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- Cum a debutat anul de instrucţie 2017 şi 
dacă sunt modificări în raport cu anul trecut?
- Procesul pregătirii în domeniul militar este con-

tinuu, dar în armată există o delimitare  în iniţierea 
procesului pregătirii de luptă şi finalitatea acestuia. 
Evident, în fiecare an, pregătirea de luptă începe în 
primele zile de ianuarie. Este un proces de formare 
a militarilor pe diferite domenii, mai mult ca atât, 
noi avem încorporarea tinerilor care trebuie să fie 
formaţi, pregătiţi şi instruiţi conform standardelor 
moderne. Pentru militarii prin contract este încă o 
posibilitate de a-şi autoevalua pregătirea profesiona-
lă şi de a împărtăşi tot ce au mai bun cu cei care sunt 
înrolaţi în Armata naţională. Procesul pregătirii de 
luptă a demarat în toate unităţile militare ale armatei 
şi decurge şi acum, fără întreruperi sau abateri. nici 
anunţarea codului portocaliu de vreme rea nu a afec-
tat instruirea în cadrul Armatei naţionale.

- Dacă tot vorbim de starea vremii, puteţi să 
ne confirmaţi disponibilitatea Armatei Naţio-
nale de a interveni în cazuri de urgenţă?
- Ministerul Apărării face parte din cadrul gru-

pului de lucru format şi condus de către prim-minis-
trul Republicii Moldova. Am avut o întrevedere cu 
specialiştii de la serviciul situaţii Excepţionale, unde 
le-am pus la dispoziţie forţele şi mijloacele care sunt 
în Armata naţională pentru acordarea asistenţei 
în caz de necesitate. Desigur, au fost create grupele 
operative pregătite să intervină cu efectiv şi mijloace 
tehnico-materiale. Din fericire, armata nu a fost ne-
voită, deocamdată,  să se implice în acest an în ase-
menea activităţi, deoarece serviciile situaţiilor excep-
ţionale s-au descurcat cu forţele proprii. noi am fost 
şi rămânem pregătiţi să intervenim în orice clipă, în 
caz de necesitate. Militarii noştri sunt instruiţi şi pre-
gătiţi corespunzător. Mai mult ca atât, comandanţii 
centrelor militare din toate zonele republicii ne ţin la 
curent cu situaţia din ţară.

- Care sunt pârghiile menite să aducă armata la un 
nivel solicitat de pregătire şi disponibilitate?
- În poziţia de comandant al Armatei naţionale am în sub-

ordine un colectiv de militari foarte bine pregătiţi şi instruiţi. 
Procesul pregătirii de luptă este monitorizat de către J7 Direc-
ţia instruire întrunită şi doctrine. Această structură monitori-
zează procesul pregătirii de luptă atât în statul Major, cât şi în 
unităţile militare din cadrul Armatei naţionale prin diferite 
metode, inclusiv prin evaluarea acestor procese la faţa locului.

- Care este impactul misiunii internaţionale KFOR 
asupra imaginii Armatei Naţionale şi a Republicii Mol-
dova? 
- Pentru Armata naţională este foarte importantă impli-

carea efectivului în diverse exerciţii internaţionale. Având în 
vedere faptul că armata are bugetul auster şi nu dispune de 
posibilităţi să desfăşoare astfel de exerciţii în ţară, este bine 
când partenerii noştri strategici ne invită să ne pregătim chiar 
şi cu tehnica care este în dotarea Armatei naţionale. Astfel, 
sporim nivelul de interoperabilitate dintre militarii noştri şi 
militarii altor state. Misiunea KFOR este foarte importantă 
pentru Armata naţională, întrucât presupune faza de pregă-
tire către detaşare, detaşarea şi îndeplinirea acestei misiuni în 
zona de responsabilitate. Este deja al Vi-lea contingent KFOR 
care participă în misiune. Analizând toate activităţile contin-
gentelor noastre, am ajuns la concluzia că pregătirea acestora 
decurge foarte bine. Pregătirea de bază se efectuează la noi în 

ţară, dar procesul de interoperabilitate este testat şi aplicat în 
Germania, în poligonul din Hohenfels, unde avem posibilita-
tea să arătăm cum am fost instruiţi acasă şi să valorificăm alte 
concepţii acolo, împreună cu partenerii noştri. 

- O misiune importantă revine Batalionului Geniu care 
zi de zi monitorizează situaţia şi are sarcina să dezamorseze 
muniţiile ce pun în pericol vieţile cetăţenilor.

- Batalionul Geniu nu este singura unitate militară care 
execută astfel de misiuni. În fiecare zonă a Republicii Mol-
dova (nord, centru şi sud) dispunem de subunităţi de geniu. 
Batalionul de Geniu este structura de bază care acoperă aceste 
misiuni, deoarece este cel mai numeros şi mai bine pregătit în 
acest domeniu. Batalionul are şi o subunitate care se ocupă ne-
mijlocit cu depistarea, neutralizarea şi distrugerea obiectelor 
explozibile. Este o misiune foarte importantă, deoarece presu-
pune neutralizarea obiectelor explozibile care prezintă pericol 
în societate. Timp de 25 de ani au fost executate misiuni fără 
încălcări ale regulilor de securitate, dovadă că militarii noştri 
sunt pregătiţi, făcând şcoala în străinătate, inclusiv în Florida, 
sUA. Dispunem şi de cursurile din cadrul Academiei Militare 
„Alexandru cel Bun” care, de asemeni, oferă o instruire bună 
pentru militarii noştri. Toate acestea contribuie la misiunea de 
bază a Armatei naţionale, cea de a asigura securitatea cetăţe-
nilor ţării, element ce rămâne definitoriu în activitatea Arma-
tei naţionale. 

Interviu cu generalul  
de brigadă Igor CutIe,  

şef al Marelui Stat Major, 
Comandant  

al Armatei Naţionale

Procesul pregătirii de luptă a demarat în toate 
unităţile militare ale armatei şi decurge şi 
acum, fără întreruperi sau abateri. 

Instrucţia militară în 2017
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Pregătiţi şi echipaţi,
astfel militarii înfruntă capriciile vremii

Cei de acasă trebuie să cunoască şi faptul că, în perioada rece 
a anului, militarii au un echipament special, care le permite 

să-şi îndeplinească obligaţiunile de serviciu în mod normal.
Plutonierul Petru Ceban, şef serviciu administrativ gospo-

dăresc din cadrul depozitului de echipament al Armatei na-
ţionale, a subliniat că depozitele sunt completate integral cu 
uniforme, scurte, bocanci şi alte accesorii prevăzute de regula-
ment pentru militarii în termen. Potrivit subofiţerului, soldaţii 
sunt asiguraţi, conform normelor aprobate prin ordinul mi-
nistrului Apărării, cu lenjerie de corp de iarnă, ciorapi de lână, 
ciorapi de semilână, tunică şi pantaloni mozaicaţi, bocanci 
din piele cu carâmb înalt, scurtă călduroasă mozaicată, capelă 
impermeabilă şi mănuşi tricotate de culoare neagră. Totoda-
tă, sursa citată a adăugat că militarilor în termen, care execută 
serviciul de gardă pe timp de iarnă, le este garantat echipament 
suplimentar: scurtă şi pantaloni impermeabili, încălţăminte de 
cauciuc, scurtă călduroasă de culoare kaki tip Alaska, fes trico-
tat negru şi mănuşi tricotate de culoare verde.

Articolele vestimentare sunt confecţionate de către între-
prinderile autohtone şi recepţionate de la agenţii economici în 
baza contractelor. Armata naţională beneficiază şi de echipa-
ment de la partenerii externi, prin intermediul programelor de 
asistenţă străină. 

Despre situaţia din cazărmi în această perioadă ne-a vor-
bit locotenentul major Vitalie Josan, comandantul interimar 
al companiei Garda de Onoare. Acesta ne-a comunicat că în 
cazărmi este cald, iar în cazuri de defecţiuni, când tempera-
tura coboară sub 15 grade, soldaţilor le sunt distribuiţi saci 

călduroşi de dormit. „Cazarma în care a fost dislocat efectivul 
companiei este pregătită pentru sezonul rece. Pentru a menţi-
ne o temperatură constantă, avem încălzire centralizată. Osta-
şilor le-a fost repartizat echipament călduros de iarnă. Chiar şi 
atunci când afară au fost înregistrate cele mai scăzute tempera-
turi, aerul din încăperi a fost +180 C”, a spus Josan.

Condiţiile meteo extreme nu-i descurajează pe militari să-
şi îndeplinească obligaţiunile nici la posturi, în timpul servi-
ciului de gardă.

Locotenent-colonelul igor Procop, locţiitor şef tabără mi-
litară, Batalionul de gardă, ne-a asigurat că efectivul unităţii 
este echipat pentru toate condiţiile climaterice. Dumnealui a 
prezentat ţinutele posibile pe care poate să le îmbrace un ostaş 
pe timp de iarnă şi a vorbit îndeosebi despre ţinuta de paradă, 
care include toate atributele necesare pentru a face faţă mini-
melor din termometre. „soldaţii cu căciuli pe cap sunt echipaţi 
pentru temperaturi mai mici de -100 C. În condiţii periculoase, 
militarul îmbracă pe cap şi o cagulă specială”, susţine ofiţerul.

Condiţiile meteo extreme nu-i descurajează pe militari să-
şi îndeplinească obligaţiunile nici la posturi, în timpul servi-
ciului de gardă, atât timp cât au pe ei straie călduroase şi sunt 
schimbaţi cu regularitate.

Locotenent-colonelul Procop a mai declarat că pe dura-
ta temperaturilor scăzute, în cazul apariţiei diferitelor viroze, 
militarii sunt asiguraţi cu produse alimentare de sezon, ceapă 
şi usturoi, iar soldaţilor aflaţi în serviciul de gardă li se oferă 
mâncare caldă pe timp de noapte.

Căpitan Natalia ANDRONACHI

 Dacă pe cineva l-a luat iarna prin surprindere, fiţi siguri că în Armata Naţională 
sunt întreprinse toate măsurile de rigoare, astfel încât ostaşii să nu fie afectaţi de 

temperaturile scăzute.
efectivul de militari în termen trece mai uşor peste perioada geroasă a anului 

graţie echipamentului călduros cu care este dotat şi produselor alimentare de sezon 
adăugate în meniul zilnic.

Sunt pregătite corespunzător şi cazărmile din unităţi, unde temperaturile nu 
coboară mai jos de +180 C, astfel apărătorii patriei dispunând de condiţii prielnice 

pentru a ţine piept frigului năprasnic. 



Oastea Moldovei6 7Ianuarie  2017

Pregătiţi şi echipaţi,
astfel militarii înfruntă capriciile vremii

Cei de acasă trebuie să cunoască şi faptul că, în perioada rece 
a anului, militarii au un echipament special, care le permite 

să-şi îndeplinească obligaţiunile de serviciu în mod normal.
Plutonierul Petru Ceban, şef serviciu administrativ gospo-

dăresc din cadrul depozitului de echipament al Armatei na-
ţionale, a subliniat că depozitele sunt completate integral cu 
uniforme, scurte, bocanci şi alte accesorii prevăzute de regula-
ment pentru militarii în termen. Potrivit subofiţerului, soldaţii 
sunt asiguraţi, conform normelor aprobate prin ordinul mi-
nistrului Apărării, cu lenjerie de corp de iarnă, ciorapi de lână, 
ciorapi de semilână, tunică şi pantaloni mozaicaţi, bocanci 
din piele cu carâmb înalt, scurtă călduroasă mozaicată, capelă 
impermeabilă şi mănuşi tricotate de culoare neagră. Totoda-
tă, sursa citată a adăugat că militarilor în termen, care execută 
serviciul de gardă pe timp de iarnă, le este garantat echipament 
suplimentar: scurtă şi pantaloni impermeabili, încălţăminte de 
cauciuc, scurtă călduroasă de culoare kaki tip Alaska, fes trico-
tat negru şi mănuşi tricotate de culoare verde.

Articolele vestimentare sunt confecţionate de către între-
prinderile autohtone şi recepţionate de la agenţii economici în 
baza contractelor. Armata naţională beneficiază şi de echipa-
ment de la partenerii externi, prin intermediul programelor de 
asistenţă străină. 

Despre situaţia din cazărmi în această perioadă ne-a vor-
bit locotenentul major Vitalie Josan, comandantul interimar 
al companiei Garda de Onoare. Acesta ne-a comunicat că în 
cazărmi este cald, iar în cazuri de defecţiuni, când tempera-
tura coboară sub 15 grade, soldaţilor le sunt distribuiţi saci 

călduroşi de dormit. „Cazarma în care a fost dislocat efectivul 
companiei este pregătită pentru sezonul rece. Pentru a menţi-
ne o temperatură constantă, avem încălzire centralizată. Osta-
şilor le-a fost repartizat echipament călduros de iarnă. Chiar şi 
atunci când afară au fost înregistrate cele mai scăzute tempera-
turi, aerul din încăperi a fost +180 C”, a spus Josan.

Condiţiile meteo extreme nu-i descurajează pe militari să-
şi îndeplinească obligaţiunile nici la posturi, în timpul servi-
ciului de gardă.

Locotenent-colonelul igor Procop, locţiitor şef tabără mi-
litară, Batalionul de gardă, ne-a asigurat că efectivul unităţii 
este echipat pentru toate condiţiile climaterice. Dumnealui a 
prezentat ţinutele posibile pe care poate să le îmbrace un ostaş 
pe timp de iarnă şi a vorbit îndeosebi despre ţinuta de paradă, 
care include toate atributele necesare pentru a face faţă mini-
melor din termometre. „soldaţii cu căciuli pe cap sunt echipaţi 
pentru temperaturi mai mici de -100 C. În condiţii periculoase, 
militarul îmbracă pe cap şi o cagulă specială”, susţine ofiţerul.

Condiţiile meteo extreme nu-i descurajează pe militari să-
şi îndeplinească obligaţiunile nici la posturi, în timpul servi-
ciului de gardă, atât timp cât au pe ei straie călduroase şi sunt 
schimbaţi cu regularitate.

Locotenent-colonelul Procop a mai declarat că pe dura-
ta temperaturilor scăzute, în cazul apariţiei diferitelor viroze, 
militarii sunt asiguraţi cu produse alimentare de sezon, ceapă 
şi usturoi, iar soldaţilor aflaţi în serviciul de gardă li se oferă 
mâncare caldă pe timp de noapte.

Căpitan Natalia ANDRONACHI

 Dacă pe cineva l-a luat iarna prin surprindere, fiţi siguri că în Armata Naţională 
sunt întreprinse toate măsurile de rigoare, astfel încât ostaşii să nu fie afectaţi de 

temperaturile scăzute.
efectivul de militari în termen trece mai uşor peste perioada geroasă a anului 

graţie echipamentului călduros cu care este dotat şi produselor alimentare de sezon 
adăugate în meniul zilnic.

Sunt pregătite corespunzător şi cazărmile din unităţi, unde temperaturile nu 
coboară mai jos de +180 C, astfel apărătorii patriei dispunând de condiţii prielnice 

pentru a ţine piept frigului năprasnic. 



Oastea Moldovei8 9Ianuarie  2017

Infanteriştii debutează în forţă
Priorităţile pentru anul în curs de desfăşurare rămân 

aceleaşi. Şeful Marelui stat Major, comandantul Armatei 
naţionale, generalul de brigadă igor Cutie, a declarat că în 
2017 instituţia de apărare se va axa pe dezvoltarea capabilităţii 
structurilor de comandă şi ale unităţilor militare în vederea 
asigurării executării misiunilor de bază. De asemenea, pentru 
îndeplinirea angajamentelor asumate la nivel internaţional de 

către ţara noastră, Armata naţională va continua să contribuie la 
asigurarea păcii şi stabilităţii internaţionale, prin participarea la 
misiuni desfăşurate sub egida OnU, UE, OsCE şi alte organizaţii 
internaţionale de securitate. Generalul Cutie a specificat că anul 
de instruire a început cu şedinţe teoretice şi antrenamente cu 
efectivul în termen şi pe contract din toate garnizoanele Armatei 
naţionale, în conformitate cu planul anual de instruire.

Începând  
cu 3 ianuarie curent, 
în toate garnizoanele 
militare ale Armatei 

Naţionale a demarat 
anul de instrucţie 

militară 2017

În acelaşi timp, misiunile militarilor Batalionului 21 
infanterie mecanizată din Brigada de infanterie Motorizată 
„Ştefan cel Mare” din capitală se desfăşoară conform cerinţelor 
eşalonului superior. În contextul consolidării capacităţilor de 
luptă, aceştia au lansat şedinţele tematice privind pregătirea 
de luptă în cazul situaţiilor neprevăzute. La două zile de 
la începutul noului an de instrucţie, în Brigada „Ştefan cel 
Mare”, s-a declanşat semnalul alarmei de instrucţie care, în 
timp regulamentar, contracronometru, a adunat toţi militarii 
la locul de comandă, cu toată recuzita indispensabilă pe 
ei: cască, sac de alarmă, arma din dotare, porthartă etc. De 
îndată ce a primit semnalul de strângere în formaţie pentru 
exerciţiul de învăţământ, efectivul companiei 212 infanterie 
mecanizată a acţionat urmând paşii  regulamentari întru 
sporirea capacităţilor de luptă. Cum s-au succedat operaţiunile 
militare de la deşteptare până la ocuparea poziţiilor conform 
misiunilor tactice, ne-a comunicat comandantul Batalionului 
21 infanterie mecanizată, maior sergiu Banaru. 

Prin urmare, la recepţionarea semnalului de alarmă, 
sergentul de serviciu pe subunitate, după ce a confirmat 
semnalul la ofiţerul de serviciu, a dat imediat comanda 
plantonului pentru deşteptarea generală a efectivului. Primii 
care au părăsit dormitoarele au fost mecanicii. Militarii 
responsabili de repararea şi întreţinerea vehiculelor de luptă 
s-au deplasat spre parcul auto, după ce au primit echipamentul 
şi armamentul de infanterie. Până la următoarea indicaţie, cu 
restricţiile de a porni sau nu tehnica, militarii sunt obligaţi 
să verifice starea maşinilor de luptă. La scurt timp, tehnica a 
pornit motoarele şi s-a prezentat în raionul de acţiune, stabilit 
şi aprobat din timp de către comandantul de subunitate.

Prin desfăşurarea unui asemenea exerciţiu  al capabilităţilor, 
prevăzut în planul de instruire şi pregătire al Armatei naţionale, 
se urmăreşte testarea capacităţii operaţionale a efectivului şi 
funcţionalitatea mijloacelor de luptă pe care le au în dotare 
unităţile noastre. 

În ceea ce priveşte activitatea ostaşilor pentru anul 2017, 
aceasta diferă de perioada de încorporare a tinerilor. Astfel, 
militarii în termen încorporaţi în luna noiembrie 2016 se vor 
instrui la pregătirea de luptă în primul semestru al anului, pe 
când cei mobilizaţi în primăvara anului trecut vor fi antrenaţi 
în asigurarea serviciilor şi capacității de luptă. 

De asemenea, comandantul sergiu Banaru a specificat că, 
în anul de instrucţie 2017, efectivul de militari în termen al 
Batalionului 21 infanterie mecanizată urmează să desfăşoare 
exerciţii la nivel de unitate şi la nivel de Armată naţională, la 
Baza militară de la Bulboaca.

Căpitan Natalia ANDRONACHI

9Ianuarie  2017
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sistem de apărare, pentru Republica Moldova asigurarea 
securității arsenalului din dotarea armatei, rămas ca moştenire 
de la fosta URss, a început să devină o problemă. sute de tone 
de proiectile, rachete şi bombe de aviație, o bună parte dintre 
ele fiind învechite sau cu termenul de exploatare expirat, au ră-
mas în depozitele militare, din întreaga ţară. situația s-a agra-
vat şi din motiv că, începând cu 1993, nu au fost achiziţionate 
noi tipuri de muniții şi nu s-au efectuat reparații şi evaluări de 
stabilitate ale celor învechite. 

Utilizarea munițiilor cu termenul de exploatare expirat se 
permite doar în urma analizelor fizico-chimice de laborator, 
proces pe care Armata națională nu putea să-l execute din lip-
sa echipamentului special şi a specialiştilor ingineri pregătiți 
în domeniu. La acel moment, starea munițiilor se aprecia doar 
după termenul de funcționalitate şi aspectul exterior al aces-
tora. An de an, odată cu expirarea vieții tehnice, cantitatea 
munițiilor periculoase la depozitele An creştea semnificativ, 
sporind riscul unei explozii necontrolate, ce prezenta un pe-
ricol iminent atât pentru militari, cât şi pentru populația ci-
vilă. Pe întreg teritoriul țării se aflau mai multe „butoaie cu 
pulbere”, iar anumite soluţii pentru această problemă, timp de 
aproape două decenii, nu au fost găsite. 

Carul s-a mişcat din loc abia la începutul anilor 
2000. Înțelegând pericolul situației create, dar şi 
ținând cont de austeritatea bugetului Ministe-
rului Apărării, conducerea instituției milita-
re a solicitat ajutorul diverselor organizații 
internaționale guvernamentale şi nongu-
vernamentale, precum şi Misiunii OsCE 
în Republica Moldova cu care, mai târ-
ziu, în 2010, Ministerul Apărării a înche-
iat Memorandumul de înţelegere cu pri-
vire la punerea în aplicare a Programului 
complex în domeniul armelor de calibru 
mic şi armament uşor şi al armamentului 
convenţional în Republica Moldova. 

La depozitele armatei s-a început verifi-
carea strictă a tuturor muniţiilor din dotare. 
În perioada 2004-2013, în urma verificărilor, 
au fost nimicite circa 1.500 tone de muniţii expira-
te şi interzise de anumite convenţii, la care a aderat ţara 
noastră. În acest context, Republica Moldova s-a evidenţiat 
pe plan internaţional ca primul stat care a realizat prevederile 
Convenţiei cu privire la muniţiile cu fragmentare, semnată în 
2008 la Oslo, nimicind toate muniţiile de acest tip, aflate pe 
teritoriul controlat de autorităţile constituţionale. 

Mai întâi au fost dezasamblate şi neutralizate toate bombe-
le de aviație cu fragmentare, iar mai târziu nimicite prin explo-
zie 6.188 de sub-muniţii, rezultate în urma extragerii. Ţinând 
cont că aria de acoperire a unei astfel de bombe este de patru 
hectare, putem doar să ne imaginăm consecinţele unei explo-
zii necontrolate. Tot în 2010 au fost nimicite 832 de proiectile 
de tip cluster. De menţionat că o bună parte din muniţiile in-
terzise au fost nimicite încă înainte de semnarea convenţiei, în 
2007 fiind distruse peste 400 de rachete „Uragan”.

După îndeplinirea tuturor obligaţiunilor asumate la sem-
narea convenţiei, ţara noastră a devenit un exemplu pentru 
celelalte state semnatare ale acestui document.

Un alt proiect pe care a pus accent Armata naţională 
a vizat distrugerea a 48 de rachete sol-aer de tip 5V28 din 
complexele s-200. În decembrie 2010 s-au finalizat lucrările 
de dezmembrare şi demilitarizare a rachetelor, însă în pro-
cesul de inspectare s-a stabilit că unele rachete, fiind anteri-
or pregătite de luptă, conţineau resturi de carburant samin 
şi săruri melanj, într-un volum total de circa 600 de litri. 
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saminul şi melanjul sunt nişte substanţe, care fac par-
te din compoziţia chimică a combustibilului rachetar şi 
în concentraţii mari sunt extrem de toxice. În urma aces-
tei „descoperiri” a fost luată decizia de a neutraliza aces-
te resturi de lichide tehnice. În ajutor au venit OsCE şi 
Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse, care au delegat speci-
alişti în domeniu pentru consilierea militarilor noştri în so-
luţionarea problemei date. Cu ajutorul partenerilor, în apri-
lie 2012 pericolul unei catastrofe ecologice a fost lichidat. 

După obţinerea experienţei în domeniu, militarii Arma-
tei naționale au început să practice noi metode de nimicire a 
muniţiilor expirate. Aşadar, prin metoda deflagraţiei, produ-
să de şocul termic, au fost distruse 106 bombe de aviaţie de 
tip OFAB 250-270. Această procedură a fost aplicată pentru 
evitarea undei de şoc şi schijelor, rezultate în urma detonaţiei, 
care puteau afecta populaţia civilă din zonele adiacente, dar şi 
personalul militar, implicat în procesul de nimicire.

În rezultatul acțiunilor întreprinse, numărul depozitelor de 
armament şi muniții s-a redus considerabil, de la 14 la 5, ceea 
ce a permis asigurarea mai eficientă a pazei şi îngrijirii acesto-
ra. Cu suportul Misiunii OsCE în Republica Moldova s-a efec-
tuat reparația depozitelor cu utilizarea materialelor şi tehnolo-
giilor moderne, ce corespund standardelor internaționale de 
siguranță. La fel, au fost renovate încăperile corpului de gardă, 
instalate sisteme de monitorizare  şi înregistrare video, sisteme 
de semnalizare şi iluminare etc. 

Ansamblul măsurilor întreprinse a îmbunătăţit considera-
bil situaţia la depozitele militare. Pericolul iminent a fost înlă-
turat, însă, având în vedere  faptul că până în prezent armata 
dispune de stocuri considerabile de armament şi muniții sovie-
tice, a căror „viață” expiră pe an ce trece, conducerea instituției 
militare a început fortificarea eforturilor pentru a exclude pe 
viitor repetarea situației critice, în care s-a pomenit arsenalul 
Armatei naționale. Pentru a spori capacitatea An de a  asigura 
securitatea fizică şi gestionarea corectă a stocurilor de arma-
ment şi muniții în conformitate cu cele mai bune practici în 
ceea ce priveşte armele de calibru mic şi armament uşor şi de 
muniții convenționale, precum şi reducerea posibilității unui 
accident de explozie necontrolat, au fost întreprinse un şir de 
măsuri concrete şi progresive. 

Pentru  a soluționa una dintre problemele stringente – in-
struirea calitativă a personalului din domeniu – din 2014, pe 
baza Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel 
Bun”, a fost organizat cursul specializat în domeniul manage-
mentului stocurilor de armament şi muniţii. Cursul menţionat 
a fost desfăşurat de către un grup de lectori/experţi multinaţi-
onali (Austria, Germania, Elveţia, suedia şi Canada), în con-
formitate cu cele mai bune practici internaţionale şi a avut ca 
scop aprofundarea nivelului de cunoştinţe în domeniu ale şe-
filor de servicii şi depozite de armament şi muniţii, precum şi 

ale reprezentanţilor altor instituţii relevante, cum ar fi Minis-
terul Afacerilor interne, Ministerul Justiţiei şi serviciul de in-
formaţie şi securitate. Din 2014 până în prezent, 72 de militari 
şi colaboratori ai instituțiilor susmenționate au absolvit cursul 
respectiv, obținând cunoştințe teoretice şi practice valoroase. 

Tot în acest sens, J4 Direcția Logistică a Marelui stat Major 
a elaborat o publicație specializată, care cuprinde în sine un 
catalog al tuturor tipurilor de armament şi muniții, aflate în 
dotarea Armatei naționale, cu informație minuțioasă privind 
caracteristicile tehnice, modul şi condițiile de păstrare etc. 
pentru fiecare tip de armă. Potrivit şefului secției armament şi 
tehnică militară, locotenent-colonel Andrei Camerzan, acest 
ghid este foarte util pentru efectivul responsabil de păstrarea 
şi gestionarea arsenalului militar.

Un pas important în dezvoltarea managementului sto-
curilor de armament şi muniții a fost crearea Centrului de 
Armament şi Muniţii al Armatei naţionale, unitate militară 
independentă, care are drept scop optimizarea, unificarea şi 
organizarea eficientă a tuturor activităţilor în domeniu, în ca-
drul An. Astfel, în structura centrului au fost create diferite 
secţii specializate, ce vor acoperi domeniul după cum urmea-
ză: instruire, cercetare, dezvoltare, modernizare, mentenanţă, 
reparaţie, evidenţă, păstrare, analiză, testări etc.

Luând în considerare importanţa evidenţei stocurilor de 
muniţii, Armata naţională a început o colaborare strânsă pe 
acest segment cu forţele armate ale Republicii Belarus, atin-
gând şi performanţe remarcabile. Militarii noştri au partici-
pat la o conferinţă, unde colegii din Belarus au prezentat un 
program software de evidenţă a stocurilor de muniţii, realizat 
pentru armata lor cu suportul OsCE, şi ne-au propus prelua-
rea acestuia pentru utilizare în scopurile An. În 2014 un grup 
de militari moldoveni au fost instruiţi de către reprezentanţii 
forţelor armate belaruse în cadrul unui curs, la care au fost 
demonstrate capacităţile şi avantajele acestui soft. La momen-
tul actual, programul se află în perioada de testare în unităţile 
militare din ţara noastră, iar specialiştii din logistica militară 
menţionează că acesta totalmente asigură necesităţile An şi în 
viitorul apropiat poate fi luat la „înarmare”.  

Pe ordinea de zi a conducerii Ministerului Apărării şi a 
Marelui stat Major rămâne în continuare proiectul de constru-
ire a unui depozit nou de armament în suburbia Chişinăului, 
pe teritoriul Regimentului de Rachete Antiaeriene din Dăn-
ceni. Potrivit locotenent-colonelului Andrei Camerzan, acest 
depozit va fi construit în conformitate cu cerinţele şi standar-
dele internaţionale şi asigurat cu toată infrastructura necesară. 
sursa citată a specificat că realizarea proiectului este inclusă în 
agenda de lucru pentru perioada 2017-2020.

Aceeaşi sursă a menţionat că în Armata naţională se între-
prind măsuri concrete în domeniul securităţii şi managemen-
tului stocurilor de muniţii şi se caută soluţii pentru realizarea 
noilor proiecte. Printre acestea poate fi evidenţiată o confe-
rinţă de amploare cu participarea experţilor internaţionali şi 
reprezentanţilor ţărilor-partenere, la care va fi pusă în discuţie 
problema muniţiilor din cadrul An. Conferinţa este planifi-
cată pentru 16 februarie curent şi va fi organizată în incinta 
Ministerului Apărării, cu scopul de a sensibiliza partenerii 
străini în acordarea suportului necesar, pentru soluţionarea 
problemelor existente. 

Reprezentanţii Misiunii OsCE în Republica Moldova şi ai 
altor organizaţii internaţionale şi-au demonstrat deschiderea 
pentru colaborare, înţelegând că, fără suport exterior, Armata 
naţională nu va fi în stare să soluţioneze o problemă atât de 
importantă cum este asigurarea securităţii şi siguranţei stocu-
rilor de muniţii. Însă cel mai îmbucurător fapt în această situ-
aţie e că scopul primordial atât pentru militari, cât şi pentru 
organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale civile este 
siguranţa şi viaţa cetăţenilor noştri.  

Locotenent major Dmitrii VOSIMeRIC

Pe ordinea de zi a conducerii Ministerului 
Apărării şi a Marelui Stat Major rămâne 
în continuare proiectul de construire a 
unui depozit nou de armament în suburbia 
Chişinăului, pe teritoriul Regimentului de 
Rachete Antiaeriene din Dănceni.



Oastea Moldovei12 13Ianuarie  2017
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caracteristicile tehnice, modul şi condițiile de păstrare etc. 
pentru fiecare tip de armă. Potrivit şefului secției armament şi 
tehnică militară, locotenent-colonel Andrei Camerzan, acest 
ghid este foarte util pentru efectivul responsabil de păstrarea 
şi gestionarea arsenalului militar.

Un pas important în dezvoltarea managementului sto-
curilor de armament şi muniții a fost crearea Centrului de 
Armament şi Muniţii al Armatei naţionale, unitate militară 
independentă, care are drept scop optimizarea, unificarea şi 
organizarea eficientă a tuturor activităţilor în domeniu, în ca-
drul An. Astfel, în structura centrului au fost create diferite 
secţii specializate, ce vor acoperi domeniul după cum urmea-
ză: instruire, cercetare, dezvoltare, modernizare, mentenanţă, 
reparaţie, evidenţă, păstrare, analiză, testări etc.

Luând în considerare importanţa evidenţei stocurilor de 
muniţii, Armata naţională a început o colaborare strânsă pe 
acest segment cu forţele armate ale Republicii Belarus, atin-
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demonstrate capacităţile şi avantajele acestui soft. La momen-
tul actual, programul se află în perioada de testare în unităţile 
militare din ţara noastră, iar specialiştii din logistica militară 
menţionează că acesta totalmente asigură necesităţile An şi în 
viitorul apropiat poate fi luat la „înarmare”.  

Pe ordinea de zi a conducerii Ministerului Apărării şi a 
Marelui stat Major rămâne în continuare proiectul de constru-
ire a unui depozit nou de armament în suburbia Chişinăului, 
pe teritoriul Regimentului de Rachete Antiaeriene din Dăn-
ceni. Potrivit locotenent-colonelului Andrei Camerzan, acest 
depozit va fi construit în conformitate cu cerinţele şi standar-
dele internaţionale şi asigurat cu toată infrastructura necesară. 
sursa citată a specificat că realizarea proiectului este inclusă în 
agenda de lucru pentru perioada 2017-2020.

Aceeaşi sursă a menţionat că în Armata naţională se între-
prind măsuri concrete în domeniul securităţii şi managemen-
tului stocurilor de muniţii şi se caută soluţii pentru realizarea 
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rinţă de amploare cu participarea experţilor internaţionali şi 
reprezentanţilor ţărilor-partenere, la care va fi pusă în discuţie 
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cată pentru 16 februarie curent şi va fi organizată în incinta 
Ministerului Apărării, cu scopul de a sensibiliza partenerii 
străini în acordarea suportului necesar, pentru soluţionarea 
problemelor existente. 

Reprezentanţii Misiunii OsCE în Republica Moldova şi ai 
altor organizaţii internaţionale şi-au demonstrat deschiderea 
pentru colaborare, înţelegând că, fără suport exterior, Armata 
naţională nu va fi în stare să soluţioneze o problemă atât de 
importantă cum este asigurarea securităţii şi siguranţei stocu-
rilor de muniţii. Însă cel mai îmbucurător fapt în această situ-
aţie e că scopul primordial atât pentru militari, cât şi pentru 
organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale civile este 
siguranţa şi viaţa cetăţenilor noştri.  

Locotenent major Dmitrii VOSIMeRIC

Pe ordinea de zi a conducerii Ministerului 
Apărării şi a Marelui Stat Major rămâne 
în continuare proiectul de construire a 
unui depozit nou de armament în suburbia 
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Geniştii raportează 
stoparea pericolelor

Cifra de 679 de explozive dezamorsate în 2016 
de către trupele de geniu ale Armatei Naţionale ne 

vorbeşte despre faptul că solurile Moldovei sunt 
„curăţate” eficient, în ultimii ani eliberându-se din 

captivitate cantităţi periculoase de încărcătură 
explozivă, rămasă aici  din timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial sau conflictului de pe Nistru. 

Cifra de 679 de explozive dezamorsate în 2016 de către 
trupele de geniu ale Armatei naţionale ne vorbeşte 

despre faptul că solurile Moldovei sunt „curăţate” eficient, în 
ultimii ani eliberându-se din captivitate cantităţi periculoase 
de încărcătură explozivă, rămasă aici  din timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial sau conflictului de pe nistru. 

Conform statisticii oferite de geniştii militari, în anii 
precedenţi, cifra obiectelor explozive descoperite în ţară era 
mult mai mare: în 2012 fiind de 2171 de unităţi, în 2013 de 
1816, în 2014 de 1135, iar în anul 2015 aceasta a constituit 
puţin peste 600 de unități.

Mecanismele explozive neutralizate de geniştii militari 
sunt de producţie sovietică şi germană şi se referă la 
proiectile şi bombe de la aruncător de diferit calibru, grenade 
antipersonal,  grenade antitanc, cartuşe, mine antipersonal, 
mine antitanc, proiectile de artilerie, bombe de aviaţie de 50 
kg şi 250 kg şi focoase. Zonele de  intervenţie ale geniştilor 
rămân neschimbate de-a lungul anilor, acestea fiind raioanele 
Anenii noi, Orhei, Ştefan Vodă, Căuşeni, Ungheni, Criuleni, 
Cantemir, soroca, Hânceşti, Teleneşti etc.

Anul precedent, geniştii militari au fost solicitaţi să 
intervină în dezamorsarea obiectelor explozive de 183 de ori. 
Fiecare misiune  executată are un grad propriu de dificultate, 
însă de departe cel mai dificil examen naţional, susţinut de 
geniştii armatei,  s-a derulat în luna septembrie  în pădurea 
din satul Hârbovăţ, raionul Anenii noi, unde au fost depistate 
69 de proiectile de artilerie calibrul 100 mm şi în decembrie, 
în satul Plopi din raionul Cantemir, unde a fost găsit un 
număr mare de încărcătură explozivă. Potrivit locotenent-

colonelului serghei Chilivnic, şeful serviciului Geniu din 
cadrul Comandamentului Forţelor Terestre, arma în care nu 
se poate greşi decât o singură dată a atras în 2016 voluntari din 
toate colţurile ţării, care vor să urmeze cariera militară.  

Anul 2016 a fost bogat în evenimente şi pe scena 
internaţională. Geniştii moldoveni care fac parte din Gruparea 
de Forţe Multinaţionale MnBG-W din Kosovo au participat  
la acţiunile desfăşurate în contextul „Programului de luptă 
împotriva minelor” (Mine Action Programs), alături de colegii 
din sUA, Elveţia şi Ucraina. iar de Ziua internaţională pentru 
conştientizarea pericolului reprezentat de minele antipersonal 
şi a consecinţelor acestora, geniştii moldoveni au distrus 15 
obiecte explozive, depistate pe teritoriul regiunii Kosovo. La fel, 
geniştii din KFOR au participat la operaţiunea „Dog Tail”, care 
a avut loc la solicitarea Misiunii de justiţie şi poliţie EULEX din 
Kosovo şi a avut ca scop executarea cercetării de geniu pentru 
depistarea şi distrugerea muniţiilor neexplodate rămase după 
război. Grupul de genişti a fost asistat de un câine al armatei 
ucrainene, dresat în depistarea obiectelor explozibile. În cadrul 
operaţiunii, geniştii moldoveni au cercetat o suprafaţă de peste 
două hectare de teren, unde au identificat două mine M87 şi 
zece mecanisme de iniţiere a exploziei.

sfârşitul de an i-a prins pe militarii genişti tot în acţiune, 
distrugând legătura între focos şi încărcătura explozivă 
la periferiile localităţilor în care au fost depistate obiecte 
explozive. Întrebaţi ce planuri au pentru anul 2017, geniştii 
militari răspund tranşant că misiunea lor rămâne neschimbată 
– protejarea vieţii cetăţenilor ţării. 

Căpitan Inga RADVAN

Anul 2016 a lăsat în urmă evenimente notabile în activitatea geniştilor Armatei Naţionale. Printre cele mai importante 
se numără desfăşurarea în premieră, în Republica Moldova, a exerciţiului „Dragoon pioneer 2016”, care a antrenat 

198 de militari din  Regimentul 2 Cavalerie al SUA şi 165 de militari din Batalionul Geniu, Batalionul 22 de Menţinere a 
Păcii, precum şi din brigăzile 1, 2 şi 3 ale Armatei Naţionale. Tot în acest an, primii absolvenţi ai cursului EOD (Explosive 
Ordnance Disposal), adică de neutralizare şi distrugere a Dispozitivelor Explozive Improvizate, care face parte dintr-un 

proiect de asistenţă în domeniul de geniu, realizat cu suportul Comandamentului European al Forţelor Armate ale SUA, 
au fost certificaţi în calitate de instructori EOD.  
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Geniştii raportează 
stoparea pericolelor

Cifra de 679 de explozive dezamorsate în 2016 
de către trupele de geniu ale Armatei Naţionale ne 

vorbeşte despre faptul că solurile Moldovei sunt 
„curăţate” eficient, în ultimii ani eliberându-se din 

captivitate cantităţi periculoase de încărcătură 
explozivă, rămasă aici  din timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial sau conflictului de pe Nistru. 
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trupele de geniu ale Armatei naţionale ne vorbeşte 
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Doilea Război Mondial sau conflictului de pe nistru. 
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depistarea şi distrugerea muniţiilor neexplodate rămase după 
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ucrainene, dresat în depistarea obiectelor explozibile. În cadrul 
operaţiunii, geniştii moldoveni au cercetat o suprafaţă de peste 
două hectare de teren, unde au identificat două mine M87 şi 
zece mecanisme de iniţiere a exploziei.

sfârşitul de an i-a prins pe militarii genişti tot în acţiune, 
distrugând legătura între focos şi încărcătura explozivă 
la periferiile localităţilor în care au fost depistate obiecte 
explozive. Întrebaţi ce planuri au pentru anul 2017, geniştii 
militari răspund tranşant că misiunea lor rămâne neschimbată 
– protejarea vieţii cetăţenilor ţării. 

Căpitan Inga RADVAN

Anul 2016 a lăsat în urmă evenimente notabile în activitatea geniştilor Armatei Naţionale. Printre cele mai importante 
se numără desfăşurarea în premieră, în Republica Moldova, a exerciţiului „Dragoon pioneer 2016”, care a antrenat 

198 de militari din  Regimentul 2 Cavalerie al SUA şi 165 de militari din Batalionul Geniu, Batalionul 22 de Menţinere a 
Păcii, precum şi din brigăzile 1, 2 şi 3 ale Armatei Naţionale. Tot în acest an, primii absolvenţi ai cursului EOD (Explosive 
Ordnance Disposal), adică de neutralizare şi distrugere a Dispozitivelor Explozive Improvizate, care face parte dintr-un 

proiect de asistenţă în domeniul de geniu, realizat cu suportul Comandamentului European al Forţelor Armate ale SUA, 
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Zeci de mii de persoane din statele americane au protestat 
în oraşe şi aeroporturi faţă de decizia preşedintelui Donald 

Trump de a interzice intrarea în sUA a cetăţenilor din mai 
multe state majoritar musulmane.

În new York, Washington şi Boston un al doilea val 
de demonstraţii a urmat protestelor care au avut loc pe 
aeroporturile americane în urma începerii aplicării directivei 
preşedintelui american de către agenţii vamali.

Preşedintele american, Donald Trump, a semnat un ordin 
executiv prin care se suspendă programul de primire şi instalare 
a refugiaţilor timp de patru luni, declarând că scopul acestei 
acţiuni este de a preveni pătrunderea în ţară a “teroriştilor 
islamişti radicali”. Mai mult, ordinul prevede interdicţia de a 
intra pe teritoriul american timp de trei luni pentru cetăţenii 

din mai multe state majoritar musulmane, cum ar fi iran, irak, 
Libia, somalia, sudan sau Yemen.

sute de persoane au fost deţinute sau deportate la sosirea 
lor pe aeroporturile din sUA.

INteRNAţIONAL

Sancţiunile condiţionate  
de acordul de la Minsk

Germania şi Franţa consideră că orice 
pas înspre anularea sancţiunilor im-

puse Rusiei trebuie să ţină cont de evolu-
ţia procesului de pace din estul Ucrainei, 
a declarat ministrul german de Externe, 
sigmar Gabriel.

“Poziţia noastră, a Germaniei şi Fran-
ţei, în legătură cu sancţiunile este una 
clară”, a declarat Gabriel cu ocazia unei 
conferinţe de presă la care a participat şi 
omologul său francez, Jean-Marc Ayrault.

“Dorim implementarea acordului de 
pace de la Minsk. Şi doar aşa pot fi anulate 
sancţiunile”, a adăugat Gabriel.

Gabriel a mai subliniat că este necesar 
ca Germania şi Franţa să aibă o poziţie co-
mună şi fermă pe această temă şi a anunţat 
că cele două ţări vor forma grupuri de lu-
cru bilaterale pentru a discuta pe marginea 
unor chestiuni precum Ucraina şi Rusia.

Surse: Reuters; Mediafax 

NAţIONAL

Contingentul KFOR-6 – în acţiune

Militarii Armatei naţionale din cel de-al şaselea contingent 
detaşat în operaţiunea de menţinere a păcii KFOR din Ko-

sovo execută misiuni în aria de responsabilitate.
Potrivit comandantului contingentului, maiorul Constantin 

Cîşleanu, timp de o lună, militarii moldoveni au participat la ac-
tivităţi de pază a obiectivelor de importanţă majoră, misiuni de 
patrulare şi asigurare a securităţii bazei „Camp Vilaggio italia” 
din localitatea Pech, locul dislocării contingentelor ţărilor care fac 
parte din gruparea de forţe multinaţională Vest (MnBG-W).

sursa a specificat că pacificatorii moldoveni au fost instruiţi 
la compartimentul evacuare medicală, „fire phobia” şi controlul 
mulţimii.

În acelaşi timp, grupul de genişti a desfăşurat şedinţe privind 
pericolul muniţiilor neexplodate în regiunea Kosovo şi acţiunile 
în caz de depistare a acestora, la care au participat militari ai con-
tingentelor din slovenia, italia şi Austria.

Contingentul KFOR-6 a plecat în Kosovo la 5 decembrie 2016. 
Acesta este format din 40 de militari profesionişti.

Accentele logisticii militare moderne

Militari din structurile logistice ale Armatei naţionale au parti-
cipat la atelierul „sincronizarea logisticii şi a transportărilor”, 

desfăşurat la Chişinău.
Activitatea a avut drept obiectiv antrenarea şi evaluarea capa-

cităţilor logisticienilor în domeniul sincronizării planificării şi co-
ordonării operaţionale a logisticii şi transportărilor în operaţiuni 
internaţionale.

Atelierul a reunit opt militari din Marele stat Major al Armatei 
naţionale, Brigada de infanterie motorizată „Ştefan cel Mare”, Re-
gimentul de rachete antiaeriene, secţia transporturi şi comunicaţii 
militare, precum şi 17 reprezentanţi din sUA, italia, Macedonia, 
Muntenegru, serbia, Bosnia şi Herţegovina, Finlanda, Elveţia, Al-
bania şi Croaţia.

Atelierul „sincronizarea logisticii şi a transportărilor” s-a des-
făşurat în contextul exerciţiului multinaţional logistic „Logex-17”, 
planificat pentru luna mai curent în Tirana, Albania.

Asistenţă NATO la elaborarea  
documentelor strategice

Un grup de experţi nATO s-au aflat la Ministerul 
Apărării pentru  acordarea asistenţei în elaborarea 

Planului de implementare a strategiei naţionale de Apăra-
re (snA) şi strategiei Militare a Republicii Moldova (sM 
RM). Vizita experţilor s-a desfăşurat în cadrul iniţiativei de 
Consolidare a Capacităţii de Apărare (DCBi).

Experţii nATO au avut întrevederi cu membrii Gru-
pului de Lucru interinstituţional, responsabil de elaborarea 
Planului de implementare a snA RM, din care fac parte 
reprezentanți ai Consiliului suprem de securitate, Guver-
nului, autorităților publice centrale şi locale, societăţii civile 
şi mediului academic cu atribuţii în domeniul apărării.

De asemenea, experţii nATO s-au întâlnit cu specia-
liştii responsabili de elaborarea sM RM pentru a analiza 
conţinutul documentului, în special capitolele despre prin-
cipiile şi conceptele întrebuinţării Forţelor Armate, dar şi 
mediul de securitate, ameninţările şi riscurile.

De notat că strategia naţională de Apărare este un do-
cument de politici care stabileşte modalitatea de realizare a 
funcţiilor instituţiilor statului în scopul asigurării apărării 
naţionale. Documentul defineşte contextul strategic al me-
diului de securitate, oferă o descriere a situaţiei curente în 
domeniu, identificând riscurile şi ameninţările pe dimensi-
unea de apărare şi expune viziunea strategică şi obiectivele 
politicii de apărare, căile şi resursele necesare pentru reali-
zarea acestora.

strategia Militară reprezintă documentul care vizează 
dezvoltarea Forţelor Armate şi face o analiză a mediului de 
securitate, riscurilor cu caracter militar, obiectivelor milita-
re, capabilităţilor necesare şi priorităţilor realizării acestora, 
conceptelor de întrebuinţare a Forţelor Armate, sarcinilor 
categoriilor de forţă, structurii forţelor, pregătirii şi înzes-
trării acestora, dar şi resurselor necesare pentru realizarea 
obiectivelor documentului.

Cele două documente sunt realizate în conformitate 
cu prevederile iniţiativei de Consolidare a Capacităţilor de 
Apărare a Republicii Moldova (Defence Capacity Building 
initiative — DCBi), la care Republica Moldova a aderat în 
septembrie 2014, în cadrul summit-ului nATO din Ţara 
Galilor. iniţiativa respectivă prevede acordarea de către 
nATO a asistenţei pentru analizarea capacităţilor curente 
de apărare a Republicii Moldova şi identificarea domeniilor 
care urmează să fie dezvoltate.

Protest în SUA

Aproximativ 40 de militari turci, angajaţi la instalaţiile 
nATO de pe teritoriul german, însă care au fost sus-

pendaţi în urma tentativei de lovitură de stat din luna iulie, 
au solicitat azil în Germania.

informaţiile privind această situaţie apar în condiţiile 
în care cancelarul Angela Merkel se pregăteşte să efectueze 
o vizită oficială în Turcia, unde urmează să se întâlnească 
cu preşedintele Recep Erdogan.

Oficiali din cadrul Ministerului german de interne şi 
Oficiului federal pentru migraţie au afirmat că aceste soli-
citări sunt studiate la fel ca orice altă cerere de azil.

norbert Roettgen, şeful comisiei parlamentare pentru 
afaceri externe, a declarat pentru spiegel că aspectele poli-
tice nu joacă un rol în procesarea solicitărilor de azil.

Militari turci – solicitanţi de azil în Germania 

Parlamentul Marii Britanii va dezbate setul de legi care ar urma să per-
mită Guvernului de la Londra să declanşeze procedura de ieşire din 

Uniunea Europeană.
Curtea supremă de Justiţie a stabilit că Guvernul Theresa May trebuie 

să solicite aprobarea Parlamentului pentru activarea Articolului 50 al Tra-
tatului Lisabona, care prevede ieşirea din Uniunea Europeană.

Formaţiunile de opoziţie au semnalat că vor susţine declanşarea pro-
cedurii Brexit, dar probabil vor încerca să obţină amendamente asupra 
condiţiilor de părăsire a Blocului comunitar.

Din 31 ianuarie 
Parlamentul  
Marii Britanii  

va dezbate setul 
de legi necesar 

ieşirii din UE

Comandantul Armatei Naţionale  
la Reuniunea Comitetului Militar NATO

Şeful Marelui Stat Major, Comandantul Armatei Naţionale, 
generalul de brigadă Igor Cutie, a participat, în luna ianuarie 

curent, la reuniunea Comitetului Militar NATO în formatul şefi-
lor statelor majore generale ale ţărilor NATO şi ţărilor partene-
re (EAPMC/CS). Întrunirea s-a desfăşurat la sediul Cartierului 
General NATO de la Bruxelles, Belgia.

Agenda reuniunii a cuprins aspecte militare de actualitate, 
precum şi subiecte referitoare la provocările şi ameninţările 
curente la adresa Alianţei. Totodată, s-au desfăşurat sesiuni de-
dicate parteneriatelor NATO cu Ucraina, Georgia şi cu statele 
partenere participante la Dialogul Mediteranean şi la iniţiativa 
„Platforma de Interoperabilitate”.

Reuniunea EAPMC în format extins se desfăşoară tradiţio-
nal la început de an.
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Zeci de mii de persoane din statele americane au protestat 
în oraşe şi aeroporturi faţă de decizia preşedintelui Donald 

Trump de a interzice intrarea în sUA a cetăţenilor din mai 
multe state majoritar musulmane.

În new York, Washington şi Boston un al doilea val 
de demonstraţii a urmat protestelor care au avut loc pe 
aeroporturile americane în urma începerii aplicării directivei 
preşedintelui american de către agenţii vamali.

Preşedintele american, Donald Trump, a semnat un ordin 
executiv prin care se suspendă programul de primire şi instalare 
a refugiaţilor timp de patru luni, declarând că scopul acestei 
acţiuni este de a preveni pătrunderea în ţară a “teroriştilor 
islamişti radicali”. Mai mult, ordinul prevede interdicţia de a 
intra pe teritoriul american timp de trei luni pentru cetăţenii 

din mai multe state majoritar musulmane, cum ar fi iran, irak, 
Libia, somalia, sudan sau Yemen.

sute de persoane au fost deţinute sau deportate la sosirea 
lor pe aeroporturile din sUA.

INteRNAţIONAL

Sancţiunile condiţionate  
de acordul de la Minsk

Germania şi Franţa consideră că orice 
pas înspre anularea sancţiunilor im-

puse Rusiei trebuie să ţină cont de evolu-
ţia procesului de pace din estul Ucrainei, 
a declarat ministrul german de Externe, 
sigmar Gabriel.

“Poziţia noastră, a Germaniei şi Fran-
ţei, în legătură cu sancţiunile este una 
clară”, a declarat Gabriel cu ocazia unei 
conferinţe de presă la care a participat şi 
omologul său francez, Jean-Marc Ayrault.

“Dorim implementarea acordului de 
pace de la Minsk. Şi doar aşa pot fi anulate 
sancţiunile”, a adăugat Gabriel.

Gabriel a mai subliniat că este necesar 
ca Germania şi Franţa să aibă o poziţie co-
mună şi fermă pe această temă şi a anunţat 
că cele două ţări vor forma grupuri de lu-
cru bilaterale pentru a discuta pe marginea 
unor chestiuni precum Ucraina şi Rusia.

Surse: Reuters; Mediafax 

NAţIONAL

Contingentul KFOR-6 – în acţiune

Militarii Armatei naţionale din cel de-al şaselea contingent 
detaşat în operaţiunea de menţinere a păcii KFOR din Ko-

sovo execută misiuni în aria de responsabilitate.
Potrivit comandantului contingentului, maiorul Constantin 

Cîşleanu, timp de o lună, militarii moldoveni au participat la ac-
tivităţi de pază a obiectivelor de importanţă majoră, misiuni de 
patrulare şi asigurare a securităţii bazei „Camp Vilaggio italia” 
din localitatea Pech, locul dislocării contingentelor ţărilor care fac 
parte din gruparea de forţe multinaţională Vest (MnBG-W).

sursa a specificat că pacificatorii moldoveni au fost instruiţi 
la compartimentul evacuare medicală, „fire phobia” şi controlul 
mulţimii.

În acelaşi timp, grupul de genişti a desfăşurat şedinţe privind 
pericolul muniţiilor neexplodate în regiunea Kosovo şi acţiunile 
în caz de depistare a acestora, la care au participat militari ai con-
tingentelor din slovenia, italia şi Austria.

Contingentul KFOR-6 a plecat în Kosovo la 5 decembrie 2016. 
Acesta este format din 40 de militari profesionişti.

Accentele logisticii militare moderne

Militari din structurile logistice ale Armatei naţionale au parti-
cipat la atelierul „sincronizarea logisticii şi a transportărilor”, 

desfăşurat la Chişinău.
Activitatea a avut drept obiectiv antrenarea şi evaluarea capa-

cităţilor logisticienilor în domeniul sincronizării planificării şi co-
ordonării operaţionale a logisticii şi transportărilor în operaţiuni 
internaţionale.

Atelierul a reunit opt militari din Marele stat Major al Armatei 
naţionale, Brigada de infanterie motorizată „Ştefan cel Mare”, Re-
gimentul de rachete antiaeriene, secţia transporturi şi comunicaţii 
militare, precum şi 17 reprezentanţi din sUA, italia, Macedonia, 
Muntenegru, serbia, Bosnia şi Herţegovina, Finlanda, Elveţia, Al-
bania şi Croaţia.

Atelierul „sincronizarea logisticii şi a transportărilor” s-a des-
făşurat în contextul exerciţiului multinaţional logistic „Logex-17”, 
planificat pentru luna mai curent în Tirana, Albania.

Asistenţă NATO la elaborarea  
documentelor strategice

Un grup de experţi nATO s-au aflat la Ministerul 
Apărării pentru  acordarea asistenţei în elaborarea 

Planului de implementare a strategiei naţionale de Apăra-
re (snA) şi strategiei Militare a Republicii Moldova (sM 
RM). Vizita experţilor s-a desfăşurat în cadrul iniţiativei de 
Consolidare a Capacităţii de Apărare (DCBi).

Experţii nATO au avut întrevederi cu membrii Gru-
pului de Lucru interinstituţional, responsabil de elaborarea 
Planului de implementare a snA RM, din care fac parte 
reprezentanți ai Consiliului suprem de securitate, Guver-
nului, autorităților publice centrale şi locale, societăţii civile 
şi mediului academic cu atribuţii în domeniul apărării.

De asemenea, experţii nATO s-au întâlnit cu specia-
liştii responsabili de elaborarea sM RM pentru a analiza 
conţinutul documentului, în special capitolele despre prin-
cipiile şi conceptele întrebuinţării Forţelor Armate, dar şi 
mediul de securitate, ameninţările şi riscurile.

De notat că strategia naţională de Apărare este un do-
cument de politici care stabileşte modalitatea de realizare a 
funcţiilor instituţiilor statului în scopul asigurării apărării 
naţionale. Documentul defineşte contextul strategic al me-
diului de securitate, oferă o descriere a situaţiei curente în 
domeniu, identificând riscurile şi ameninţările pe dimensi-
unea de apărare şi expune viziunea strategică şi obiectivele 
politicii de apărare, căile şi resursele necesare pentru reali-
zarea acestora.

strategia Militară reprezintă documentul care vizează 
dezvoltarea Forţelor Armate şi face o analiză a mediului de 
securitate, riscurilor cu caracter militar, obiectivelor milita-
re, capabilităţilor necesare şi priorităţilor realizării acestora, 
conceptelor de întrebuinţare a Forţelor Armate, sarcinilor 
categoriilor de forţă, structurii forţelor, pregătirii şi înzes-
trării acestora, dar şi resurselor necesare pentru realizarea 
obiectivelor documentului.

Cele două documente sunt realizate în conformitate 
cu prevederile iniţiativei de Consolidare a Capacităţilor de 
Apărare a Republicii Moldova (Defence Capacity Building 
initiative — DCBi), la care Republica Moldova a aderat în 
septembrie 2014, în cadrul summit-ului nATO din Ţara 
Galilor. iniţiativa respectivă prevede acordarea de către 
nATO a asistenţei pentru analizarea capacităţilor curente 
de apărare a Republicii Moldova şi identificarea domeniilor 
care urmează să fie dezvoltate.

Protest în SUA

Aproximativ 40 de militari turci, angajaţi la instalaţiile 
nATO de pe teritoriul german, însă care au fost sus-
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În cadrul misiunii internaţionale sub egida OnU din su-
danul de sud, de circa un an, deţine o funcţie de respon-

sabilitate în operaţiunile aeriene pe aeroportul din oraşul Bor. 
Este responsabil de  monitorizarea şi dirijarea traficului aerian, 
de siguranţa parcării aeronavelor, de verificarea actelor pasa-
gerilor şi cargo şi, cu acordul dânsului şi numai dacă toate co-
respund cerinţelor OnU, aeronava decolează de pe pistă. Tot 
de competenţa unui specialist de acest tip de la operaţii aeriene 
ţine monitorizarea datelor meteo. „Cele mai multe accidente se 
pot întâmpla din cauza condiţiilor climaterice rele şi vizibilității 
reduse pentru aterizare”, precizează maiorul Chetraru.

Aeroportul internaţional din Bor se află sub gestiunea for-
ţelor guvernamentale locale, dar operabilitatea acestuia este asi-
gurată de forţele OnU. Respectiv, aici au loc zboruri internaţi-
onale, operate de companii aeriene din Rusia, Canada, Olanda, 
Etiopia, Uganda, Lituania, Franţa, Ungaria etc. „În oraşul Bor 
sunt dislocate trei aeronave ale  statului Sri Lanka şi o aeronavă 
rusă, mi-a comunicat ofiţerul. Primele trei îndeplinesc misiuni 
de transport cargo, de personal şi misiuni de recunoaştere pentru 
depistarea unor noi eventuale piste de aterizări pentru elicoptere, 
în încercarea de a efectua zboruri regulate în alte zone”. 

situaţia este în continuare instabilă în sudanul de sud, ceea 
ce înseamnă că şi centrul creat de OnU pentru refugiaţi chiar pe 
teritoriul organizaţiei internaţionale rămâne deschis. Deşi mili-
tarul moldovean nu interacţionează cu refugiaţii, acesta cunoaş-
te poveştile triste ale oamenilor loviţi de necaz. Cele două triburi 
rivale nuer şi Denka continuă să lupte între ele, dar, conform re-
latărilor făcute de martorii oculari, oamenii au obosit de război. 

Cu referinţă la cazuri deosebite, maiorul Chetraru mi-a 
povestit o istorioară amuzantă despre un localnic pe care l-a 
întâlnit în apropierea taberei pentru refugiaţi şi care l-a salu-
tat în limba română. „M-a întrebat ce fac. Am înlemnit pentru 
câteva secunde, îşi aminteşte ofiţerul moldovean, apoi l-am luat 
la întrebări de unde cunoaşte limba română”. se pare că băşti-
naşul a lucrat o perioadă bună de timp într-o companie mol-
dovenească care activase în acest stat şi care apoi a fost nevoită 
să-şi retragă businessul de aici din cauza războiului civil. 

În cadrul misiunii internaţionale sub egida 
ONu din Sudanul de Sud, maiorul Sergiu 
Chetraru, de circa un an, deţine o funcţie de 
responsabilitate în operaţiunile aeriene pe 
aeroportul din oraşul Bor. 

Decizia de a participa într-o misiune ONU de menţinere a păcii într-un stat african a 
însemnat pentru maiorul Sergiu Chetraru începutul unei experienţe unice. Faţa Africii 
l-a lăsat fără cuvinte uneori, dar îmi mai zice că, odată cu această operaţiune, şi-a 
îndeplinit multe vise şi obiective. 

Mandatul profesionalismului 
pe aeroportul din Bor

Majoritatea ofiţerilor OnU obţin mandate pentru acest 
stat  pe durata unui an, unui an şi jumătate, în care au dreptul 
la două-trei concedii. Din acest motiv, ofiţerii moldoveni au 
găsit un mod absolut original să aducă casa mai aproape din 
ei. Cum este posibil? Au plantat butaşi de viţă-de-vie, au să-
dit roşii, castraveţi, ardei şi flori. spre uimirea ofiţerilor noştri, 
toate au prins rădăcini şi au dat roadă. Viţa-de-vie deja a aco-
perit în lungime locuinţa în care este cazat maiorul Chetraru 
şi este aşteptată să dea roadă în doar câteva luni. 

Chiar dacă programul de lucru este încărcat în aero-
portul din Bor, ofițerul moldovean găseşte timp pentru a 
lua lecții de taekwondo de la colegii coreeni dislocați aici, 
dar şi să urmeze câteva cursuri de specialitate. De insecte şi 
vieţuitoare se păzeşte cum poate. Casa în care este cazat îl 
adăposteşte cât de cât de scorpioni, țânțari şi păianjeni cât 
pumnul de mari. 

În luna mai, maiorul sergiu Chetraru îşi încheie manda-
tul de ofițer OnU în misiunea din sudanul de sud. „Ofițerii 
moldoveni care m-au precedat în această misiune au reuşit să 
câştige respectul colegilor în cadrul operațiunii care are rolul 
să aducă pacea şi securitatea în acest stat răvăşit de conflicte. 
Și sunt sigur că cei care ne vor lua locul vor avea o prestaţie la 
fel de bună”, îşi exprimă speranța maiorul sergiu Chetraru, 
pentru care misiunea OnU este un exemplu de datorie de 
militar. 

Căpitan Inga RADVAN 
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Şefului Direcției inspecție generală susține că fenomenul 
corupției nu are rădăcini în Armata națională, comparativ cu 
alte structuri. Acest rezultat îşi are cauzele sale obiective şi su-
biective şi reprezintă eforturile pe care le întreprind militarii 
în general. Organizarea concursului a fost mai mult ca o mă-
sură profilactică pentru a ține fenomenul respectiv departe de 
porțile unităților militare, a precizat sursa citată.

În opinia locotenent-colonelului (r) Eduard stahi, mem-
bru al juriului şi artist plastic, este îmbucurător faptul că 
participanții la concurs au pus suflet în ceea ce au făcut. Cro-
matica aleasă şi dibăcia cu care au mânuit pensula este o dova-
dă elocventă că mulți dintre ei au talent, dar au depus şi muncă 
pentru a fi printre cei mai buni.

Armata Naţională
         declară război corupţiei

În contextul Zilei internaționale Anticorupție, Ministerul 
Apărării  a organizat concursul de desen şi pictură ”Un  

apărător integru – o armată  puternică”. La concurs şi-au îna-
intat lucrările mai mulți militari din marile unități şi unitățile 
militare, dar şi persoane din mediul civil pasionate de pictură. 

Lucrările participanților la concurs au fost expuse în ca-
drul unei expoziții în incinta Ministerului Apărării şi Marelui 
stat Major, iar militarii au avut posibilitate să aprecieze măies-
tria concurenților.

Principala condiție, conform colonelului Victor Pîrțînă, 
şef Direcție inspecție generală a Ministerului Apărării şi 
preşedinte al juriului, a fost ca lucrările să se încadreze în tema-
tica concursului. Şi asta a fost o sarcină deloc simplă, deoarece 
participanții la concurs trebuiau să includă lucrările în temati-
ca anticorupție, dar să aibă legătură şi cu tematica militară.  

Lucrările prezentate în cadrul unui concurs de desen şi pictură vin să confirme ideea  
că în structura militară nu e loc pentru corupţie. Militarii nu tolerează acest fenomen.

Cele mai bune lucrări au fost apreciate de juriu, participanții 
fiind menționați pentru promovarea integrităţii profesionale 
şi intoleranţei faţă de corupţie, principiilor etice, transparenţei 
în activitate a militarilor, precum şi pentru rezultatele remar-
cabile obţinute în cadrul concursului organizat. Astfel, lucra-
rea lui Grigore Gram de la Colegiul de arte „n. Botgros” din 
oraşul soroca a fost declarată unanim  cea mai bună. Mihaela 

Rotari de la Universitatea de stat din Moldova şi plutonierul 
major Vadim Matveev din Brigada de infanterie motorizată 
”Moldova” din municipiul Bălţi, au fost menţionaţi cu diplo-
me de gradul doi şi, respectiv, trei. Juriul a mai acordat men-
ţiuni şi cadouri de preț şi altor autori ai căror lucrări au fost 
apreciate.

Maior Sergiu LeCA
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puşcă care, totuşi, a explodat în mâinile 
tânărului armurier, acesta primind arsuri 
grave. incidentul însă nu l-a făcut să renunţe 
la hobby şi nu l-a împiedicat să construiască, 
peste cinci ani, o arbaletă automată.

Erich Glass era un adept înflăcărat al 
sionismului şi, pentru a-şi realiza scopul, s-a despărţit de 
familie şi a plecat în Palestina cu un grup de sionişti germani. 
Familia, care nu împărtăşea viziunile tatălui, a rămas în 
Germania.

După venirea lui Hitler la putere, evreii din Germania 
au început să simtă primele dificultăţi. La instaurarea 
regimului nazist, familia Glass a rămas în Germania. Odată 
cu intensificarea antisemitismului care a culminat cu 
Holocaustul, evreii germani căutau posibilitatea de a se refugia 

în Palestina, însă accesul le-a fost interzis de 
către autorităţile britanice, care se aflau atunci 
la conducerea Palestinei. Marea Britanie a 
luat decizia de a primi 10.000 de copii evrei 
refugiaţi din Germania, însă nu şi pe părinţii 
acestora. Având doar 11 ani, Gotthard a fost 
unul dintre acei copii cu tăbliţe numerotate 
la gât, pe care părinţii îi petreceau în Marea 
Britanie, consolaţi cu gândul că nu-şi vor mai 
vedea apropiaţii niciodată.

În 1936 Erich Glass obţine permisiunea 
autorităţilor britanice de a-l aduce pe fiul 
său în israel. La vârsta de 13 ani, Gotthard 
împreună cu tatăl său s-au stabilit cu traiul 
în kibuţul Yagur, nu departe de oraşul Haifa. 
Venit în Ereţ, israel, armurierul primeşte 

numele ebraic Uziel (Uzi) Gal, cu acesta devenind cunoscut 
întregii lumi.

De la 14 ani Uzi a început să muncească într-un atelier 
din localitate unde, pe lângă reparaţia tractoarelor şi tehnicii 
agrare, se confecţionau în taină arme pentru detaşamentele 
militare israeliene, inclusiv, renumitul pistol-mitralieră englez 
„sTEn”. 

În 1942 Uziel Gal s-a înrolat în Palmach, trupele de asalt, 
care făceau parte din Haganah, organizaţie secretă care, 
mai târziu, a stat la baza formării armatei israeliene. Aici, în 
puţinele clipe libere pe care le avea, Uzi începe proiectarea 
armei sale, care avea să-i aducă celebritatea.

În 1943 Gal este capturat de către patrula britanică, având la 
el detaliile pistolului-mitralieră proiectat. sentinţa tribunalului 
britanic a fost dură – pentru purtarea ilegală a armei, Uzi Gal 
a fost condamnat la şapte ani de puşcărie. Pedeapsa a ispăşit-o 
în puşcăria din oraşul Akko, unde a reuşit să studieze la un 
colegiu tehnic englez la fără frecvenţă. Fiind amnistiat peste 
doi ani de închisoare, Uzi revine în Yagur, unde-şi continuă 
activitatea asupra proiectului iniţiat în Palmach. Însă Războiul 
pentru independenţa israelului din 1948 i-a amânat planurile 
pentru o perioadă mai îndelungată de timp. 

În vara anului ’49 locotenentul Uziel Gal este trimis la 
studii la şcoala de infanterie pentru ofiţeri, iar în octombrie a 
aceluiaşi an i-a expediat o scrisoare superiorului şcolii, în care 
a descris în detalii invenţia sa. Conducerea şcolii a testat noul 
pistol-mitralieră şi a rămas plăcut surprinsă de caracteristicile 
acestei arme. Locotenent-colonelul Meir Zora a expediat o 
scrisoare de recomandare conducerii Tzahalului (armatei 
israeliene), în care a lăudat invenţia tânărului ofiţer Uziel Gal.

Experienţa de luptă a armurierului a avut un impact pozitiv 
asupra construcţiei armei sale. El a proiectat arma în aşa fel, 
încât aceasta să reziste în cele mai extreme condiţii de luptă în 
pustiu, cu arşiţă şi furtuni de nisip. Totodată, un detaliu foarte 
important era poziţia încărcătorului, care se găsea în mânerul 
armei, iar reîncărcarea se efectua după principiul „mâna găseşte 
mâna”, ceea ce este foarte comod pentru schimbarea rapidă a 
încărcătorului în timpul luptei, în special, pe timp de noapte.
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Uziel Gal nu întotdeauna a purtat 
acest nume. El s-a născut în 1923, în 
Germania, şi la naştere a primit numele 
Gotthard Glass. Tatăl său Erich, fost 
ofiţer în armata germană, era pasionat 
de arme vechi, având acasă o colecţie 
bogată. Pasiunea părintelui i-a altoit lui 
Gotthard dragostea faţă de armament 
şi i-a marcat personalitatea. La vârsta 
de doar 10 ani, a construit prima sa 

Pistolul-mitralieră „Uzi”, fabricat de 
compania israel Military industries 

(iMi), este considerat unul dintre cele mai 
cunoscute modele de armament uşor din 
istoria mondială. Potrivit unor date statistice, 
de la apariţia primului „Uzi” şi până în 
prezent, volumul de vânzări al acestei arme a 
depăşit 3 mlrd. de dolari, fiind fabricate peste 
10 mln. de exemplare ale renumitului pistol-
mitralieră. Pe parcursul anilor acesta s-a aflat 
în dotarea a circa 95 de armate şi servicii 
speciale din întreaga lume. 

Datorită caracteristicilor tehnice înalte cu 
cadenţă de tragere până la 600 de cartuşe pe 
minut (la „Mini-Uzi” până la 950 de cartuşe 
pe minut), costului redus şi producţiei deloc 
complicate, „Uzi” a devenit foarte popular 
în lumea criminală, dar şi în organizaţiile 
teroriste.

istoria pistolului-mitralieră este strâns 
legată de viaţa autorului său, armurierul 
israelian autodidact, locotenent-colonelului 
Uziel Gal. Biografia acestuia este la fel de 
complicată, precum şi a „copilului” său. 

În 1943 Gal este capturat de că-
tre patrula britanică, având la 
el detaliile pistolului-mitralieră 
proiectat.

Uzi 
armamentul de producție autohtonă întotdeauna a fost o mândrie pentru 
israel, iar istoria producerii armamentului în această țară reprezintă, în 
primul rând, o expresie a colaborării și, mai apoi, a concurenței între cei mai 
vestiți armurieri evrei uziel Gal și Yisrael Galili (balashnikov). 

Omul-armă
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În 1951 Tzahalul a testat „Uzi”, iar în 1953 a început 

producerea în masă a acestei arme. În acelaşi an „Uzi” a primit 
„botezul focului”. Cu aceste pistoale-mitralieră au fost înarmate 
forţele speciale în timpul operaţiunilor din Gaza. În dotarea 
armatei israeliene acesta a fost introdus în 1955. Criza suezului 
din 1956 a demonstrat încă o dată caracteristicile de luptă 
perfecte ale noului armament, cu care au fost înarmate trupele 
aeropurtate, şi a fost prima „campanie publicitară” pentru 
„Uzi”, deoarece fotografiile soldaţilor israelieni au fost publicate 
în ziare pe toate continentele. Astfel, sute de mii de pistoale-
mitralieră au devenit cea mai importantă şi profitabilă parte a 
exportului militar israelian.

De arma unică s-au interesat în toată lumea. În 1956 „Uzi” a 
fost prezentat în cadrul unui concurs internaţional din Olanda, 
unde a „bătut” toţi concurenţii renumiţi. De menţionat că 
Olanda a fost primul cumpărător de amploare al armei israeliene. 
Tranzacţia a fost atât de secretă, încât premierul şi ministrul 
Apărării de atunci David Ben Gurion nici nu a înştiinţat despre 
ea comisiile knessetului (parlamentului israelian), responsabile 
de relaţii externe şi apărare. Afacerea a reuşit şi deja în 1958 
armata olandeză a fost dotată cu armele lui Gal. 

După Ţările de Jos, partide mari de arme israeliene au 
procurat Germania, Austria şi Ungaria. Urmând exemplul 
europenilor, multe ţări din Asia, Africa şi America, la fel, şi-
au suplinit arsenalele cu renumitele pistoale-mitralieră. Mai 
târziu, „Uzi” şi modificaţiile acestuia „Mini-Uzi” şi „Micro-
Uzi” au fost luate la înarmare în aproape o sută de armate şi 
servicii speciale din întreaga lume. Printre cei mai cunoscuţi 
„utilizatori” ai acestei arme se numără şi paza preşedintelui 
sUA. Deşi oficial, bodyguarzii liderului american nu au în 
dotare această armă, în timpul tentativei de asasinat a lui 
Ronald Reagan, unul dintre agenţii săi era înarmat cu „Uzi”.  

Actualmente, în israel nu se mai produce versiunea 
clasică a pistolului-mitralieră, doar variantele modernizate 
„Mini-Uzi”, „Micro-Uzi” şi „Uzi-Pro”. Totodată, Croaţia şi 
China continuă să producă copiile celebrei arme, acestea 
având modificări nesemnificative.

Fiind o fire onestă, constructorul Uzi Gal nu a dorit 
arma creată de dânsul să-i poarte numele, însă părerea lui 
a fost ignorată. Totodată, armurierul a refuzat să primească 
o parte din veniturile de la vânzarea „Uzi”, considerând că 
modelarea noului armament a fost datoria lui de patriot, iar 
banii câştigaţi din vânzările armamentului trebuie cheltuiţi 
în interesul israelului. Munca lui titanică a fost remunerată 
doar printr-o distincţie specială, oferită de către şeful statului 
Major General, şi un premiu în sumă de 1000 de lire.

Locotenent major Dmitrii VOSIMeRIC
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