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Militarii donează 
pentru viaţă

departe de casă, alături de militarii 
italieni, austrieci şi sloveni, pacificatorii 

moldoveni ai contingentului KFor-7 din 
cadrul armatei naţionale, îşi aduc aportul 
pentru securitatea din balcani. contingentul 
ţării noastre sub egida onu, efectuează 
operaţiuni de geniu, de verificare şi control 
pentru a menţine linistea în zonă. 

de curând s-a desfăşurat o nouă 
campanie de donare voluntară a 

sângelui. peste 350 de militari prin contract 
şi soldaţi din garnizoanele chişinău, bălţi, 
cahul şi ungheni, inclusiv şi studenţi ai 
academiei militare „alexandru cel bun”, au 
donat sânge. evenimentul a fost organizat 
de către ministerul apărării în colaborare cu 
centrul naţional de transfuzie a sângelui. 

Distincţia a fost înmânată de 
Preşedintele Republicii Moldova, 
Comandant Suprem al Forţelor 

Armate, Igor Dodon, în cadrul unei 
ceremonii dedicate aniversării a 25-a 

de la crearea unităţii.

Batalionul de Geniu „Codru”  
din Negreşti a marcat aniversarea a 

25-a de la fondare,  
în cadrul unei ceremonii desfăşurate 

pe platoul unităţii 

Eugen Sturza: 
„Neapartenenţa  

la un bloc militar cum 
este NATO nu poate 
garanta securitatea 

unei ţări”

Batalionul de Gardă al armatei 
naţionale a defilat cu mândrie în faţa 

superiorilor, în cadrul aniversării celor 25 
de ani de la fondare. evenimentul a avut 
loc în cadrul unei ceremonii desfăşurate în 
tabăra militară 142.

KFOR-7
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MG 34 
prima mitralieră de uz general

la începutul anilor ’30, reieşind din 
experienţa obţinută în anii primului 

război mondial, Germania înaintează con-
ceptul unui aşa-numite mitraliere universa-
le, capabilă a fi utilizată ca armă de mână la 
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Eugen Sturza: „Neapartenenţa la un bloc 
militar cum este NatO nu poate garanta 
securitatea unei ţări”

- Domnule ministru, ce ați găsit când ați pășit pragul ușii 
la Ministerul apărării și cât de mult vă preocupă felul cum 
trebuie să fie modernizată armata Națională?

- Am găsit un minister care a fost fără conducător timp de 
aproape zece luni – cu multe probleme, cu un buget auster, cu 
strategii neaprobate... Primul lucru pe care l-am făcut eu ve-
nind în această funcție, am convocat o şedință pentru a vedea 
prioritățile.

- Și ce s-ar cere prioritar rezolvat, soluționat, pe ce să 
puneți accent?

- O săptămână în urmă am aprobat această strategie 
națională de Apărare, mult aşteptata strategie națională a 
Apărării, care este un document foarte important, care stipu-
lează cum trebuie să fie modernizată Armata națională, cum 
trebuie să arate această securitate națională a Republicii Mol-
dova, fiindcă securitatea națională nu depinde doar de Minis-

noul ministru al apărării, răspunde întrebărilor valentinei ursu

terul Apărării în sine; această securitate națională este divizată 
pe toate compartimentele şi toate ministerele. Fiecare are rolul 
său şi prin această strategie noi am introdus fiecare ce are de 
făcut pentru a putea interveni prompt în cazuri de situații de 
criză, să le spunem aşa. Această strategie nu a fost scrisă doar 
de către noi, cei de la Ministerul Apărării, a fost scrisă împreu-
nă cu partenerii noştri din Alianța nord-Atlantică, partenerii 
noştri din statele Unite ale Americii, din Uniunea Europeană. 
Este stipulat foarte clar cum trebuie să progreseze Republica 
Moldova nu doar pe segmentul apărării, este foarte clar stipu-
lat câți bani trebuie să alocăm noi pentru acest sistem al apără-
rii, cu cifre exacte pentru anii viitori, pentru termen mediu şi 
termen lung, ceea ce este foarte important şi nu a fost până în 
ziua de astăzi niciodată.

- Dintr-un buget sărac nu puteți să aveți mari așteptări că 
o să crească peste noapte sau chiar peste un an suma alocată 
de către stat?

- Până acum, domeniul securității naționale nu prea a fost 
prioritate pentru guvernele anterioare sau pentru Republica 
Moldova, în general, sistemul apărării nu a fost o priorita-
te. Acum încercăm să schimbăm această poziție. Domeniul 
securității începe să devină prioritate, stipularea foarte clară 
a bugetului apărării în această strategie şi ulterior în strategia 
militară, care vine imediat după această strategie națională a 
Apărării, când va fi aprobată în Parlament, ne permite să ne 
planificăm o dezvoltare a Armatei naționale şi, totodată, ne 
permite să atragem mult mai multe fonduri şi asistență exter-
nă de la partenerii străini, fiindcă şi ei văd că Republica Mol-
dova are ca prioritate acest domeniu al securității. Până acum, 
ei vedeau că Republica Moldova doar este consumator de ceea 
ce dau ei şi singură nu contribuie la această securitate.

- Securitatea sub care umbrelă să fie asigurată? articolul 
din Constituție consfințește neutralitatea republicii Moldo-
va. E un avantaj, e un dezavantaj?

nu putem vorbi acum despre o neutralitate clasică, aşa cum 
este stipulat şi în Constituția Republicii Moldova, atâta timp cât 
avem o armată străină pe teritoriul Republicii Moldova. noi 
vom continua să cerem ca această armată rusă să fie retrasă de 
pe teritoriul Republicii Moldova cu tot cu muniții şi cu tehnica 
militară. nu mai avem nevoie de prezența lor aici, dar, totodată, 
noi avem ca şi scop să ne întărim pozițiile, să ne modernizăm 
Armata națională. Vedem aici exemplul elocvent al vecinului 
nostru, Ucraina, o țară căreia i-au fost garantate suveranitatea 
şi integritatea teritorială de către patru state nucleare prin acest 
Acord de la Budapesta, ca într-un moment una din aceste țări 
semnatare să devină agresor şi să-i acapareze teritoriul suveran.

- Și această țară este Federația rusă?
- Şi această țară este Federația Rusă. iată de ce noi trebuie 

să ne pregătim ca să putem riposta în caz de necesitate.
- Dvs. ați vorbit ceva mai devreme că republica Moldo-

va trebuie să se transforme din consumator de securitate în 
producător de securitate. atâta timp cât staționează armata 
rusă, e posibil acest lucru?

- Atâta timp cât staționează armata rusă pe teritoriul Re-
publicii Moldova, vă spuneam că noi trebuie să dezvoltăm 
capacitățile Armatei naționale. Şi exportatori de securitate, 
aici mă refer nu doar la regiune, aici mă refer şi la participarea 
militarilor noştri în misiuni internaționale, fiindcă noi avem 
nevoie să arătăm la partenerii noştri străini că şi noi contribu-
im cu ceva la securitatea nu doar a regiunii, dar în general a 
Uniunii Europene, a regiunilor unde sunt conflicte. Respectiv, 
vom continua acest proces pentru modernizare, proces care 
de fapt nu a fost implementat în anii precedenți.

- Și este o explicație de ce nu a fost implementat?
- De la învestirea mea în funcție, primul lucru pe care 

l-am făcut, le-am mulțumit predecesorilor mei, miniştrilor 
precedenți ai Apărării pentru lucrurile bune pe care le-au fă-
cut. Şi s-au făcut lucruri bune, dar, totodată, multe lucruri nu 
s-au făcut. Şi începând cu anul acesta, Ministerul Apărării are 
o planificare bugetară cu totul diferită față de cea care a fost 
până acum. Pentru 2018, în premieră vom avea achiziții ne-
cesare pentru Ministerul Apărării, vom avea investiții capitale 
în infrastructura militară, vom crea condiții mai bune pentru 
militarii în termen şi prin contract, fiindcă situația este aşa 
cum este – fără investiții, pe parcursul anilor a devenit critică. 
nu mai avem timp să aşteptăm, trebuie să intervenim rapid 
şi o vom face în acest an. Veți vedea în acest an, şi partenerii 
noştri străini vor vedea că Republica Moldova a fixat o priori-
tate – securitatea națională şi Armata națională.

- Să ne vorbiți și despre cooperarea pe care trebuie s-o aibă 
republica Moldova cu alianța Nord-atlantică și mai ales să ne 
spuneți cum potoliți acele spirite anti-NatO și cum demonstrați 
societății că această cooperare este în avantajul statului? Deo-
camdată, sondajele arată că 20 la sută din cetățenii republicii 
Moldova își văd țara în cadrul acestei alianțe?

- Exact. Când vorbim despre Alianța nord-Atlantică, tre-
buie să vorbim în paralel şi de Uniunea Europeană. integra-
rea în Alianța nord-Atlantică şi integrarea europeană, fiindcă 
aderarea la blocul nord-atlantic, de fapt, nu este doar un pro-
ces militar; este o dezvoltare a țării, dezvoltare pe mai multe 
capitole, unde noi, deocamdată, avem încă foarte mult de lu-
cru. Dar vă vorbeam anterior despre această criză, acest război 
din Ucraina. Or, experiența ne arată că neapartenența la un 
bloc militar cum este nATO nu poate garanta securitatea unei 
țări, indiferent care este ea. Şi dacă analizăm regiunea noastră 
foarte complicată, vom înțelege că de unii singuri nu putem 
face față provocărilor. Exact aşa ca şi fără integrarea în Uniu-
nea Europeană. De unii singuri, nu vom putea face niciodată 
față provocărilor care ne stau în cale. Ştiu că mulți politicieni 
profită şi fac politică pe seama nATO, pe seama integrării în 
Uniunea Europeană. Şi este o greşeală mare, fiindcă până în 
ziua de astăzi noi de acolo primim ajutor, primim suport. Şi 
iarăşi, nu vorbesc de domeniul militar, fiindcă nATO, în pri-
mul rând, pentru Moldova acum înseamnă proiecte pe eva-
cuare a pesticidelor din Republica Moldova, proiecte sociale, 
proiecte de infrastructură, proiecte militare.

Care vor fi priorităţile noului ministru al apărării, ce buget vor avea reformele anunţate, 
cum va continua colaborarea cu nato şi cu alţi parteneri ai republicii moldova 

care sprijină modernizarea sectorului de securitate al ţării, colaborare căreia i se opune 
preşedintele pro-rus igor dodon? Întrebări adresate noului ministru al apărării, eugen 
sturza, care consideră, între altele, că atâta timp cât trupele militare ruse staţionează pe 
teritoriul republicii moldova, chişinăul trebuie să-şi dezvolte capacităţile armatei naţionale.
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Care vor fi priorităţile noului ministru al apărării, ce buget vor avea reformele anunţate, 
cum va continua colaborarea cu nato şi cu alţi parteneri ai republicii moldova 

care sprijină modernizarea sectorului de securitate al ţării, colaborare căreia i se opune 
preşedintele pro-rus igor dodon? Întrebări adresate noului ministru al apărării, eugen 
sturza, care consideră, între altele, că atâta timp cât trupele militare ruse staţionează pe 
teritoriul republicii moldova, chişinăul trebuie să-şi dezvolte capacităţile armatei naţionale.
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- Cui ar face bine această politică anti-NatO?
- Celor care promovează integrarea eurasiatică în Republi-

ca Moldova, un concept şi o strategie total greşite, un proiect 
falimentar din start. Din păcate, cetățenii Republicii Moldova 
au cumva o nostalgie față de Uniunea sovietică, o parte din ei, 
şi unii politicieni încearcă să joace pe sentimentele oamenilor. 
Eu sunt sigur că şi ei înțeleg că noi avem nevoie de această 
apartenență la acest bloc militar, Alianța nord-Atlantică, avem 
nevoie de integrarea în Uniunea Europeană, dar politica îi face 
să spună alte lucruri.

- Va fi inaugurat acest Oficiu de informare NatO la 
Chișinău, pentru că tot s-a amânat de câteva ori data când 
urma să-și înceapă activitatea? Ce-i drept, există și aceste 
declarații pe care le-a făcut președintele Igor Dodon, spu-
nând că nu e un lucru bun și nu-l salută, pentru că ar putea 
să împiedice procesului de reglementare transnistreană?

- Acest oficiu va fi inaugurat foarte curând şi este un eve-
niment foarte important pentru Republica Moldova. ne va 
permite o comunicare mai bună şi mai intensivă cu Alianța 
nord-Atlantică, să dezvoltăm mai multe proiecte pentru Re-
publica Moldova, nu pentru un politician sau altul.

- Faptul că nu ați fost agreat din prima de către președintele 
Igor Dodon, credeți că vă va încurca să vă desfășurați man-
datul într-o atmosferă benefică?

- În trei săptămâni de activitate nu m-a încurcat acest fapt 
şi chiar conlucrăm cumva cu Preşedinția, supraviețuim împre-
ună, lucrăm, avem această corespondență între instituții, totul 
este foarte bine. Trebuie să diferențiem politicul de activita-
tea ministerială şi activitatea din Preşedinție. La nivel politic, 
preşedintele are o poziție, la nivel de instituție, deocamdată, 
vedem că se poate lucra.

- Domnul Dodon rămâne a fi comandantul suprem, așa 
că foarte multe decizii vor trebui să fie aprobate inclusiv de 
către el?

- Domnul Dodon rămâne comandantul suprem al Arma-
tei naționale şi, aşa cum scrie în lege, are atribuții şi aceste 
atribuții sunt proprii lui şi noi, respectând legislația, facem 
demersurile necesare către Preşedinție, aşa cum scrie în 
lege. Şi asta am făcut pe parcursul acestor trei săptămâni, am 
recepționat răspunsuri, totul este conform legii.

- De ce nu trebuie să sperie și un alt lucru, că militarii 
moldoveni merg în diferite operațiuni?

- Militarii moldoveni, participând la diferite operațiuni 
şi diferite aplicații militare, şi diferite exerciții de menținere a 
păcii, acumulează experiență, în primul rând. Este o practică 
pe care noi, din păcate, din cauza bugetului pe care îl avem 
nu le-o putem oferi. Militarii trebuie să se antreneze, trebuie 
să facă exerciții zi de zi; militarii trebuie să stea pe poligon, 
să aibă trageri zilnic, să facă diferite exerciții tactice şi tot fe-
lul de exerciții care le sunt lor proprii. noi, din păcate, nu le 
putem asigura toate astea. Partenerii noştri, în mare parte, ne 
asigură şi transportul, şi cazarea, şi utilajele necesare – tehnică, 
muniții, pentru a antrena militarii noştri, iar odată antrenați, 

militarii noştri pot face față provocărilor care pot apărea în 
Republica Moldova şi orişice cetățean din Republica Moldova 
trebuie să se bucure că avem o armată profesionistă, care poate 
interveni în caz de un conflict în regiune. Şi noi punem un 
accent foarte mare pe inteligența militarilor, pe profesionali-
zarea lor, pe instruirea lor, fiindcă asta aduce o securitate şi o 
încredere a oamenilor față de armată şi de stat.

- Pentru generația tânără, armata nu era atât de atracti-
vă. Iată, puteți să-i motivați pe cei tineri că, venind în arma-
ta Națională, ar putea să-și facă o carieră frumoasă?

- Din studiile pe care le văd eu, Armata națională este în 
topuri printre încrederea populației, dar are multe probleme. 
Problemele sunt legate de aceşti militari în termen, pe care noi 
îi aducem la armată aşa cum îi aducem.”

- uneori forțat?
- Uneori forțat, exact. iată de ce ne-am propus ca acest sis-

tem mixt al Armatei naționale – 50 la sută din profesionişti şi 
50 la sută militari în termen – să majorăm numărul de militari 
prin contract şi să micşorăm numărul militarilor în termen, ca 
la un moment dat să ajungem să avem o armată profesionistă 
fără militari în termen, fiindcă nu poți face performanță cu 
un militar care a stat în armată un an de zile. Militarul trebuie 
să fie bine instruit, bine echipat şi bine pregătit să intervină în 
orice moment, dar asta se poate obține doar în timp şi doar cu 
investiții foarte mari în aceşti băieți.

- unde veți face prima vizită în calitate de ministru al 
apărării?

- Prima vizită va fi la Bruxelles, la Cartierul nATO şi a 
doua vizită va fi la Bucureşti.

- Și la Moscova o să ajungeți?
- Vom vedea
- De ce vă întreb? Pentru că referitor la retragerea arma-

tei ruse de pe teritoriul republicii Moldova o să trebuiască 
inclusiv să se poarte discuții cu partea rusă.

- Cu partea rusă trebuie să se poarte discuții la nivel de gu-
verne şi la nivel de şefi de stat, şi nu la nivel de miniştri ai Apă-
rării, fiindcă aici, la noi, este o deschidere totală. Eu înțeleg că 
problema este la nivel înalt în Federația Rusă şi decizia trebuie 
s-o ia ei. Respectiv, dacă eu aş putea, în calitate de ministru 
al Apărării, se rezolv această problemă pe care o avem noi de 
ani de zile, eu m-aş duce şi mâine în Federația Rusă s-o rezolv, 
doar că mă tem că nu depinde de mine asta.

- Ce părere aveți despre exercițiile militare care au loc în 
stânga Nistrului?

- sunt o problemă foarte mare aceste exerciții militare care 
se fac, şi nu doar exerciții militare, vedem acum şi această mo-
bilizare generală care se face în regiunea transnistreană sub pre-
textul luptei cu calamitățile naturale. Cu toții înțelegem ce scop 
are această mobilizare. Este regretabil ceea ce fac cei din stânga 
nistrului; trebuie să ne facem noi temele noastre pe acasă, să 
facem Armata noastră națională să fie atractivă pentru tineri, 
ceea ce mă întrebați Dvs. Şi vom face. Anul 2018 va fi un an în 

care Armata națională va arăta deja altfel. Din 2018, situația în 
Armata națională va fi pe un trend ascendent permanent.

- ați reușit să luați prânzul alături de ostași?
- Am vizitat Brigada nr. 3 din Cahul, am fost în cantina mili-

tară, am văzut cum prepară mâncarea, am văzut ce mâncare pre-
pară, dar nu am reuşit să mănânc alături de ostaşi, fiindcă agenda 
nu-mi permitea; trebuia să plec la Chişinău la şedința de Guvern.

- Eu v-am pus această întrebare în speranța că reușim să 
obținem un răspuns de la Dvs. referitor la ceea ce mănâncă 
astăzi militarii, pentru că și aici au fost mai multe constatări, 
inclusiv critici că meniul ar fi foarte modest.

- Prioritatea nr. 1 astăzi în armată, şi asta le-am spus-o tutu-
ror colegilor din Ministerul Apărării cu care am făcut şedință 
în prima zi, este calitatea mâncării, condițiile de trai al milita-
rilor, condițiile de igienă… Despre calitatea mâncării, vreau 
să vă spun că Ministerul Apărării este unicul minister care 
are acest centru medical de verificare a produselor alimentare 
şi pe parcursul anului 2017 tone de mâncare au fost întoarse 
agenților economici pe criteriul necorespunderii calității. Ur-
mează şi mai dură să fie această verificare. Am planificat deja 
pentru anul viitor, pentru anul 2018 am planificat în buget 
bani pentru achiziții de unele utilaje de care avem nevoie la 
acest centru şi verificarea va fi foarte strictă; punem accent pe 
calitate şi pe condițiile în care trăiesc, în care sunt instruiți, ce 
mănâncă şi în ce sunt îmbrăcați militarii noştri.

- Până veți folosi bani din bugetul pentru anul 2018, la 
Guvern ați cerut suplimentări, atunci când va fi rectificat bu-
getul. Suma care v-a fost alocată este cea pe care ați cerut-o?

- nu este cea care am cerut-o noi.
- Cinci milioane de lei?
- Cinci milioane. necesitățile sunt mult mai mari, dar este 

un început bun, iarăşi, este în premieră când Ministerului 
Apărării i se alocă bani suplimentari, avem foarte multe do-
menii unde necesită să investim banii urgent, şi aceşti bani vor 
fi cheltuiți foarte rapid şi cu impact mare pentru militari.

- De-a lungul timpului s-a vorbit foarte mult că s-a vân-
dut pe nimic tehnică, mult patrimoniu din cadrul armatei 
Naționale – cereți un audit, cunoașteți situația, este adevă-
rat, nu e adevărat? Nu sunteți Dvs. judecător, procuror, dar 
oricum e bine ca să cunoască opinia publică, inclusiv ce s-a 
făcut cu banii obținuți, câștigați în urma licitațiilor, vânzări-
lor de armament, de utilaj.

- Cum vă spuneam, prima zi, inclusiv şi pe starea tehnicii 
din Armata națională am făcut şedințe şi am dat indicații să 
mi se prezinte un raport despre tot ce ține de tehnica milita-
ră, tehnica de transport, utilaje din cadrul Armatei naționale. 
Am primit acest raport şi pune pe gânduri, de aia în premieră 
pentru Republica Moldova şi pentru Armata națională, de la 
independență încoace, anul viitor vom avea şi achiziții de teh-
nică, nu doar donațiile pe care le primim de la partenerii noştri 
străini. Vom avea achiziții de tehnică foarte necesară Armatei 
naționale. sper şi sunt sigur că acest proces va fi continuat şi în 
anii viitori. Deja am stabilit contactele cu partenerii să ne ajute 
în acest proces de achiziții, va fi o achiziție transparentă, dar 
veți vedea în 2018 aceste progrese.

Sursa: radio Europa Liberă
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falimentar din start. Din păcate, cetățenii Republicii Moldova 
au cumva o nostalgie față de Uniunea sovietică, o parte din ei, 
şi unii politicieni încearcă să joace pe sentimentele oamenilor. 
Eu sunt sigur că şi ei înțeleg că noi avem nevoie de această 
apartenență la acest bloc militar, Alianța nord-Atlantică, avem 
nevoie de integrarea în Uniunea Europeană, dar politica îi face 
să spună alte lucruri.

- Va fi inaugurat acest Oficiu de informare NatO la 
Chișinău, pentru că tot s-a amânat de câteva ori data când 
urma să-și înceapă activitatea? Ce-i drept, există și aceste 
declarații pe care le-a făcut președintele Igor Dodon, spu-
nând că nu e un lucru bun și nu-l salută, pentru că ar putea 
să împiedice procesului de reglementare transnistreană?

- Acest oficiu va fi inaugurat foarte curând şi este un eve-
niment foarte important pentru Republica Moldova. ne va 
permite o comunicare mai bună şi mai intensivă cu Alianța 
nord-Atlantică, să dezvoltăm mai multe proiecte pentru Re-
publica Moldova, nu pentru un politician sau altul.

- Faptul că nu ați fost agreat din prima de către președintele 
Igor Dodon, credeți că vă va încurca să vă desfășurați man-
datul într-o atmosferă benefică?

- În trei săptămâni de activitate nu m-a încurcat acest fapt 
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vedem că se poate lucra.

- Domnul Dodon rămâne a fi comandantul suprem, așa 
că foarte multe decizii vor trebui să fie aprobate inclusiv de 
către el?

- Domnul Dodon rămâne comandantul suprem al Arma-
tei naționale şi, aşa cum scrie în lege, are atribuții şi aceste 
atribuții sunt proprii lui şi noi, respectând legislația, facem 
demersurile necesare către Preşedinție, aşa cum scrie în 
lege. Şi asta am făcut pe parcursul acestor trei săptămâni, am 
recepționat răspunsuri, totul este conform legii.

- De ce nu trebuie să sperie și un alt lucru, că militarii 
moldoveni merg în diferite operațiuni?

- Militarii moldoveni, participând la diferite operațiuni 
şi diferite aplicații militare, şi diferite exerciții de menținere a 
păcii, acumulează experiență, în primul rând. Este o practică 
pe care noi, din păcate, din cauza bugetului pe care îl avem 
nu le-o putem oferi. Militarii trebuie să se antreneze, trebuie 
să facă exerciții zi de zi; militarii trebuie să stea pe poligon, 
să aibă trageri zilnic, să facă diferite exerciții tactice şi tot fe-
lul de exerciții care le sunt lor proprii. noi, din păcate, nu le 
putem asigura toate astea. Partenerii noştri, în mare parte, ne 
asigură şi transportul, şi cazarea, şi utilajele necesare – tehnică, 
muniții, pentru a antrena militarii noştri, iar odată antrenați, 

militarii noştri pot face față provocărilor care pot apărea în 
Republica Moldova şi orişice cetățean din Republica Moldova 
trebuie să se bucure că avem o armată profesionistă, care poate 
interveni în caz de un conflict în regiune. Şi noi punem un 
accent foarte mare pe inteligența militarilor, pe profesionali-
zarea lor, pe instruirea lor, fiindcă asta aduce o securitate şi o 
încredere a oamenilor față de armată şi de stat.

- Pentru generația tânără, armata nu era atât de atracti-
vă. Iată, puteți să-i motivați pe cei tineri că, venind în arma-
ta Națională, ar putea să-și facă o carieră frumoasă?

- Din studiile pe care le văd eu, Armata națională este în 
topuri printre încrederea populației, dar are multe probleme. 
Problemele sunt legate de aceşti militari în termen, pe care noi 
îi aducem la armată aşa cum îi aducem.”

- uneori forțat?
- Uneori forțat, exact. iată de ce ne-am propus ca acest sis-

tem mixt al Armatei naționale – 50 la sută din profesionişti şi 
50 la sută militari în termen – să majorăm numărul de militari 
prin contract şi să micşorăm numărul militarilor în termen, ca 
la un moment dat să ajungem să avem o armată profesionistă 
fără militari în termen, fiindcă nu poți face performanță cu 
un militar care a stat în armată un an de zile. Militarul trebuie 
să fie bine instruit, bine echipat şi bine pregătit să intervină în 
orice moment, dar asta se poate obține doar în timp şi doar cu 
investiții foarte mari în aceşti băieți.

- unde veți face prima vizită în calitate de ministru al 
apărării?

- Prima vizită va fi la Bruxelles, la Cartierul nATO şi a 
doua vizită va fi la Bucureşti.
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- Vom vedea
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- Cu partea rusă trebuie să se poarte discuții la nivel de gu-
verne şi la nivel de şefi de stat, şi nu la nivel de miniştri ai Apă-
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problema este la nivel înalt în Federația Rusă şi decizia trebuie 
s-o ia ei. Respectiv, dacă eu aş putea, în calitate de ministru 
al Apărării, se rezolv această problemă pe care o avem noi de 
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are această mobilizare. Este regretabil ceea ce fac cei din stânga 
nistrului; trebuie să ne facem noi temele noastre pe acasă, să 
facem Armata noastră națională să fie atractivă pentru tineri, 
ceea ce mă întrebați Dvs. Şi vom face. Anul 2018 va fi un an în 

care Armata națională va arăta deja altfel. Din 2018, situația în 
Armata națională va fi pe un trend ascendent permanent.

- ați reușit să luați prânzul alături de ostași?
- Am vizitat Brigada nr. 3 din Cahul, am fost în cantina mili-

tară, am văzut cum prepară mâncarea, am văzut ce mâncare pre-
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- Prioritatea nr. 1 astăzi în armată, şi asta le-am spus-o tutu-
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şi pe parcursul anului 2017 tone de mâncare au fost întoarse 
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mează şi mai dură să fie această verificare. Am planificat deja 
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bani pentru achiziții de unele utilaje de care avem nevoie la 
acest centru şi verificarea va fi foarte strictă; punem accent pe 
calitate şi pe condițiile în care trăiesc, în care sunt instruiți, ce 
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Guvern ați cerut suplimentări, atunci când va fi rectificat bu-
getul. Suma care v-a fost alocată este cea pe care ați cerut-o?

- nu este cea care am cerut-o noi.
- Cinci milioane de lei?
- Cinci milioane. necesitățile sunt mult mai mari, dar este 

un început bun, iarăşi, este în premieră când Ministerului 
Apărării i se alocă bani suplimentari, avem foarte multe do-
menii unde necesită să investim banii urgent, şi aceşti bani vor 
fi cheltuiți foarte rapid şi cu impact mare pentru militari.

- De-a lungul timpului s-a vorbit foarte mult că s-a vân-
dut pe nimic tehnică, mult patrimoniu din cadrul armatei 
Naționale – cereți un audit, cunoașteți situația, este adevă-
rat, nu e adevărat? Nu sunteți Dvs. judecător, procuror, dar 
oricum e bine ca să cunoască opinia publică, inclusiv ce s-a 
făcut cu banii obținuți, câștigați în urma licitațiilor, vânzări-
lor de armament, de utilaj.

- Cum vă spuneam, prima zi, inclusiv şi pe starea tehnicii 
din Armata națională am făcut şedințe şi am dat indicații să 
mi se prezinte un raport despre tot ce ține de tehnica milita-
ră, tehnica de transport, utilaje din cadrul Armatei naționale. 
Am primit acest raport şi pune pe gânduri, de aia în premieră 
pentru Republica Moldova şi pentru Armata națională, de la 
independență încoace, anul viitor vom avea şi achiziții de teh-
nică, nu doar donațiile pe care le primim de la partenerii noştri 
străini. Vom avea achiziții de tehnică foarte necesară Armatei 
naționale. sper şi sunt sigur că acest proces va fi continuat şi în 
anii viitori. Deja am stabilit contactele cu partenerii să ne ajute 
în acest proces de achiziții, va fi o achiziție transparentă, dar 
veți vedea în 2018 aceste progrese.
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militarii din Republica moldova, 
România şi sUa au participat  
la „JcET 2017”

la baza militară de instruire a armatei naţionale de 
la bulboaca, în perioada 1 octombrie – 4 noienbrie,  

s-a desfăşurat exerciţiul internaţional „Jcet-2017” (Joint 
combined exchange training), la care au participat militari 
din cadrul Forţelor speciale ale armatei naţionale, Forţelor 
pentru operaţii speciale ale armatei române şi Forţelor 
speciale ale armatei sua. 

exerciţiul a avut ca scop dezvoltarea capabilităţilor 
pentru executarea misiunilor speciale, antrenarea comună 
şi efectuarea unui schimb de experienţă între militarii 
Forţelor speciale moldoveneşti, române şi cele americane. 
În cadrul antrenamentelor, ofiţerii şi subofiţerii din cele trei 
armate au desfăşurat şedinţe de trageri specifice pe timp de 
zi şi noapte din armamentul din dotare, misiuni tactice cu 
trageri de luptă la nivel de grupă de forţe speciale.

TridenTul 
ForTelor 
Speciale:

.
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Cu toate că militarii din cadrul Forţelor speciale ale Ar-
matei naţionale participă la exerciţiul JCET din anul 2009, iar 
scenariul acestuia puţin variază de la an la an, JCET-ul din 
acest an a fost unul mai special pentru efectivul Batalionu-
lui cu Destinaţie specială „Fulger” (BDs). Fiind implicaţi în 
antrenamente, „fulgeriştii” au marcat în poligon 25 de ani de 
la formarea unităţii. Ei au combinat sărbătoarea lor cu un alt 
eveniment important - Ziua Vizitatorilor Distinşi din cadrul 
„JCET”, unde, cot la cot cu „colegii de breaslă” din România şi 
statele Unite, au demonstrat conducerii Ministerului Apărării 
şi Armatei naţionale, dar şi corpului de ataşaţi militari acre-
ditaţi în Republica Moldova, un şir de acţiuni în teren la care 
s-au antrenat timp de o lună în poligonul de la Bulboaca.

Prezent la eveniment, ministrul Apărării Eugen sturza a 
felicitat efectivul BDs, menţionând profesionalismul şi devo-
tamentul de care fiecare militar al unităţii dă dovadă în exe-
cutarea misiunilor speciale. „Cu certitudine, liniştea şi pacea 
în această ţară o datorăm prezenţei şi pregătirii profesionale 
a celor care poartă bereta verde şi ecusonul Forţelor Specia-
le. Știu că de multe ori faceți multe sacrificii, lăsați în urmă 
problemele de acasă, vă puneți meseria pe primul plan şi vă 
gândiți înainte de toate la ce puteți face voi pentru țară şi nu la 
ce face țara pentru voi. Cunosc toate aceste probleme şi vreau 
să vă mulțumesc pentru dăruirea dumneavoastră”, a declarat 
ministrul Apărării.

Cu prilejul aniversării, dar şi pentru îndeplinirea ireproşa-
bilă a datoriei de serviciu, Eugen sturza a înmânat unui grup 
de militari ai Batalionului diplome şi certificate de apreciere.

Cu certitudine, liniștea și pacea în 
această ţară o datorăm prezenţei și 

pregătirii profesionale a celor care poartă 
bereta verde și ecusonul Forţelor Speciale.

Reamintim că aceasta este deja a doua „ediţie” a JCET din 
acest an, desfăşurată pe teritoriul ţării noastre. Circa 70 de 
militari din cadrul Forţelor speciale ale Armatei naţionale şi 
Forţele pentru operaţii speciale ale Armatei Române au exe-
cutat trageri de luptă şi au desfăşurat exerciţii de antrenament 
în teren la Bulboaca în luna iunie curent, la fel, în cadrul exer-
ciţiului JCET. 

De menţionat faptul că, de-a lungul anilor, Forţele spe-
ciale moldoveneşti au creat un parteneriat durabil cu colegii 
din alte state, în special cu cei din România. Astfel, anterior, 
„Fulgerul” Armatei naţionale a desfăşurat antrenamente în 
zone muntoase şi pe litoralul maritim din România, la centre-
le de pregătire a Forţelor pentru operaţii speciale ale Armatei 
Române. 

Potrivit comandantului Batalionului cu Destinaţie specia-
lă „Fulger”, locotenent-colonel ion Ojog, astfel de exerciţii au o 
importanţă majoră pentru instruirea efectivului, dar şi pentru 
creşterea nivelului de interoperabilitate între forţele speciale 
moldoveneşti şi subunităţile cu acelaşi profil din alte ţări.

Exerciţiul „Joint Combined Exchange Training” se desfă-
şoară în conformitate cu planul de instruire al Armatei naţio-
nale pentru anul 2017.

Militarii din cadrul Forţelor speciale ale Armatei naţio-
nale participă la exerciţiul JCET din anul 2009.

  Locotenent major Dmitrii VOSIMErIC
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Brigada de infanterie motorizată „Ştefan cel Mare” 
a fost decorată cu Ordinul de stat „Credinţă Patri-

ei” clasa i. Distincţia a fost înmânată de Preşedintele 
Republicii Moldova, Comandant suprem al Forţelor 
Armate, igor Dodon, în cadrul unei ceremonii dedi-
cate aniversării a 25-a de la crearea unităţii.

Distincţia a fost oferită pentru îndeplinirea irepro-
şabilă a datoriei de serviciu, pentru activitatea prodi-
gioasă şi rezultatele meritorii obţinute de personalul 
unităţii la îndeplinirea misiunilor constituţionale şi 
pentru asigurarea unui înalt nivel de pregătire a sub-
unităţilor.

Preşedintele igor Dodon a mulţumit militarilor 
pentru serviciul impecabil şi a menţionat contribuția 
substanțială a efectivului Brigăzii la menținerea 
stabilității în Zona de securitate a Republicii Moldova. 
„În cadrul acestei misiuni de importanță statală, mili-
tarii Brigăzii reprezintă un factor de nădejde”, a spus 
Comandantul suprem al Forţelor Armate.

Brigada de infanterie motorizată „Ştefan cel Mare” 
a fost formată la 16 octombrie 1992.

Brigada  
„Ştefan cel Mare” 

decorată cu Ordinul 
„Credinţă Patriei”

13Octombrie  2017
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Batalionul de Geniu „Codru” din negreşti a marcat aniver-
sarea a 25-a de la fondare, în cadrul unei ceremonii desfă-

şurate pe platoul unităţii. La eveniment au participat reprezen-
tanţii conducerii Ministerului Apărării şi Armatei naţionale, 
foşti comandanţi ai batalionului, veterani, elevi şi părinţi.

Cu prilejul aniversării, viceministrul Apărării Gheorghe 
Galbura a înmânat unui grup de genişti distincţii ale Armatei 
naţionale şi diplome de merit, în semn de apreciere a activi-
tăţii desfăşurate şi a serviciului militar executat onest şi ire-
proşabil.

„Geniştii moldoveni au demonstrat, pe parcursul celor 25 de 
ani, că sunt buni profesionişti, dedicaţi serviciului militar. Ge-
niştii sunt militarii care îndeplinesc misiuni de război pe timp 
de pace şi dovadă a celor afirmate sunt zeci de mii de obiecte ex-

plozive neutralizate de militarii Batalionului de Geniu în ţară, 
dar şi în misiunile internaţionale în Irak şi Kosovo, prestaţia lor 
fiind apreciată de experţi şi comandanţi de rang înalt”, a spus 
Gheorghe Galbura.

Comandantul interimar al Batalionului, locotenent-colo-
nelul Gheorghe Racu, a menţionat că zilnic geniştii unităţii 
sunt implicaţi în misiuni de deminare pe teritoriul Republicii 
Moldova, unde sunt depistate muniţii neexplodate rămase în 
sol din cel de-al Doilea Război Mondial. Astfel, sursa a spe-
cificat că de la începutul anului curent, echipele de genişti au 
efectuat peste 100 de ieşiri, lichidând 527 de obiecte explozive 
în diferite localităţi ale ţării.

Batalionul de Geniu „Codru” a fost format la 16 octombrie 
1992.

Geniştii militari –  
      25 de ani de riscuri şi vieţi salvate

Batalionul de Gardă al Armatei naţionale a defilat cu mân-
drie în faţa superiorilor, în cadrul aniversării celor 25 de 

ani de la fondare. Evenimentul a avut loc în cadrul unei cere-
monii desfăşurate în Tabăra Militară 142.

Comandantul batalionului, igor Procop, a fost cel care a 
deschis ceremonia festivă, menţionând în discursul său că se 
simte mândru să conducă această unitate militară. ,,Batalionul 
de Gardă este responsabil de desfăşurarea activităţilor protoco-
lare ale Ministerului Apărării şi instituţiilor statului, asigură 
paza obiectivelor de importanţă majoră. De asemenea, militarii 
noştri reprezintă ţara la aplicaţiile multinaţionale internaţiona-
le şi naţionale”, a evidenţiat acesta.

Militarii precizează că munca lor implică multă responsa-
bilitate, consacrare şi patriotism. La ceremonia de aniversare 
au fost prezente şi rudele militarilor. 

Un grup de militari şi foşti comandanţi au primit 
distincţii ale Armatei Naţionale şi certificate de apreciere 
pentru indici înalţi obţinuţi în procesul de pregătire de luptă 
şi performanţe în serviciu.

Batalionul de Gardă al Armatei naţionale a fost format la 
16 octombrie 1992.

Garda Ţării la ceas aniversar

Oastea Moldovei16
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Departe de casă, alături de militarii italieni, austrieci şi slo-
veni, pacificatorii moldoveni ai contingentului KFOR-7 

din cadrul Armatei naţionale, îşi aduc aportul pentru securi-
tatea din Balcani. Contingentul ţării noastre sub egida OnU, 
efectuează operaţiuni de geniu, de verificare şi control pentru 
a menţine linistea în zonă. 

Cei 41 de militari moldoveni, detaşaţi în Kosovo, într-o 
misiune deloc uşoară, menţin pacea şi securitatea în regiune. 
Ajunsă acolo cu un grup de jurnalişti moldoveni, am înteles 
că militarii nostri sunt adevăraţii ambasadori ai Republicii 
Moldova, cei care veghează conflictele religioase şi interetnice  
dintre localnici şi sunt pregătiţi să intervină în cele mai ne-
faste împrejurări. Pacificatorii efectuează zilnic patrulări cu 
maşini şi pe jos şi execută serviciul la posturile de observare 
din aria de responsabilitate a Grupării de Forţe Multinaţionale 
Vest, dislocată în baza italiană „Camp Villaggio” din localitatea 
Pech. Comandantul contingentului KFOR-7, locotenent-colo-
nel Andrei Ţăranu specifică că asemenea misiuni sunt foarte 
importante pentru experienţa militarilor noştri.

“Până a începe astfel de misiuni ţara noastră era doar ca un 
consumator de securitate. Acum suntem şi furnizori de securita-
te, chiar în pofida faptului că avem un conflict militar îngheţat 
pe teritoriul ţării noastre”, a specificat comandantul.

Conform sursei, 7 din cei 41 de militari moldoveni au alte 
atribuţii puţin diferite de restul contingentului. Şi mă refer la 
geniştii care executa misiuni de căutare şi deminare a muniţii-
lor din apropierea localitatii Prizrent. În sarcina acestor militari 
este dezamorsarea obiectelor explozive, consecinţă a conflictu-
lui interetnic din regiune.  Potrivit maiorului iurie Batâr, co-
mandantul grupei de geniu, de la începutul misiunii, de către 
militarii moldoveni, au fost găsite şi dezamorsate 7 proiectile.

Printre priorităţile militarilor moldoveni este şi suprave-
gherea mănăstirii Visochi Deceani. Fortăreaţa a fost constru-
ită în secolul XiV si este una din puţinele manastiri ortodoxe, 
care a rezistat vistigiilor şi încercării de a fi distrusă de musul-
mani. Locotenentul major serghei Burlac, susţine că lăcasul 
sfânt este păzit de militarii moldoveni 24 din 24. 

mesagerii securităţii în Balcani
KFor-7-
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faste împrejurări. Pacificatorii efectuează zilnic patrulări cu 
maşini şi pe jos şi execută serviciul la posturile de observare 
din aria de responsabilitate a Grupării de Forţe Multinaţionale 
Vest, dislocată în baza italiană „Camp Villaggio” din localitatea 
Pech. Comandantul contingentului KFOR-7, locotenent-colo-
nel Andrei Ţăranu specifică că asemenea misiuni sunt foarte 
importante pentru experienţa militarilor noştri.

“Până a începe astfel de misiuni ţara noastră era doar ca un 
consumator de securitate. Acum suntem şi furnizori de securita-
te, chiar în pofida faptului că avem un conflict militar îngheţat 
pe teritoriul ţării noastre”, a specificat comandantul.

Conform sursei, 7 din cei 41 de militari moldoveni au alte 
atribuţii puţin diferite de restul contingentului. Şi mă refer la 
geniştii care executa misiuni de căutare şi deminare a muniţii-
lor din apropierea localitatii Prizrent. În sarcina acestor militari 
este dezamorsarea obiectelor explozive, consecinţă a conflictu-
lui interetnic din regiune.  Potrivit maiorului iurie Batâr, co-
mandantul grupei de geniu, de la începutul misiunii, de către 
militarii moldoveni, au fost găsite şi dezamorsate 7 proiectile.

Printre priorităţile militarilor moldoveni este şi suprave-
gherea mănăstirii Visochi Deceani. Fortăreaţa a fost constru-
ită în secolul XiV si este una din puţinele manastiri ortodoxe, 
care a rezistat vistigiilor şi încercării de a fi distrusă de musul-
mani. Locotenentul major serghei Burlac, susţine că lăcasul 
sfânt este păzit de militarii moldoveni 24 din 24. 

mesagerii securităţii în Balcani
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„Executăm patrulări pe itinerarul stabilit timp de şase ore 
consecutiv, după care facem o întrerupere de 12 ore. Avem 
două itinerare şi pe care mai avem şi posturi de observare”, 
precizează militarul.

Conform locotenent-colonelului Ţăranu, lăcaşul sfânt 
constituie nu doar un simplu obiectiv păzit de militarii moldo-
veni, dar şi un loc de rugăciune şi linişte sufletească. „Militarii 
nu doar patrulează împrejurimile mănăstirii, dar intră în lăca-
şul sfânt pentru a se ruga. Credinţa nu se impune, iar militarilor 
li se permite la dorinţă să vină pentru a se închina la cele sfinte. 
Dacă cineva vrea să o facă este suficient să manifeste dorinţă”, 
precizează comandantul.

Militarii susţin că în baza italiana „Camp Villagio” militarii 
moldoveni mănâncă bucate gustoase, însă dorul de zeama şi 
mămăliguţa de acasă nu îi lasă nici pentru o clipă. Fiind nevoiţi 
să fie departe de casă, militarii nu au posibiltatea să fie alaturi 
de cei dragi în cele mai importante momente din viaţa lor. În 
această situaţie s-a pomenit şi militarul Oleg steopa. În timp ce 
se afla în Kosovo, soţia i-a adus pe lume o fetiţă, pe care abia aş-
teaptă să se întoarcă acasă şi să o ia în braţe pentru prima dată.

„Am avut emoţii foarte mari, fiind departe de casă ţi se 
naşte un îngeraş. Cea mai mare dorinţă este acum să fiu ală-
turi de fiica mea. Vreau să-mi strâng fiica şi soţia în braţe”, 
specifică militarul.

Localnicii din Kosovo sunt binedispuşi şi sociabili cu mili-
tarii KFOR, iar acest lucru este confirmat chiar de kosovari. 

„Sunt foarte mulţumită de prezenţa militarilor KFOR in Ko-
sovo, deoarece, graţie lor, în ţată este pace şi stabilitate, cu ei ma 
simt în siguranţă. Dacă pleacă militarii KFOR din Kosovo, plec 
şi eu cu ei”, susţine o localnică. 

Înainte de a-şi încheia misiunea, militarii din fiecare con-
tingent lasă în garnizoană  o piatră a amintirilor. Potrivit ma-
iorului iurie Batâr, militarii aduc o piatră din munţi pe care 
scriu numele sau imprimă fotografia contingentului.

„Am găsit piatra potrivită, rămâne doar să luăm o deci-
zie comună – ori fixăm fotografia contingentului cu inscripţia 
„KFOR-7” sau scriem un mesaj din partea tuturor”, precizează 
comandantul grupei de geniu.

Deşi războiul din fosta iugoslavie s-a încheiat acum 18 ani, 
stabilitatea în regiune este încă fragilă. Riscurile sunt accentua-
te în localităţile locuite de musulmani, expuşi islamului radical. 
Consecinţele războiului din anii  ’90 ai secolului trecut se văd 
şi astăzi în Kosovo – oameni săraci, case părăsite şi distruse 
de gloanţe şi muniţii. Doar în orăşele infrastructura începe să 
prindă viaţă. Acolo poţi vedea hoteluri de cinci stele şi turişti.

Kosovo s-a format in urma destrămării fostei iugoslavii şi 
şi-a declarat independenţa faţă de serbia în 2008, fiind recu-
noscuta ca stat de 98 de ţări din cele 193 membre ale OnU. 

Republica Moldova a detaşat primul contingent  de mili-
tari în Kosovo la 8 martie 2014. Operatiunea KFOR este con-
dusa de nATO sub mandatul naţiunilor Unite. 

Cristina POPESCu

Preocupată de subiectul egalităţii de gen, natalia Albu, 
doctor în ştiinţe politice, director al Centrului Cercetări 

strategice al institutului de Cercetări Juridice şi Politice al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi conferenţiar universitar 
la Academia Militară „Alexandru cel Bun”, a lansat manualul 
„Dimensiunea de gen în sectorul de securitate şi apărare”. Pre-
zentarea a avut, la începutul lunii noiembrie, în incinta acade-
miei militare.

La eveniment au participat viceministrul apărării, Gheorghe 
Galbura, ambasadorul Regatului suediei în Republica Moldova 
cu sediul la Chişinău, signe Burgstaller, reprezentantul organi-
zaţiei Un Women Moldova, Asya Varbanova, experta de gen 
şi referenta Valentina Bodrug-Lungu, precum şi conducerea şi 
studenţi din cadrul instituţiei de învăţământ militar.

Odată cu publicarea acestuia, autoarea urmăreşte constru-
irea unei idei comune privind dimensiunea de gen în sectorul 
de securitate, care este un subiect tabu pentru mulţi membri 
ai Forţelor Armate şi care generează discuţii controversate la 
această temă. Puţini cunosc că luarea în considerare a per-
spectivei de gen în activitatea profesională înseamnă planifi-
carea misiunilor şi sarcinilor, crearea strategiilor şi politicilor, 
ţinând cont atât de nevoile femeilor, cât şi de nevoile bărbaţi-
lor. „Manualul, care poate servi drept ghid, este destinat cadrelor 
didactice ale instituţiei de învăţământ militar în vederea asigu-
rării acestora cu instrumentele necesare privind introducerea 
tematicii de gen în cadrul disciplinelor predate şi în acelaşi timp, 
studenţilor de la toate nivelele de formare”, precizează Albu.

În cele patru module ale cărţii se vorbeşte despre concep-
tele fundamentale pentru înţelegerea noţiunii de gen, politici 
şi direcţii de promovare a perspectivei de gen în domeniul 
păcii şi securităţii, abordarea integratoare a egalităţii de gen 
în sectorul de apărare, violența sexuală şi în bază de gen în 
condiții de pace şi conflict.

Viceministrul Apărării a mulţumit echipei care a depus 
efort la elaborarea acestui manual, în disursul său menţionând 
despre importanţa egalităţii de gen în Armata naţională: „La 
moment tot mai multe organizaţii internaţionale pun accent pe 
aplicarea prevederilor Rezoluţiei 1325, privind creşterea repre-
zentativităţii şi participării personalului militar feminin, crea-
rea unui climat propice pentru participarea femeilor în teatrele 
de operaţii. Subiectul egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei 
este de actualitate la nivel internaţional. Consider că pentru 
efectivul armatei este important să înţeleagă că egalitatea de gen 
este semnificativă în relaţiile interpersonale.”

Ambasadoarea suediei i-a felicitat pe toţi cei care au con-
tribuit la prezentarea modulelor, exprimându-şi încrederea că 
acestea vor deveni un instrument de un real folos în instruirea 
personalului Armatei naţionale. „La nivel global femeile sunt 
prea des excluse din procesele de negociere şi menţinere a păcii. 
Este necesară implicarea mai multor femei în asigurarea păcii şi 
securității, de asemenea, este nevoie de instruiri care ţin cont de 
dimensiunea de gen, oferite întreg personalului din acest dome-
niu”, a notat signe Burgstaller.

Manualul „Dimensiunea de Gen în sectorul de securitate 
şi Apărare” a fost elaborat cu suportul Un Women (Entita-
tea naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea 
Femeilor) şi cu susţinerea financiară a Guvernului suediei, 
în colaborare cu Academia Militară a Forţelor Armate „Ale-
xandru cel Bun”.

Chiar dacă femeile reprezintă 52% din populaţia Republi-
cii Moldova, ele rămân a fi subreprezentate în domeniul păcii 
şi securităţii. Din numărul total al persoanelor angajate în Ar-
mata naţională, 37% sunt femei. Doar 3% dintre factorii de 
decizie din cadrul armatei sunt femei.

Căpitan  Natalia aNDrONaCHI

Aspectul gender reflectat  
în cel mai recent manual apărut
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„Executăm patrulări pe itinerarul stabilit timp de şase ore 
consecutiv, după care facem o întrerupere de 12 ore. Avem 
două itinerare şi pe care mai avem şi posturi de observare”, 
precizează militarul.

Conform locotenent-colonelului Ţăranu, lăcaşul sfânt 
constituie nu doar un simplu obiectiv păzit de militarii moldo-
veni, dar şi un loc de rugăciune şi linişte sufletească. „Militarii 
nu doar patrulează împrejurimile mănăstirii, dar intră în lăca-
şul sfânt pentru a se ruga. Credinţa nu se impune, iar militarilor 
li se permite la dorinţă să vină pentru a se închina la cele sfinte. 
Dacă cineva vrea să o facă este suficient să manifeste dorinţă”, 
precizează comandantul.

Militarii susţin că în baza italiana „Camp Villagio” militarii 
moldoveni mănâncă bucate gustoase, însă dorul de zeama şi 
mămăliguţa de acasă nu îi lasă nici pentru o clipă. Fiind nevoiţi 
să fie departe de casă, militarii nu au posibiltatea să fie alaturi 
de cei dragi în cele mai importante momente din viaţa lor. În 
această situaţie s-a pomenit şi militarul Oleg steopa. În timp ce 
se afla în Kosovo, soţia i-a adus pe lume o fetiţă, pe care abia aş-
teaptă să se întoarcă acasă şi să o ia în braţe pentru prima dată.

„Am avut emoţii foarte mari, fiind departe de casă ţi se 
naşte un îngeraş. Cea mai mare dorinţă este acum să fiu ală-
turi de fiica mea. Vreau să-mi strâng fiica şi soţia în braţe”, 
specifică militarul.

Localnicii din Kosovo sunt binedispuşi şi sociabili cu mili-
tarii KFOR, iar acest lucru este confirmat chiar de kosovari. 

„Sunt foarte mulţumită de prezenţa militarilor KFOR in Ko-
sovo, deoarece, graţie lor, în ţată este pace şi stabilitate, cu ei ma 
simt în siguranţă. Dacă pleacă militarii KFOR din Kosovo, plec 
şi eu cu ei”, susţine o localnică. 

Înainte de a-şi încheia misiunea, militarii din fiecare con-
tingent lasă în garnizoană  o piatră a amintirilor. Potrivit ma-
iorului iurie Batâr, militarii aduc o piatră din munţi pe care 
scriu numele sau imprimă fotografia contingentului.

„Am găsit piatra potrivită, rămâne doar să luăm o deci-
zie comună – ori fixăm fotografia contingentului cu inscripţia 
„KFOR-7” sau scriem un mesaj din partea tuturor”, precizează 
comandantul grupei de geniu.

Deşi războiul din fosta iugoslavie s-a încheiat acum 18 ani, 
stabilitatea în regiune este încă fragilă. Riscurile sunt accentua-
te în localităţile locuite de musulmani, expuşi islamului radical. 
Consecinţele războiului din anii  ’90 ai secolului trecut se văd 
şi astăzi în Kosovo – oameni săraci, case părăsite şi distruse 
de gloanţe şi muniţii. Doar în orăşele infrastructura începe să 
prindă viaţă. Acolo poţi vedea hoteluri de cinci stele şi turişti.

Kosovo s-a format in urma destrămării fostei iugoslavii şi 
şi-a declarat independenţa faţă de serbia în 2008, fiind recu-
noscuta ca stat de 98 de ţări din cele 193 membre ale OnU. 

Republica Moldova a detaşat primul contingent  de mili-
tari în Kosovo la 8 martie 2014. Operatiunea KFOR este con-
dusa de nATO sub mandatul naţiunilor Unite. 

Cristina POPESCu

Preocupată de subiectul egalităţii de gen, natalia Albu, 
doctor în ştiinţe politice, director al Centrului Cercetări 

strategice al institutului de Cercetări Juridice şi Politice al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi conferenţiar universitar 
la Academia Militară „Alexandru cel Bun”, a lansat manualul 
„Dimensiunea de gen în sectorul de securitate şi apărare”. Pre-
zentarea a avut, la începutul lunii noiembrie, în incinta acade-
miei militare.

La eveniment au participat viceministrul apărării, Gheorghe 
Galbura, ambasadorul Regatului suediei în Republica Moldova 
cu sediul la Chişinău, signe Burgstaller, reprezentantul organi-
zaţiei Un Women Moldova, Asya Varbanova, experta de gen 
şi referenta Valentina Bodrug-Lungu, precum şi conducerea şi 
studenţi din cadrul instituţiei de învăţământ militar.

Odată cu publicarea acestuia, autoarea urmăreşte constru-
irea unei idei comune privind dimensiunea de gen în sectorul 
de securitate, care este un subiect tabu pentru mulţi membri 
ai Forţelor Armate şi care generează discuţii controversate la 
această temă. Puţini cunosc că luarea în considerare a per-
spectivei de gen în activitatea profesională înseamnă planifi-
carea misiunilor şi sarcinilor, crearea strategiilor şi politicilor, 
ţinând cont atât de nevoile femeilor, cât şi de nevoile bărbaţi-
lor. „Manualul, care poate servi drept ghid, este destinat cadrelor 
didactice ale instituţiei de învăţământ militar în vederea asigu-
rării acestora cu instrumentele necesare privind introducerea 
tematicii de gen în cadrul disciplinelor predate şi în acelaşi timp, 
studenţilor de la toate nivelele de formare”, precizează Albu.

În cele patru module ale cărţii se vorbeşte despre concep-
tele fundamentale pentru înţelegerea noţiunii de gen, politici 
şi direcţii de promovare a perspectivei de gen în domeniul 
păcii şi securităţii, abordarea integratoare a egalităţii de gen 
în sectorul de apărare, violența sexuală şi în bază de gen în 
condiții de pace şi conflict.

Viceministrul Apărării a mulţumit echipei care a depus 
efort la elaborarea acestui manual, în disursul său menţionând 
despre importanţa egalităţii de gen în Armata naţională: „La 
moment tot mai multe organizaţii internaţionale pun accent pe 
aplicarea prevederilor Rezoluţiei 1325, privind creşterea repre-
zentativităţii şi participării personalului militar feminin, crea-
rea unui climat propice pentru participarea femeilor în teatrele 
de operaţii. Subiectul egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei 
este de actualitate la nivel internaţional. Consider că pentru 
efectivul armatei este important să înţeleagă că egalitatea de gen 
este semnificativă în relaţiile interpersonale.”

Ambasadoarea suediei i-a felicitat pe toţi cei care au con-
tribuit la prezentarea modulelor, exprimându-şi încrederea că 
acestea vor deveni un instrument de un real folos în instruirea 
personalului Armatei naţionale. „La nivel global femeile sunt 
prea des excluse din procesele de negociere şi menţinere a păcii. 
Este necesară implicarea mai multor femei în asigurarea păcii şi 
securității, de asemenea, este nevoie de instruiri care ţin cont de 
dimensiunea de gen, oferite întreg personalului din acest dome-
niu”, a notat signe Burgstaller.

Manualul „Dimensiunea de Gen în sectorul de securitate 
şi Apărare” a fost elaborat cu suportul Un Women (Entita-
tea naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea 
Femeilor) şi cu susţinerea financiară a Guvernului suediei, 
în colaborare cu Academia Militară a Forţelor Armate „Ale-
xandru cel Bun”.

Chiar dacă femeile reprezintă 52% din populaţia Republi-
cii Moldova, ele rămân a fi subreprezentate în domeniul păcii 
şi securităţii. Din numărul total al persoanelor angajate în Ar-
mata naţională, 37% sunt femei. Doar 3% dintre factorii de 
decizie din cadrul armatei sunt femei.
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Potrivit şefului serviciului medico-militar, locotenent-colo-
nelul ivan Petcov,  ofiţerii, subofiţerii şi ostaşii din Brigă-

zile de infanterie motorizată „Moldova”, „Ştefan cel Mare” şi 
„Dacia”, Academia Militară, dar şi cei din Divizionul de Artile-
rie de la Ungheni au donat benevol sânge la centrele mobile de 
colectare din unităţile respective, iar efectivul de militari din 
Tabăra Militară 142, Ministerul Apărării şi Marele stat Major, 
precum şi Regimentul Rachete Antiaeriene – la Centrul naţi-
onal de Transfuzie a sângelui. 

Comandantul rector al Academiei Militare „Alexandru cel 
Bun”, colonelul sergiu Plop a specificat că circa o sută de stu-
denţi din toţi anii de studii şi militari prin contract au donat 
sânge la punctul de colectare, din sediul instituţiei. „Armata 
este astăzi aproape de cetăţeni prin donarea de sânge şi a produ-
selor sangvine în sprijinul celor aflaţi în momente de grea cum-
pănă”, subliniază dânsul. 

Un donator fidel este colonelul Eduard Ohladciuc, locţi-
itor şef al Marelui stat Major al Armatei naţionale, care s-a 
alăturat şi de această dată colegilor, pentru a dărui o şansă la 
viață persoanelor ce se găsesc în dificultate. „Eram cadet când 
făcusem pentru prima oară asemenea acte de caritate, iar de 
atunci, tot continuu să o fac. Acest gest semnificativ contează 
extrem de mult pentru cel al cărei viaţă este salvată”, susţine 
ofiţerul Ohladciuc. 

Medicul Viorica Candu ne-a vorbit despre receptivitatea 
militarilor de  a se implica în campanii de colectare a sângelui 
şi ce condiţii trebuie să întruneasă fiecare persoană care doreş-
te să devină un donator. „Militarii sunt şi au fost dintotdeauna 
predispuşi să se prezinte în număr mare pentru această cauză 
nobilă. Nu există dubii că sunt sănătoşi, fiindcă din start, cei 
care sunt încorporaţi sau aleg să urmeze studiile în cadrul aca-
demiei militare sunt selectaţi. Persoanele decise să doneze sânge 
trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18-60 de ani, masa corpo-
rală să depăşească 50 de kg, să nu fi suferit recent de vreo ma-
ladie acută, viroză sau să fi avut vreo intervenţie chirurgicală. 
Dacă acestea se încadrează în criteriile de eligibilitate, fiecare 
dintre noi poate deveni donator de sânge”, comunică doctoriţa.

De curând s-a desfășurat o nouă campanie de donare voluntară a sângelui. Peste 
350 de militari prin contract și soldaţi din garnizoanele Chișinău, Bălţi, Cahul și 
Ungheni, inclusiv și studenţi ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, au donat 
sânge. Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Apărării în colaborare cu 
Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui. 

Militarii donează pentru viaţă

studenţii Academiei Militare au venit din dorinţa de a sal-
va o viaţă şi mulţi dintre ei ne-au mărturist că nu o fac pentru 
prima dată.

O lecţie de solidaritate ne oferă studenta Elena Paciurca, 
care este şi de această dată, după alte două experienţe de acest 
gen, mai aproape de suferinţele celor aflaţi pe paturile din spi-
tale. „Nu zilnic, dar în fiecare minut sau secundă, copii, oameni 
accidentaţi au nevoie de transfuzii de sânge, care să le ofere o 
şansă la viaţă. În asemenea clipe, este mare nevoie de implica-
rea noastră, a celor sănătoşi şi în puteri”, spune tânăra. 

De menţionat că militarii participă activ la completarea 
rezervelor pentru Armata naţională  în cadrul tuturor cam-
paniile de donare a sângelui desfăşurate de Centrul național 
de Transfuzie a sângelui. Anual se desfăşoară două acţiuni de 
masă, una de Ziua donatorului de sânge şi cealaltă, de regulă, 
în toamnă. numărul donatorilor voluntari se estimează la o 
mie de persoane. 

Căpitan Natalia aNDrONaCHI
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Potrivit şefului serviciului medico-militar, locotenent-colo-
nelul ivan Petcov,  ofiţerii, subofiţerii şi ostaşii din Brigă-

zile de infanterie motorizată „Moldova”, „Ştefan cel Mare” şi 
„Dacia”, Academia Militară, dar şi cei din Divizionul de Artile-
rie de la Ungheni au donat benevol sânge la centrele mobile de 
colectare din unităţile respective, iar efectivul de militari din 
Tabăra Militară 142, Ministerul Apărării şi Marele stat Major, 
precum şi Regimentul Rachete Antiaeriene – la Centrul naţi-
onal de Transfuzie a sângelui. 

Comandantul rector al Academiei Militare „Alexandru cel 
Bun”, colonelul sergiu Plop a specificat că circa o sută de stu-
denţi din toţi anii de studii şi militari prin contract au donat 
sânge la punctul de colectare, din sediul instituţiei. „Armata 
este astăzi aproape de cetăţeni prin donarea de sânge şi a produ-
selor sangvine în sprijinul celor aflaţi în momente de grea cum-
pănă”, subliniază dânsul. 

Un donator fidel este colonelul Eduard Ohladciuc, locţi-
itor şef al Marelui stat Major al Armatei naţionale, care s-a 
alăturat şi de această dată colegilor, pentru a dărui o şansă la 
viață persoanelor ce se găsesc în dificultate. „Eram cadet când 
făcusem pentru prima oară asemenea acte de caritate, iar de 
atunci, tot continuu să o fac. Acest gest semnificativ contează 
extrem de mult pentru cel al cărei viaţă este salvată”, susţine 
ofiţerul Ohladciuc. 

Medicul Viorica Candu ne-a vorbit despre receptivitatea 
militarilor de  a se implica în campanii de colectare a sângelui 
şi ce condiţii trebuie să întruneasă fiecare persoană care doreş-
te să devină un donator. „Militarii sunt şi au fost dintotdeauna 
predispuşi să se prezinte în număr mare pentru această cauză 
nobilă. Nu există dubii că sunt sănătoşi, fiindcă din start, cei 
care sunt încorporaţi sau aleg să urmeze studiile în cadrul aca-
demiei militare sunt selectaţi. Persoanele decise să doneze sânge 
trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18-60 de ani, masa corpo-
rală să depăşească 50 de kg, să nu fi suferit recent de vreo ma-
ladie acută, viroză sau să fi avut vreo intervenţie chirurgicală. 
Dacă acestea se încadrează în criteriile de eligibilitate, fiecare 
dintre noi poate deveni donator de sânge”, comunică doctoriţa.

De curând s-a desfășurat o nouă campanie de donare voluntară a sângelui. Peste 
350 de militari prin contract și soldaţi din garnizoanele Chișinău, Bălţi, Cahul și 
Ungheni, inclusiv și studenţi ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, au donat 
sânge. Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Apărării în colaborare cu 
Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui. 

Militarii donează pentru viaţă

studenţii Academiei Militare au venit din dorinţa de a sal-
va o viaţă şi mulţi dintre ei ne-au mărturist că nu o fac pentru 
prima dată.

O lecţie de solidaritate ne oferă studenta Elena Paciurca, 
care este şi de această dată, după alte două experienţe de acest 
gen, mai aproape de suferinţele celor aflaţi pe paturile din spi-
tale. „Nu zilnic, dar în fiecare minut sau secundă, copii, oameni 
accidentaţi au nevoie de transfuzii de sânge, care să le ofere o 
şansă la viaţă. În asemenea clipe, este mare nevoie de implica-
rea noastră, a celor sănătoşi şi în puteri”, spune tânăra. 

De menţionat că militarii participă activ la completarea 
rezervelor pentru Armata naţională  în cadrul tuturor cam-
paniile de donare a sângelui desfăşurate de Centrul național 
de Transfuzie a sângelui. Anual se desfăşoară două acţiuni de 
masă, una de Ziua donatorului de sânge şi cealaltă, de regulă, 
în toamnă. numărul donatorilor voluntari se estimează la o 
mie de persoane. 

Căpitan Natalia aNDrONaCHI
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MG 34 (abreviere de la Maschinengewehr 34) a 
fost o mitralieră fabricată în Germania 

nazistă începând cu luna decembrie a anului 1934 până în 
luna martie a anului 1945. MG 34 avea răcire cu aer şi folosea 
cartuşul 7.92x57mm Mauser. A fost printre primele mitraliere 
de uz general, fiind proiectată pentru a fi folosită atât pentru 
sprijinul uşor, cât şi pentru cel mediu. Când era folosită ca o 
puşcă-mitralieră, MG 34 era dotată cu un crăcan şi era ali-
mentată dintr-un încărcător-tambur cu o capacitate de 50 de 
gloanțe. Când era folosită ca o mitralieră medie, era echipa-
tă cu un tripod şi era alimentată doar cu benzi de cartuşe. În 
practică însă, infanteriştii germani foloseau crăcanul şi benzile 
de cartuşe, MG 34 fiind folosită ca o mitralieră medie clasi-
că. Mitraliera putea fi folosită şi ca armă antiaeriană uşoară, 
folosind tripodul antiaerian Dreibein. Designul armei a fost 
adaptat pentru a fi instalată pe vehicule blindate (varianta MG 
34 Panzerlauf) şi avioane (MG 81).

MG 34 este considerată a fi prima mitralieră de uz gene-
ral din lume, fiind printre cele mai reuşite mitraliere din toate 
timpurile.

MG 34 
la începutul anilor ’30, reieşind din experienţa obţinută în anii primului război mondial, 
Germania înaintează conceptul unui aşa-numite mitraliere universale, capabilă a fi utilizată 
ca armă de mână la nivel de pluton, cât şi pe tripied la nivel de batalion. aşa dar, prima armă 
de acest gen capabilă să întrunească cele două cerinţe a fost mG 34 (maschinengewehr 34). 
acestă armă putea juca rolul şi unei mitraliere uşoare de mână, instalată pe lafet, dar şi pe 
tancuri şi maşini de luptă.

prima mitralieră  
de uz general

Maschinengewehr 34 a fost proiectată de către Heinrich 
Vollmer la fabrica de armament Mauser Werke AG, fiind înlo-
cuitoarea mitralierei MG 13 în cadrul Wehrmachtului. Mitra-
liera MG 34 era bazată pe modelul solothurn 1930 (MG 30), 
fabricată de Rheinmetall. MG 34 a devenit mitraliera standard 
a infanteriei germane, mitraliera jumelată standard a vehicu-
lelor blindate şi principala mitralieră defensivă antiaeriană. 
Deşi era superioară ca rată de foc mitralierelor utilizate de 
Aliați, MG 34 era un model complex, care necesita un proces 
relativ lung şi costisitor de fabricație. Mitraliera necesita şi o 
mentenanță atentă, fiindcă se bloca rapid în cazul în care nu 
era întreținută corespunzător. Producția nu a fost niciodată 
suficientă, acesta fiind şi motivul apariției mitralierei MG 42, 
succesoarea modelului MG 34. Deşi nu reprezenta un avans 
tehnologic major față de predecesoarea sa, MG 42 era mult 
mai uşor de fabricat (durata fabricației a fost redusă la jumă-
tate), fiind asamblată din piese ştanțate, şi costa cu 30% mai 
puțin decât MG 34.

MG 34 putea fi alimentată atât din cutii port-bandă, cât 
şi direct cu benzi de cartuşe. Benzile aveau de obicei 50 de 
gloanțe, însă puteau fi îmbinate între ele pentru a executa foc 
susținut. Benzile cu 250 de cartuşe erau livrate în general mi-
tralierelor instalate în fortificații(precum buncărele). Încărcă-
toarele-tambur aveau de obicei o bandă cu 50 de gloanțe sau 
75 de gloanțe în varianta dublă (care avea forma unei şa). În 
cazul în care era folosit un încărcător-tambur, arma necesita 
unele modificări pentru a putea fi alimentată cu gloanțe. Din 
anul 1941 au fost utilizate exclusiv benzile de cartuşe.

Țeava mitralierei era proiectată pentru a fi schimbată uşor 
în cazul unui tir prelungit. Operațiunea prin care era schim-
bată țeava încălzită cu una de rezervă dura câteva secunde. 
Manualul mitralierei recomanda schimbarea țevii după 250 
de gloanțe (trase în serii scurte/lungi sau continuu). O carac-
teristică unică a mitralierei era trăgaciul dublu. Prin apăsarea 
muchiei de sus arma trăgea semiautomat, iar prin acționarea 
muchiei inferioare mitraliera trăgea la foc automat. 

Mitraliera MG 34 putea fi fixată pe un crăcan (denumit şi 
bipied) sau pe un trepied. Existau două tipuri de trepiede: unul 
uşor (6.75 kg) şi unul greu (23.6 kg). Trepiedul mai greu, de-
numit Laffette 34, avea lunetă de vizare telescopică şi un sistem 
prin care putea executa foc indirect. Trepiedul mai mic, de-
numit Dreibein 34, putea fi ridicat la maxim pentru a executa 
trageri antiaeriene şi era dotat cu un sistem de vizare specific.

Versiunea MG 34/41 (denumită şi MG 34s) a fost proiec-
tată pentru a avea o rată de foc mai mare, de 1200 de cartuşe 
pe minut. spre deosebire de modelul standard, MG 34/41 avea 
modificări la țeavă (era mai scurtă, fiind modificată pentru a 
permite o cadență ridicată), un trăgaci mai simplu şi putea tra-
ge doar la modul automat. Greutatea a crescut la 14 kg. Aceas-
tă versiune a fost fabricată în cantități mici, fiindcă MG 42 s-a 
dovedit a fi superioară.

Majoritatea vehiculelor blindate ale Germaniei naziste 
erau echipate cu varianta MG 34 Panzerlauf (denumită une-
ori MG 34-T). Mitraliera MG 42 nu era potrivită pentru o 
armă jumelată din cauza modului în care era schimbată țeava. 
Principala diferență dintre varianta Panzerlauf şi cea standard 
era învelişul țevii, mult mai solid, mai greu şi aproape lipsit 
de orificiile de aerisire prezente la țeava standard. Versiunile 
montate pe tancuri nu aveau patul armei. În interiorul blinda-
telor exista o trusă de conversie rapidă a mitralierei pentru a fi 
folosită ca armă portativă a infanteriei. Aceasta conținea patul 
armei, un crăcan şi sistemul de ochire.

Mitraliera MG 34 a fost modificată pentru a fi montată 
pe avioane. Această versiune, denumită oficial MG 81, putea 
fi alimentată cu gloanțe din ambele părți (stânga sau dreap-
ta). MG 81 a fost acceptată de Luftwaffe în 1938 şi a intrat în 
producție în 1939. A existat şi un model care folosea două mi-
traliere şi un singur trăgaci. Acesta era denumit MG 81Z (de la 
zwilling: geamăn în limba germană). Deşi varianta MG 81 era 
superioară modelelor MG 15 şi MG 17 (bazate pe mitraliera 
MG 30), din cauza producției insuficiente aceste mitraliere în-
vechite au fost utilizate până la sfârşitul războiului. MG 81 avea 
o cadență ridicată (între 1000 şi 1200 de cartuşe pe minut) şi 
avea doar sistemul de tragere automat (nu putea trage foc cu 
foc). Cadența de foc superioară era obținută prin modificări la 
țeavă şi prin utilizarea unui arc recuperator puternic.

Sursa: Wikipedia.org

Greutate * 12,1 kg,  * 19,2 kg cu trepied
Lungime 1 219 mm

Lungime țeavă 627 mm

Cartuş 7.92x57mm Mauser

Principiu recul

Cadență de tragere 800-900 cartuşe pe minut

Viteză inițială 755 m/s

Bătaie eficace 1800-2000 de metri

Bătaie maximă 4500 m

Încărcător
* benzi cu 50/250 de cartuşe 
* tambur cu 50/75 de cartuşe 
(necesita unele modificări)

sistem de ochire mecanic (cătare)

daTE GENERaLE
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MG 34 (abreviere de la Maschinengewehr 34) a 
fost o mitralieră fabricată în Germania 

nazistă începând cu luna decembrie a anului 1934 până în 
luna martie a anului 1945. MG 34 avea răcire cu aer şi folosea 
cartuşul 7.92x57mm Mauser. A fost printre primele mitraliere 
de uz general, fiind proiectată pentru a fi folosită atât pentru 
sprijinul uşor, cât şi pentru cel mediu. Când era folosită ca o 
puşcă-mitralieră, MG 34 era dotată cu un crăcan şi era ali-
mentată dintr-un încărcător-tambur cu o capacitate de 50 de 
gloanțe. Când era folosită ca o mitralieră medie, era echipa-
tă cu un tripod şi era alimentată doar cu benzi de cartuşe. În 
practică însă, infanteriştii germani foloseau crăcanul şi benzile 
de cartuşe, MG 34 fiind folosită ca o mitralieră medie clasi-
că. Mitraliera putea fi folosită şi ca armă antiaeriană uşoară, 
folosind tripodul antiaerian Dreibein. Designul armei a fost 
adaptat pentru a fi instalată pe vehicule blindate (varianta MG 
34 Panzerlauf) şi avioane (MG 81).

MG 34 este considerată a fi prima mitralieră de uz gene-
ral din lume, fiind printre cele mai reuşite mitraliere din toate 
timpurile.

MG 34 
la începutul anilor ’30, reieşind din experienţa obţinută în anii primului război mondial, 
Germania înaintează conceptul unui aşa-numite mitraliere universale, capabilă a fi utilizată 
ca armă de mână la nivel de pluton, cât şi pe tripied la nivel de batalion. aşa dar, prima armă 
de acest gen capabilă să întrunească cele două cerinţe a fost mG 34 (maschinengewehr 34). 
acestă armă putea juca rolul şi unei mitraliere uşoare de mână, instalată pe lafet, dar şi pe 
tancuri şi maşini de luptă.

prima mitralieră  
de uz general

Maschinengewehr 34 a fost proiectată de către Heinrich 
Vollmer la fabrica de armament Mauser Werke AG, fiind înlo-
cuitoarea mitralierei MG 13 în cadrul Wehrmachtului. Mitra-
liera MG 34 era bazată pe modelul solothurn 1930 (MG 30), 
fabricată de Rheinmetall. MG 34 a devenit mitraliera standard 
a infanteriei germane, mitraliera jumelată standard a vehicu-
lelor blindate şi principala mitralieră defensivă antiaeriană. 
Deşi era superioară ca rată de foc mitralierelor utilizate de 
Aliați, MG 34 era un model complex, care necesita un proces 
relativ lung şi costisitor de fabricație. Mitraliera necesita şi o 
mentenanță atentă, fiindcă se bloca rapid în cazul în care nu 
era întreținută corespunzător. Producția nu a fost niciodată 
suficientă, acesta fiind şi motivul apariției mitralierei MG 42, 
succesoarea modelului MG 34. Deşi nu reprezenta un avans 
tehnologic major față de predecesoarea sa, MG 42 era mult 
mai uşor de fabricat (durata fabricației a fost redusă la jumă-
tate), fiind asamblată din piese ştanțate, şi costa cu 30% mai 
puțin decât MG 34.

MG 34 putea fi alimentată atât din cutii port-bandă, cât 
şi direct cu benzi de cartuşe. Benzile aveau de obicei 50 de 
gloanțe, însă puteau fi îmbinate între ele pentru a executa foc 
susținut. Benzile cu 250 de cartuşe erau livrate în general mi-
tralierelor instalate în fortificații(precum buncărele). Încărcă-
toarele-tambur aveau de obicei o bandă cu 50 de gloanțe sau 
75 de gloanțe în varianta dublă (care avea forma unei şa). În 
cazul în care era folosit un încărcător-tambur, arma necesita 
unele modificări pentru a putea fi alimentată cu gloanțe. Din 
anul 1941 au fost utilizate exclusiv benzile de cartuşe.

Țeava mitralierei era proiectată pentru a fi schimbată uşor 
în cazul unui tir prelungit. Operațiunea prin care era schim-
bată țeava încălzită cu una de rezervă dura câteva secunde. 
Manualul mitralierei recomanda schimbarea țevii după 250 
de gloanțe (trase în serii scurte/lungi sau continuu). O carac-
teristică unică a mitralierei era trăgaciul dublu. Prin apăsarea 
muchiei de sus arma trăgea semiautomat, iar prin acționarea 
muchiei inferioare mitraliera trăgea la foc automat. 

Mitraliera MG 34 putea fi fixată pe un crăcan (denumit şi 
bipied) sau pe un trepied. Existau două tipuri de trepiede: unul 
uşor (6.75 kg) şi unul greu (23.6 kg). Trepiedul mai greu, de-
numit Laffette 34, avea lunetă de vizare telescopică şi un sistem 
prin care putea executa foc indirect. Trepiedul mai mic, de-
numit Dreibein 34, putea fi ridicat la maxim pentru a executa 
trageri antiaeriene şi era dotat cu un sistem de vizare specific.

Versiunea MG 34/41 (denumită şi MG 34s) a fost proiec-
tată pentru a avea o rată de foc mai mare, de 1200 de cartuşe 
pe minut. spre deosebire de modelul standard, MG 34/41 avea 
modificări la țeavă (era mai scurtă, fiind modificată pentru a 
permite o cadență ridicată), un trăgaci mai simplu şi putea tra-
ge doar la modul automat. Greutatea a crescut la 14 kg. Aceas-
tă versiune a fost fabricată în cantități mici, fiindcă MG 42 s-a 
dovedit a fi superioară.

Majoritatea vehiculelor blindate ale Germaniei naziste 
erau echipate cu varianta MG 34 Panzerlauf (denumită une-
ori MG 34-T). Mitraliera MG 42 nu era potrivită pentru o 
armă jumelată din cauza modului în care era schimbată țeava. 
Principala diferență dintre varianta Panzerlauf şi cea standard 
era învelişul țevii, mult mai solid, mai greu şi aproape lipsit 
de orificiile de aerisire prezente la țeava standard. Versiunile 
montate pe tancuri nu aveau patul armei. În interiorul blinda-
telor exista o trusă de conversie rapidă a mitralierei pentru a fi 
folosită ca armă portativă a infanteriei. Aceasta conținea patul 
armei, un crăcan şi sistemul de ochire.

Mitraliera MG 34 a fost modificată pentru a fi montată 
pe avioane. Această versiune, denumită oficial MG 81, putea 
fi alimentată cu gloanțe din ambele părți (stânga sau dreap-
ta). MG 81 a fost acceptată de Luftwaffe în 1938 şi a intrat în 
producție în 1939. A existat şi un model care folosea două mi-
traliere şi un singur trăgaci. Acesta era denumit MG 81Z (de la 
zwilling: geamăn în limba germană). Deşi varianta MG 81 era 
superioară modelelor MG 15 şi MG 17 (bazate pe mitraliera 
MG 30), din cauza producției insuficiente aceste mitraliere în-
vechite au fost utilizate până la sfârşitul războiului. MG 81 avea 
o cadență ridicată (între 1000 şi 1200 de cartuşe pe minut) şi 
avea doar sistemul de tragere automat (nu putea trage foc cu 
foc). Cadența de foc superioară era obținută prin modificări la 
țeavă şi prin utilizarea unui arc recuperator puternic.

Sursa: Wikipedia.org
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Cadență de tragere 800-900 cartuşe pe minut
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Bătaie eficace 1800-2000 de metri

Bătaie maximă 4500 m
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* benzi cu 50/250 de cartuşe 
* tambur cu 50/75 de cartuşe 
(necesita unele modificări)

sistem de ochire mecanic (cătare)
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În domeniul militar, pregătirea fizică şi-a demonstrat 
mereu utilitatea, iar rândurile Armatei naţionale sunt 

completate de bravi bărbaţi, care păşesc prin viaţă cu cinste, 
credinţă şi capacitatea de a face faţă provocărilor. Ştefan Jeles-
cu, titular al Clubului sportiv Central al Armatei naţionale, 
în 30 de ani de carieră sportivă a adunat peste 200 de cupe şi 
medalii. 

Motocrosul i-a adus titlul de campion al Republicii Moldo-
va de şapte ori. Lângă el, un bun prieten şi camarad de drum, 
motocicleta a fost cea care l-a însoţit prin viaţă. 

A practicat nenumărate sporturi până şi-a găsit vocaţia, 
însă gândul mereu îl trimitea la motocicleta din curtea casei. 
,,Pasiunea pentru sport vine de la părinţii mei. Aveam trei ani 
când am făcut cunoştinţă cu motorul pe două roţi.  Dar, totuşi, 
pasiunea pentru motocros s-a întipărit adânc în inima mea pe 
parcursul anilor şi nu mă mai pot desprinde de ea” a reiterat 
motocrosist-ul.                                                                                 

 Totul a început în anii studenţiei, când a participat pentru 
prima dată la campionatul de motocros, desfăşurat în oraşul 
Bălţi. ,,Participarea la această competiţie a fost un imbold, care 
ulterior a contribuit la formarea mea în domeniul motoarelor”, 
îşi aminteşte cu nostalgie sportivul. Dorinţa de a obţine noi 
performanţe şi victorii l-a motivat să dobândească succesele 
de care se bucură astazi.

sportiv, veşnic îndrăgostit de cai putere, de miros de ca-
uciuc ars şi zgomot de motoare, Ştefan Jelescu este unul 
dintre cei mai înflăcăraţi motociclişti din Armata naţiona-
lă. Adoră senzaţiile tari, libertatea, adrenalina, iar cutreie-
ratul pe motocicletă face parte din rutina zilnică a acestuia.                                                                                                                                        
       Motocros-ul este un sport care îi pune la grea încercare pe 
participanţi şi le evidenţiază caracterul puternic. ,,În tot ceea ce 
se face zilnic există un grad de pericol, chiar şi în simplul mers 
pe stradă, de aici şi rezultă faptul că nu trebuie să ne ferim de 
un anumit gen de sport, pentru că deşi pare periculos, trebuie să 
conştientizăm limitele noastre, limitele motorului şi niciodată 
să nu forţăm nota sau să încercăm să demonstrăm cuiva ceva”, 
consideră  Ştefan.

 Pentru că trambulinele şi urcuşurile abrupte nu se dau 
mânuite dacă nu eşti ferm pe tine şi pe motocicleta pe care 
o conduci, nu oricine poate reuşi în acest sport. Pentru orice 
realizare, primul pas este curajul. „Din prima clipă în care am 
descoperit motocrosul, am ştiut că aceasta este ceea ce vreau să 
practic întreaga viaţă”, susţine campionul.

Entuziasmul pentru motoare reprezintă pentru unii un stil 
de viaţă. se spune că odată ce ai urcat pe un motor, e greu să 
mai uiţi adrenalina momentului. Acest lucru este confirmat de 
cei care după zeci de ani sunt încă pasionaţi de acestea.

În altă ordine de idei, se afirmă că un campion este acela 
care se ridică atunci când o face peste limitele imposibilului. 
,,Să devii campion nu este uşor, dar mult mai complicat este să 
menţii acest statut, deoarece sportivii cu care ai concurat anteri-
or  depun eforturi şi se pregătesc mult mai intens pentru urmă-
torul campionat”, o spune din propria experienţă sportivul.

Deşi lumea motocrosului este una specifică, Ştefan Jelesu 
cunoaşte pe dinăntru ce se întâmplă în această lume fantastică 
a senzaţiilor tari, iar loialitatea pentru acest tip de sport rămâ-
ne aceiaşi peste ani.

Distracţie, nebunie, libertate sunt doar câteva cuvinte prin 
care amatorul descrie această pasiune. „Doar cei care au în-
cercat ştiu despre ce este vorba, iar ceilalţi trebuie neapărat sa 
încerce, pentru că, cine ştie, poate se molipsesc”, subliniază Je-
lescu. 

Motocrosul reprezintă o disciplină sportivă care se 
desfăşoară pe teren accidentat şi în care plecările se dau de 
obicei în grup, pe clase, după capacitatea cilindrică a moto-
cicletei. Pentru Ştefan Jelescu acest gen de sport a devenit nu 
doar pasiune, dar şi destin, iar locul ii, ocupat recent la Cam-
pionatul Republicii Moldova la motocros vine să-i confirme 
valoare sa pe arena sportivă la cei 50 de ani împliniţi. 

Ludmila SOLOMON

Ştefan JElESCu: un destin  
motivat de pasiune

Campionii nu se nasc doar în sălile de sport.  
Realizările lor pot urma o dorinţă, un vis, o chemare.
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“Misiuni şi exerciţii militare”
       locul iii - igor eroşchin, ucraina

Sea Breeze 2016, ucraina
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                            “La datorie”
locul i - miroslav rotari

Scutul de Foc


