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La cei 25 de ani de la creare, Orchestra 
Prezidenţială a devenit o carte de 

vizită nu numai a Armatei Naţionale, 
ci şi a Republicii Moldova. În această 
şcoală de instrumentişti şi vocalişti 

profesionişti, se dezvoltă talente şi se 
interpretează muzică de calitate. 

Declararea autonomiei politice şi 
crearea Sfatului Ţării ca instituţie de 

autoconducere a Basarabiei au marcat, 
în 1917, o etapă nouă de evoluţie a 
teritoriului dintre Prut şi Nistru...

Cu pas de defilare 
peste Prut.

Garda de Onoare  
la Parada militară  

de la Bucureşti

Primii şaisprezece,  
cei mai buni ostaşi din unităţile 

garnizoanei Chişinău au fost trecuţi 
solemn în rezervă 

Orchestra Prezidenţială  
de ani  
de performanţă25la
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militarii prin contract ai armatei 
naţionale au fost testaţi la probele 
pentru evaluarea competenţelor. 

Cuprins

Leopard 2
pumnul de oţel al Europei

Leopard 2 este un tanc principal de luptă 
dezvoltat de Krauss-maffei la începutul 

anilor 1970 pentru bundeswehr. tancul a 
intrat în dotarea armatei germane în anul 
1979, înlocuind modelul leopard 1.
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Ministrul Apărării Eugen sturza a 
avut, la Bruxelles, o întrevedere 

cu locţiitorul asistentului secretarului 
general nATO pentru Politici de Apă-
rare şi Planificare, Jonathan Parish.

Dialogul a cuprins subiecte referi-
toare la proiectele derulate de nATO 
în ţara noastră şi participarea contin-
gentelor Armatei naţionale la misiunea 
KFOR din Kosovo.

Ministrul Apărării a apreciat contri-
buţia Alianţei nord-Atlantice la imple-
mentarea fazei i a iniţiativei de Consoli-
dare a Capacităţilor de Apărare (DCBi), 
prin expertiza oferită la elaborarea docu-
mentelor strategice în domeniul apărării 
- strategia naţională de Apărare (snA) 
şi strategia Militară (sM). În acest sens, 
Eugen sturza l-a informat pe Jonathan 
Parish că snA a fost aprobată de Guvern, 
iar sM este în proces de finalizare.

De asemenea, ministrul sturza s-a 
referit la Proiectul nATO/PpP privind 
distrugerea pesticidelor şi produse-
lor chimice periculoase din Republica 
Moldova, demarat în 2006, în rezulta-
tul căruia au fost colectate 3 245 tone 
de pesticide de pe întreg teritoriul ţării, 
dintre care 956 de tone au fost distruse 
cu sprijinul nATO.

Eugen sturza a accentuat că Repu-
blica Moldova are ca obiectiv strategic 
reformarea sectorului de apărare şi a 
solicitat, în acest sens, sprijinul nATO 
pentru implementarea fazei a ii-a a 
DCBi, ce presupune dezvoltarea capa-
bilităţilor militare nemijlocite.

Un aspect important al dialogului 
l-a constituit intenţia ţării noastre de a 
continua contribuţia la misiuni şi ope-
raţiuni internaţionale.

„Este a treia mea vizită la Cartierul General NATO în ca-
litate de Prim-ministru al Republicii Moldova în mai 

puțin de un an, fapt care vorbește despre bunele relații de coo-
perare între Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, pre-
cum și despre dorința noastră de a învăța din experiența țărilor 
NATO”, a declarat Pavel Filip.

Premierul a reiterat interesul ţării noastre de a consolida 
în continuare dialogul politic şi cooperarea practică cu Ali-
anţa nord-Atlantică, în domeniile stabilite de comun acord 
în Planul individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica 
Moldova – nATO pentru anii 2017-2019.

„Republica Moldova, chiar dacă este un stat neutru conform 
Constituției, își dorește o colaborare foarte bună cu Alianța Nord-
Atlantică pentru că noi vrem să avem o armată dezvoltată, pen-
tru că noi ne dorim să fim un stat care poate asigura securitatea. 
În acest sens, eu nu cred că există o cale mai bună decât să înveți 
de la Alianța Nord-Atlantică”, a menționat Prim-ministrul.

Totodată, şeful Executivului a apreciat sprijinul de care be-
neficiază instituţiile ţării noastre din partea nATO. Astfel, a 
fost relevat suportul acordat în cadrul iniţiativei de Consolida-
re a Capacităţilor de Apărare şi Platformei de interoperabili-
tate, precum şi expertiza şi susţinerea substanțială oferită prin 
intermediul Programului Ştiinţă pentru Pace şi securitate. 

Dialog de Parteneriat

În context, Pavel Filip a menționat 
că a fost elaborată şi aprobată la nivel de 
Guvern strategia națională de Apărare şi 
Planul de acţiuni privind implementarea 
acesteia pentru anii 2017-2021. În curs 
de finalizare este şi strategia Militară.

La rândul său, secretarul General 
nATO a reiterat respectul pentru neutra-
litatea ţării noastre şi susţinerea fermă din 
partea organizației pentru suveranitatea şi 
integritatea teritorială a Republicii Moldo-
va. Jens stoltenberg a menţionat că Repu-
blica Moldova este un partener valoros şi 
a reiterat importanța implementării refor-
melor, inclusiv în ce priveşte moderniza-
rea apărării. ”Doar prin reforme putem fi 
rezilienți față de amenințările din exterior”, 
a spus secretarul General nATO.

Totodată, oficialul a confirmat dis-
ponibilitatea de a oferi în continuare 
expertiza şi asistenţa necesară Republicii 
Moldova. ”Este bine că Moldova vrea să 
devină nu doar un consumator, dar și un 
furnizor de securitate regională”, a subli-
niat Jens stoltenberg.

Părțile şi-au exprimat convingerea că 
inaugurarea Oficiului de Legătură nATO 
la Chişinău, la începutul lunii decembrie 
a anului curent, va impulsiona şi mai 
mult colaborarea bilaterală. În particular, 
va fi dezvoltată cooperarea bilaterală în 
domenii noi, precum combaterea ame-
ninţărilor cibernetice, sporirea rezilienţei 
şi pregătirii pentru situaţii de urgenţă ci-
vilă. Totodată, Oficiul de Legătură nATO 
va informa cetăţenii despre beneficiile 
cooperării cu Blocul nord-Atlantic.

În altă ordine de idei, Prim-ministrul 
a reconfirmat determinarea Republicii 
Moldova de a subscrie activ eforturilor 
de promovare a păcii şi securităţii în Eu-
ropa, inclusiv prin participarea contin-
gentului militar din țara noastră la ope-
raţiunea condusă de nATO în Kosovo. 

Sursă: gov.md

Cooperarea  
Republica Moldova-NATO  
discutată de Eugen Sturza  

la Bruxelles
Evoluţia relaţiilor dintre Republica Moldova şi Alianţa Nord-Atlantică 
(NATO) a fost examinată în cadrul întrevederii Prim-ministrului Pavel 
Filip cu Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg. Dialogul a avut loc 
la Bruxelles, în marja Summitului Parteneriatului Estic.

Republica Moldova, chiar dacă este un stat neutru 
conform Constituției, își dorește o colaborare foarte 
bună cu Alianța Nord-Atlantică pentru că noi vrem 
să avem o armată dezvoltată, pentru că noi ne dorim 
să fim un stat care poate asigura securitatea.
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Un nou contingent al Armatei Naţionale  
se alătură operaţiunii KFOR

Plutonier Dumitru PANAiNte
Cu o vechime militară de doar doi ani și jumătate, însă cu ex-

perienţa poligoanelor din Romania și Germania, merg încrezut 
în operaţiunea KFOR din Kosovo. Pentru militarii Armatei 

Naţionale este o experienţă unică, este un plus la CV și desigur, 
un venit financiar. Timp de șase luni vom executa misiuni 

tipice pentru operaţiunile de menţinere a păcii, patrulări și 
paza bazei și a obiectivelor din teritoriu. Sunt onorat că am fost 

selectat, pentru că în Kosovo merg doar cei mai buni.

Locotenent major Sorin MuNteAN
Mi-am dorit să ajung în misiune încă de la plecarea primului 

contingent. Te trec emoţii de mândrie când știi că vei reprezen-
ta ţara și vei executa misiuni de pacificare. Profesionalismul, 

cunoașterea limbilor străine și gândirea la rece sunt doar câteva 
dintre calităţile ce se cer de la candidaţi. 

Maior Ruslan VARiVANoV,  
comandantul contingentului Viii în misiunea KFoR

Militarii noștri sunt foarte bine pregătiţi. Pentru aceasta, noi 
trecem prin exerciţii și antrenamente înainte de detașare. 

Fiecare a fost selectat în baza rapoartelor și a etapelor de eva-
luare. Orice militar care ajunge într-o misiune, în primul rând, 

reprezintă ţara și Armata Naţională.

Pavel Filip a specificat că misiunea care se desfăşoară sub 
conducerea nATO este un exemplu de consolidare a con-

tinentului european, iar pentru Republica Moldova este şansa 
de a contribui la securitatea internațională.

La rândul ei, ambasadoarea italiei în Republica Moldova, 
Valeria Biagotti, a menţionat că participarea Armatei naţio-
nale în misiunea KFOR demonstrează că Republica Moldova 
doreşte să promoveze pacea şi stabilitatea la nivel internațional. 
„Italia exprimă înalta apreciere pentru disponibilitatea Repu-
blicii Moldova de a participa alături de contingentul italian, 
care are misiunea să continue rolul important în garantarea 
suveranității regionale”, a spus ambasadoarea.

Ministrul Apărării Eugen sturza a mulţumit partenerilor 
italieni şi americani, dar şi Guvernului, Parlamentului, Minis-
terului Afacerilor Externe şi integrării Europene şi cetăţenilor 
Republicii Moldova pentru mandatul de încredere acordat ce-
lor 40 de militari profesionişti din KFOR-8, dar şi tuturor celor 
aproximativ 300 de ofiţeri şi subofiţeri ai Armatei naţionale 
care până la ora actuală au fost parte a operaţiunii KFOR.

„Toţi acești militari, prin prestaţia pe care au avut-o, au 
demonstrat că instituţia de apărare dispune de un potenţial de 
pacificare bine pregătit, valorificat astăzi pe deplin nu doar Ko-
sovo, ci și în alte misiuni, acolo unde armata Republicii Moldova 
este prezentă alături de armatele altor ţări, contribuind la secu-
ritatea globală”, a spus Eugen sturza.

Cel de-al optulea contingent al Armatei naţionale este for-
mat din 40 de militari profesionişti, dintre care şapte genişti şi 
un pluton de 33 de militari, care va executa misiuni de securi-
tate şi pază a obiectivelor militare şi de patrulare.

Militarii moldoveni vor face parte din Gruparea de Forțe 
Multinaționale MnBG-W (Multinational Battle Group — 
West) şi vor fi dislocaţi în baza militară italiană Camp Vilaggio 
din localitatea Pech, Kosovo.

Mandatul contingentului KFOR-8 în Kosovo va dura 
şase luni.

Oastea Moldovei6

„Faptul că, datorită vouă, Republica Moldova se află printre statele care contribuie 
la liniștea și securitatea continentului european este un motiv de mândrie pentru toată 

societatea. Astfel, voi creați o nouă imagine — modernă a Armatei Naționale”. 
Declaraţia a fost făcută de Prim-ministrul Pavel Filip în cadrul ceremoniei de detaşare 

a celui de-al optulea contingent al Armatei naţionale în operaţiunea KFOR din Kosovo, 
desfăşurată la Ministerul Apărării.
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„Faptul că, datorită vouă, Republica Moldova se află printre statele care contribuie 
la liniștea și securitatea continentului european este un motiv de mândrie pentru toată 

societatea. Astfel, voi creați o nouă imagine — modernă a Armatei Naționale”. 
Declaraţia a fost făcută de Prim-ministrul Pavel Filip în cadrul ceremoniei de detaşare 

a celui de-al optulea contingent al Armatei naţionale în operaţiunea KFOR din Kosovo, 
desfăşurată la Ministerul Apărării.
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Cu pas de defilare peste Prut
Garda de Onoare la Parada militară de la Bucureşti

În marș către București!
Începând cu anul 2014, drapelul de stat al Republicii Mol-

dova şi drapelul Armatei naţionale au fost prezente la toate 
paradele militare din Bucureşti. superiorul contingentului 
moldovenesc, colonelul Oleg Cebotari a menţionat faptul că 
la selectarea efectivului participant la paradă, întotdeauna s-a 
pus accent pe militarii în termeni, pentru a le oferi posibilita-
tea tinerilor soldaţi să trăiască emoţiile unui astfel de eveni-
ment grandios. 

Deşi pentru o bună parte dintre militarii Gărzii de Onoare 
participarea la o paradă militară nu a fost în premieră, emoţii 
aveau absolut toţi, de la soldat, până la ofiţer. Şi aici nu este 
vorbă de frică sau de neîncredere în propriile forţe, ci de mân-
drie şi anticipaţie a unui eveniment măreţ. Şi atunci, când plu-
tonul a trecut vama de la Leuşeni, a coborât din autocar şi, cu 
steagurile ridicate, a trecut cu pas de defilare podul peste Prut, 
emoţiile au crescut la maxim! În timpul acestei acţiuni simbo-
lice, în ochii ostaşilor se observa şi mai mult mândria de faptul 
că poartă uniforma militară şi că în scurt timp ei se vor alătura 
celor circa 4000 de militari din 14 ţări, împreună cu care vor 
defila în aceeaşi cadenţă de Ziua naţională a României.

A devenit deja o tradiţie ca la 1 decembrie, cu 
ocazia Zilei Naţionale a României, numită şi Ziua Marii 
Uniri, Garda de Onoare a Republicii Moldova să defile-
ze sub Arcul de Triumf din capitala României, alături de 

camarazii şi partenerii noştri.
Şi în acest an tradiţia a fost respectată. 

33 de militari moldoveni au trecut cu pas cadenţat 
sub Arcul de Triumf din inima Bucureştiului. Formaţia 

de militari ai Armatei Naţionale a fost condusă de loco-
tenentul major Vitalie Josan, comandantul Companiei 
Gărzii de Onoare, iar drapelul de stat a fost purtat de 

plutonierul Valeriu Băţ.

„Fie zi cu soare fie
Sau cerul noros,
Fie ploi, ninsoare fie,
Noi mergem voios...”
Ostaşii români au început pregăti-

rile pentru eveniment cu mult înainte 
de paradă. Mii de militari şi specialişti 
din Ministerul Apărării naţionale, Mi-
nisterul Afacerilor interne şi serviciul 
Român de informaţii au cizelat pasul de 
defilare zile întregi la poligonul Ghen-
cea, ca să aibă o prestaţie cât mai fru-
moasă de Ziua naţională în Piaţa Arcul 
de Triumf.

Contingentele străine, printre care şi 
cel al Republicii Moldova, au participat 
la un singur antrenament în Bucureşti, 
în cadrul repetiţiei generale a paradei. 

Deşi cerul era posomorât şi mai 
cădeau câţiva stropi de ploaie, iar une-
le surse media „speriau” Bucureştiul 
chiar şi cu ninsoare, aceasta deloc nu a 
afectat buna dispoziţie a militarilor şi a 
spectatorilor, adunaţi de-a lungul şoselei 
Kiseleff, pentru a admira defilarea deta-
şamentelor şi a tehnicii militare. 

Atmosfera era uluitoare! Mii de 
adulţi şi copii cu steguleţe tricolore în 
mâini salutau nu doar militarii lor, dar 
şi trupele străine. Toţi, indiferent de ţara 
de origine, au rămas plăcut surprinşi de 
o astfel de primire călduroasă din par-

tea spectatorilor civili. Însă, probabil, cei 
mai surprinşi au fost militarii ucraineni, 
cărora, în timpul defilării, copiii români 
le strigau „Слава Україні!” (n.r.- „slavă 
Ucrainei!”), o lozincă şi o formă de salut 
a patrioţilor ucraineni.

Cu o zi înainte de paradă, în timp ce 
militarii moldoveni efectuau ultimele 
pregătiri, contingentul a fost vizitat de că-
tre ministrul Apărării Eugen sturza, aflat 
într-o vizită oficială la Bucureşti, şi amba-
sadorul Republicii Moldova în România 
Mihai Gribincea. Ministrul a menţionat că 
Garda de Onoare este cartea de vizită nu 
doar a Armatei naţionale, dar şi a întregii 
ţări, şi,  în acest sens, le-a urat militarilor 
succes la parada militară şi i-a îndemnat să 
poarte cu demnitate drapelul de stat şi cel 
al armatei în Piaţa Arcul de Triumf.
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„Ne revedem la Centenar!”
senzaţiile tari, trăite la paradă, erau amplificate de sutele de oameni, adulţi 

şi copii, pe marginea străzilor cu tricolorul în mână, îngheţaţi, dar fericiţi, în 
aşteptarea coloanelor militare. După paradă, ei aşteptau prin oraş militarii, in-
clusiv pe cei din Republica Moldova, pentru a-i saluta şi a le mulţumi că au fost 
alături de ei în această zi importantă. 

Doar fiind acolo, în mijlocul acestor evenimente, şi simţind această atmosfe-
ră, alături de oameni patrioţi ai ţării lor, înţelegi cu adevărat sensul devizei, sub 
care s-au organizat evenimentele de 1 decembrie: „Mândria de a fi român!”.

După încheierea paradei un bătrân s-a apropiat de un militar moldovean, i-a 
mulţumit pentru prezenţa la eveniment şi şi-a exprimat dorinţa de a revedea osta-
şii moldoveni, defilând sub Arcul de Triumf anul viitor, când se vor marca 100 de 
ani de la Marea Unire. „Ne revedem la Centenar!”, a conchis bătrânul.

Locotenent major Dmitrii VoSiMeRiC  

La 1 decembrie toţi militari au fost 
matinali. Deşi parada a fost planificată 
pentru ora 11:00, la 7:00 mulţi dintre ei 
erau deja adunaţi pe şoseaua Kiseleff, 
în punctul de unde trebuia să înceapă 
defilarea. Timp de câteva ore „libere” 
participanţii au avut posibilitatea să facă 
ultimele pregătiri, să-şi ajusteze ţinutele, 
să-şi împărtăşească impresiile cu colegii 
din alte ţări şi să facă poze cu copiii, care 
erau nerăbdători să vadă defileul.

Odată ce a venit ora X, sub „Un cân-
tec de luptă, bătrân ca Unirea...” s-a în-
ceput mişcarea. Comandantul Paradei 
militare, generalul-locotenent Adrian 
Tonea a dat start defilării. Circa 3500 de 

militari şi specialişti din Ministerul Apă-
rării naţionale, Ministerul Afacerilor 
interne şi serviciul Român de informa-
ţii, cu peste 300 de mijloace tehnice, au 
trecut sub Arcul de Triumf, prezentând 
onorul, iar circa 50 de aeronave au sur-
volat piaţa. 

Împreună cu militarii români în acea 
zi solemnă au defilat şi peste 300 de mili-
tari din 14 ţări aliate şi partenere. Garda 
de Onoare a Republicii Moldova a trecut 
în pas cadenţat alături de militarii din Bul-
garia, Canada, Franța, Germania, Grecia, 
italia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit 
al Marii Britanii şi al irlandei de nord, 
slovacia, sUA, Turcia şi Ucraina. O oră 

şi jumătate de spectacol militar, în spatele 
căruia au stat săptămâni sau chiar luni de 
pregătiri şi antrenamente riguroase! 

„Pentru defilare, cu onor spre dreapta, înainte marș!”
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… În primăvara anului 1992, pe malurile Nistrului 
au început luptele ce puneau în pericol independenţa și  

integritatea teritorială a Republicii Moldova. Pe câmpul 
de luptă au căzut cu moarte de erou  sute de combatanţi, 

printre ei militari și civili, poliţiști și voluntari. ororile 
războiului au lăsat în urmă mame care-și plâng feciorii în 
năframă și femei care își așteaptă încă soţii acasă. Statis-
ticile sunt încă și până acum neclare cu privire la numă-

rul celor uciși, iar adevărul complet al acestui conflict mai 
rămâne și astăzi o enigmă.

Eroii războiului de pe nistru au fost comemoraţi  în ca-
drul unei mese rotunde cu genericul ,,Eroii nu mor niciodată”, 
organizată de Catedra Ştiinţe umanistice şi limbi moderne Fa-
cultatea Administraţie Publică a Academiei Militare a Forţelor 
Armate. La eveniment au fost invitaţi militari care au condus 
cu acţiunile de luptă precum generalul de brigadă (r) nicolae 
Petrică, generalul de brigadă (r) Vasile Grosu, generalul de bri-
gadă (r) Anton Gamurari, colonel (r) Anatolie Cociug şi alţi 
participanţi la conflictul armat din 1992. 

Obiectivul principal al evenimentului este tendinţa de a 
menţine vie amintirea celor, care îţi merită statutul de eroi în 
acest conflict armat, dar şi comemorarea eroilor necunoscuţi 
în propria ţară.

studenţi, militari, ofiţeri şi funcţionari ai Armatei naţio-
nale au participat la activitatea dedicată memoriei eroilor de-
cedaţi în luptele pentru apărarea integrităţii şi independenţei 
Republicii Moldova, desfăşurată în sala festivă a Academiei 
Militare ,,Alexandru cel Bun”.

Prezent la eveniment, comandantul (rector) interimar, co-
lonel Gheorghe Ţurcanu, în deschiderea oficială a manifestă-
rii, a subliniat importanţa consolidării sentimentului național, 
promovării istoriei naţionale, adevărului ştiinţific referitor la 
tragicele evenimente ce au avut loc în anul 1992. 

Astăzi putem să aflăm ce a fost cu adevărat doar de la per-
soanele care au fost martori ai tragicului eveniment „În perioa-
da noiembrie-decembrie 1991 sunt înregistrate primele victime 
ale conflictului pe podul de la Dubăsari, patru poliţiști din tru-
pele cu destinaţie specială. În fond, anume cu aceste evenimente 
a început confruntarea armată între poliţia moldovenească și 
formaţiunile separatiste înarmate”, povesteşte general de bri-
gadă (r) nicolai Petrică. 

Emoţiile s-au resimţit pe chipul invitaţilor, care povesteau 
filă cu filă despre perioada tulbure şi grea în istoria Republi-
cii Moldova, prinsă între dorinţa de expansiune a rămăşiţelor 
imperiului şi renaşterea simţământului naţional. „Din cauza 
că  Republica Moldova încă nu reușise să-și consolideze armata, 
statul care-și proclamase independenţa cu doar câteva luni în 
urmă, la 27 august 1991, a fost apărat în prima fază de poliţiști 
și voluntari, iar de cele mai multe ori în luptă se arunca popula-
ţia băștinașă”, a mărturisit fostul şef de stat major al platoului 
Coşniţa locotenent-colonel (r) Victor Răilean. Cu o scurtă ex-
punere pe marginea evenimentului au venit studenţii ai Aca-
demiei Militare, printre care şi studentele anului iii, Corina 
sîrbu şi Cristina sîrbu. Acestea au prezentat un referat la tema 
„Conflictul de pe nistru: Etapele exilării”. 

Războaiele croiesc istoria. Această experienţă dramatică a 
Republicii Moldova este o filă din a neamului poveste. Puțini 
dintre cei care au simțit bubuiturile războiului pe propria piele 
pot reitera acea perioadă fără emoţii. Potrivit datelor oficiale, 
în conflictul armat de pe nistru din 1991-1992 au participat 
peste 30 de mii de persoane. Dintre acestea, 300 de militari şi 
civili au murit, iar alţi 3 500 au fost răniţi. 

Ziua de 2 martie este consemnată drept Ziua memoriei –  
zi de comemorare a celor căzuți în războiul de pe Nistru.

Ludmila SoLoMoN

 ecoul luptelor din ‘92

Trecutul nu poate fi schimbat,  
însă de el nu trebuie să uităm

Pe câmp de luptă la război
Printre inamici și arme
S-au stins pe veci atâţi eroi
Şi-au suspinat atâtea mame.
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Războaiele croiesc istoria. Această experienţă dramatică a 
Republicii Moldova este o filă din a neamului poveste. Puțini 
dintre cei care au simțit bubuiturile războiului pe propria piele 
pot reitera acea perioadă fără emoţii. Potrivit datelor oficiale, 
în conflictul armat de pe nistru din 1991-1992 au participat 
peste 30 de mii de persoane. Dintre acestea, 300 de militari şi 
civili au murit, iar alţi 3 500 au fost răniţi. 

Ziua de 2 martie este consemnată drept Ziua memoriei –  
zi de comemorare a celor căzuți în războiul de pe Nistru.

Ludmila SoLoMoN

 ecoul luptelor din ‘92

Trecutul nu poate fi schimbat,  
însă de el nu trebuie să uităm

Pe câmp de luptă la război
Printre inamici și arme
S-au stins pe veci atâţi eroi
Şi-au suspinat atâtea mame.
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La cei 25 de ani de la creare, Orchestra Prezidenţială a devenit o carte de vizită nu numai a 
Armatei Naţionale, ci şi a Republicii Moldova. În această şcoală de instrumentişti şi vocalişti 
profesionişti, se dezvoltă talente şi se interpretează muzică de calitate. Declaraţia a fost făcută 
de ministrul Apărării Eugen Sturza în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Ministerul Apărării cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani de la crearea Orchestrei Prezidenţiale a Republicii Moldova.

Orchestra Prezidenţială 

25de ani
de performanţă

Eugen sturza a menţionat în cadrul activităţii, con-
tribuţia celor care au stat la baza formării orches-

trei, dar şi a efectivului de muzicieni care încadrează 
astăzi această subdiviziune a Armatei naţionale.

Cu prilejul aniversării, un grup de ofiţeri şi sub-
ofiţeri ai Orchestrei Prezidenţiale au primit diplome 
ale Parlamentului şi Guvernului, distincţii ale Ar-
matei naţionale şi certificate de apreciere în semn 
de performanţă pentru efortul depus la promovarea 
muzicilor militare.

În cadrul activităţii, instrumentiştii Orchestrei 
au prezentat un program de muzică militară şi po-
pulară.

Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova a 
fost creată la 7 noiembrie 1992. subdiviziunea este 
formată din Orchestra de muzică populară „Doina 
Armatei” şi Orchestra aerofonă, cu un efectiv de 85 
de militari şi civili.

subdiviziunea participă la parade militare, cere-
monii protocolare şi de dezvelire a monumentelor, 
festivităţi militar-patriotice, aplicaţii militare, activi-
tăţi de depunere a jurământului militar.

Pe parcursul celor 25 de ani, muzicienii Orches-
trei Prezidenţiale au reprezentat Armata naţională la 
festivaluiri internaţionale din Belgia, Franţa, Germa-
nia, România şi Federaţia Rusă.

la
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Acum când privesc cu toţii în spate, cele trăite 
în ultimele douăsprezece luni de zile au rămas 

doar niște amintiri cazone.

Primii şaisprezece, cei mai buni ostaşi din unităţile garni-
zoanei Chişinău au fost trecuţi solemn în rezervă. Aliniaţi 

pe platou, în faţa întregului efectiv de militari, soldaţii au fost 
petrecuţi pe ritmurile muzicii orchestrei militare. Poziţiile de 
fruntaş le-au obţinut tinerii care s-au evidenţiat prin propriul 
exemplul, au demonstrat disciplină militară, au fost cei mai 
îndemânatici la pregătirea de luptă şi care au condus cu sub-
ordonaţii.

Prezent la evenimentul desfăşurat cu această ocazie în Bri-
gada de infanterie motorizată „Ştefan cel Mare”, comandantul 
Armatei naţionale, generalul de brigadă igor Cutie, a felicitat 
ostaşii din unităţile aflate în garnizoana Chişinău cu prilejul 
demobilizării, menţionând modul impecabil în care aceştia au 
îndeplinit serviciul militar. „Pentru militarii care pleacă astăzi 
acasă, dar şi pentru cei care o vor face în zilele următoare, ar-
mata a însemnat, mai întâi de toate, o şcoală de pregătire — 
aici, în unităţile militare şi în poligoanele de instrucţie, timp de 
douăsprezece luni, ei au însuşit arta militară de la cei mai buni 
comandanţi”, a spus generalul Cutie.

În cadrul ceremoniei, militarilor fruntaşi le-au fost înmâ-
nate diplome de merit şi scrisori de mulţumire.

Odată ce tinerii demobilizaţi trec de punctul de control, 
ei îşi stabilesc noi reguli de viaţă. Regimul de armată, unifor-
ma militară, cazarma şi prietenii rămân a fi momente unice 
de învăţătură pentru ostaşi. Unii dintre ei pleacă definitiv, alţii 
admit că s-ar putea întoarce, după cum menţionează sergen-
tul inferior Dumitru Poiată din Batalionul de Gardă, Compa-
nia Garda de Onoare: „Toţi bărbaţii din familie au îndeplinit 
serviciul militar. Prin urmare, eu am ales să fac la fel, mai cu 
seamă că urma să efectuez stagiul militar în una dintre unită-
ţile de elită ale Armatei naţionale. Timp de un an de zile am 
participat la aproximativ două sute de evenimente importante 
pentru ţară, întâlniri oficiale cu ambasadori, ceremonii festi-
ve în cinstea sărbătorilor naţionale. M-am gândit să rămân în 
armata în urma frumoasei experienţe militare trăite aici, dar 
s-au iscat alte posibilităţi. Porţile sunt mereu deschise, aş putea 
oricând să mă întorc”.

Potrivit locotenent-colonelului Oleg Primovici, locţiitor 
comandant brigadă pe lucru educativ, tradiţional, în confor-
mitate cu legea pentru pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 

Patriei, după termenul de îndeplinire a serviciului militar, ti-
nerii trec în rezerva Forţelor Armate şi sunt îndreptaţi pentru 
a fi luaţi la evidenţă militară conform vizei de domiciliu. 

Evenimentul a luat sfârşit cu o fotografie de grup, realizată 
alături de superiori. În faţa drapelului de luptă ostaşii şi-au luat 
rămas bun de la camarazi şi au lăsat în urmă unitatea plină de 
amintiri. 

Alţi şaptesprezece fruntaşi din Brigada de infanterie moto-
rizată „Dacia” din Cahul au fost eliberaţi din serviciul militar 
în termen la mijlocul lui noiembrie. Ceilalţi militari, încorpo-
raţi în toamna anului 2016, au fost demobilizaţi în perioada 
21-22 noiembrie.

Dragi camarazi, noi vă dorim – Drum bun la civilie!
Căpitan Natalia ANDRoNACHi

Adio, cătănie!

Potrivit locotenent-colonelului medic Andrei Marfin, şeful 
Centrului Consultativ Diagnostic al Ministetului Apără-

rii, Ziua Mondială a diabetului este marcată anual în cadrul 
instituției medicale, pentru a fi mai aproape de aceste persoa-
ne şi de nevoile lor. De asemenea, evenimentul are drept scop 
să ofere o bună informare celor ce suferă de diabet. ,,Suntem 
în continuare atenți față de acești oameni, la fel cum am făcut-o 
și un an în urmă, când ne-am propus să venim în întâmpinarea 
pacienților dependenți de insulină, care au nevoie de un stilou 
injector ușor de utilizat, asigurându-i cu acele atât de necesare 
pen-uri cu treaptă de dozare”, a menționat locotenent-colone-
lul medic Andrei Marfin.

inga Culeabin, medic de familie din cadrul CCD al Mi-
nisterului Apărării, a precizat că în total la evidența medicală 
se află peste 100 de pacienți suferinzi de diabet zaharat, dintre 
aceştia 20 sunt insulino-dependenți. ,,În cazul în care pacientul 
neglijează tratamentul, cu trecerea timpului, boala duce la inva-
liditate. În întreaga lume se duce o luptă cu diabetul zaharat, nici 
noi nu facem excepție de la normal și astfel, organizăm școala 
pacientului cu diabet, unde le oferim informații și explicăm cum 
să acționeze și ce măsuri trebuiesc luate pentru ca viața să le fie 
prelungită”, a atenționat doctorița Culeabin.

De doi ani încoace, diabetul zaharat îi dă bătăi de cap şi 
căpitanului Vasile nofit, a cărui fetiță de doar cinci ani este 

deja insulino-dependentă. Militarul spune că tot indispensa-
bilul medical necesită cheltuieli mari. Lunar, strictul necesar ar 
ajunge la suma de 1000 de lei. ,,Efectuăm, de regulă, trei teste 
per zi pentru a măsura nivelul glucozei din sânge, într-o lună 
se consumă în jur de o sută de bucăți, ceea ce înseamnă 500 
de lei. Alți 500 de lei îi dăm pentru ace și pen-uri. Suntem re-
cunoscători pentru ajutorul acordat și sperăm să fim susținuți 
în continuare, mai ales cei care suntem insulino-dependenți”, a 
mărturisit ofițerul. 

Actualmente, la nivel mondial, 371 de milioane de oameni 
suferă de diabet zaharat, iar alte 280 milioane de oameni au 
un risc eminent de îmbolnăvire. Conform estimărilor făcute 
de specialiştii în domeniu, către anul 2030, numărul persoa-
nelor cu diabet zaharat va constitui jumătate de miliard. În 
Republica Moldova, circa 84 mii de persoane suferă de această 
maladie. În municipiul Chişinău sunt înregistrate peste 20000 
de cazuri, inclusiv şi copii. 

Ziua Mondială a Diabetului are loc în fiecare an în data de 
14 noiembrie, la iniţiativa Federaţiei internaţionale de Diabet, 
cu sprijinul Organizaţiei Mondiale a sănătăţii. Această zi este 
însemnată şi la nivel internaţional, fiind cea mai mare campa-
nie mondială de informare asupra diabetului.

Căpitan Natalia ANDRoNACHi

Mai atenţi, mai receptivi...

După un an de camaraderie, militarii în termen  
completează rezerva Forţelor Armate

Centrul Consultativ 
Diagnostic al 

Ministerului Apărării 
vine în sprijinul  
bolnavilor de 

diabet zaharat

De Ziua Mondială a Diabetului, marcată în fiecare an la mijlocul lunii noiembrie, 
Centrul Consultativ Diagnostic (CCD) al Ministerului Apărării a organizat un seminar de 
informare privind problema diabetului şi de susţinere a pacienţilor insulino-dependenţi 
aflaţi la evidenţa medicală. Cei din urmă au fost asiguraţi cu glucometre, teste pentru 
aprecierea glucozei şi ace.
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să acționeze și ce măsuri trebuiesc luate pentru ca viața să le fie 
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de lei. Alți 500 de lei îi dăm pentru ace și pen-uri. Suntem re-
cunoscători pentru ajutorul acordat și sperăm să fim susținuți 
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Căpitan Natalia ANDRoNACHi

Mai atenţi, mai receptivi...

După un an de camaraderie, militarii în termen  
completează rezerva Forţelor Armate

Centrul Consultativ 
Diagnostic al 

Ministerului Apărării 
vine în sprijinul  
bolnavilor de 

diabet zaharat

De Ziua Mondială a Diabetului, marcată în fiecare an la mijlocul lunii noiembrie, 
Centrul Consultativ Diagnostic (CCD) al Ministerului Apărării a organizat un seminar de 
informare privind problema diabetului şi de susţinere a pacienţilor insulino-dependenţi 
aflaţi la evidenţa medicală. Cei din urmă au fost asiguraţi cu glucometre, teste pentru 
aprecierea glucozei şi ace.
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Documentele de arhivă de la Chişi-
nău şi din alte centre ne permit să 

restabilim aproape în întregime imensul 
efort depus la organizarea adunării basa-
rabenilor. 

La 27 septembrie 1917, căpitanul 
Emanoil Catelly, preşedinte interimar al 
Comitetului executiv moldovenesc al sfa-
tului de Deputaţi ai soldaţilor, Ofiţerilor 
şi Marinarilor din garnizoana Odessa, 
elibera instrucţiuni militarilor Ştefan 
Holban şi ion Păscăluţă, prin care erau 
delegați la marele cartier general pentru a 
înainta personal comandantului suprem 
mai multe cerinţe, inclusiv, privind auto-
rizarea congresului militarilor moldoveni 
de la Chişinău. 

soarta congresului militar se decise 
la 29 septembrie, când Comitetul exe-
cutiv central moldovenesc al sfatului de 
Deputaţi ai soldaţilor, Ofiţerilor şi Mari-
narilor a aprobat convocarea congresului 
militar. 

Comisia a propus comitetului urmă-
toarea rezoluție, ce a fost adoptată una-
nim: ținând cont de votul soldaților şi 
ofițerilor moldoveni din tranşee şi din spa-
tele frontului, care au cerut ca la congresul 
soldaților şi ofițerilor moldoveni din or. 
Chişinău să se vorbească despre situația 
curentă şi să se facă schimb de opinii cu 
privire la Adunarea Constituantă. 

Continuare în pag. 20

Congresul  
militarilor basarabeni din 1917

Declararea autonomiei politice şi crearea Sfatului Ţării ca instituţie de autoconducere a Basarabiei au 
marcat, în 1917, o etapă nouă de evoluţie a teritoriului dintre Prut şi Nistru, iar apogeul mişcării pentru 
autonomia politică şi crearea unei instituţii de conducere a Basarabiei l-a constituit organizarea, la Chişinău, 
a Congresului militarilor basarabeni de pe toate fronturile şi din unităţile militare din întreaga Rusie. 
Congresul militarilor moldoveni şi-a ţinut lucrările în condiţiile în care Basarabia devenise spate al 
frontului Primului Război Mondial, aici aflându-se zeci, chiar sute de militari ruşi, ce se dedau la abuzuri 
şi jafuri. În asemenea situaţie, doar o forţă bine organizată ar fi putut proteja valorile fundamentale ale 
populaţiei din Basarabia, impulsionând mişcarea de renaştere naţională. 

Militarii prin contract ai Armatei naţionale au fost testați 
la probele pentru evaluarea competenţelor. În confor-

mitate cu Planul pregătirii de luptă al Armatei naţionale, la 
evaluare, militarii sunt testaţi la pregătirea profesională, la pre-
gătirea militar-generală, pregătirea de specialitate, instrucţia 
de foc şi pregătirea fizică. 

Conform colonelului Vasile Olednic, şeful serviciului pre-
gătire fizică şi sport al Armatei naţionale, ofiţerii şi subofiţerii 
din Marele stat Major, Ministerul Apărării şi unităţile militare 
sunt testaţi de două ori pe an, cu scopul de a aprecia nivelul de 
pregătire al efectivului Armatei naţionale. 

De asemeni, rezultatele testărilor de specialitate sunt stu-
diate minuţios atât la nivel individual, cât şi în componenţa 
unităţilor militare, pentru confirmarea nivelului de pregătire 
şi a misiunilor ce pot fi realizate.

Vasile Olednic ne-a mai explicat că evaluarea generală in-
clude diverse probe la pregătirea fizică. Bărbaţii exersează flo-
tări de braţe din sprijin culcat, ridicarea trunchiului din culcat 
dorsal şi curse de alergări la 100 şi 3000 m. Femeile din armată 
sunt testate la curse de alergări la 100 şi 1000 de metri, cât şi 
ridicarea trunchiului din culcat dorsal. 

Ulterior, militarii au continuat seria testărilor cu executa-
rea tragerilor din pistolul TT, iar tirul specializat al Armatei 
naţionale a adus în vizorul specialiştilor atât aspectele exce-
lente din cadrul tragerilor, cât şi abordările  individuale ce mai 
necesită a fi perfecţionate.

Evaluarea de toamnă a finalizat cu pregătirea militar-gene-
rală, proba teoretică care a cuprins subiecte din tactica genera-
lă, tactica specială, instrucţia focului, comunicaţii şi informa-
tică, pregătirea medicală şi regulamentele militare. 

Colonelul Vasile Olednic a mai menţionat că evaluarea 
profesională  de pe parcursul anului (ce se organizează, de obi-
cei, în lunile mai şi octombrie) este destul de importantă, iar 
rezultatele obţinute de către efectiv ajută la aprecierea reală a 
capacităţilor fiecăruia în parte, ceea ce reprezintă şi baza legală 
a promovărilor în grade şi funcţii, precum şi a detaşărilor la 
studii în ţară şi peste hotare.

 Şi pentru ca toate măsurile de securitate să fie respectate  
sută la sută,  locotenentul major Eugeniu Tomuz, cel care a fost 
şi superiorul sectorului de trageri, ne-a informat că militarii 
din Batalionul 22 de menţinere a păcii au acordat suportul ne-
cesar pentru verificarea acestui modul.

Maiorul natalia Lefter din Marele stat Major este mul-
ţumită de rezultatele înregistrate, deoarece la proba de foc a 
obţinut calificativul „foarte bine”, acumulând 36 de puncte, iar 
colega sa, maior Tatiana scutari califică emoţiile drept aproape 
„indescriptibile”. ,,Emoţiile din timpul tragerilor se intensifică 
pentru că simţi o doză maximă de adrenalină. În general este 
îmbucurător faptul că participăm la trageri, deoarece ne mai 
performăm în ceea ce cunoaștem deja de mai mulţi ani”,  a mai 
menţionat Tatiana scutari.

Colonelul Vasile Olednic a ţinut să specifice că rezultate-
le din cadrul evaluării de toamnă sunt unele dintre cele mai 
bune, ceea ce denotă seriozitate şi profesionalism din partea 
militarilor Armatei naţionale. 

Conform planurilor de pregătire şi perfecţionare a capacită-
ţilor profesionale, evaluarea militarilor prin contract ai Armatei 
naţionale s-a desfăşurat în perioada 26-30 octombrie 2017.

Ludmila SoLoMoN

Militarii au excelat la testul  
evaluării profesionale 

21Noiembrie  2017

Vasile Cijevschi, 
Preşedinte al Congresului ostaşilor 

MoldoveniSala eparhială



Oastea Moldovei20 21Noiembrie  2017

Documentele de arhivă de la Chişi-
nău şi din alte centre ne permit să 

restabilim aproape în întregime imensul 
efort depus la organizarea adunării basa-
rabenilor. 

La 27 septembrie 1917, căpitanul 
Emanoil Catelly, preşedinte interimar al 
Comitetului executiv moldovenesc al sfa-
tului de Deputaţi ai soldaţilor, Ofiţerilor 
şi Marinarilor din garnizoana Odessa, 
elibera instrucţiuni militarilor Ştefan 
Holban şi ion Păscăluţă, prin care erau 
delegați la marele cartier general pentru a 
înainta personal comandantului suprem 
mai multe cerinţe, inclusiv, privind auto-
rizarea congresului militarilor moldoveni 
de la Chişinău. 

soarta congresului militar se decise 
la 29 septembrie, când Comitetul exe-
cutiv central moldovenesc al sfatului de 
Deputaţi ai soldaţilor, Ofiţerilor şi Mari-
narilor a aprobat convocarea congresului 
militar. 

Comisia a propus comitetului urmă-
toarea rezoluție, ce a fost adoptată una-
nim: ținând cont de votul soldaților şi 
ofițerilor moldoveni din tranşee şi din spa-
tele frontului, care au cerut ca la congresul 
soldaților şi ofițerilor moldoveni din or. 
Chişinău să se vorbească despre situația 
curentă şi să se facă schimb de opinii cu 
privire la Adunarea Constituantă. 

Continuare în pag. 20

Congresul  
militarilor basarabeni din 1917

Declararea autonomiei politice şi crearea Sfatului Ţării ca instituţie de autoconducere a Basarabiei au 
marcat, în 1917, o etapă nouă de evoluţie a teritoriului dintre Prut şi Nistru, iar apogeul mişcării pentru 
autonomia politică şi crearea unei instituţii de conducere a Basarabiei l-a constituit organizarea, la Chişinău, 
a Congresului militarilor basarabeni de pe toate fronturile şi din unităţile militare din întreaga Rusie. 
Congresul militarilor moldoveni şi-a ţinut lucrările în condiţiile în care Basarabia devenise spate al 
frontului Primului Război Mondial, aici aflându-se zeci, chiar sute de militari ruşi, ce se dedau la abuzuri 
şi jafuri. În asemenea situaţie, doar o forţă bine organizată ar fi putut proteja valorile fundamentale ale 
populaţiei din Basarabia, impulsionând mişcarea de renaştere naţională. 

Militarii prin contract ai Armatei naţionale au fost testați 
la probele pentru evaluarea competenţelor. În confor-

mitate cu Planul pregătirii de luptă al Armatei naţionale, la 
evaluare, militarii sunt testaţi la pregătirea profesională, la pre-
gătirea militar-generală, pregătirea de specialitate, instrucţia 
de foc şi pregătirea fizică. 

Conform colonelului Vasile Olednic, şeful serviciului pre-
gătire fizică şi sport al Armatei naţionale, ofiţerii şi subofiţerii 
din Marele stat Major, Ministerul Apărării şi unităţile militare 
sunt testaţi de două ori pe an, cu scopul de a aprecia nivelul de 
pregătire al efectivului Armatei naţionale. 

De asemeni, rezultatele testărilor de specialitate sunt stu-
diate minuţios atât la nivel individual, cât şi în componenţa 
unităţilor militare, pentru confirmarea nivelului de pregătire 
şi a misiunilor ce pot fi realizate.

Vasile Olednic ne-a mai explicat că evaluarea generală in-
clude diverse probe la pregătirea fizică. Bărbaţii exersează flo-
tări de braţe din sprijin culcat, ridicarea trunchiului din culcat 
dorsal şi curse de alergări la 100 şi 3000 m. Femeile din armată 
sunt testate la curse de alergări la 100 şi 1000 de metri, cât şi 
ridicarea trunchiului din culcat dorsal. 

Ulterior, militarii au continuat seria testărilor cu executa-
rea tragerilor din pistolul TT, iar tirul specializat al Armatei 
naţionale a adus în vizorul specialiştilor atât aspectele exce-
lente din cadrul tragerilor, cât şi abordările  individuale ce mai 
necesită a fi perfecţionate.

Evaluarea de toamnă a finalizat cu pregătirea militar-gene-
rală, proba teoretică care a cuprins subiecte din tactica genera-
lă, tactica specială, instrucţia focului, comunicaţii şi informa-
tică, pregătirea medicală şi regulamentele militare. 

Colonelul Vasile Olednic a mai menţionat că evaluarea 
profesională  de pe parcursul anului (ce se organizează, de obi-
cei, în lunile mai şi octombrie) este destul de importantă, iar 
rezultatele obţinute de către efectiv ajută la aprecierea reală a 
capacităţilor fiecăruia în parte, ceea ce reprezintă şi baza legală 
a promovărilor în grade şi funcţii, precum şi a detaşărilor la 
studii în ţară şi peste hotare.

 Şi pentru ca toate măsurile de securitate să fie respectate  
sută la sută,  locotenentul major Eugeniu Tomuz, cel care a fost 
şi superiorul sectorului de trageri, ne-a informat că militarii 
din Batalionul 22 de menţinere a păcii au acordat suportul ne-
cesar pentru verificarea acestui modul.

Maiorul natalia Lefter din Marele stat Major este mul-
ţumită de rezultatele înregistrate, deoarece la proba de foc a 
obţinut calificativul „foarte bine”, acumulând 36 de puncte, iar 
colega sa, maior Tatiana scutari califică emoţiile drept aproape 
„indescriptibile”. ,,Emoţiile din timpul tragerilor se intensifică 
pentru că simţi o doză maximă de adrenalină. În general este 
îmbucurător faptul că participăm la trageri, deoarece ne mai 
performăm în ceea ce cunoaștem deja de mai mulţi ani”,  a mai 
menţionat Tatiana scutari.

Colonelul Vasile Olednic a ţinut să specifice că rezultate-
le din cadrul evaluării de toamnă sunt unele dintre cele mai 
bune, ceea ce denotă seriozitate şi profesionalism din partea 
militarilor Armatei naţionale. 

Conform planurilor de pregătire şi perfecţionare a capacită-
ţilor profesionale, evaluarea militarilor prin contract ai Armatei 
naţionale s-a desfăşurat în perioada 26-30 octombrie 2017.

Ludmila SoLoMoN

Militarii au excelat la testul  
evaluării profesionale 

21Noiembrie  2017

Vasile Cijevschi, 
Preşedinte al Congresului ostaşilor 

MoldoveniSala eparhială



Oastea Moldovei22

Continuare din pag. 19
s-a hotărât, să se ceară comandan-

tului suprem permisiunea şi sprijinul 
în convocarea congresului soldaților, 
marinarilor şi ofițerilor moldoveni, cu 
reprezentanți a câte 1 ofițer şi 2 soldați 
din partea a 250 de persoane şi 1 ofițer 
şi 1 soldat din partea unităților cu mai 
puțin de 100 de persoane, precum şi din 
partea statelor-majore şi altor instituții. 
Ținând cont de gravitatea momentului, 
congresul va fi convocat la 20 octombrie 
1917 în or. Chişinău. Pentru a susține 
acest demers s-a decis a-i delega pe pra-
porgicul ion Păscăluță, voluntarul Ştefan 
Holban şi porucicul Anatolie Popa, care 
să plece la 1 octombrie la marele cartier 
general, pentru a obține autorizarea le-
gală a congresului, pentru a se evita in-
augurarea lui conspirativă.

La 30 septembrie, Comitetul exe-
cutiv central moldovenesc îi delega pe 
militarii Anatolie Popa, ion Păscăluţă şi 

Ştefan Holban la marele cartier general 
de la Moghiliov. 

Oficialii ruşi – influenţaţi de orga-
nizaţiile antinaționale din Basarabia ce 
defăimau prin propaganda lor asociaţii-
le naţionale şi populaţia moldovenească 
– au refuzat categoric să aprobe cererea 
delegaţiei moldoveneşti, aducând o serie 
de învinuiri nefondate. 

Ştefan Holban menționa în amin-
tirile sale că cel care le-ar fi dat idea 
de a organiza congresul pe propria 
răspundere a fost generalul Duhonin. 
Generalul care era şef al statului Major, 

a primit în audiență delegația basara-
benilor, dar salutând intenția acestora 
le-a explicat că el nu este în drept să dea 
aprobare pentru congres. După aces-
te discuții de la marele cartier general 
din Moghiliov, delegaţia a expediat pe 
răspundere personală, chiar din oficiul 
respectivului comandament, telegrama 
cunoscuta deja.

Gherman Pântea, menționa în lu-
crările sale publicate că hotărârea de a 
organiza congresul a fost primită una-
nim şi cu mare entuziasm. Hotărârea 
însă a provocat nemulțămirea şi ura 
străinilor, care au început a bate alarma 
prin intermediul presei ruse. Aprobarea 
cerută de la Marele Cartier General nu a 
fost acceptată, cea ce a făcut ca străinii să 
jubileze acest moment. 

Şedinţa din 17 octombrie a comite-
tului militar din Chişinău a fost consa-
crată, în mare parte, unor aspecte con-
crete legate de organizarea congresului. 

Gherman Pântea susține în aminti-
rile sale că, Guvernul de la Petrograd a 
aflat despre convocarea congresului şi a 
dat ordin atât organelor administrative 
cât şi celor revoluționare pentru a opri 
organizarea congresului şi a poruncit 
arestarea celora care erau semnatarii te-
legramei.

Pentru a sublinia caracterul solemn 
al acestui eveniment, Gherman Pântea a 
propus ca el să fie început printr-un Te 
Deum şi o evoluţie a orchestrei militare. 

Congresul şi-a ţinut lucrările în in-
cinta sălii Eparhiale, ulterior Palatul 

Unirii. Şedinţele s-au desfăşurat pe par-
cursul a opt zile. Conform procesului 
verbal, congresul a fost declarat închis în 
ziua de 26 octombrie. Şedinţa din data 
de 27 nu mai era, tehnic, condusă de 
prezidiul congresului militar, ci de pre-
şedintele biroului de organizare a sfatu-
lui Ţării, Vasile Ţanţu. 

După estimările noastre, la congres 
au participat în jur de 740 de persoane. 
Majoritatea delegațiilor/mandatelor, 
erau tipizate, scrise pe formularele sau 
foaia cu antet a companiei, regimentu-
lui, diviziei ce le-au înmânat, altele, deşi 
au respectat forma şi termenologia unui 
document militar oficial au fost scrise de 
mână. Toate însă au fost semnate de co-
mandanţii unităților respective.

Menţionăm că în armata rusă erau în-
corporaţi la acel moment în jur de 300.000 
de militari originari din Basarabia. 

Înainte de începerea lucrărilor con-
gresului, delegaţii s-au adunat în curtea 
Palatului Libertăţii, de unde au pornit în 
marş, la ora 14.20, pe strada Aleksan-
drovskaia, spre sala Eparhială, purtând 
steaguri naţionale şi însoţiţi de o orches-
tră militară. 

Congresul este salutat de reprezen-
tanții puterii locale, organizațiilor poli-
tice, obşteşti şi naționale şi ai partidelor, 
de pe front şi din spatele frontului, care, 
în acelaşi timp, îşi prezintă de pe loc ra-
poartele. În genere, toți oratorii exprimă 
urări călduroase congresului şi-i doresc 
activitate amiabilă şi productivă. 

În programul congresului au fost in-
cluse 14 puncte, două dintre care ţineau 
de procedura de organizare: raportul 
despre activitatea Comitetului central 
moldovenesc al sfatului de Deputaţi ai 
soldaţilor, Ofiţerilor şi Marinarilor; au-
tonomia Basarabiei; naţionalizarea oşti-
lor; înfiinţarea instituţiei de conducere a 
Basarabiei, sfatul Ţării; chestiunea pă-
mântului şi colonizarea; acţiuni cultu-
rale şi de organizare a şcolilor naţionale 
pentru soldaţi, a cursurilor serale şi a 
bibliotecilor, asigurarea lor cu literatu-
ră; naţionalizarea şcolilor şi instituţiilor 
din Basarabia; moldovenii de pe nistru; 
alegerea a trei deputaţi în sfatul Popoa-
relor; organizarea fondului naţional. 
Ordinea de zi a fost publicată, la 18 oc-
tombrie 1917 în ziarul svobodnaia Bes-
sarabia, cu 2 zile înainte de deschiderea 
lucrărilor congresului.

Principalele realizări ale congresului 
militar au fost declararea autonomiei 
Basarabiei şi crearea sfatului Țării.

În rezoluția cu privire la autono-
mia Basarabiei se menționa, că ținând 
cont de cultura naţională, de trecutul 
său istoric şi pornind de la  principiul 
deplinei autodeterminări a popoarelor, 
proclamat de Revoluţie, în vederea unei 
şi mai strânse uniri a întregului popor, 
pentru a-i asigura dreptul la dezvoltare 

culturală, economică şi naţională auto-
nomă, primul Congres militar moldove-
nesc din toată Rusia a hotărât unanim: 
A declara autonomia teritorial-politică  
a Basarabiei. 

Acest moment a constituit, de fapt, 
apogeul congresului militarilor basara-
beni. Actul istoric e întâmpinat cu un 
entuziasm greu de descris, în sală răsună 
un „ura” nesfârşit, întrerupt de strigătele 
„trăiască Basarabia liberă şi autonomă”. 
se intonează cântece naționale, la tribu-
nă se ridică steaguri naționale. 

La şedinţa din 22 octombrie, s-a 
discutat despre naţionalizarea unită-
ţilor militare. Problema se discuta în 
cercurile naţionale încă din primăvara 
anului 1917. 

Raportorii argumentează necesi-
tatea naționalizării unităților militare 
moldoveneşti. spune că în aceste unități 
toți ar trebui să fie egali şi uniți într-o sin-
gură familie, că numai asemenea unități 
militare vor putea institui şi susține ordi-
nea în Basarabia.  Deputatul Damian ne-
gruţă a subliniat că autonomia nu poate 
fi realizată fără o armată naţională. 

Rezoluția cu privire la naţionalizarea 
armatei moldoveneşti prevedea:

A proceda imediat la formarea unită-
ţilor naţionale moldoveneşti de toate tipu-
rile de arme. Pentru a putea înfăptui naţio-

nalizarea unităţilor militare moldoveneşti 
şi a le dirija este necesar să se constituie 
urgent un Comitet Principal Militar 

În aceeaşi şedinţă a fost discutată 
crearea unui sfat suprem de adminis-
trare a Basarabiei. 

Raportorul ion Buzdugan arată că 
avem nevoie de un sfat care să admi-
nistreze toate afacerile Basarabiei, dar 
acesta trebuie creat de popor. El trebuie 
numit sFATUL ȚĂRii (sfatul Ținutal al 
Basarabiei). 

Vasile Ţanţu a propus ca în sfatul 
Ţării să fie aleşi 120 de deputaţi, dintre 
care 40 de persoane din partea Congre-
sului militar, accentuând că trebuie alese 
persoane demne şi cunoscute, înaintate 
explicit de reprezentanţii fronturilor, 
districtelor, asociaţiilor etc. Însă majo-
ritatea celor prezenţi au optat pentru 
alegerea deputaţilor pe judeţe şi au cerut 
crearea neîntârziată  a sfatului Ţării. 

Mai iau cuvântul o serie de oratori, 
care cer crearea neîntârziată în Basa-
rabia a sfatului Țării. O parte din ora-
tori susțin propunerea de a desemna 
candidații în legislativ pe județe. Orga-
nizarea instituţiei de conducere a Basa-
rabiei a fost votată unanim. 

Primul Congres militar moldove-
nesc din toată Rusia a hotărât soarta de 
mai departe a Basarabiei.

23Noiembrie  2017

Vitalie CioBANu,
doctor în ştiinţe istorice  

Palatul Libertăţii

N. Furtună

Strada Aleksandrovskaia
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Continuare din pag. 19
s-a hotărât, să se ceară comandan-

tului suprem permisiunea şi sprijinul 
în convocarea congresului soldaților, 
marinarilor şi ofițerilor moldoveni, cu 
reprezentanți a câte 1 ofițer şi 2 soldați 
din partea a 250 de persoane şi 1 ofițer 
şi 1 soldat din partea unităților cu mai 
puțin de 100 de persoane, precum şi din 
partea statelor-majore şi altor instituții. 
Ținând cont de gravitatea momentului, 
congresul va fi convocat la 20 octombrie 
1917 în or. Chişinău. Pentru a susține 
acest demers s-a decis a-i delega pe pra-
porgicul ion Păscăluță, voluntarul Ştefan 
Holban şi porucicul Anatolie Popa, care 
să plece la 1 octombrie la marele cartier 
general, pentru a obține autorizarea le-
gală a congresului, pentru a se evita in-
augurarea lui conspirativă.

La 30 septembrie, Comitetul exe-
cutiv central moldovenesc îi delega pe 
militarii Anatolie Popa, ion Păscăluţă şi 

Ştefan Holban la marele cartier general 
de la Moghiliov. 

Oficialii ruşi – influenţaţi de orga-
nizaţiile antinaționale din Basarabia ce 
defăimau prin propaganda lor asociaţii-
le naţionale şi populaţia moldovenească 
– au refuzat categoric să aprobe cererea 
delegaţiei moldoveneşti, aducând o serie 
de învinuiri nefondate. 

Ştefan Holban menționa în amin-
tirile sale că cel care le-ar fi dat idea 
de a organiza congresul pe propria 
răspundere a fost generalul Duhonin. 
Generalul care era şef al statului Major, 

a primit în audiență delegația basara-
benilor, dar salutând intenția acestora 
le-a explicat că el nu este în drept să dea 
aprobare pentru congres. După aces-
te discuții de la marele cartier general 
din Moghiliov, delegaţia a expediat pe 
răspundere personală, chiar din oficiul 
respectivului comandament, telegrama 
cunoscuta deja.

Gherman Pântea, menționa în lu-
crările sale publicate că hotărârea de a 
organiza congresul a fost primită una-
nim şi cu mare entuziasm. Hotărârea 
însă a provocat nemulțămirea şi ura 
străinilor, care au început a bate alarma 
prin intermediul presei ruse. Aprobarea 
cerută de la Marele Cartier General nu a 
fost acceptată, cea ce a făcut ca străinii să 
jubileze acest moment. 

Şedinţa din 17 octombrie a comite-
tului militar din Chişinău a fost consa-
crată, în mare parte, unor aspecte con-
crete legate de organizarea congresului. 

Gherman Pântea susține în aminti-
rile sale că, Guvernul de la Petrograd a 
aflat despre convocarea congresului şi a 
dat ordin atât organelor administrative 
cât şi celor revoluționare pentru a opri 
organizarea congresului şi a poruncit 
arestarea celora care erau semnatarii te-
legramei.

Pentru a sublinia caracterul solemn 
al acestui eveniment, Gherman Pântea a 
propus ca el să fie început printr-un Te 
Deum şi o evoluţie a orchestrei militare. 

Congresul şi-a ţinut lucrările în in-
cinta sălii Eparhiale, ulterior Palatul 

Unirii. Şedinţele s-au desfăşurat pe par-
cursul a opt zile. Conform procesului 
verbal, congresul a fost declarat închis în 
ziua de 26 octombrie. Şedinţa din data 
de 27 nu mai era, tehnic, condusă de 
prezidiul congresului militar, ci de pre-
şedintele biroului de organizare a sfatu-
lui Ţării, Vasile Ţanţu. 

După estimările noastre, la congres 
au participat în jur de 740 de persoane. 
Majoritatea delegațiilor/mandatelor, 
erau tipizate, scrise pe formularele sau 
foaia cu antet a companiei, regimentu-
lui, diviziei ce le-au înmânat, altele, deşi 
au respectat forma şi termenologia unui 
document militar oficial au fost scrise de 
mână. Toate însă au fost semnate de co-
mandanţii unităților respective.

Menţionăm că în armata rusă erau în-
corporaţi la acel moment în jur de 300.000 
de militari originari din Basarabia. 

Înainte de începerea lucrărilor con-
gresului, delegaţii s-au adunat în curtea 
Palatului Libertăţii, de unde au pornit în 
marş, la ora 14.20, pe strada Aleksan-
drovskaia, spre sala Eparhială, purtând 
steaguri naţionale şi însoţiţi de o orches-
tră militară. 

Congresul este salutat de reprezen-
tanții puterii locale, organizațiilor poli-
tice, obşteşti şi naționale şi ai partidelor, 
de pe front şi din spatele frontului, care, 
în acelaşi timp, îşi prezintă de pe loc ra-
poartele. În genere, toți oratorii exprimă 
urări călduroase congresului şi-i doresc 
activitate amiabilă şi productivă. 

În programul congresului au fost in-
cluse 14 puncte, două dintre care ţineau 
de procedura de organizare: raportul 
despre activitatea Comitetului central 
moldovenesc al sfatului de Deputaţi ai 
soldaţilor, Ofiţerilor şi Marinarilor; au-
tonomia Basarabiei; naţionalizarea oşti-
lor; înfiinţarea instituţiei de conducere a 
Basarabiei, sfatul Ţării; chestiunea pă-
mântului şi colonizarea; acţiuni cultu-
rale şi de organizare a şcolilor naţionale 
pentru soldaţi, a cursurilor serale şi a 
bibliotecilor, asigurarea lor cu literatu-
ră; naţionalizarea şcolilor şi instituţiilor 
din Basarabia; moldovenii de pe nistru; 
alegerea a trei deputaţi în sfatul Popoa-
relor; organizarea fondului naţional. 
Ordinea de zi a fost publicată, la 18 oc-
tombrie 1917 în ziarul svobodnaia Bes-
sarabia, cu 2 zile înainte de deschiderea 
lucrărilor congresului.

Principalele realizări ale congresului 
militar au fost declararea autonomiei 
Basarabiei şi crearea sfatului Țării.

În rezoluția cu privire la autono-
mia Basarabiei se menționa, că ținând 
cont de cultura naţională, de trecutul 
său istoric şi pornind de la  principiul 
deplinei autodeterminări a popoarelor, 
proclamat de Revoluţie, în vederea unei 
şi mai strânse uniri a întregului popor, 
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culturală, economică şi naţională auto-
nomă, primul Congres militar moldove-
nesc din toată Rusia a hotărât unanim: 
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cercurile naţionale încă din primăvara 
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nea în Basarabia.  Deputatul Damian ne-
gruţă a subliniat că autonomia nu poate 
fi realizată fără o armată naţională. 

Rezoluția cu privire la naţionalizarea 
armatei moldoveneşti prevedea:

A proceda imediat la formarea unită-
ţilor naţionale moldoveneşti de toate tipu-
rile de arme. Pentru a putea înfăptui naţio-
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şi a le dirija este necesar să se constituie 
urgent un Comitet Principal Militar 

În aceeaşi şedinţă a fost discutată 
crearea unui sfat suprem de adminis-
trare a Basarabiei. 

Raportorul ion Buzdugan arată că 
avem nevoie de un sfat care să admi-
nistreze toate afacerile Basarabiei, dar 
acesta trebuie creat de popor. El trebuie 
numit sFATUL ȚĂRii (sfatul Ținutal al 
Basarabiei). 

Vasile Ţanţu a propus ca în sfatul 
Ţării să fie aleşi 120 de deputaţi, dintre 
care 40 de persoane din partea Congre-
sului militar, accentuând că trebuie alese 
persoane demne şi cunoscute, înaintate 
explicit de reprezentanţii fronturilor, 
districtelor, asociaţiilor etc. Însă majo-
ritatea celor prezenţi au optat pentru 
alegerea deputaţilor pe judeţe şi au cerut 
crearea neîntârziată  a sfatului Ţării. 

Mai iau cuvântul o serie de oratori, 
care cer crearea neîntârziată în Basa-
rabia a sfatului Țării. O parte din ora-
tori susțin propunerea de a desemna 
candidații în legislativ pe județe. Orga-
nizarea instituţiei de conducere a Basa-
rabiei a fost votată unanim. 

Primul Congres militar moldove-
nesc din toată Rusia a hotărât soarta de 
mai departe a Basarabiei.
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Dezvoltările ulterioare alte tancului se împart în două se-
rii: primele loturi, de la modelul original până la varianta 

2A4, dotate cu blindaj vertical la turelă, şi variantele mai noi, 
de la 2A5 până 2A7+, dotate cu blindaj ascuţit la turelă (supli-
mentar, fixat prin placare) şi alte îmbunătăţiri. Toate variantele 
sunt echipate cu sisteme de conducere a focului digitale (cu 
telemetre laser), sisteme de stabilizare a tunului şi a mitralierei 
coaxiale, precum şi sisteme de ochire şi de vedere pe timp de 
noapte avansate (primele modele erau echipate cu intensifica-
tori de imagine, camerele de termoviziune au fost introduse 
ulterior). Tancul poate trage din mers, pe teren frământat, asu-
pra ţintelor aflate în mişcare.

Pe 10 decembrie 2014 Leopard 2A7 şi-a făcut debutul ofi-
cial in Bundeswehr prin acceptarea în serviciu a primelor 20 
de tancuri.

Această ultimă variantă a Leopard 2 are legătură directă 
cu experienţa din teatrele de operaţii din Afganistan şi are 
încorporate lecţiile învăţate acolo. Astfel, A7 are o mai bună 
protecţie în faţa ameninţărilor asimetrice, dar beneficiază şi de 
o serie de opţiuni faţă de A6: unitate APU care asigură cli-
matizarea interiorului vehiculului ca şi păstrarea în stare de 
operaţionalitate a sistemului de armament şi senzori, fără ca 
motorul principal să fie pornit.

Tancul este integrat cu infanteria sau artileria şi dispune 
de o nouă gamă de senzori care-i permit să execute misiuni de 
recunoaştere şi strângere de informaţii, pe care apoi le poate 
transmite către orice utilizator final. De asemenea A7 are şi 
posibilitatea să folosească proiectile cu explozie întârziată, ide-
ale împotriva buncărelor sau poziţiilor fortificate.

Vehiculul a fost de asemenea special proiectat să reziste în 
faţa minelor şi iED-urilor, mai ales după experienţa canadiană 
cu Leopard 2 în Afganistan.

Leopard 2
leopard 2 este un tanc principal de luptă dezvoltat de Krauss-maffei la începutul anilor 
1970 pentru bundeswehr. tancul a intrat în dotarea armatei germane în anul 1979, 
înlocuind modelul leopard 1. mai multe versiuni au fost folosite de Germania şi alte 
12 ţări europene, precum şi unele ţări din afara continentului. peste 3480 de tancuri 
au fost fabricate. leopard 2 a fost utilizat în războiul din Kosovo de Germania şi în 
războiul din afghanistan de către canada şi danemarca, membre ale international 
security assistance Force.

pumnul de oţel  
al Europei

se poate spune că Leopard 2A7 este produs realizat în par-
teneriat de către KWM şi nATO, pentru că prima ţară care a 
dorit altceva de la tancurile sale a fost Canada, care în urma 
experienţei acumulate cu tancurile sale în Afganistan  a decis 
să cumpere – din stocurile armatei germane – în 2007, 20 de 
Leopard 2A6, special adaptate pentru rezistenţa în faţa mine-
lor şi iEDurilor, aduse la standardul Leo 2A6M CAn.

Adaptate cerinţelor canadienilor de către KWM, primul 
Leo 2 A6M CAn a fost livrat beneficiarului chiar în acel an şi a 
fost trimis direct pe front, acolo unde performanţele sale i-au 
mulţumit pe canadieni.

Şi astfel, în urma unei înţelegeri inter-guvernamentale, 
Germania a integrat modificările A6M CAn într-o nouă va-
riantă a Leopard 2, rezultând un tanc modern şi proiectat să 
lupte împotriva ameninţărilor asimetrice cu o rezistenţă cres-
cută faţă de mine, noul prezentat Leopard 2A7, fiind  o copro-
ducţie, dacă vreţi, germano-canadiană.

Doar că povestea este mai complicată de atât: în 2007 ca-
nadienii au „împrumutat” tancuri Leo1A6 de la armata ger-
mană, le-au modificat la standardul A6M CAn, iar mai apoi 
au cumpărat din Olanda 20 de Leo A6 şi i-au înapoiat Ger-
maniei, aceşti 20 de Leoparzi olandezi fiind de fapt cele 20 de 
tancuri A7 acceptate de Bundeswehr în dotare…

Leopard 2, practic, pumnul de oţel al Europei… zice că to-
tul este bine la graniţa de est a UE…

Acest tanc poate fi considerat, fără a exagera prea mult, 
drept unul din pilonii viitoarei armate europene comune, 
datorită răspândirii sale destul de largi, în Europa şi nu nu-
mai. Cu un arbore genealogic cu adevărat  “de sânge albastru”, 
coborâtor din excelentele tancuri germane din WW2, Tiger, 

Panther sau Panzer iV, seria Leopard, fabricate de Krauss-Ma-
ffei s-a dovedit foarte apreciată şi bine vândută.

Leo 2 a intrat în dotarea armatei germane în 1979, fi-
ind succesorul  lui Leopard 1. Dezvoltat iniţial împreună cu 
sUA, prototipul tancului a fost evaluat de armata americană, 
dar decizia a fost negativă, însă în Europa Leopard a avut o 
primire extrem de bună, fiind comandat în număr mare.

Este construit cu experienţa războiului arabo-israelian de 
Yom Kippur  şi are armură compozită multi-strat( tungsten, 
plastic şi material ceramic), iar începând cu modelul A5 i s-a 
adăugat armura adiţională pe turelă şi pe şasiu plus aşa-zisă 
fustă laterală. Cu un motor diesel MTU cu 12 cilindri, care ge-
nerează 1500cp Leopard 2 este un tanc agil, capabil să susţină 
o viteza de croaziera de peste 30km/h o perioadă lungă, fiind 
gândit pe principiul războiului fulger.

Extrem de uşor de întreţinut este construit în jurul unui 
concept modular, ca un joc LEGO gigantic şi uşor de asam-
blat. iar pentru a detecta o defecţiune ai nevoie doar de un 
laptop. se vede că experienţa deloc plăcută cu Tiger şi Pan-
ther, care erau foarte greu de întreţinut şi reparat, i-a marcat 
pe germani suficient de mult pentru ca noul Panzer să fie 
mult mai uşor de exploatat.

Cu un extraordinar sistem de stabilizare şi control a fo-
cului  este capabil sa achiziţioneze şi angajeze ţinte de până 
la 5000m. O altă caracteristică a sistemului (prezentă şi la 
Abrams) este faptul că o dată asigurată o ţintă, comandan-
tul poate cauta deja o alta şi fixa coordonatele în calculator. 
imediat după executarea focului asupra primei ţinte, tunul 
se poziţionează automat spre a doua ţintă şi tot aşa.

Continuare în pag. 24

Proiectant Krauss-Maffei
an proiectare anii 1970

Producător Krauss-Maffei Wegmann 
Maschinenbau Kiel

an producţie 1979-prezent
Bucăţi construite peste 3480

Greutate 62,3 tone
Lungime 9,97 m (cu ţeava tunului)
Lăţime 3,75 m
Înălţime 3 m
Echipaj 4

Blindaj
din a treia generaţie, compozit,  
include oţel de înaltă rezistenţă,  
tungsten şi matrice din plastic cu 
plăcuţe din ceramică

armament 
principal

1 × tun 120 mm 
Rheinmetall L55, lis,  
42 de lovituri

armament 
secundar

2 × 7,62 mm MG3A1,  
4.750 de cartuşe

motor
MTU MB 873 Ka-501, răcire cu 
lichid, V-12, biturbo, diesel 
1500 Ps (1479 CP, 1,103 kW)  
la 2600 rpm

Putere specifică 24,1 Ps/t (17,7 kW/t)
Transmisie Renk HsWL 354
suspensie Bare de torsiune
capacitate rezervor 1200 de litri
autonomie 550 km
viteză maximă 72 km/h

IsToRIc PRodUcţIE

daTE GENERaLE (2a6)
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matizarea interiorului vehiculului ca şi păstrarea în stare de 
operaţionalitate a sistemului de armament şi senzori, fără ca 
motorul principal să fie pornit.

Tancul este integrat cu infanteria sau artileria şi dispune 
de o nouă gamă de senzori care-i permit să execute misiuni de 
recunoaştere şi strângere de informaţii, pe care apoi le poate 
transmite către orice utilizator final. De asemenea A7 are şi 
posibilitatea să folosească proiectile cu explozie întârziată, ide-
ale împotriva buncărelor sau poziţiilor fortificate.

Vehiculul a fost de asemenea special proiectat să reziste în 
faţa minelor şi iED-urilor, mai ales după experienţa canadiană 
cu Leopard 2 în Afganistan.

Leopard 2
leopard 2 este un tanc principal de luptă dezvoltat de Krauss-maffei la începutul anilor 
1970 pentru bundeswehr. tancul a intrat în dotarea armatei germane în anul 1979, 
înlocuind modelul leopard 1. mai multe versiuni au fost folosite de Germania şi alte 
12 ţări europene, precum şi unele ţări din afara continentului. peste 3480 de tancuri 
au fost fabricate. leopard 2 a fost utilizat în războiul din Kosovo de Germania şi în 
războiul din afghanistan de către canada şi danemarca, membre ale international 
security assistance Force.

pumnul de oţel  
al Europei

se poate spune că Leopard 2A7 este produs realizat în par-
teneriat de către KWM şi nATO, pentru că prima ţară care a 
dorit altceva de la tancurile sale a fost Canada, care în urma 
experienţei acumulate cu tancurile sale în Afganistan  a decis 
să cumpere – din stocurile armatei germane – în 2007, 20 de 
Leopard 2A6, special adaptate pentru rezistenţa în faţa mine-
lor şi iEDurilor, aduse la standardul Leo 2A6M CAn.

Adaptate cerinţelor canadienilor de către KWM, primul 
Leo 2 A6M CAn a fost livrat beneficiarului chiar în acel an şi a 
fost trimis direct pe front, acolo unde performanţele sale i-au 
mulţumit pe canadieni.

Şi astfel, în urma unei înţelegeri inter-guvernamentale, 
Germania a integrat modificările A6M CAn într-o nouă va-
riantă a Leopard 2, rezultând un tanc modern şi proiectat să 
lupte împotriva ameninţărilor asimetrice cu o rezistenţă cres-
cută faţă de mine, noul prezentat Leopard 2A7, fiind  o copro-
ducţie, dacă vreţi, germano-canadiană.

Doar că povestea este mai complicată de atât: în 2007 ca-
nadienii au „împrumutat” tancuri Leo1A6 de la armata ger-
mană, le-au modificat la standardul A6M CAn, iar mai apoi 
au cumpărat din Olanda 20 de Leo A6 şi i-au înapoiat Ger-
maniei, aceşti 20 de Leoparzi olandezi fiind de fapt cele 20 de 
tancuri A7 acceptate de Bundeswehr în dotare…

Leopard 2, practic, pumnul de oţel al Europei… zice că to-
tul este bine la graniţa de est a UE…

Acest tanc poate fi considerat, fără a exagera prea mult, 
drept unul din pilonii viitoarei armate europene comune, 
datorită răspândirii sale destul de largi, în Europa şi nu nu-
mai. Cu un arbore genealogic cu adevărat  “de sânge albastru”, 
coborâtor din excelentele tancuri germane din WW2, Tiger, 

Panther sau Panzer iV, seria Leopard, fabricate de Krauss-Ma-
ffei s-a dovedit foarte apreciată şi bine vândută.

Leo 2 a intrat în dotarea armatei germane în 1979, fi-
ind succesorul  lui Leopard 1. Dezvoltat iniţial împreună cu 
sUA, prototipul tancului a fost evaluat de armata americană, 
dar decizia a fost negativă, însă în Europa Leopard a avut o 
primire extrem de bună, fiind comandat în număr mare.

Este construit cu experienţa războiului arabo-israelian de 
Yom Kippur  şi are armură compozită multi-strat( tungsten, 
plastic şi material ceramic), iar începând cu modelul A5 i s-a 
adăugat armura adiţională pe turelă şi pe şasiu plus aşa-zisă 
fustă laterală. Cu un motor diesel MTU cu 12 cilindri, care ge-
nerează 1500cp Leopard 2 este un tanc agil, capabil să susţină 
o viteza de croaziera de peste 30km/h o perioadă lungă, fiind 
gândit pe principiul războiului fulger.

Extrem de uşor de întreţinut este construit în jurul unui 
concept modular, ca un joc LEGO gigantic şi uşor de asam-
blat. iar pentru a detecta o defecţiune ai nevoie doar de un 
laptop. se vede că experienţa deloc plăcută cu Tiger şi Pan-
ther, care erau foarte greu de întreţinut şi reparat, i-a marcat 
pe germani suficient de mult pentru ca noul Panzer să fie 
mult mai uşor de exploatat.

Cu un extraordinar sistem de stabilizare şi control a fo-
cului  este capabil sa achiziţioneze şi angajeze ţinte de până 
la 5000m. O altă caracteristică a sistemului (prezentă şi la 
Abrams) este faptul că o dată asigurată o ţintă, comandan-
tul poate cauta deja o alta şi fixa coordonatele în calculator. 
imediat după executarea focului asupra primei ţinte, tunul 
se poziţionează automat spre a doua ţintă şi tot aşa.

Continuare în pag. 24

Proiectant Krauss-Maffei
an proiectare anii 1970

Producător Krauss-Maffei Wegmann 
Maschinenbau Kiel

an producţie 1979-prezent
Bucăţi construite peste 3480

Greutate 62,3 tone
Lungime 9,97 m (cu ţeava tunului)
Lăţime 3,75 m
Înălţime 3 m
Echipaj 4

Blindaj
din a treia generaţie, compozit,  
include oţel de înaltă rezistenţă,  
tungsten şi matrice din plastic cu 
plăcuţe din ceramică

armament 
principal

1 × tun 120 mm 
Rheinmetall L55, lis,  
42 de lovituri

armament 
secundar

2 × 7,62 mm MG3A1,  
4.750 de cartuşe

motor
MTU MB 873 Ka-501, răcire cu 
lichid, V-12, biturbo, diesel 
1500 Ps (1479 CP, 1,103 kW)  
la 2600 rpm

Putere specifică 24,1 Ps/t (17,7 kW/t)
Transmisie Renk HsWL 354
suspensie Bare de torsiune
capacitate rezervor 1200 de litri
autonomie 550 km
viteză maximă 72 km/h

IsToRIc PRodUcţIE

daTE GENERaLE (2a6)
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Sistemul de stabilizare a tunului
Practic acest sistem poate crea o rată de foc şi distrugere a 

vehiculelor inamice de 1 vehicul/ 6-8 secunde, cu o probabi-
litate de lovire de peste 99,5% la 4500 m. De asemenea tancul 
este capabil sa angajeze ţinte la viteza de +30km/h, dar nu mult 
peste aceasta. În fapt o dată cu creşterea vitezei scade distant şi 
eficacitatea, direct proporţional cu creşterea vitezei peste 30-
35 km/h!

Având deja o perioadă destul de lungă de la intrarea în 
exploatare, peste 30 de ani, panzerul german a dovedit o fi-
abilitate şi rezistenţa tipic germane şi cuplată cu întreţinerea 
uşoară şi destul de ieftină, a generat un succes real pe piaţă, 
mai ales dacă ne uităm cam cât au vândut concurenţii direcţi 
ai Leopardului:  Ariete, LeClerc sau Challenger 2 … practic 
nimic. Doar Abrams-ul a mai mişcat ceva, dar la cât costă şi 
cât consumă, americanul s-a vândut în general prin ţări puţin 
interesant.

Dotat, în variantele mai recente cu excelentul tun Rhein-
metall L55 de 120mm, cu ţeava lisă şi clasicele mitraliere (una 
AA şi una jumelată cu tunul), panzerul dispune de sisteme 
pasive şi active de apărare, de la grenade fumigene şi capcane 
termice, la sisteme mai noi de bruiere laser. Upgrad-at des, Le-
opard 2 este astăzi cea mai răspândită “felina” din neamul său, 

în Europa. suedia, Grecia, Turcia, Austria, Elveţia, Finlanda, 
Olanda, Canada, Australia îl au în dotare şi poate fi considerat 
şi tancul de bază al nATO.

Într-un prezumtiv conflict nATO-Rusia, principalii actori 
la categoria grea vor fi, la fel ca în urmă cu 65 de ani, tancuri 
germane şi ruse, Leopard 2 Kampfpanzer şi T-90 nepotul lui 
T-72 satan. Dacă pe câmpiile nordice ale Europei vor zângăni 
din nou şenilele tancurilor grele, în mod sigur marea lor ma-
joritate vor fi descendente directe sau mai puţin directe din 
tancurile care s-au înfruntat în 1943 la Kursk!

Într-o astfel de înfruntare directă, tip WW2, doar Dum-
nezeu, pregătirea echipajelor şi abilitatea comandanţilor, vor 
hotărî cine este mai bun. Pentru că spre deosebire de WW2, 
acum tancul german este uşor de produs, de întreţinut şi foar-
te fiabil, adică are exact calităţile cu care T-34 a învins în răz-
boiul împotriva bunicului Panther.

Adevărul este că deşi Tiger-ul este vedeta incontestabilă a 
Războiului Mondial, tancurile de astăzi sunt descendente mai 
degrabă din  panzer mk.V  Panther, decât din Tiger. Blinda-
jul înclinat, tunul de mare viteză, şi mobilitatea superioară a 
Panther-ului, combinat cu greutatea mai mică şi capacitatea 
de producţie mult mai bună, face ca Panzerul V să fie de facto 
tancul cel mai reprezentativ din tabăra germană.

Sursa: Wikipedia, rumaniamilitary.ro
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Sistemul de stabilizare a tunului
Practic acest sistem poate crea o rată de foc şi distrugere a 

vehiculelor inamice de 1 vehicul/ 6-8 secunde, cu o probabi-
litate de lovire de peste 99,5% la 4500 m. De asemenea tancul 
este capabil sa angajeze ţinte la viteza de +30km/h, dar nu mult 
peste aceasta. În fapt o dată cu creşterea vitezei scade distant şi 
eficacitatea, direct proporţional cu creşterea vitezei peste 30-
35 km/h!

Având deja o perioadă destul de lungă de la intrarea în 
exploatare, peste 30 de ani, panzerul german a dovedit o fi-
abilitate şi rezistenţa tipic germane şi cuplată cu întreţinerea 
uşoară şi destul de ieftină, a generat un succes real pe piaţă, 
mai ales dacă ne uităm cam cât au vândut concurenţii direcţi 
ai Leopardului:  Ariete, LeClerc sau Challenger 2 … practic 
nimic. Doar Abrams-ul a mai mişcat ceva, dar la cât costă şi 
cât consumă, americanul s-a vândut în general prin ţări puţin 
interesant.

Dotat, în variantele mai recente cu excelentul tun Rhein-
metall L55 de 120mm, cu ţeava lisă şi clasicele mitraliere (una 
AA şi una jumelată cu tunul), panzerul dispune de sisteme 
pasive şi active de apărare, de la grenade fumigene şi capcane 
termice, la sisteme mai noi de bruiere laser. Upgrad-at des, Le-
opard 2 este astăzi cea mai răspândită “felina” din neamul său, 

în Europa. suedia, Grecia, Turcia, Austria, Elveţia, Finlanda, 
Olanda, Canada, Australia îl au în dotare şi poate fi considerat 
şi tancul de bază al nATO.

Într-un prezumtiv conflict nATO-Rusia, principalii actori 
la categoria grea vor fi, la fel ca în urmă cu 65 de ani, tancuri 
germane şi ruse, Leopard 2 Kampfpanzer şi T-90 nepotul lui 
T-72 satan. Dacă pe câmpiile nordice ale Europei vor zângăni 
din nou şenilele tancurilor grele, în mod sigur marea lor ma-
joritate vor fi descendente directe sau mai puţin directe din 
tancurile care s-au înfruntat în 1943 la Kursk!

Într-o astfel de înfruntare directă, tip WW2, doar Dum-
nezeu, pregătirea echipajelor şi abilitatea comandanţilor, vor 
hotărî cine este mai bun. Pentru că spre deosebire de WW2, 
acum tancul german este uşor de produs, de întreţinut şi foar-
te fiabil, adică are exact calităţile cu care T-34 a învins în răz-
boiul împotriva bunicului Panther.

Adevărul este că deşi Tiger-ul este vedeta incontestabilă a 
Războiului Mondial, tancurile de astăzi sunt descendente mai 
degrabă din  panzer mk.V  Panther, decât din Tiger. Blinda-
jul înclinat, tunul de mare viteză, şi mobilitatea superioară a 
Panther-ului, combinat cu greutatea mai mică şi capacitatea 
de producţie mult mai bună, face ca Panzerul V să fie de facto 
tancul cel mai reprezentativ din tabăra germană.

Sursa: Wikipedia, rumaniamilitary.ro
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