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a marcat 25 de ani 
de activitate
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din oraşul Ungheni  
a reunit artileriştii moldoveni

Militarii intervin  
în zonele 

calamitate,  
aflate sub incidenţa 
codului portocaliu 

de ninsori

Vorbim despre un tânăr originar  
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Decretul Preşedintelui Republicii Moldova a fost 
momentul juridic care a permis implicarea milita-
rilor Armatei naţionale în procesul de lichidare a 
consecinţelor cauzate de ninsorile abundente, dispo-
nibilitatea acestora de a interveni pe orice timp şi la 
orice oră fiind testată şi anterior, în câteva rânduri. 
inundaţiile masive din 2008 şi 2010 sunt doar două 
exemple când intervenția Armatei naţionale a fost 
decisivă şi a permis soluţionarea situaţiilor de criză 
în termeni restrânşi.

Elementul comun al tuturor acestor fenomene ce 
dau bătăi de cap autorităţilor şi cetăţenilor ţării este 
că, de fiecare dată, se interpretează anumite acţiuni şi 
cifre. Fără  a le da temei de polemică celor care, din 
cauza arborilor doborâţi, nu au reuşit să desluşească 
verdele mozaicat al militarilor antrenaţi în ajutorarea 

populaţiei, se impune totuşi o precizare: în diferite 
zile ale perioadei de referinţă au fost implicaţi 4000 
de militari în termen şi prin contract şi 151 unităţi de 
tehnică de transport şi specială. Efortul principal a 
fost orientat spre deblocarea străzilor din municipiul 
Chişinău (sectorul Ciocana, Râşcani, Buiucani, Cen-
tru, Botanica şi or. Durleşti), precum şi a traseului 
M14, pe traseul negreşti – Chişinău. 

implicarea militarilor Armatei naţionale în lichi-
darea consecinţelor cauzate de calamităţile naturale 
în mai multe localităţi din Republica Moldova de-
monstrează, încă o dată, faptul că statutul de militar 
nu este o noţiune din arta războiului, ci o stare de 
sacrificiu pentru ţara al cărei drapel îl poartă militarii 
la uniforme.

Armata a acţionat milităreşte
Intemperiile de la finele lunii aprilie au constituit pentru Republica Moldova în general şi  

pentru municipiul Chişinău în special un test al capabilității de reacție la crize. Militarii Armatei 
Naționale din diferite garnizoane ale țării nu au ezitat să acționeze în sprijinul autorităților 
publice locale din municipiul Chişinău, raioanele Cahul,  Ungheni şi Străşeni. Deszăpezirea şi 
deblocarea străzilor de copacii prăbuşiți, accesul către instituțiile publice şi ajutorul acordat 
cetățenilor au fost doar câteva dintre acțiunile întreprinse de militari. Sigur, urmează să se mai 
tragă concluzii şi să fie însuşite şi anumite lecții, absolut necesare, inclusiv despre erorile ce nu 
ne-au permis să fim mai prompți şi mai operativi.
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În data de 21 aprilie, Preşedintele igor Dodon a de-
cretat stare de urgenţă în toată ţara şi a dispus mobili-
zarea armatei pentru lichidarea consecinţelor cauzate de 
calamităţile naturale.  La ora 07:00, Armata naţională 
primeşte primele solicitări de intervenţie în oraşele Ca-
hul şi Chişinău.

În Marele stat Major se formează de urgenţă Grupul 
de Planificare Operaţională care coordonează mişcă-
rile de forţă şi mijloace tehnice din Armata naţională. 

„Celula de criză” a armatei este permanent conectată cu 
comisia pentru situaţii excepţionale, prezidată de primul 
ministru Pavel Filip, unde s-a aflat şi un reprezentant de 
la Ministerul Apărării.  Paralel, în unităţile militare au 
fost create grupe operative care au monitorizat şi livrat 
informaţii către Grupul de Planificare Operaţională des-
pre situaţia reală din zona lor de dislocare. Toate unităţile  
militare au fost pregătite să intervină în primă urgenţă.  

Militarii intervin în zonele calamitate,  
aflate sub incidenţa codului portocaliu de ninsori

Potrivit colonelului Vitalii Beşleaga, şef J3, Direcţia 
operaţii, Marele stat Major, 3311 militari şi 151 mijloace 
tehnice cu putere sporită de deplasare, tractare şi trans-
port, şi autosanitare au activat în zonele afectate de in-
temperiile naturii. Militarii au fost echipaţi în haine spe-
ciale care să-i protejeze de frig şi umiditate şi au lucrat 
nonstop. Hrana militarilor a fost livrată la punctele unde 
aceştia activau sau se efectua transportarea ostaşilor în 
unităţi pentru alimentaţie. Aceeaşi sursă informează că, 
pentru deblocarea drumurilor din localităţile afectate de 
ninsori, au fost mobilizaţi inclusiv militarii pe contract ai 
Armatei naţionale. 

În data de 21 aprilie, Armata naţională a pus la dis-
poziţia serviciului Protecţie Civilă şi situaţii Excepţio-
nale două vehicule tip HMMWV cu militari din Batali-
onul 22 de Menţinere a Păcii pentru cercetarea terestră 
a traseelor Chişinău-Ştefan Vodă şi Chişinău-Cahul. În 
aceeaşi zi, militarii Batalionului Geniu au intervenit cu o 
autospecială pentru tractarea autovehiculelor blocate pe 
drumuri şi pentru deblocarea comunicaţiilor care leagă 
satul negreşti şi pe cele învecinate de Chişinău. 

Pentru evacuarea persoanelor cu probleme medicale, 
acolo unde nu pot ajunge ambulanţele, Armata naţională 
a pus la îndemâna Ministerului sănătăţii 15 unităţi de teh-
nică militară tip HMMWV. serviciul medical al armatei a 
fost activ pentru ajutorul efectivului de militari implicat în 
înlăturarea efectelor produse de ninsorile abundente de la 
sfârşitul lunii aprilie, curent. 

În total, până în data de 25 aprilie, militarii au efectuat 
circa 50 de intervenţii. 
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21 aPRILIE
A fost formată „celula de criză” a Marelui stat Major al Ar-

matei naţionale. Până la miezul zilei, circa 300 de militari au 
fost mobilizaţi pentru intervenţii în localităţile din centrul şi 
sudul ţării, care s-au aflat sub avertizările de ninsori şi viscol, 
pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale. Milita-
rii din Batalionul 22 de Menţinere a Păcii au fost repartizaţi să 
acţioneze în sectorul Buiucani al capitalei; Brigada „Ştefan cel 
Mare” – în sectoarele Ciocana şi Râşcani, iar în centrul oraşu-
lui şi la Botanica au lucrat echipele din Batalionul de Gardă.  

UPdaTE 15:00. numărul copacilor doborâţi pe străzile şi 
în curţile capitalei depăşeşte cifra de 3.000. La solicitarea au-
torităţilor locale, a serviciului Protecţiei Civile şi situaţii Ex-
cepţionale, Armata naţională a mai detaşat 100 de militari din 
Batalionul cu Destinaţie specială şi Brigada „Ştefan cel Mare” 
în sectoarele Centru, Ciocana şi Râşcani ale capitalei pentru 
intervenţii cu autovehicule de tip URAL, KamAZ, M1009 şi 
HMMWV-uri. 

În total, în această zi, în Chişinău au acţionat circa 300 de 
militari ai Brigăzii „Ştefan cel Mare”, Regimentului Rachete 
Antiaeriene, Batalionului de Gardă, Batalionului 22 de Menţi-
nere a Păcii, Batalionului cu Destinaţie specială şi Batalionului 
de Geniu pentru deszăpezirea şi deblocarea căilor de acces.

22 aPRILIE 
Peste 400 militari şi 18 unităţi de tehnică au fost implica-

te în curăţarea străzilor de zăpadă şi defrişarea copacilor do-
borâţi la pământ de viscol. O echipă de militari din Brigada 
„Ştefan cel Mare” a acţionat în sprijinul autorităţilor munici-
pale pentru diminuarea efectelor cauzate de ninsoare şi vije-
lie. Echipele de intervenţie ale armatei au efectuat lucrări pe 
străzile: sihastrului, Mihai Viteazul, Alexei Mateevici, în lo-
calitatea stăuceni, în regiunile Centrului de Cultură şi istorie 
Militară, s.A. „TUTUn-CTC” şi Cimitirului Central. La fel, 
militarii au acordat ajutor la deblocarea căilor de acces spre 
spitale şi centre medicale. Efectivele din Batalioanele cu Desti-
naţie specială şi de Menţinere a Păcii au fost mobilizate pentru 
curăţarea albiei râului Bâc, în sectorul Botanica al capitalei. 

chIşINăU
cea mai puternic afectată de ninsori a fost capitala ţării. În seara de 20 aprilie, la chişinău a fost anunţată stare 
excepţională, iar a doua zi – stare de urgenţă.
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chIşINăU
cea mai puternic afectată de ninsori a fost capitala ţării. În seara de 20 aprilie, la chişinău a fost anunţată stare 
excepţională, iar a doua zi – stare de urgenţă.
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24 aPRILIE
Forţele Armatei naţionale au fost concentrate pe deblo-

carea căilor de acces spre şcolile şi grădiniţele din capitală. În 
total, au fost implicaţi 430 de militari,  cu 21 de unităţi de teh-
nică de mare putere aflate în dotarea Armatei naţionale. 

Militarii au fost în continuare prezenţi pe străzile: 31 Au-
gust, Şciusev, Florilor, Maria Drăgan, Burebista, independen-
ţei, Grigore Vieru şi altele, din Chişinău.

UPdaTE. La nivelul întregii țări, Armata naţională ră-
mâne pregătită să intervină în primă urgență, la solicitarea 
autorităților competente de nivel central şi local, cu circa 
2.000 de militari şi 100 de mijloace tehnice. Militarii efectuea-
ză lucrări până la ora 21:00. 

Oastea Moldovei10

cahUL

În zona de sud a ţării, regiune calamitată în timpul şi după 
precipitaţiile abundente sub formă de zăpadă, de aseme-

nea, a fost nevoie de implicarea Armatei naţionale.
În zilele de 21 şi 22 aprilie, 50 de militari din Brigada „Da-

cia” din oraşul Cahul au intervenit, la apelul autorităţilor pu-
blice locale, cu două unităţi de tehnică URAL 43202, pentru 
înlăturarea consecinţelor cauzate de condiţiile meteo extreme.

Militarii au efectuat lucrări de deblocare a drumurilor şi a 
căilor de acces către instituţii, inclusiv medicale (spitalul raio-
nal Cahul) şi obiecte de infrastructură din municipiul Cahul. 
La fel, s-a intervenit la înlăturarea arborilor doborâţi în urma 
stihiei.

Marţi, 25 aprilie, la solicitarea autorităţilor publice locale, 
o echipă din 30 de militari şi două unităţi de tehnică URAL-
43202 au continuat acţiunile  de înlăturare a crengilor şi copa-
cilor căzuţi pe străzile oraşului.

La fel de afectate de pe urma căderilor masive de zăpa-
dă din 20-21 aprilie curent au fost şi localităţile din 

raionul străşeni.
Batalionul Geniu „Codru” al Armatei naţionale a acor-

dat suport, în special, pe traseul M14, cu utilizarea a cinci 
unităţi de tehnică şi cu efectivul de 44 de militari.

O echipă din 15 militari a intervenit cu camionul 
KamAZ 4310 în străşeni, pentru deblocarea căilor de acces 
pe străzile oraşului şi înlăturarea consecinţelor cauzate de 
intemperii.

O altă grupă de intervenţie din şapte militari a ac-
ţionat pe traseul M14. Cu ajutorul autospecialei 

iMR-2M au fost deszăpezite circa 50 km de drum, în 
ambele direcţii, şi au fost scoase din nămeţi în jur de 
130 de autoturisme. Mijlocul tehnic iMR-2M, desti-
nat pentru eliminarea obstacolelor, a efectuat lucrări 

de deblocare pe tronsonul cuprins între localitatea 
negreşti şi kilometrul 11 al Drumului naţional M14. 
Alte trei echipe din câte patru militari, asistate de mij-
loacele de transport KRAZ 255, URAL 43202 şi Vo-
lkswagen Transporter (T4), au tractat autovehiculele 
blocate pe acelaşi itinerar.

23 aPRILIE
Începând cu ora 09:00, forţele şi mijloacele Ministerului 

Apărării au acţionat în cinci puncte din Chişinău, la evacua-
rea arborilor şi arbuştilor prăbuşiţi din cauza căderilor masive 
de zăpadă. În mare parte,  s-a lucrat pe străzile: Traian, Cuza 
Vodă, Florilor, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrân, Gheorghe 
Asachi şi în parcul „Ştefan cel Mare”. În total, au fost mobilizaţi 
221 de militari şi 10 unităţi de tehnică.

sTRăŞENI
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Maior Ion BAICU,  
Brigada „Dacia”, Cahul

Alături de colegii de la serviciul Protecției Civile şi 
situațiilor Excepționale, am fost cei care ne-am antrenat 

în lupta cu stihia. Atât militarii în termen, cât şi pe contract 
au acordat ajutor administraţiei publice locale la defrişarea şi 
curăţarea  căilor de acces din oraş, în special pe arterele prin-
cipale – Prospectul Republicii şi Bulevardul Victoriei. Am fost 
implicaţi la deblocarea drumurilor ce duceau spre spitalul 
Raional Cahul, înlăturarea arborilor căzuţi, pentru înlesnirea 
accesului ambulanţelor, autospecialelor pentru transportarea 

apei potabile, deoarece la acel moment 
spitalul rămase fără curent electric şi 

apă potabilă. 
Chiar dacă în prima zi de intervenţie 

zăpada continua să cadă, vizibilitatea era re-
dusă, iar frigul nu-şi scădea intensitatea, militarii noştri au 
acordat ajutor populaţiei locale.  În ziua următoare, numărul 
soldaţilor doritori să participe la misiunile de înlăturare a con-
secinţelor căderii de zăpadă s-a dublat. Un militar în termen 
s-a urcat pe acoperişul unei locuinţe ca să ajute salvatorii să 
îndepărteze copacul doborât peste casă. Armata este santinela 
care niciodată nu părăseşte postul. 

Soldat Ion CergA,  
Batalionul de gardă 

 

Este prima dată în 19 ani ai mei când 
particip la o acţiune de acest gen. 

solidaritatea pe care am văzut-o la mi-
litarii noştri, în timpul înlăturării efecte-
lor cauzate de calamităţile naturale, m-a 
făcut să mă simt mândru că sunt parte 
din Armata naţională. Am fost recep-
tivi, rapizi şi ne-am descurcat cu misiu-
nea pe care am avut-o. 

Soldat Dumitru PoIAtA,   
Batalionul de gardă  

Am participat la deszăpezirea stră-
zilor din capitală şi la strângerea 

crengilor care împiedicau accesul la fa-
cilităţile de stat. Zona Cimitirului Ar-
menesc mi s-a părut cea mai dezastru-
oasă în care am activat pentru lichidarea 
consecinţelor ninsorii din luna aprilie. 

Locotenent major eugeniu toMUz, 
Batalionul 22 de Menţinere a Păcii 

ne facem datoria civică, în primul 
rând de cetăţean al acestei ţări.  

Militarii care acţionează pentru înlătu-
rarea consecinţelor calamităţii naturale 
sunt bine pregătiţi moral-psihologic, 
chiar dacă programul de lucru este foar-
te încărcat. suntem pe străzile oraşului 
încă de pe 21 aprilie, acordând suport 
populaţiei civile. 

Plutonier Andrei SAMSonov

Activăm din prima zi când s-a in-
trodus codul portocaliu de nămeţi 

în ţară. Unitatea noastră a participat la 
lucrările de deblocare a căilor de acces 
principale din cele cinci sectoare ale 
capitalei. Astăzi am fost repartizaţi în 
sectorul Telecentru. Curăţăm de crengi 
şi arbuşti prăbuşiţi la pământ curţile cele 
mai afectate de ninsori. Avem în ajutor 
angajaţi de la organizaţii de stat. 

Sergent Stanislav oStAfI,  
Batalionul cu Destinaţie Specială 

Zilnic participăm în misiuni de de-
blocare şi curăţare  a străzilor.  În 

sectorul Ciocana, la râul Bâc, am fost 
implicaţi în lucrările de curăţare a albiei 
cursurilor de apă în segmentele acoperi-
te cu crengi sau copaci căzuţi. Condiţiile 
de lucru au fost dificile aici, din motiv 
că munceam pe jumătate în apă. În ulti-
mele zile, programul de lucru s-a inten-
sificat – acţionăm de la ora 04:30 până 
la 19:00. 

Soldat Mihai MAhU,  
Brigada „Ştefan cel Mare”

Înainte să ieşim în oraşul acoperit de 
zăpadă, am fost instructaţi cu privi-

re la  tehnicile de securitate. Acţiunile 
noastre au fost coordonate de superiori. 
Am avut ustensilele necesare şi vesti-
mentaţia adecvată ca să muncim rapid. 

Caporal  Sergiu PUrICI,  
Brigada „Ştefan cel Mare”

Compania noastră a activat mai mult în sectorul Botani-
ca al capitalei. Oamenii mi s-au părut foarte recunoscă-

tori, văzându-ne efortul pe care îl depunem pentru a readuce 
ordinea în oraş. Trecătorii, care se întorceau de la cimitire de 
Paştele Blajinilor, ne ofereau plăcinte şi colaci. O doamnă, care 
a luptat în Afganistan, s-a oprit să ne zică că este mândră de 
Armata naţională. 

Locotenent-colonel gheorghe rACU, 
 locţiitor comandant Batalionul geniu „Codru”

Geniştii din negreşti au acţionat prompt la solicitarea au-
torităţilor locale. Militarii au demonstrat încă o dată că 

sunt gata să vină în ajutorul populaţiei civile, indiferent că-i 
frig sau vijelie.
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Un grup de militari ai Armatei naţionale au participat, în pe-
rioada 3-21 aprilie, la un curs de perfecţionare în domeniul 

armei geniu. Potrivit locotenent-colonelului serghei Chilivnic, 
şeful serviciului Geniu din cadrul Comandamentului Forţelor 
Terestre, cursul respectiv cuprinde lecţii teoretice şi practice în 
cercetarea de geniu, deminarea terenului, distrugerea obiectelor 
explozive depistate, dar şi operarea cu tehnica de geniu. instrui-
rea s-a desfăşurat în Batalionul de Geniu de la negreşti, raionul 
străşeni, la aceasta participând 38 de ofiţeri şi subofiţeri din toa-
te subunităţile de geniu ale Armatei naţionale.

Timp de trei săptămâni discipolii militari şi-au demon-
strat în teren abilităţile la dezamorsarea obiectelor explozive. 
Aceştia au distrus proiectile contra cronometru şi au învăţat să 
evite consecinţe dramatice.

Militarii spun că au luat cunoştinţă de toate etapele deza-
morsării explozibilului din diferite categorii – de la depistarea 
şi marcarea acestora, până la distrugere.

După demonstraţiile instructorilor, militarii au susţinut 
câte un test de verificare.

„Proba practică a examenului a constat în distrugerea beto-
nului armat cu utilizarea a 400 de grame de trotil. La curs am 
învăţat cum se nimicesc obiectele explozibile în serie, în paralel, 
combinat, precum şi respectarea tehnicii securităţii pe durata 
misiunilor de deminare”, zice sergentul Grigore Lisnic. 

Acesta are la activ o experienţă de patru ani în domeniu, 
cu zeci de ieşiri pe teritoriul Republicii Moldova. Întrebat care 
rămâne misiunea cea mai vrednică de ţinut minte de până 

acum, Lisnic a vorbit despre intervenţia echipei de genişti din 
satul sculeni, raionul Ungheni, unde a fost depistată o bombă 
de aviaţie cu greutatea de 500 kg.

La negreşti au fost instituite opt locuri de instruire prac-
tică, dintre care: unul destinat pentru distrugerea cablului de 
oţel, unul pentru lemn, unul pentru betonul armat şi altele 
pentru distrugerea plăcilor metalice şi confecţionarea diferite-
lor reţele electrice care pot fi în serie, în paralel sau combinat.

„Acest curs s-a încheiat cu testarea, iar fiecare militar a fost 
certificat ca genist”, a declarat locotenent-colonelul Gheorghe 
Racu, comandantul interimar al Batalionului Geniu „Codru”.

Odată certificaţi, o parte dintre genişti vor fi detaşaţi în 
contingentul de menţinere a păcii KFOR-7, care urmează să 
plece în luna iunie în Kosovo. Ceilalţi se vor întoarce în unită-
ţile militare, fiind pregătiţi să intervină, în caz de necesitate.

„Acest curs este primul în activitatea mea de militar prin 
contract. Toată informaţia însuşită pe parcursul celor trei săp-
tămâni de instruire privind modalitatea de executare a unei 
cercetări a terenului şi depistarea obiectelor explozive de diferite 
tipuri o să-mi fie de mare ajutor pe parcursul executării misiunii 
din Kosovo”, susţine locotenentul major Artur Catruc.

De la începutul anului, geniştii Armatei naţionale au dez-
amorsat 69 de obiecte explozive pe întreg teritoriul ţării. 98 
la sută dintre acestea au rămas în sol din perioada celui de-al 
Doilea Război Mondial.

Căpitan natalia AnDronAChI

Militari pregătiţi să dezamorseze obiecte explozibile

Stop pericol
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Într-un cadru festiv, artileriştii armatei au sărbătorit 25 de 
ani de activitate.  Viceministrul Apărării Gheorghe Galbu-

ra a felicitat militarii şi angajaţii civili ai unităţii, apreciind 
prestaţia acestora în cadrul misiunilor din ţară şi de peste 
hotare, la exerciţii internaţionale, alături de partenerii Repu-
blicii Moldova. 

În acelaşi context, viceministrul Galbura a solicitat 
efectivului unităţii responsabilitate în executarea obli-
gaţiunilor de serviciu, aşa cum o cer regulamentele şi 
legile ţării. „Vă îndemn să rămâneţi un exemplu pentru 
comunitatea locală şi să fiţi alături de cetăţeni, atunci 
când vor avea nevoie”, a spus Gheorghe Galbura.

Artileriştii cei mai merituoşi au fost decoraţi  cu distincţii 
şi diplome de merit ale Armatei naţionale. Oaspeţii au venit 
cu daruri la omagiaţi, spre exemplu: tablouri, o statuie cu sem-
nificaţie specială şi un printer. Printre cei veniţi la sărbătoare 
au fost şi ex-militari în termen şi pe contract pentru care Di-
vizionul de Artilerie din Ungheni înseamnă mai mult decât o 
unitate militară.  

Programul evenimentului a cuprins exerciţii demonstra-
tive cu elemente de luptă corp la corp şi exerciţii specifice cu 

tehnica din dotare, o expoziţie de tehnică militară, armament 
şi echipament, dar şi un program artistic prezentat de colecti-
vele artistice din oraşul Ungheni. Desigur, cei mai fascinaţi de 
armamentul milităresc au fost copiii. 

Reamintim că Divizionul de Artilerie a fost fondat la 19 
aprilie 1992.

elena CîŞLeAnU

Salvarea vieţilor omeneşti  
pe câmpul de luptă 

sunt asistenţi de medicină generală, 
care îşi exercită meseria în cadrul 

unităţilor şi formaţiunilor Ministerului 
Apărării, dar nu au experienţă în sal-
varea şi evacuarea militarilor răniţi pe 
câmpul de luptă. În acest context, spe-
cialiştii Armatei naţionale din medicina 
militară, periodic, sunt instruiţi de co-
legii din sUA cum să salveze vieţi ome-
neşti pe prima linie a frontului.  

În cadrul seminarului moldo-ame-
rican desfăşurat la mijlocul lunii aprilie, 
s-au demonstrat elemente de acordare a 
primului ajutor medical sub focul inami-
cului şi evacuare a rănitului cu un mijloc 
de evacuare medicală blindat de pe câm-
pul de luptă. 

sergentul Philip Yang ne-a prezentat 
câteva procedee de pregătire a rănitului 

pentru evacuare şi transportare în afara 
perimetrului de luptă, unde este preluat 
de o ambulanţă pentru a ajunge în cel mai 
scurt timp la o facilitate medicală. „Deose-
birea majoră dintre un medic civil şi unul 
militar este timpul de reacţie şi condiţiile în 
care îşi exercită obligaţiunile funcţionale cei 
doi”, menţionează acesta. Potrivit sursei, 
personalul medical implicat într-o acţiune 
de luptă trebuie să cunoască bine operaţi-
unile de evacuare a răniţilor, să evalueze 
rapid pacientul şi să stopeze hemoragiile, 
precum şi să cunoască procedurile interne 
de operare pe câmpul de luptă şi de rea-
provizionare cu medicamente. 

Plutonier irina Domniţă şi  plutoni-
er major Viorica Doboş sunt  asistente 
de medicină generală, dar nu au parti-
cipat în teatrele de operaţie. „Cunoaş-

tem cum se aplică procedurile standard 
pe câmpul de luptă. Sunt situaţii când 
putem să executăm doar triajul şi să 
apelăm, pentru evacuare, la colegii din 
formaţiunile medicale superioare”, afir-
mă acestea. 

Activitatea are ca obiectiv perfecţi-
onarea cunoştinţelor personalului me-
dical în domeniul acordării asistenţei la 
etapa prespitalicească, precum şi dezvol-
tarea interoperabilităţii între structurile 
de profil.

De remarcat că, pe lângă faptul că 
asigură asistenţa medicală de urgenţă pe 
câmpul de luptă, militarii din formaţi-
unile medicale sunt instruiţi să fie buni 
luptători. 

Căpitan Inga rADvAn

Asistenții medicali şi sanitarii 
din Armata Națională  au fost 

instruiți pentru executarea 
misiunilor de acordare a 
primului ajutor medical, 

salvare şi evacuare a răniților 
pe câmpul de luptă, în cadrul 

unor şedințe organizate în 
tabăra militară 142.

Divizionul de Artilerie a marcat 
          25 de ani de activitate

Sărbătoarea Divizionului de Artilerie al Armatei Naționale din oraşul Ungheni  
a reunit artileriştii moldoveni
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Vrei 
să fii  
soţia 

mea?

Astăzi, tânărul este militar în termen 
în Brigada „Ştefan cel Mare”, deşi, 

probabil, s-ar fi putut eschiva de la ser-
viciul obligatoriu.  În armată, lumea îl 
cunoaşte ca pe „băiatul cu aparatul foto” 
prezent la toate evenimentele organizate 
în unitate. Dânsul zice că hobbyul pen-
tru fotografia color îl are de ceva vreme. 
„Îl practicam pentru bani, iar acum îmi 
place să-mi fotografiez camarazii”, afirmă 
protagonistul nostru. 

imortalizează tot ce crede că reprezintă 
suflul unităţii din care face parte de jumă-
tate de an. „Am venit la armată cu gândul 
de a  schimba ceva în viaţă, de a deveni băr-
bat, dar şi  pentru a-mi pune la  încercare 
relaţia cu iubita, cea care m-a îndemnat să-
mi îndeplinesc datoria faţă de ţară”. 

Şi pentru că relaţia lor a durat şi 
chiar a devenit mai puternică, Grigore 

a hotărât să facă pasul, să o ceară 
de soţie, pe platoul unităţii, chiar 
în ziua când camarazii săi au depus 
jurământul militar. „Visez să fim alături, 
la bine şi la rău, şi te întreb cu toată sin-
ceritatea: vrei să fii soţia mea?”. Ea a răs-
puns: „Da” şi au urmat sute de aplauze. 
A fost un moment emoţionant nu doar 
pentru ei doi. „Colegii şi superiorii, care 
au aflat despre intenţia mea, m-au ajutat 
cu pregătirile şi mi-au adus un buchet de 
flori, pe care i l-am oferit iubitei mele”, îşi 
aminteşte, vădit emoţionat şi acum, tâ-
nărul soldat. 

Grigore şi Cristina s-au cunoscut la 
orfelinat. La început, cei doi erau buni 
prieteni. La maturitate, tânărul şi-a dat 
seama că îl leagă de Cristina mai mult 
decât prietenia şi i-a propus să formeze 
un cuplu. Tânărul zice că a ales să o cea-

ră de soţie în timpul serviciului militar, 
pentru ca să devină şi mai memorabil 
evenimentul, dar şi ca să o surprindă 
plăcut pe iubita sa.  

Cât despre armată, Grigore zice că îi 
place instrucţia de front, antrenamente-
le la lupta corp la corp pe care o practică 
aici, tragerile de luptă. „Armata îţi ofe-
ră o educaţie aparte, te face să preţuieşti 
timpul, oamenii de alături şi să înveţi să 
trăieşti viaţa cu folos”, opinează Cazac. 

Cererea în căsătorie în public, pe 
platoul unităţii, a fost primul eveniment 
de acest gen din istoria unităţii.

 elena CîŞLeAnU

De mic a fost pus la încercări majore ale vieţii. După absolvirea 
gimnaziului la orfelinatul din raionul Făleşti, acolo unde a cres-
cut, a mers la Colegiul de Telecomunicaţii, apoi a făcut şi o şcoală 
profesională, unde a învăţat cum să devină bun stilist. Viaţa l-a 
purtat pe multe drumuri, bune şi rele, dar Grigore Cazac a rămas 
convins că Dumnezeu niciodată nu l-a lăsat singur.

În 2016, Cătălin Ganzur a absolvit Colegiul Pedagogic 
„Gheorghe Asachi” din oraşul Lipcani şi era în căutarea 

unui loc de muncă. i s-a propus să fie diriginte  de clasă în 
şcoala din satul natal. „Aveam experienţă în instruirea tehno-
logică, dar nicidecum în calitate de diriginte. Îmi era frică că 
nu voi face faţă”, recunoaşte tânărul de 20 de ani. În pofida 
temerilor, Cătălin a îndrăgit activitatea didactică încredinţată 
şi a reuşit să cucerească inimile micuţilor săi discipoli. 

În paralel, protagonistul nostru preda ore de instruire teh-
nologică şi educaţie fizică elevilor din clasele Vi şi iX. „Era o 
responsabilitate serioasă pe capul meu, dar mă simţeam fericit, 
pentru că făceam ceea ce îmi plăcea”. Mare i-a fost însă deza-
măgirea când a găsit clasa instruirii tehnologice fără instru-
mente şi materiale de confecţionare. „Mă simţeam ca cizmarul 
fără cizme. Cum să predau elevilor un obiect fără ustensilele 
necesare?”, îşi exprima revolta proaspătul învăţător. 

Primul salariu, de doar 2700 de lei, Cătălin l-a cheltuit pen-
tru procurarea instrumentelor necesare încrustării în lemn, a 
căutat material pentru confecţionarea diferitelor articole, a 
mai adus câte ceva de acasă şi, în acest fel, a desfăşurat prime-
le lecții, aşa cum le descria el, în „condiţii normale”. „Copiilor 
trebuie să le rămână ceva de la orele de instruire tehnologică, o 
lucrare cu care să se laude ei, dar şi părinţii”, opinează prota-
gonistul nostru. Aşa a devenit şi mai îndrăgit de elevi, dar şi 
aceştia s-au ataşat de tânărul învăţător. 

L-au legat de şcoală doar 30 de zile. „Mi-a venit citaţie să 
merg la armată. Nu ar fi fost corect să mă eschivez de la serviciul 
militar. În familia noastră şi tatăl, şi bunicul şi-au făcut datoria 
de soldat”, menţionează tânărul. 

Întrucât fusese vicecampion la box,  Cătălin Ganzur a fost 
selectat pentru compania cercetare a Brigăzii „Ştefan cel Mare”. 
„Am schimbat registrul de la şcoală pe cărţi care mă învaţă cum 
să supravieţuiesc celor mai ostile condiţii de luptă.  Dar îmi pla-
ce.  Mi se pare totul atât de util şi captivant”. 

Tânărul mărturiseşte că este mândru că a devenit cercetaş, 
un ostaş cu bună pregătire fizică şi intelectuală. După depune-
rea jurământului militar, Cătălin a mers într-un concediu scurt 

acasă şi i-a împletit mamei o vază din fibre naturale pe care să o 
umple cu flori, în semn de dragoste, recunoştinţă şi dor de ea.  
Întrebat care sunt trei lucruri apreciate cel mai mult în viaţă, 
îmi răspunde: familia, prietenii şi copiii. Protagonistul nostru 
mi-a mărturisit că după îndeplinirea serviciului militar în ter-
men şi-a propus să-şi continue studiile în domeniul psihope-
dagogie şi să se întoarcă, probabil, la şcoala din satul natal. 

Căpitan Inga rADvAn 

Un diriginte în mozaicul cătăniei
Vorbim despre un tânăr originar  

din satul Criva, care a fost diriginte  
la o clasă de „bobocei” din şcoala  

în care studiase şi el.
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cunoaşte ca pe „băiatul cu aparatul foto” 
prezent la toate evenimentele organizate 
în unitate. Dânsul zice că hobbyul pen-
tru fotografia color îl are de ceva vreme. 
„Îl practicam pentru bani, iar acum îmi 
place să-mi fotografiez camarazii”, afirmă 
protagonistul nostru. 

imortalizează tot ce crede că reprezintă 
suflul unităţii din care face parte de jumă-
tate de an. „Am venit la armată cu gândul 
de a  schimba ceva în viaţă, de a deveni băr-
bat, dar şi  pentru a-mi pune la  încercare 
relaţia cu iubita, cea care m-a îndemnat să-
mi îndeplinesc datoria faţă de ţară”. 

Şi pentru că relaţia lor a durat şi 
chiar a devenit mai puternică, Grigore 

a hotărât să facă pasul, să o ceară 
de soţie, pe platoul unităţii, chiar 
în ziua când camarazii săi au depus 
jurământul militar. „Visez să fim alături, 
la bine şi la rău, şi te întreb cu toată sin-
ceritatea: vrei să fii soţia mea?”. Ea a răs-
puns: „Da” şi au urmat sute de aplauze. 
A fost un moment emoţionant nu doar 
pentru ei doi. „Colegii şi superiorii, care 
au aflat despre intenţia mea, m-au ajutat 
cu pregătirile şi mi-au adus un buchet de 
flori, pe care i l-am oferit iubitei mele”, îşi 
aminteşte, vădit emoţionat şi acum, tâ-
nărul soldat. 

Grigore şi Cristina s-au cunoscut la 
orfelinat. La început, cei doi erau buni 
prieteni. La maturitate, tânărul şi-a dat 
seama că îl leagă de Cristina mai mult 
decât prietenia şi i-a propus să formeze 
un cuplu. Tânărul zice că a ales să o cea-

ră de soţie în timpul serviciului militar, 
pentru ca să devină şi mai memorabil 
evenimentul, dar şi ca să o surprindă 
plăcut pe iubita sa.  

Cât despre armată, Grigore zice că îi 
place instrucţia de front, antrenamente-
le la lupta corp la corp pe care o practică 
aici, tragerile de luptă. „Armata îţi ofe-
ră o educaţie aparte, te face să preţuieşti 
timpul, oamenii de alături şi să înveţi să 
trăieşti viaţa cu folos”, opinează Cazac. 

Cererea în căsătorie în public, pe 
platoul unităţii, a fost primul eveniment 
de acest gen din istoria unităţii.

 elena CîŞLeAnU

De mic a fost pus la încercări majore ale vieţii. După absolvirea 
gimnaziului la orfelinatul din raionul Făleşti, acolo unde a cres-
cut, a mers la Colegiul de Telecomunicaţii, apoi a făcut şi o şcoală 
profesională, unde a învăţat cum să devină bun stilist. Viaţa l-a 
purtat pe multe drumuri, bune şi rele, dar Grigore Cazac a rămas 
convins că Dumnezeu niciodată nu l-a lăsat singur.

În 2016, Cătălin Ganzur a absolvit Colegiul Pedagogic 
„Gheorghe Asachi” din oraşul Lipcani şi era în căutarea 

unui loc de muncă. i s-a propus să fie diriginte  de clasă în 
şcoala din satul natal. „Aveam experienţă în instruirea tehno-
logică, dar nicidecum în calitate de diriginte. Îmi era frică că 
nu voi face faţă”, recunoaşte tânărul de 20 de ani. În pofida 
temerilor, Cătălin a îndrăgit activitatea didactică încredinţată 
şi a reuşit să cucerească inimile micuţilor săi discipoli. 

În paralel, protagonistul nostru preda ore de instruire teh-
nologică şi educaţie fizică elevilor din clasele Vi şi iX. „Era o 
responsabilitate serioasă pe capul meu, dar mă simţeam fericit, 
pentru că făceam ceea ce îmi plăcea”. Mare i-a fost însă deza-
măgirea când a găsit clasa instruirii tehnologice fără instru-
mente şi materiale de confecţionare. „Mă simţeam ca cizmarul 
fără cizme. Cum să predau elevilor un obiect fără ustensilele 
necesare?”, îşi exprima revolta proaspătul învăţător. 

Primul salariu, de doar 2700 de lei, Cătălin l-a cheltuit pen-
tru procurarea instrumentelor necesare încrustării în lemn, a 
căutat material pentru confecţionarea diferitelor articole, a 
mai adus câte ceva de acasă şi, în acest fel, a desfăşurat prime-
le lecții, aşa cum le descria el, în „condiţii normale”. „Copiilor 
trebuie să le rămână ceva de la orele de instruire tehnologică, o 
lucrare cu care să se laude ei, dar şi părinţii”, opinează prota-
gonistul nostru. Aşa a devenit şi mai îndrăgit de elevi, dar şi 
aceştia s-au ataşat de tânărul învăţător. 

L-au legat de şcoală doar 30 de zile. „Mi-a venit citaţie să 
merg la armată. Nu ar fi fost corect să mă eschivez de la serviciul 
militar. În familia noastră şi tatăl, şi bunicul şi-au făcut datoria 
de soldat”, menţionează tânărul. 

Întrucât fusese vicecampion la box,  Cătălin Ganzur a fost 
selectat pentru compania cercetare a Brigăzii „Ştefan cel Mare”. 
„Am schimbat registrul de la şcoală pe cărţi care mă învaţă cum 
să supravieţuiesc celor mai ostile condiţii de luptă.  Dar îmi pla-
ce.  Mi se pare totul atât de util şi captivant”. 

Tânărul mărturiseşte că este mândru că a devenit cercetaş, 
un ostaş cu bună pregătire fizică şi intelectuală. După depune-
rea jurământului militar, Cătălin a mers într-un concediu scurt 

acasă şi i-a împletit mamei o vază din fibre naturale pe care să o 
umple cu flori, în semn de dragoste, recunoştinţă şi dor de ea.  
Întrebat care sunt trei lucruri apreciate cel mai mult în viaţă, 
îmi răspunde: familia, prietenii şi copiii. Protagonistul nostru 
mi-a mărturisit că după îndeplinirea serviciului militar în ter-
men şi-a propus să-şi continue studiile în domeniul psihope-
dagogie şi să se întoarcă, probabil, la şcoala din satul natal. 

Căpitan Inga rADvAn 

Un diriginte în mozaicul cătăniei
Vorbim despre un tânăr originar  

din satul Criva, care a fost diriginte  
la o clasă de „bobocei” din şcoala  

în care studiase şi el.
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Recrutarea tinerilor are drept scop evaluarea, sub aspect 
cantitativ şi calitativ, a contingentelor de cetăţeni ai Re-

publicii Moldova care urmează să fie încorporaţi în serviciul 
militar în termen sau în cel cu termen redus.

Activitatea de recrutare constă în luarea în evidenţă mili-
tară a tinerilor, selectarea recruţilor apţi pentru îndeplinirea 
serviciului militar şi repartizarea lor preliminară pe genuri de 
arme şi componente ale Forţelor Armate. sunt pasibili de re-
crutare tinerii – cetăţeni ai Republicii Moldova, care, în anul 
recrutării, ating vârsta de 16 ani.

Conform actelor normative, mobilizarea în serviciul militar 
în termen se efectuează de două ori pe an: în aprilie-iulie şi în 
octombrie-ianuarie. Vârsta tinerilor apţi pentru serviciul militar 
în termen este de la 18 până la 27 de ani. În cadrul unui interviu, 
locotenent-colonelul Veaceslav Donica, şeful Direcţiei Personal 
din Marele stat Major al Armatei naţionale, ne-a informat des-
pre sarcina de încorporare pentru anul 2017, ce anume trebuie 
să cunoască tinerii în cazul în care părăsesc hotarele ţării şi cum 
este sancţionată eschivarea de la serviciul militar. 

Pe data de 5 aprilie curent a fost aprobată sarcina de în-
corporare pentru Armata naţională şi pentru trupele de ca-
rabinieri. În perioada aprilie-iulie, în Armata naţională vor fi 
încorporaţi 1100 de tineri recruţi şi 620 la carabinieri. Locote-
nent-colonelul Donica relatează că: „Numărul se menţine ca în 
anii precedenţi, se atestă o majorare a recruţilor pentru trupele 
de carabinieri, dar este nesemnificativă. În aceeaşi perioadă de 
timp, vor fi trecuţi în rezervă tinerii care au îndeplinit serviciul 
militar în termen, în ultimele 12 luni”.

Pentru a fi luat în evidența militară, tânărul trebuie să fie exa-
minat de comisia medico-militară şi comisia recrutare-încorpo-
rare. nu sunt luaţi în evidenţa militară cetăţenii recunoscuţi de 
către comisia medico-militară inapţi pentru serviciul militar din 
motive de sănătate, cu excludere din evidenţa militară.

„În fiecare raion sunt centre militare sau secţii administra-
tiv-militare, responsabile de evidenţa militară, recrutare şi în-
corporare. Bărbaţii trecuţi de 18 ani sunt citaţi prin intermediul 
scrisorilor expediate la domiciliu să se prezinte obligatoriu la 
centrele militare pentru clarificarea evidenţei militare”, menţi-
onează Donica.

Dacă un cetățean se eschivează de la serviciul militar obli-
gatoriu, acesta va fi pedepsit contravențional sau penal. Con-
form Codului contravențional, neprezentarea persoanei la so-

licitarea centrelor militare, plecarea peste hotarele ţării pe un 
termen mai mare de o lună, fără a se scoate de la evidența mi-
litară, se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 12 
la 30 unități convenţionale, în bani, aceasta însemnând o sumă 
cuprinsă între 600 şi 1500 de lei. În baza Codului penal, per-
soana care se eschivează de la îndeplinirea serviciului militar 
se sancționează cu amendă în mărime de până la 650 unități 
convenţionale, adică 32.500 de lei sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 100 la 150 de ore.

Pe parcursul anului 2016 au fost iniţiate şi finalizate în jur 
de 500 de procese în instanţa de judecată în ceea ce priveşte 
recruţii destinaţi pentru Armata naţională şi cam în jumătate 
pentru trupele de carabinieri.

Momentan, obligaţiunea militară rămâne valabilă pentru 
toţi cetăţenii Republicii Moldova cu vârsta care variază între 
18 şi 60, 65 de ani, în funcție de gradele militare pe care le au.

Din păcate, o bună parte din populaţia Republicii Moldo-
va nu este familiarizată cu Legea cu privire la pregătirea ce-
tăţenilor pentru apărarea Patriei. În textul actului normativ 
identificăm câteva forme de îndeplinire a serviciului militar, 
forme de pregătire prin intermediul cărora tinerii îşi pot onora 
obligaţiunea militară. Legea prevede că serviciul militar este 
obligatoriu pentru toţi bărbaţii, cetăţeni ai Republicii Moldo-
va, şi se îndeplineşte în următoarele forme: serviciul militar 
prin contract, serviciul militar în termen, serviciul militar cu 
termen redus, serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau 
mobilizaţi. sunt consideraţi în serviciul militar şi studenţii in-
stituţiilor militare de învăţământ.

Prin alte forme de pregătire a cetăţenilor pentru apărarea 
Patriei se înţelege pregătirea premilitară a tineretului, instrui-
rea la catedre militare, pregătirea cetăţenilor în cadrul formaţi-
unilor de protecţie civilă şi al formaţiunilor sanitare voluntare 
ale Crucii Roşii, pregătirea în cadrul centrelor de instruire a 
rezervei Forţelor Armate.

Este salutabilă prezentarea nesilită a tinerilor de a-şi ono-
ra obligaţiunea militară, însă locotenent-colonelul Veaceslav 
Donica aduce argumente solide şi celor reticenţi, reiterînd că: 
„În serviciul militar s-au schimbat percepţiile şi condiţiile de 
îndeplinire a acestuia, în aşa fel încât tinerii să aibă satisfacţie 
de la îndatorirea militară”.  

Căpitan natalia AnDronAChI

Tinerii recruţi între datorie  
şi responsabilităţi



Oastea Moldovei22 23Aprilie  2017

Recrutarea tinerilor are drept scop evaluarea, sub aspect 
cantitativ şi calitativ, a contingentelor de cetăţeni ai Re-

publicii Moldova care urmează să fie încorporaţi în serviciul 
militar în termen sau în cel cu termen redus.

Activitatea de recrutare constă în luarea în evidenţă mili-
tară a tinerilor, selectarea recruţilor apţi pentru îndeplinirea 
serviciului militar şi repartizarea lor preliminară pe genuri de 
arme şi componente ale Forţelor Armate. sunt pasibili de re-
crutare tinerii – cetăţeni ai Republicii Moldova, care, în anul 
recrutării, ating vârsta de 16 ani.

Conform actelor normative, mobilizarea în serviciul militar 
în termen se efectuează de două ori pe an: în aprilie-iulie şi în 
octombrie-ianuarie. Vârsta tinerilor apţi pentru serviciul militar 
în termen este de la 18 până la 27 de ani. În cadrul unui interviu, 
locotenent-colonelul Veaceslav Donica, şeful Direcţiei Personal 
din Marele stat Major al Armatei naţionale, ne-a informat des-
pre sarcina de încorporare pentru anul 2017, ce anume trebuie 
să cunoască tinerii în cazul în care părăsesc hotarele ţării şi cum 
este sancţionată eschivarea de la serviciul militar. 

Pe data de 5 aprilie curent a fost aprobată sarcina de în-
corporare pentru Armata naţională şi pentru trupele de ca-
rabinieri. În perioada aprilie-iulie, în Armata naţională vor fi 
încorporaţi 1100 de tineri recruţi şi 620 la carabinieri. Locote-
nent-colonelul Donica relatează că: „Numărul se menţine ca în 
anii precedenţi, se atestă o majorare a recruţilor pentru trupele 
de carabinieri, dar este nesemnificativă. În aceeaşi perioadă de 
timp, vor fi trecuţi în rezervă tinerii care au îndeplinit serviciul 
militar în termen, în ultimele 12 luni”.

Pentru a fi luat în evidența militară, tânărul trebuie să fie exa-
minat de comisia medico-militară şi comisia recrutare-încorpo-
rare. nu sunt luaţi în evidenţa militară cetăţenii recunoscuţi de 
către comisia medico-militară inapţi pentru serviciul militar din 
motive de sănătate, cu excludere din evidenţa militară.

„În fiecare raion sunt centre militare sau secţii administra-
tiv-militare, responsabile de evidenţa militară, recrutare şi în-
corporare. Bărbaţii trecuţi de 18 ani sunt citaţi prin intermediul 
scrisorilor expediate la domiciliu să se prezinte obligatoriu la 
centrele militare pentru clarificarea evidenţei militare”, menţi-
onează Donica.

Dacă un cetățean se eschivează de la serviciul militar obli-
gatoriu, acesta va fi pedepsit contravențional sau penal. Con-
form Codului contravențional, neprezentarea persoanei la so-

licitarea centrelor militare, plecarea peste hotarele ţării pe un 
termen mai mare de o lună, fără a se scoate de la evidența mi-
litară, se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 12 
la 30 unități convenţionale, în bani, aceasta însemnând o sumă 
cuprinsă între 600 şi 1500 de lei. În baza Codului penal, per-
soana care se eschivează de la îndeplinirea serviciului militar 
se sancționează cu amendă în mărime de până la 650 unități 
convenţionale, adică 32.500 de lei sau cu muncă neremunerată 
în folosul comunităţii de la 100 la 150 de ore.

Pe parcursul anului 2016 au fost iniţiate şi finalizate în jur 
de 500 de procese în instanţa de judecată în ceea ce priveşte 
recruţii destinaţi pentru Armata naţională şi cam în jumătate 
pentru trupele de carabinieri.

Momentan, obligaţiunea militară rămâne valabilă pentru 
toţi cetăţenii Republicii Moldova cu vârsta care variază între 
18 şi 60, 65 de ani, în funcție de gradele militare pe care le au.

Din păcate, o bună parte din populaţia Republicii Moldo-
va nu este familiarizată cu Legea cu privire la pregătirea ce-
tăţenilor pentru apărarea Patriei. În textul actului normativ 
identificăm câteva forme de îndeplinire a serviciului militar, 
forme de pregătire prin intermediul cărora tinerii îşi pot onora 
obligaţiunea militară. Legea prevede că serviciul militar este 
obligatoriu pentru toţi bărbaţii, cetăţeni ai Republicii Moldo-
va, şi se îndeplineşte în următoarele forme: serviciul militar 
prin contract, serviciul militar în termen, serviciul militar cu 
termen redus, serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau 
mobilizaţi. sunt consideraţi în serviciul militar şi studenţii in-
stituţiilor militare de învăţământ.

Prin alte forme de pregătire a cetăţenilor pentru apărarea 
Patriei se înţelege pregătirea premilitară a tineretului, instrui-
rea la catedre militare, pregătirea cetăţenilor în cadrul formaţi-
unilor de protecţie civilă şi al formaţiunilor sanitare voluntare 
ale Crucii Roşii, pregătirea în cadrul centrelor de instruire a 
rezervei Forţelor Armate.

Este salutabilă prezentarea nesilită a tinerilor de a-şi ono-
ra obligaţiunea militară, însă locotenent-colonelul Veaceslav 
Donica aduce argumente solide şi celor reticenţi, reiterînd că: 
„În serviciul militar s-au schimbat percepţiile şi condiţiile de 
îndeplinire a acestuia, în aşa fel încât tinerii să aibă satisfacţie 
de la îndatorirea militară”.  

Căpitan natalia AnDronAChI

Tinerii recruţi între datorie  
şi responsabilităţi



Oastea Moldovei24 25Aprilie  2017

TT
TT-33 (rusă - Пистолет Тульский Токарева, 

модель 1933 года, română - pistol Tula-To-
karev, model 1933) este un pistol semiautomat conceput de 
Fiodor Tokarev pentru Armata Roşie, ca înlocuitor al revol-
verului militar nagant model 1895, folosit din timpul Rusiei 
țariste. Armata Roşie cumpărase şi alte arme în anii ‘20 ai se-
colului trecut, printre care Colt 1911 şi Mauser C 96 cunoscut 
şi ca Mauser „Bolo”. Calibrul acestuia era foarte apreciat la acea 
vreme (7.63 Mauser ) de  către militarii sovietici, impresionați 
de puterea sa de penetrare. De altfel, putem menționa că de-
signul Browning al pistolului Colt 1911, la fel, impresionase 
specialiştii sovietici în domeniu. 

În 1930 Fiodor Tokarev a conceput un pistol pe baza me-
canismului pistolului Colt M1911 şi a muniției pentru pis-
tolul Mauser C96 (7,63 mm Mauser). Versiunea TT-30 este 
îmbunătățită şi simplificată în urma testelor în poligon şi ac-
ceptată sub denumirea de TT-33. Pentru vremea aceea era o 
armă ieftină, uşor de produs şi întreținut, precisă şi puternică. 
singura problemă o constituia lipsa unor dispozitive de secu-
ritate eficiente, ceea ce făcea ca pistolul să poată fi transportat 
în siguranță doar fără glonț pe țeavă.

Până la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, în 
Rusia s-au produs circa 600.000 de unități, pistolul fiind scos 
din producție în 1954 şi înlocuit cu mai modernul Makarov 
PM. Totuşi, TT-33 rămâne în uz în armată până în 1960, iar în 
miliție până în 1979.

Ca aspect, TT-33 seamănă bine cu pistolul Fn Model 1903 
al lui John Browning. Lucrează pe principiul reculului scurt al 
țevii şi lung al închizătorului şi foloseşte sistemul de la seriile 
1911. Totuşi, TT-33 nu este o clonă a lui 1911, având un percu-
tor simplificat, precum şi alte modificări care uşurau fabricația.

Pistolul TT-33 foloseşte muniție cartuş 7,62x25mm To-
karev, foarte asemănătoare cu muniția 7,63x25mm Mauser a 
pistolului Mauser C96. Ambele muniții pot fi utilizate în pis-
toalele TT-33. Masa glonțului este de 5,5 g, iar încărcătorul are 
capacitatea de 8 cartuşe.

China a fabricat variantele Tip 51, Tip 54, M20 şi TU-90. În 
Polonia s-a fabricat varianta wz. 48. Ungaria a conceput varian-
ta M48 care folosea muniție 9x19mm Parabellum, şi o variantă 
exportată în Egipt, Tokagypt 58. iugoslavia a produs variantele 
M57, M65 şi M70A. Coreea de nord a produs Tip 68 (M68). 
România a produs în anii ‘50 versiunea TTC (TT-Cugir).

renumitul pistol tt, de producţie sovietică, este una dintre armele de glorie ale fostei urss, care 
continuă şi în zilele noastre să fie utilizată cu succes de către unele structuri cu destinaţie specială. 
aceasta se datorează puterii de foc pe care o posedă, preciziei şi simplităţii în utilizare. 

simplu, accesibil, precis

Dar să facem o scurtă retrospectivă a apariției acestei arme 
de glorie a perioadei sovietice. În 1930 Consiliul Militar Re-
voluţionar aprobă hotărârea să se treacă la testarea unui pistol 
care să înlocuiască venerabilul M 1895. Una dintre cerinţele 
testelor din 1930 a fost ca noul pistol sa fie calibrat pentru fo-
losirea cartuşelor de 7.63 Mauser, deoarece acestea puteau fi 
folosite şi la pistoalele mitralieră. Ulterior ruşii au transformat 
cartuşul lui Hugo Borchardt de 7.63 Mauser în 7.62×25 Toka-
rev şi au recalibrat pistolul Tokarev TT-30/33, la fel ca pistoale-
le mitralieră PPsh 41 şi PPs43. 

Testele acestei arme erau ținute la control de către efec-
tivul de conducere al fostei Armate Roşii, iar testele efectu-
ate la poligonul armatei din Vîstrel în ianuarie 1931 au fost 
supravegheate de mareşalii sovietici Voroşilov, Tuhacevski şi 
Uborevici. În raportul său mareşalul Uborevici consemna: 
„Pe parcursul testelor, prototipul a dat rezultate satisfăcătoare 
pentru luptă, fiind o armă uşor de folosit şi de încredere, de 
aceea considerăm că se impune adoptarea lui de către arma-
tă”. Câteva săptămâni mai târziu, Consiliul Militar Revoluţio-
nar comanda 1.000 de pistoale pentru teste extinse.

Denumirea oficială a fost „7,62 mm Tokarev pistol cu 
autoîncarcare model 1930”, dar mai este cunoscut sub de-
numirea „Tula-Tokarev”, întrucât a fost fabricat la fabrica de 
armament din Tula. TT 30 s-a produs în număr de 93.000 
de unități până în 1936. Deoarece în 1933 s-au operat două 
modificări, a apărut şi necesitatea de a se schimba denumi-

rea în TT-33. schimbările au constat în modificări la nutele 
de blocare a ţevii şi simplificarea fremei. schimbările nu au 
fost încorporate după anul 1936. TT-33 a fost fabricat până 
în 1950, designul fiind neschimbat, cu excepţia unui număr 
(necunoscut) de arme care în timpul războiului au primit 
prăsele de lemn în locul celor de bachelită.

Producția de TT-33 a fost semnificativă până în anii de în-
ceput ai celui de-al Doilea Război Mondial.  În Uniunea sovie-
tică producţia a continuat până în 1954, ajungând la numărul 
de 1.700.000 de exemplare.

Pistoalele Tula Tokarev model 1930 şi model 1933 sunt un 
amestec între ideile lui John Moses Browning şi ale lui Fiodor 
Tokarev. TT-30/33 urmăreşte îndeaproape pe Fn Browning 
model 1903, ba am putea spune că are supleţea lui 1911 sau a 
Browning. Tokarev a împrumutat de la Browning ţeava, nutele 
de blocare, iar de la Colt 1911 arcul de recul, ghidul arcului de 
recul, trăgaciul, opritorul chiulasei, levierul de dezasamblare 
şi butonul de eliberare a încărcătorului. TT funcţionează exact 
ca şi Coltul 1911 cu reculul scurt al ţevii.

Dispensându-se de siguranţele redundante de la Colt 1911, 
designul original al lui Tokarev se bazează pe un cocoş exterior 
cu o poziţie (canelură) semiarmată, în loc de siguranţă. Desi-
gur, simplicitatea acestei siguranţe nu mai bucură pe nimeni în 
zilele noastre, astfel încât au început să apară în vânzare arme 
dotate cu o siguranţă laterală pusă ulterior. 

Pistolul 

caracteristici :
Greutate                 854 g
Lungime                194 mm
Înălţime                 134 mm
Lungime ţeavă      116 mm 
Viteză                      442 m/s
Energie                   544 J (joule)
Muniţie                  7.62 x 25

în prezent arma mai este folosită de forţele 
speciale din rusia, Pakistan și China. tt se 
distinge printre pistoalele rusești și străine prin 
puterea de pătrundere, datorată puterii glonţului 
și lungimii ţevii. 

(Continuare în pag. 24)
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TT
TT-33 (rusă - Пистолет Тульский Токарева, 

модель 1933 года, română - pistol Tula-To-
karev, model 1933) este un pistol semiautomat conceput de 
Fiodor Tokarev pentru Armata Roşie, ca înlocuitor al revol-
verului militar nagant model 1895, folosit din timpul Rusiei 
țariste. Armata Roşie cumpărase şi alte arme în anii ‘20 ai se-
colului trecut, printre care Colt 1911 şi Mauser C 96 cunoscut 
şi ca Mauser „Bolo”. Calibrul acestuia era foarte apreciat la acea 
vreme (7.63 Mauser ) de  către militarii sovietici, impresionați 
de puterea sa de penetrare. De altfel, putem menționa că de-
signul Browning al pistolului Colt 1911, la fel, impresionase 
specialiştii sovietici în domeniu. 

În 1930 Fiodor Tokarev a conceput un pistol pe baza me-
canismului pistolului Colt M1911 şi a muniției pentru pis-
tolul Mauser C96 (7,63 mm Mauser). Versiunea TT-30 este 
îmbunătățită şi simplificată în urma testelor în poligon şi ac-
ceptată sub denumirea de TT-33. Pentru vremea aceea era o 
armă ieftină, uşor de produs şi întreținut, precisă şi puternică. 
singura problemă o constituia lipsa unor dispozitive de secu-
ritate eficiente, ceea ce făcea ca pistolul să poată fi transportat 
în siguranță doar fără glonț pe țeavă.

Până la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, în 
Rusia s-au produs circa 600.000 de unități, pistolul fiind scos 
din producție în 1954 şi înlocuit cu mai modernul Makarov 
PM. Totuşi, TT-33 rămâne în uz în armată până în 1960, iar în 
miliție până în 1979.

Ca aspect, TT-33 seamănă bine cu pistolul Fn Model 1903 
al lui John Browning. Lucrează pe principiul reculului scurt al 
țevii şi lung al închizătorului şi foloseşte sistemul de la seriile 
1911. Totuşi, TT-33 nu este o clonă a lui 1911, având un percu-
tor simplificat, precum şi alte modificări care uşurau fabricația.

Pistolul TT-33 foloseşte muniție cartuş 7,62x25mm To-
karev, foarte asemănătoare cu muniția 7,63x25mm Mauser a 
pistolului Mauser C96. Ambele muniții pot fi utilizate în pis-
toalele TT-33. Masa glonțului este de 5,5 g, iar încărcătorul are 
capacitatea de 8 cartuşe.

China a fabricat variantele Tip 51, Tip 54, M20 şi TU-90. În 
Polonia s-a fabricat varianta wz. 48. Ungaria a conceput varian-
ta M48 care folosea muniție 9x19mm Parabellum, şi o variantă 
exportată în Egipt, Tokagypt 58. iugoslavia a produs variantele 
M57, M65 şi M70A. Coreea de nord a produs Tip 68 (M68). 
România a produs în anii ‘50 versiunea TTC (TT-Cugir).

renumitul pistol tt, de producţie sovietică, este una dintre armele de glorie ale fostei urss, care 
continuă şi în zilele noastre să fie utilizată cu succes de către unele structuri cu destinaţie specială. 
aceasta se datorează puterii de foc pe care o posedă, preciziei şi simplităţii în utilizare. 

simplu, accesibil, precis

Dar să facem o scurtă retrospectivă a apariției acestei arme 
de glorie a perioadei sovietice. În 1930 Consiliul Militar Re-
voluţionar aprobă hotărârea să se treacă la testarea unui pistol 
care să înlocuiască venerabilul M 1895. Una dintre cerinţele 
testelor din 1930 a fost ca noul pistol sa fie calibrat pentru fo-
losirea cartuşelor de 7.63 Mauser, deoarece acestea puteau fi 
folosite şi la pistoalele mitralieră. Ulterior ruşii au transformat 
cartuşul lui Hugo Borchardt de 7.63 Mauser în 7.62×25 Toka-
rev şi au recalibrat pistolul Tokarev TT-30/33, la fel ca pistoale-
le mitralieră PPsh 41 şi PPs43. 
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Uborevici. În raportul său mareşalul Uborevici consemna: 
„Pe parcursul testelor, prototipul a dat rezultate satisfăcătoare 
pentru luptă, fiind o armă uşor de folosit şi de încredere, de 
aceea considerăm că se impune adoptarea lui de către arma-
tă”. Câteva săptămâni mai târziu, Consiliul Militar Revoluţio-
nar comanda 1.000 de pistoale pentru teste extinse.

Denumirea oficială a fost „7,62 mm Tokarev pistol cu 
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(necunoscut) de arme care în timpul războiului au primit 
prăsele de lemn în locul celor de bachelită.

Producția de TT-33 a fost semnificativă până în anii de în-
ceput ai celui de-al Doilea Război Mondial.  În Uniunea sovie-
tică producţia a continuat până în 1954, ajungând la numărul 
de 1.700.000 de exemplare.

Pistoalele Tula Tokarev model 1930 şi model 1933 sunt un 
amestec între ideile lui John Moses Browning şi ale lui Fiodor 
Tokarev. TT-30/33 urmăreşte îndeaproape pe Fn Browning 
model 1903, ba am putea spune că are supleţea lui 1911 sau a 
Browning. Tokarev a împrumutat de la Browning ţeava, nutele 
de blocare, iar de la Colt 1911 arcul de recul, ghidul arcului de 
recul, trăgaciul, opritorul chiulasei, levierul de dezasamblare 
şi butonul de eliberare a încărcătorului. TT funcţionează exact 
ca şi Coltul 1911 cu reculul scurt al ţevii.

Dispensându-se de siguranţele redundante de la Colt 1911, 
designul original al lui Tokarev se bazează pe un cocoş exterior 
cu o poziţie (canelură) semiarmată, în loc de siguranţă. Desi-
gur, simplicitatea acestei siguranţe nu mai bucură pe nimeni în 
zilele noastre, astfel încât au început să apară în vânzare arme 
dotate cu o siguranţă laterală pusă ulterior. 

Pistolul 

caracteristici :
Greutate                 854 g
Lungime                194 mm
Înălţime                 134 mm
Lungime ţeavă      116 mm 
Viteză                      442 m/s
Energie                   544 J (joule)
Muniţie                  7.62 x 25

în prezent arma mai este folosită de forţele 
speciale din rusia, Pakistan și China. tt se 
distinge printre pistoalele rusești și străine prin 
puterea de pătrundere, datorată puterii glonţului 
și lungimii ţevii. 
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Geniul lui Fiodor Tokarev apare odată cu designul an-
samblului detaşabil cocoş/mecanism de dare a focului. Deoa-
rece întregul mecanism de care aminteam poate fi foarte sim-
plu detaşat de chiulasă fără a fi nevoie de scule, poate fi, de 
asemenea, reparat şi curăţat în condiţii de luptă. Este un bun 
exemplu de design de geniu. Şi încărcătorul este bine desenat, 
astfel încât posibilitatea de blocare sau de dublă alimentare 
este, practic, eliminată, fapt ce face din TT-33 o armă pe care 
te poţi baza în luptă.

Cartuşul, după cum am mai spus, este o versiune îmbună-
tăţită a lui 7.63x25 Mauser. A fost produs într-o vastă gamă, cu 
diverse încărcături atât pentru pistoale, cât şi pentru pistoale 
mitralieră. Acest proiectil are o bună putere de penetrare şi, 
chiar dacă e la o vârstă venerabilă, poate străpunge vestele an-
tiglonţ de clasa i, ii şi ii A sau căştile de Kevlar, precum casca 
americană PAsGT.

În prezent arma mai este folosită de forţele speciale din 
Rusia, Pakistan şi China. TT se distinge printre pistoalele ru-
seşti şi străine prin puterea de pătrundere, datorată puterii 
glonţului şi lungimii ţevii. 

După cum am specificat, a fost fabricat sub diferite denu-
miri în China, Ungaria, RDG, iugoslavia, Bulgaria, Vietnam, 
Polonia, fiind şi în dotarea armatei irakiene peste 30 de ani. În 
1991 TT a fost folosit în războiul din Golful Persic şi s-a prezen-
tat foarte bine în condiţiile furtunilor de nisip, spre deosebire de 
multe alte pistoale mai moderne. sute de pistoale TT au ajuns în 
statele Unite în calitate de trofee ale soldaţilor americani.

Calitatea ce distinge acest  pistol este puterea de pătrun-
dere a glonţului tras din el. Acesta poate trece prin casca unui 
soldat, printr-un strat de apă de 120 cm, poate pătrunde în 
nisip la adâncimea de 35 cm, poate trece printr-un trunchi de 
pin de 15 cm şi poate ucide un urs.

Trebuie remarcat faptul că viteza mare a glonţului este un 
pericol pentru poliţiştii din întreaga lume. Înainte de începerea 
serviciului, poliţiştii din Hong Kong îşi pun vestele antiglonţ 
clasa ii A+, deoarece au de a face cu infractori înarmaţi cu 
pistoale TT de producţie chineză. Mulţi numesc aceste veste 
antiglonţ „vesta lui Tokarev”. 

(Continuare din pag. 23)
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