timp de o săptămână Brigada ,,Ștefan cel Mare” a găzduit Campionatul Armatei
Naționale la minifotbal. 13 echipe din cadrul marilor unități și unităților militare ale
Armatei Naționale s-au luptat pentru a-și adjudeca trofeul competiției și a se situa pe
primele poziții ale clasamentului.

P

otrivit colonelul Vasile Olednic, șeful serviciului pregătire
fizică şi sport al Armatei Naţionale, campionatul la minifotbal este o competiție care se desfășoară anual și face parte
din programul competițional al Armatei Naționale. În calitate
de arbitri sunt implicați lectori de la catedra pregătire fizică
a Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”.
Sursa citată a ținut să remarce pregătirea la cel mai înalt nivel a
echipelor sportive, delegate de marile unități și unități militare
la campionat. Anul curent echipele s-au evidenţiat prin spiritul de echipă, dar și tactica de joc folosită de către sportivi.
Pentru Vadim Coșcu, student în anul IV al Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun”, competiția de fotbal a constituit nu
doar oportunitatea de a-și demonstra tehnica de joc și a marca
goluri, dar și posibilitatea de a se întâlni cu viitorii colegi din
Divizionul de artilerie ,,Prut” în cadrul competiției. Dânsul
speră că la următoarea competiție de acest gen să evolueze și
să marcheze goluri pentru artileriști.
Meciul de fotbal între cele două echipe a fost unul încordat
și care a dat posibilitate reprezentanților Acadermiei Militare
să acceadă în topul clasamentului. Oricum, scorul de 6:4 a fost
unul îmbucurător pentru studenții militari. Aceștia cred că
doar datorită muncii asidue, cât și antrenamentelor regulate a
fost posibilă obținerea rezultatului scontat.
Locotenent major Vasile Cepoi din Divizioniul de Artilerie ,,Prut’’, specifică că meciul cu echipa Bazei de instruire a
Armatei Naţionale, câștigat cu scorul 6:3, parcă era cel care le
dădea speranță pentru viitor, însă sportu-i sport, sunt învingători și învinși și câștigă cei mai puternici.
,,Anual participăm la Campionatul Armatei Naționale la
minifotbal și țin să specific că sunt echipe foarte bine pregătite
și puternice. Anul acesta alte echipe au înregistrat rezultate mai
bune decât noi. Totuși, înfrîngerea pentru noi este o motivație.
Sper că la campionatul viitor vom fi mai buni și vom avea rezultate pe potrivă”, a specificat locotenent major Cepoi.
În meciul final, echipa Brigăzii ,,Dacia” a învins cu un scor
de 3:2 reprezentanta Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun”
şi a devenit marea campioană a competiţiei din acest an. Locul
III a fost câştigat de reprezentanţii Brigăzii ,,Ştefan cel Mare”.
Învingătorilor li s-au acordat zile de concediu, mulțumiri și diplome de onoare.

Septembrie 2017

Prezent la ceremonia de premiere, Gheorghe Galbura, ministrul interimar al Apărării, a menţionat că sportul este cel
care fortifică sănătatea efectivului militar. Dânsul a apreciat
sportivii militari pentru meciurile frumoase, tehnica de joc,
dar și spiritul de echipă al participanților la campionat.
Campionatul la minifotbal constiutie ultima competiție din
programul competițional al Armatei Nationale care include 6
competiții sportive la probele sportive și aplicativ-militare.
Eugenia Roșca
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Problemele încorporării
primordiale la Cahul
Reprezentanţii Ministerului Apărării, Centrului Militar Teritorial Cahul şi Brigăzii “Dacia” şi-au dat
întâlnire cu reprezentanţii administraţiei publice locale ai raionului Cahul în cadrul unei şedinţe ce
vizează bilanţul încorporării din primăvara – vara 2017. Vorbitoriii au dezbătut aspectele legate de
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de încorporare în serviciul militar a cetăţenilor din raionul
Cahul născuţi în perioada anilor 1991-1999.

R

eprezentanţii Centrului Militar Teritorial Cahul au prezentat
o informaţie succintă referitor la încorporarea tinerilor din
primăvara-vara 2017, dar au vorbit şi despre sarcina care este pusă
în faţa autorităţilor locale şi centrului militar pentru încorporarea
recruţilor în toamna anului curent. De o atenţie deosebită s-au
bucurat aspectele ce vizează calitatea materialului uman încorporat în primăvara-vara anului curent şi sarcinile puse în faţa primarilor şi organelor administrative locale de nivelul I, II pentru
perioada de încorporare toamnă 2017 – iarnă 2018.
În cadrul şedinţei, asistenţa şi-a focusat atenţia pe o mai
bună colaborare şi un parteneriat care trebuie să fie durabil şi
stabil ca să-şi poată exercita calitativ atribuţiile funcţionale. În
context, s-a specificat că cea mai mare problemă este plecarea
masivă a tinerilor peste hotarele ţării. Conform Rodicăi Cucereanu, primarul satului Crihana Veche, raionul Cahul, plecarea
masivă a tinerilor peste hotarele ţării face ca pe an ce trece satele noastre să devină tot mai pustii. Aceasta înrăutăţeşte situaţia
demografică pentru comuna concretă, dar influenţează nefast
şi asupra dezvoltării ţării şi în final diminuează şi capactitatea
noastră de apărare.
De o atenţie deosebită s-a bucurat şi educaţia militar-patriotică în instituţiile de învăţământ, cât şi pregătirea profesională
a celor care vor activa în centrele de recrutare. Or, primul aspect
influenţează asupra cunoştinţelor elementare din arta militară, iar
cel de-al doilea are tangenţa cu pregătirea persoanei ce activează
în cadrul centrului de încorporare. La acest capitol s-a menţionat
şi faptul că funcţia respectivă este o funcţie pusă pe seama autorităţilor publice şi de cele mai dese ori este cumulată cu altele.
Funcţionarul care îndeplineşte funcţia nominalizată nu este remunerată din bugetul de stat, fapt ce influeţează negativ asupra
randamentului şi conştionciozităţii cu care sunt îndeplinite responsabilităţile de către persoană.
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În cadrul şedinţei a fost menţionat liderul local Nicolae Bocicovar, primaru comunei Moscovei, care a încorporat cei mai mulţi
tineri în armată. Solicitat să se expună asupra succesului înregistrat,
dânsul a menţionat că cheia rezultatelor obţinute ar consta în conlucrarea pe care o are cu şcoala, pentru că anume aici porneşte baza
ce se trasează pentru viiitorii apărători ai ţării. „Nouă ni se stabileşte
o sarcină de către centrul militar, analizăm problema sub toate aspectele cu cadrele didactice şi încercăm să găsim soluţii împreună. Dacă
vrem să avem rezultate, trebuie să începem educarea patriotismului
de mici copii. Dacă nu pui accentul corect, ai putea să te pomeneşti cu
sarcina de încorporare neîndeplinită” , a conchis domnul Bocicovar.
Făcând o analiză a problemelor cu care se confruntă în perioada de încorporare, maior Anatolie Stratu, şef secţie recrutare-încorporare a Centrului Militar Teritorial Cahul, a ţinut să
accentueze repetat plecarea masivă a tinerilor peste hotarele ţării,
fapt ce crează probleme pentru a îndeplini sarcina de încorporare. Anume acest aspect neelucidat în măsura cuvenită permite
multor recruţi să se eschiveze de la îndeplinirea datoriei constituţionale faţă de ţară, lucru ce înfluenţează şi asupra calităţii materialului uman în Forţele Armate. Şi chiar dacă problema persistă,
graţie colaborării dintre centrul militar şi administraţia publică
locală s-a reuşit îndeplinirea sarcinii de încorporare.
Pe final de discuţie, vorbitorii au căzut de comun acord că
trebuie să se organizeze mai multe activităţi comune ale centrului militar teritorial şi administraţiei publice locale care vor avea
drept scop promovarea Armatei Naţionale în societate, de a prezenta tinerilor mai multă informaţie despre Armata Naţională şi
serviciul militar în termen ca datorie constituţională a fiecărui
tânăr care a atins vârsta de 18 ani, cât şi informarea tinerilor recruţi despre consecinţele ce pot surveni în cazul eschivării de la
îndeplinirea serviciului militar în termen.
Eugenia Roşca
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Legaţi prin jurăminte
Medicii sunt oameni a căror viață de familie se orientează obligatoriu în funcție de viața profesională,
preluându-i temporalitatea-i specifică, reușitele și eșecurile, eforturile, spaimele și bucuriile.
Pentru Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a devenit deja o tradiție
înmânarea solemnă a gradelor militare rezidenților și cadrelor științifico-didactice.

C

onform ordinului Ministerului Apărării, în acest an, 38 de
rezidenți ai USMF „Nicolae Testemiţanu” au primit gradul de
locotenent-medic (r), trei membri ai cadrului științifico-didactic –
Oleg Galbur, șeful Departamentului Resurse Umane, conferenţiar
universitar, catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică, Vladislav Badan, șeful Departamentului de Educație Medicală Continuă, asistent universitar, catedra de medicină socială și management sanitar „Nicolae Testemiţanu” și Anatolie Bulgac, doctor în
știinţe medicale, asistent universitar, catedra de medicină militară
și a calamităților – au obţinut gradul de căpitan-medic (r), iar gradul de locotenent major-medic (r) a fost acordat conferenţiarului
universitar Oleg Zănoagă și doctorandului Andrei Fachira.
Prezent la eveniment, viceministrul Apărării Gheorghe Galbura a ținut să menţioneze importanţa evenimentului, cât să şi
felicite absolvenții, menționând că ei sunt responsabili atât de
păstrarea și fortificarea sănătății efectivelor Armatei Naționale
pe timp de pace, cât şi acordarea asistenței medicale răniților și
bolnavilor în condiții de război. De aseamenea, a apreciat şi activitatea didactică a corpului profesoral de la Catedra de medicină militară și a calamităților care de-a lungul anilor a pregătit
medici, încadrați ulterior în funcții importante în subdiviziunile
medicale ale Armatei Naționale. „Acesta este un eveniment important atât pentru structura militară, cât și pentru comunitatea
medicală, și asta pentru că noi împreună suntem legați prin jurăminte, jurământul de credință față de patrie și jurământul de a sta
la straja sănătății conaționalilor noștri. Acestea sunt meserii de
onoare, meserii care implică responsabilitate, dăruire și devotament”, a subliniat viceministrul”.
Potrivit șefului catedrei, colonel-medic (r) Vasile Dumitraș,
direcţiile de cercetare ale catedrei sunt orientate spre optimizarea asigurării medicale cu trupe de campanie şi asistenţei medicale pe timp de pace şi la lichidarea consecinţelor medicale ale
dezastrelor.
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Tinerii locotenenți ne-au mărturisit că s-au descurcat bine la
cursurile de instruire medico-militară, iar în cele 580 de ore au depus tot efortul pentru a deveni buni specialiști în domeniu.
Andrei Drăgănel, rezident, anul II, specialitatea Chirurgie
pediatrică, a început studiile la Catedra de medicină militară și a
calamităților din septembrie 2016 astfel, tânărul specialist ne-a reiterat că un medic în câmpul de luptă este indispensabil. Apărarea
ţării este o datorie a fiecăruia, iar datoria medicului este de a cunoaşte cum se acordă primul ajutor medical atât pe timp de pace
cât şi de război. ,,Am ales să devin medic militar în urma unei promisiuni făcute mamei mele, care era asistent medical, și tatălui meu,
de profesie militar. Pe lângă faptul că un medic militar trebuie să aibă
cunoștințe temeinice, el trebuie să posede și o condiție fizică bună.
Trecând prin prima etapă de instruire la catedra militară nu prea
am conştientizat acea necesitate pe care am conştientizat-o la etapa a
II-a, etapa în care am devenit ofiţeri şi pe umerii noştri se adaugă mai
multe responsabilităţi”, a specificat Andrei.
De notat, că durata cursului deplin de instruire la catedra de
medicină militară şi a calamităților este de un an de zile, cu accent
pe managementul sanitar de campanie, organizarea aprovizionării
medico-militare, chirurgia de campanie, terapia de campanie, igiena militară și stomatologia militară. La finele cursului studenţii
susţin un examen general la medicina militară, după care li se acordă gradul militar de „locotenent-medic”.
La ceremonie au participat ofițeri ai Ministerului Apărării și ai
Marelui Stat Major, reprezentanți ai administrației USMF „Nicolae Testemiţanu”, cadre științifico-didactice, studenți și rezidenți.
Catedra medicină militară şi a calamităților a Universităţii de
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a fost fondată în noiembrie 1945. În anul 1991, catedra a fost închisă. Activitatea acesteia a fost reluată prin hotărîrea guvernului Republicii
Moldova din 14 aprilie 1992.
Ludmila Solomon
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Revolverul

favoritul militarilor,
pionerilor vestului sălbatic,
bandiţilor şi dueliştilor
Revolverul este o armă de foc individuală, cu repetiţie, dotată cu un cilindru rotativ ce conţine
mai multe camere de ardere pentru cartuşe, care prin rotaţie vin pe rând în dreptul ţevii. Este
o armă portativă, care se mânuieşte cu o singură mână, având camera cartuşului în afara ţevii,
într-o piesă specială numită „butoiaş” care are mai multe camere de cartuşe (de obicei şase).

Ca

inventator al revolverului este creditat americanul
Samuel Colt (patentul din 1836), deşi mai fuseseră
realizate unele tipuri de revolver şi înainte de acesta; de exemplu, italianul Francesco Antonio Broccu concepuse în 1833
un mecanism de percuţie pentru cilindru rotativ (revolver),
pentru care primise un premiu de 300 de franci, dar
nu îl patentase.
Samuel Colt înfiinţase o fabrică de producţie a armelor de foc la Paterson, New
Jersey, în 1835. El a solicitat un patent pentru „pistolul revolver”, pe care l-a primit
în mod oficial la 25 februarie 1836 (patent numerotat ulterior 9430X). Acesta,
împreună cu patentul Nr. 1304, datat 29
august 1836, au protejat principiile de bază
ale armei denumite Pistol Paterson. Colt nu
a susţinut niciodată că el a inventat revolverul,
întrucât designul său era doar o adaptare practică
a puştii cu cremenerotitoare a lui Collier, patentată deja
în Anglia. Meritul său constă îndeosebi în utilizarea pieselor
interşanjabile, invenţia sa pretându-se astfel la producţia de
masă.
Odată cu inventarea cartuşelor cu înveliş de alamă s-a
creat posibilitatea încărcării acestora în butoiaşul revolverului
prin spatele acestuia, deci mult mai rapid (la primele revolvere
încărcarea se făcea prin partea anterioară a butoiaşului). Ideea de a perfora complet locaşele pentru cartuşe din butoiaşul
revolverului, permiţând astfel încărcarea din spate, îi aparţine
americanului Rollin White (1855). Concurentul firmei Paterson, Smith & Wesson, a cumpărat în 1856, de la Rollin White,
dreptul de a exploata noul tip de butoiaş de revolver, singurul
tip susceptibil de a funcţiona cu noile cartuşe.
Revolverul a fost o armă individuală foarte răspândită în
a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului
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XX, fiind utilizat atât de personalul forţelor armate şi de poliţie, cât şi de simplii cetăţeni, datorită uşurinţei cu care putea fi
folosit cu o singură mână, a tirului cu repetiţie rapidă, a relativei siguranţe în exploatare şi a întreţinerii simple.
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Smith & Wesson
model 625JM

Treptat, pe parcursul secolului al XX-lea a pierdut însă
teren în faţa pistolului semiautomat, deşi susţinătorii revolverului scoteau în evidenţă faptul că acesta era mai sigur în
exploatare: în cazul unui rateu, pistolul trebuia armat din nou,
operaţie ce necesita folosirea ambelor mâini, în timp ce la revolverul cu dublă acţiune era suficientă doar o nouă apăsare
pe trăgaci.
Principiul de funcţionare a revolverului, ca armă de foc cu
repetiţie, se bazează pe rotirea, după fiecare foc, a „butoiaşului” (cilindrul rotativ ce conţine cartuşele) având ca scop adu-

IOF și cartușe
calibrul .32 S&W

cerea pe rând a fiecărui cartuş în poziţia de tragere,
mai exact în dreptul ţevii şi al percutorului.
După executarea fiecărui foc poate fi necesară
armarea mecanismului de percuţie (în cazul „revolverelor cu simplă acţiune”) sau nu este necesară
armarea (în cazul „revolverelor cu dublă acţiune”).
Spre deosebire de pistoalele semiautomate, tubul gol
al cartuşului tras nu este aruncat după executarea focului, ci rămâne în cilindrul rotativ (butoiaş).
După epuizarea cartuşelor, pentru reîncărcare (la
majoritatea revolverelor) trebuie rabatat butoiaşul în
lateral, extrase tuburile cartuşelor trase şi reintrodus
cartuş cu cartuş în butoiaş. La unele mărci de revolvere această operaţie se face prin „frângerea” armei
(ca la puştile de vânătoare), realizându-se astfel accesul la locaşurile cartuşelor din butoiaş.
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La revolverele cu „simplă acţiune” (în engleză single-action) la tragerea fiecărui foc era necesară armarea manuală,
prin tragerea spre poziţia din spate a „cocoşului” (piesă metalică denumită astfel deoarece iniţial avea forma unui cap de
cocoş, cu creastă zimţată). Această acţiune rotea „butoiaşul”
cu o poziţie, aducând astfel un nou cartuş în dreptul ţevii.
Prin apăsarea trăgaciului cocoşul se deplasa spre poziţia din
faţă, angrenând percutorul care lovea capsa cartuşului şi producea astfel aprinderea încărcăturii. Urma o nouă armare şi
o nouă apăsare pe trăgaci etc., până la epuizarea cartuşelor
din butoiaş.

Smith & Wesson
model 625

În filmele western se poate vedea uneori o metodă de
tragere extrem de rapidă folosind revolverul cu simplă acţiune. Pistolarul scotea rapid revolverul şi îl poziţiona în dreptul centurii, puţin spre lateral, cu ţeava îndreptată spre ţintă,
iar cu mâna cealaltă lovea rapid cu muchia palmei „cocoşul”
revolverului (spre înapoi), care în acest fel se arma. Trăgaciul
revolverului era ţinut permanent apăsat în tot acest timp, iar
arma trăgea într-o succesiune foarte rapidă, aproape ca o armă
automată modernă, aceast lucru depinzând, evident, de abilitatea pistolarului. Această metodă de tir rapid (în engleză fanning) avea şi dezavantaje, ca imprecizia tragerii (nu mai exista
timpul necesar pentru ochire, totul depinzând de experienţa şi
abilitatea trăgătorului de a nimeri ţinta), supraîncălzirea armei
(daca „fanning-ul” era practicat fără pauză) şi uzura mai rapidă a revolverului decât la tragerea normală (în special a piesei
care opreşte „butoiaşul” în poziţia cu camera de ardere aliniată
cu ţeava).
O perfecţionare a mecanismului de tragere a apărut odată
cu revolverele cu „dublă acţiune” (în engleză double-action).
La aceste arme cocoşul se armează simultan cu apasarea pe
trăgaci, obţinându-se astfel o mânuire mai simplă şi un tir cu
repetiţie mai rapid. Apăsarea pe trăgaci (care are o cursă mai
lungă decât la revolverele cu „simplă acţiune”) generează trei
efecte:
1. „Cocoşul” este tras spre înapoi, în poziţia armat;
2. Simultan, cilindrul rotativ („butoiaşul”) este rotit cu o
poziţie, aducându-se următorul cartuş în dreptul ţevii;
3. Percutorul este eliberat pentru a lovi capsa cartuşului,
executându-se astfel focul.
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Lefaucheux M1858,
revolver belgian, circa
1860-1865

Spre deosebire de revolver, pistoalele moderne (semiautomate) au o singură cameră de foc, iar cartuşele sunt introduse
acolo pe rând dintr-o magazie (încărcător). Acest tip de armă
se armează şi se reîncarcă automat, aruncând afară tubul gol
al cartuşului tras. Din punct de vedere tehnologic, sistemul
de funcţionare şi mecanismul unui pistol este mai complicat
decât cel al unui revolver, acest fapt aducând avantaje dar şi
dezavantaje. Pistoalele pot trage consecutiv, fără a fi nevoie
de o reîncărcare, până la 17 focuri, în funcţie de capacitatea
magaziei (încărcătorului), în timp ce în cazul revolverelor
majoritatea acestora pot executa numai 6 focuri consecutive.
Printre dezavantajele pistoalelor în comparaţie cu revolverele, cel mai des invocat este probabilitatea mai mare a apariţiei
incidentelor din timpul tragerii (mai ales blocarea), din cauza
mecanismului mai complicat. Există multe păreri pro şi contra
referitoare la acest lucru, subiectul fiind destul de sensibil pentru cei pasionaţi de tir.
Trebuie subliniat şi faptul că la pistol o parte din energia
degajată de explozia cartuşului este captată de mecanismul
care împinge culasa spre înapoi, ejectând tubul cartuşului tras,
iar la revenire culasa scoate un alt cartuş din încărcător, introducându-l pe ţeavă şi pregătind astfel arma pentru o nouă
tragere. În acest mod, la pistol o parte din energie împinge
proiectilul, iar altă parte reîncarcă arma, pe când la revolver
întreaga energie este transferată proiectilului - de aici rezultă
diferenţele de putere (dar şi de zgomot) dintre cele doua tipuri
de arme portabile.
Din punct de vedere al cadenţei de tragere, pistolul (semiautomat) este superior revolverului. La revolverul cu simplă
acţiune este necesară armarea manuală a „cocoşului” înainte
de fiecare foc, iar la revolverul cu dublă acţiune, chiar dacă nu
mai trebuie manevrat „cocoşul”, trăgaciul are o cursă foarte
lungă (comparativ cu cea de la pistol), în prima fază realizând
armarea şi rotirea „butoiaşului” şi abia la sfârşitul cursei declanşând trăgaciul.
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Revolverul a fost o armă individuală foarte
răspândită în a doua jumătate a secolului al XIXlea şi la începutul secolului XX, fiind utilizat atât
de personalul forţelor armate şi de poliţie, cât şi de
simplii cetăţeni.

La capacitatea magazinului, pistolul este superior revolverului. Dacă în butoiaşul revolverului se pot încărca, în general,
între 5 şi 8 cartuşe (cele mai folosite fiind cele cu 6 cartuşe),
pistoalele semiautomate moderne ajung la 15, 17 şi chiar 21
de cartuşe, oferind o putere de foc mare. Acesta este şi unul
din motivele pentru care forţele din SUA au renunţat la revolverul lor tradiţional .357 Magnum în favoarea pistoalelor cu
o capacitate a magaziei semnificativ mai mare, în detrimental
energiei proiectilului, pe motivul că „incapacitarea unui agresor poate fi realizată la fel de bine, sau chiar mai bine, de mai
multe proiectile mai slabe dar trase rapid decât de 6 bucăţi cu
probabilitate mai redusă de a-şi atinge ţinta”.
De asemenea şi ca viteză de reîncărcare pistolul este superior revolverului. La revolver, trebuie rabatat butoiaşul, extrase
tuburile goale ale cartuşelor trase şi reintrodus cartuş cu cartuş
în butoiaş, în timp ce la pistol doar se scoate încărcătorul consumat şi se reintroduce cel plin (încărcătorul de rezervă).
Revolverul este însă superior pistolului din punct de vedere al muniţiei ce poate fi utilizată. Robusteţea constructivă
a revolverului a făcut posibilă fabricarea unor astfel de arme
cu camerele de cartuş proiectate pentru muniţie puternică,
de la Magnum (calibrele .357 şi .44), până la .454 Cassul
sau .500 Smith & Wesson, ce dezvoltă o energie mai mare
chiar şi decât muniţia folosită în mod curent la puştile de
asalt. Revolverul mai oferă un avantaj legat de tipul muniţiei folosite şi anume, datorită faptului că muniţia de acelaşi
calibru nu are îmtotdeauna aceeaşi încărcătură şi greutate a
proiectilului, putând exista diferenţe semnificative în ceea ce
priveşte energia glonţului şi implicit viteza sa iniţială, cu el
se poate trage muniţie cu caracteristici energetice diferite (la
acelaşi calibru), în timp ce la pistoalele concepute cu sisteme de închidere inerţiale, care au arcul recuperator calibrat
pentru o anumită valoare a energiei reculului, nu se poate
trage decât muniţie cu încărcătură apropiată de cea pentru
care a fost calibrat arcul recuperator.
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Din punct de vedere al alegerii calibrului armei, în principiu, cu cât calibrul este mai mare cu atât proiectilul este mai
greu şi va provoca daune mai mari. Dar un proiectil mai mare
are o rezistenţă aerodinamică mai mare şi implicit distanţa
utilă de tragere va fi mai scurtă decit la unul de calibru mai
mic, dar cu aceeaşi încărcătură explozivă de lansare. Din acest
motiv, dacă se doreşte o armă de autoapărare, este preferabil
un revolver de calibru mare, dar dacă se doreşte o armă de
precizie la o distanţă mai mare este preferabil un pistol cu ţeava
mai lungă şi un calibru mai mic.
Datorită modului de construcţie şi al funcţionării mai
complicate, pistolul este mai expus unor incidente în funcţionare, în special în ceea ce priveşte realimentarea camerei cartuş în timpul tragerii, decât revolverul. De asemenea, în timpul
funcţionării pistolul are mai multe piese în mişcare şi are mai
multe orificii prin care praful îşi poate face loc. Revolverul are
o construcţie mai simplă, mai robustă şi cu mai puţine piese
expuse acţiunii prafului, fiind astfel superior din punct de vedere al siguranţei în funcţionare.
Dar nu numai arma poate crea surprize neplăcute, ci şi
muniţia, un eventual rateu datorat unei capse defecte nefiind
exclus. În această situaţie, la pistol este necesară rearmarea prin
manevrarea manuală a culatei, în timp ce la revolver, în cazul
unui rateu din cauza unui cartuş defect, problema se rezolvă
simplu şi rapid apăsând încă odată pe trăgaci.
Revolverul inventat de Samuel Colt, deşi oficial era denumit „pistolul revolver Paterson”, a rămas în limbajul popular
ca „revolverul Colt”, sau chiar mai simplu - „Colt”, devenind
o moştenire culturală şi industrială şi aducând o importantă
contribuţie la dezvoltarea tehnologică militară.
Printre cele mai vestite modele de revolver produse de Colt
se numără şi aşa-numitul Walker Colt, folosit de către cavaleriştii americani în perioada războiului mexicano-american.
Samuel Colt şi firma Paterson au perseverat în perfecţionarea
revolverelor produse, reuşind să devină furnizori oficiali ai Armatei SUA.
Un model deosebit de apreciat în acea perioadă a fost revolverul Colt .45 (utiliza muniţie de calibrul 0,45 inches), una
dintre armele despre care s-a spus că „a clădit istoria Americii”.

Taurus calibrul .357 Magnum,
model 605
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Revolver Smith & Wesson,
calibrul .357 Magnum

Acest model a fost realizat în anul 1851, succesul său ducând
la perfecţionarea continuă a revolverului, prin variantele apărute în anii 1878 şi 1898. Revolverele Colt au fost poreclite
The Great Equalizer de către americani, deoarece aceste arme
de foc puteau fi încărcate şi folosite de oricine, comparativ cu
pistoalele anterioare apariţiei lor, pistoale care necesitau dexteritate şi o forţă pe care nu o puteau avea copii, bătrânii sau
persoanele nefamiliarizate cu ele.
În anul 1852 inginerii Horace Smith şi Daniel B. Wesson
şi-au unit forţele pentru a produce arme de foc de mici dimensiuni, înfiinţând corporaţia Smith & Wesson, la Norwich,
Connecticut. Celebritatea acestei firme a unor ambiţioşi antreprenori americani a venit odată cu producerea pe scară largă a
revolverului Smith & Wesson Model 1. Succesul respectivului
modelul s-a datorat unor inovaţii tehnice, în primul rând un
cilindru rotativ („butoiaş”) superior calitativ celui creat de Samuel Colt, cilindru realizat prin colaborarea cu inventatorul
american Rollin White. Şi alţi producători de arme de foc au
preluat invenţia lui White, ceea ce a dus la un proces pentru
drepturi de autor, câştigat de Rollin White în anul 1862.
Revolverele produse de Smith & Wesson în Springfield,
Massachusetts, unde se mutase ulterior firma, au devenit repede armele preferate ale aventurierilor şi nelegiuiţilor, dar şi ale
oamenilor legii şi dueliştilor din „Vestul Sălbatic”. Corporaţia
Smith & Wesson a devenit celebră nu numai datorită multitudinii de tipuri de revolvere produse, ci şi datorită varietăţii de
cartuşe produse pentru marile companii de armament americane. Odată cu izbucnirea Războiului Civil American, comenzile de armament primite de Smith & Wesson au crescut mult,
revolverele produse de această companie demonstrându-şi
eficienţa, comparativ cu revolverele produse de firmele rivale
Colt, Winchester, Browning etc. Revolverul Smith & Wesson
Model 3 a fost arma favorită a celebrului pistolar şi om al legii
Wyatt Earp. Acelaşi model a fost utilizat şi de armata SUA în
campaniile sale împotriva unora dintre triburile de amerindieni din vestul şi sudul Statelor Unite. Firma Smith & Wesson
este şi în prezent cel mai mare producător şi vânzător de arme
de foc de mici dimensiuni de pe teritoriul Statelor Unite.
Sursa: wikipedia.org
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La

Teodor Iovu (12 ani) - cel mai tânăr
premiant al concursului

Ministerul Apărării al Republicii
Moldova a făcut bilanţul
concursului de fotografie
cu genericul „Armata în obiectiv”,
lansat cu ocazia Zilei Armatei
Naţionale
În competiţia fotografică, organizată în premieră
de instituţia militară, şi-au înscris lucrările fotografii
din România, Ucraina şi Republica Moldova
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Centrul de Cultură şi Istorie Militară a avut loc ceremonia de premiere a câştigătorilor concursului şi inaugurarea unei expoziţii, care a cuprins cele mai interesante fotografii, înscrise în concurs.
Prezent la eveniment, viceministrul Apărării Gheorghe
Galbura a felicitat învingătorii, le-a înmânat laureaţilor diplome şi premii din partea Ministerului Apărării şi i-a îndemnat
pe toţi cei pasionaţi de arta fotografică să acorde mai multă
atenţie Armatei Naţionale, pentru a imortaliza cele mai interesante clipe din activitatea militarilor.
Juriul a determinat câte trei premianţi la următoarele
categorii:
“Misiuni şi exerciţii militare”
Locul I - Vitali Iovu
Locul II - Marius Paraschiv, România
Locul III - Igor Eroşchin, Ucraina
“La datorie”
Locul I - Miroslav Rotari
Locul II - Laurenţiu-Vlad Grossu
Locul III - Rodion Proca
“Portret”
Locul I - Dmitrii Vosimeric
Locul II - Teodor Iovu
Locul III - Leonid Şcolnîi
Premiul special “Simpatia publicului” - Leonid Şcolnîi.
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finaliştii Concursului de fotografie

Platinum Eagle 2016...

“Misiuni şi exerciţii militare”
Locul II - Marius Paraschiv, România
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finaliştii Concursului de fotografie

Obosiţi, dar fericiţi

“Misiuni şi exerciţii militare”
Locul I - Vitali Iovu
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