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Centrul Militar al municipiului Chi-
şinău a desfăşurat o şedinţă în 

oraşul Cricova cu administraţia publi-
că locală, la care au participat primarii 
localităţilor municipiului Chişinău şi 
responsabili de activitatea militară. 
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muniţiile de luptă neexplodate,  
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Interviu cu comandantul 
contingentului Republicii 

Moldova în misiunea KFOR - 6,  
maior Constantin Cîşleanu
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lor militare au fost întotdeauna 
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şi de sănătate foarte bune ale perso-
nalului militar.
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cu NATO 



Oastea Moldovei2 3Martie  2017

Pavel Filip şi Jens Stoltenberg: Neutralitatea nu înseamnă izolare,
Moldova înţelege valoarea parteneriatului cu NATO ............................... 2

............................................................................. 4

“Patru naţiuni - o forţă! Suntem aici pentru aceeaşi misiune”.......................... 6

Blindatele armatei, testate de militarii în termen ....................................... 9
La Bulboaca ,  grupa  - în acţiune .................................................................... 14
Devino student militar în Grecia, Turcia sau România!  ........................ 18

Pericolul de deflagraţie a fost înlăturat!  ................................................... 11
Centrul Militar versus administraţia publică locală  .............................. 16
Încreştinaţi în armată ................................................................................. 24

Maior Natalia Lefter decorată cu distincţia de stat  
      ,,Meritul Civic”  ...........................................................................................  20

Shotgun-ul WINCHESTER M1897, arma-legendă ................................ 22

Viața militară

Pentru Onoare! Pentru Patrie! Pentru Tricolor!

Oastea Moldovei

Echipa redacţională:
căpitan inga radVaN
căpitan Natalia aNdroNachi
locotenent major dmitrii VosimEric
plutonier adjutant Vitali ioVU
angela mUNtEaNU
Kateryna rUssU 
larisa ŢÎBUlEac
oasteamoldovei@army.md

tel. 022-252-045, 022-252-047

centrul mass-media militară
Şef centrul mass-media militară –  
redactor-şef colonel ion VUlPE, tel. 022-252-252

locţiitor-şef centrul mass-media militară 
maior sergiu lEca, tel. 022-252-047

tipar srl “Foxtrot”,  
adresa: mun. chişinău, str. Florilor, 1

tel.: (373-22) 49-39-36, fax: (373-22) 31-12-38
 e-mail: foxtrotmd@gmail.com, www.tipografia.md

secţia tV/radio:
sergent laurenţiu-Vlad GrossU
locotenent tatiana cocErVa
locotenent major dragoş tUrEa
ladatorie@army.md
scutulpatriei@army.md

 tel. 022-252-019

centrul mass-media militară or. chişinău, şoseaua hînceşti, 84

secţia reţele socializare:
maior Viorel GlaVa
liuba Vicol

tel. 022-252-021

„oastea moldovei (revistă)”- 
ISSN 1857-3703

materialele publicate 
de „oastEa moldoVEi” reflectă 

opinia autorilor care s-ar putea să 
nu exprime poziţia redacţiei. reluările 

din „oastEa moldoVEi” trebuie 
să conţină trimiterile la sursă.

Maior  
Natalia Lefter 

decorată  
cu distincţia  

de stat  
,,Meritul Civic”

Pasionaţii filmelor de acţiune 
desfăşurate în perioada vestului 

sălbatic şi-au putut admira eroii 
folosind arme de model Winchester...

Shotgun-ul
wincester m1897:
arma-legendă

Pag. 22

Pag. 20

Cuprins

armE & EchiPamENtE

ExclUsiV

armata şi sociEtatEa

FotorEPortaj

sPort

GEoPolitică



Oastea Moldovei4 5Martie  2017

Pavel Filip şi jens stoltenberg: 
Neutralitatea nu înseamnă izolare, 
Moldova înţelege valoarea parteneriatului cu NATO

Prim-ministrul a accentuat că Guvernul de 
la Chişinău optează pentru dinamizarea re-

laţiei cu NATO în domeniile de interes comun, 
în spiritul Parteneriatului pentru Pace şi în baza 
principiului neutralităţii constituţionale a țării 
noastre. În acest sens, o atenție deosebită a fost 
acordată procesului de definire a obiectivelor de 
colaborare ce urmează a fi incluse în Planul In-
dividual de Acţiuni al Parteneriatului Republica 
Moldova – Alianța Nord-Atlantică pentru peri-
oada 2017-2019. „Acest document este practic 
definitivat şi în cel mai apropiat timp va fi trans-
mis Cartierului General NATO pentru consulta-
re”, a precizat Pavel Filip.

Printre principalele direcții de cooperare 
RM-NATO pentru viitor se regăsesc proiectele 
în domeniul securităţii cibernetice şi finalizarea 
proiectului privind distrugerea unui lot consi-
derabil de pesticide. „Aceste proiecte vor aduce 
beneficii tangibile pentru securitatea ţării, sănă-
tatea cetăţenilor şi mediul ambiant”, a subliniat 
Premierul Pavel Filip.

Totodată, Prim-ministrul a reiterat că Guver-
nul va acorda tot suportul necesar pentru deschi-
derea Oficiului de Legătură NATO la Chişinău, 
conform Acordului semnat la sfârşitul anului 
trecut. „Sunt convins că activităţile Oficiului vor 
contribui la valorificarea plenară a potenţialu-
lui de cooperare cu Alianţa. Republica Moldo-
va este o țară neutră, însă care înțelege valoarea 
parteneriatului cu NATO. Neutralitatea nu în-
seamnă izolare de comunitatea internațională”, a 
mai spus şeful Executivului.

La rândul său, Secretarul General NATO, Jens 
Stoltenberg, a accentuat că Alianţa Nord-Atlanti-

că respectă integritatea teritorială, suveranitatea şi 
neutralitatea Republicii Moldova.„Oferim suport 
Republicii Moldova în implementarea reforme-
lor asumate, pentru a consolida buna guvernare 
şi instituțiile de stat, inclusiv eforturile de luptă 
contra corupției”, a declarat Jens Stoltenberg.

În acelaşi timp, Jens Stoltenberg s-a referit şi 
la Oficiul de Legătură NATO la Chişinău, care 
urmează să fie deschis în vara anului curent, ac-
centuând că acest oficiu va fi o misiune diplo-
matică care va avea doar angajați civili, aşa cum 
există şi în alte țări, inclusiv în Rusia şi în ţari 
neutre,  precum Austria, Elveţia şi Finlanda. În 
context, Premierul Pavel Filip a menționat că 
este foarte important a comunica despre NATO 
şi beneficiile oferite de Alianța Nord-Atlantică 
cetățenilor Republicii Moldova.

De asemenea, oficialii au avut un schimb de 
opinii privind procesul de reglementare paşnică  
a conflictului transnistrean. În context, Premie-
rul a spus că Republica Moldova doreşte sa par-
ticipe la asigurarea securitaţii în plan regional şi 
a confirmat participarea contingentului naţional 
la operațiunea de menținere a păcii condusă de 
NATO în Kosovo.

Sursă: www.gov.md

Continuarea dialogului politic şi consolidarea cooperării practice între 
Republica Moldova şi Alianţa Nord-Atlantică au fost principalele subiecte 
abordate la întrevederea Premierului Pavel Filip cu Secretarul General 
NATO, Jens Stoltenberg.

Printre principalele direcții de cooperare 
RM-NATO pentru viitor se regăsesc proiecte-
le în domeniul securităţii cibernetice și fina-
lizarea proiectului privind distrugerea unui 
lot considerabil de pesticide.
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În Tabăra militară 142 din 
capitală, 112 soldaţi au jurat 

credinţă Patriei în prezenţa 
viceministrului Apărării 

Gheorghe Galbura, corpului de 
comandă al armatei, părinţilor 

şi rudelor tinerilor.

La Bălţi, alţi 111 tineri au depus 
jurământul militar pe platoul Brigăzii 

de infanterie motorizată „Moldova”. Ostaşii 
au fost felicitaţi de comandantul Armatei 
Naţionale, generalul de brigadă Igor Cutie, 
care i-a asigurat că vor avea toată susţinerea 
conducerii Ministerului Apărării şi Armatei 
Naţionale, dar şi a comandanţilor de orice 
nivel, pe parcursul serviciului militar.

200 de jurăminte pentru ţară
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- Cum au fost pentru contingentul Moldovei, detașat în 
regiunea Kosovo, cele aproximativ trei luni de misiune?

- Au fost trei luni care au trecut relativ uşor, fără incidente 
sau situaţii dificile, dar şi cu succese. Suntem la jumătate de 
mandat, cu alte cuvinte, în „vârf de munte”.  A fost mai dificil  
până contingentul nostru a executat o rotație prin toate misiu-
nile pe care le execută Gruparea Multinațională Vest.  Mă refer 
la  serviciul de gardă pentru paza şi apărarea locului de dispu-
nere Camp Villagio Italia, misiuni cu forţe de reacţie rapidă 
care sunt patru la număr, cu timp de reacţie şi destinaţie diferi-
te, misiunea de pază şi apărare a obiectivului cu statut special – 
mănăstirea Visoki Decani, executarea patrulelor de monitori-
zare a situaţiei în  aria de responsabilitate, misiuni de patrulare 
şi de demonstrare a prezenţei forţei KFOR în diferite enclave 
din aria de responsabilitate, misiuni de escortă a elementelor 
de  logistică, efectiv sau persoane VIP.  Acum contingentul nos-
tru execută la un nivel foarte înalt toate sarcinile puse.

- Ne daţi și detalii despre patrulele pe care le executaţi în 
aria de responsabilitate?

- Plutonul de infanterie execută patrule în funcție de grafi-
cul înaintat companiei din care face parte, de către Statul Ma-
jor al Grupării. Misiunile de monitorizare a situației în  aria de 
responsabilitate se fac, în general, pe vehicule şi pot să dureze 
până la 12 ore, în funcție de zona în care i-a fost încredințată 
monitorizarea. Pe când cele de patrulare şi de observare pe lân-
gă mănăstirea Visoki Decani se execută combinat, pe maşini şi 
patrulări pe jos şi încontinuu.

- Ce ameninţări aţi întâlnit în timpul executării manda-
tului de pacificatori în regiune? 

- Contingentul nostru nu a întâlnit vreo amenințare direc-
tă. Țin să menționez că situația în zonă este stabilă, dar fragilă.  
Aproape săptămânal, aici se organizează proteste, uneori din 
cauza unor zvonuri, alteori în susţinerea vreunui partid politic. 
Crima organizată este la un nivel foarte înalt în regiune. Sun-
tem informați despre diferite schimburi de focuri între anumi-

te grupări sau chiar asasinate la comandă. Militarii din KFOR 
sunt prezenţi în regiune pentru a promova pacea şi securitatea, 
iar acest lucru este conştientizat de către populaţia locală.

- Enumeraţi-ne câteva reguli de care vă ghidaţi pentru 
executarea cu brio a misiunilor încredinţate.

- Tot de ce ai nevoie este profesionalismul, respectarea mă-
surilor de siguranță, a regulamentelor operaționale şi, cel mai 
important, trebuie răbdare. Un alt factor de succes este comu-
nicarea. E necesar să fii informat permanent despre schimbă-
rile din zonă. Concentrarea maximă pe timpul misiunilor este, 
la fel, primordială, camaraderia în contingent şi, nu în ultimul 
rând, respectarea statutului de pacificator – suntem aici pentru 
a menţine pacea, dar nu pentru a o impune. Dacă există posi-

“Patru naţiuni - o forţă!
Suntem aici pentru aceeași misiune”

bilitatea evitării unei ameninţări care nu are tangenţă cu misi-
unea noastră, noi o evităm – se raportează în instanţă şi se lasă 
ca instituţiile abilitate din Kosovo să elimine ameninţarea. 

Trupele KFOR din Baza Multinaţională Vest sunt primele 
care răspund la o ameninţare a obiectivului cu statut speci-
al, cum este mănăstirea Visoki Decani. În rest, suntem a treia 
forţă de intervenţie, doar la ordinul comandantului misiunii 
KFOR,  după poliţia kosovară şi organizaţia EULEX.

- Care sunt misiunile cu gradul cel mai mare de risc în 
regiune?

- Misiunea cea mai riscantă o execută geniştii noştri din 
grupa EOD, care au ca scop recunoaşterea şi curățarea zonelor 
suspecte de contaminare cu exploziv din regiunea muntoasă 
Civiljen, care se află în partea de sud a oraşului Prizren. În 
această zonă, pe timpul conflictului din 1999, s-au folosit bom-
be cu dispersie, a căror submuniţie este considerată cea mai 
periculoasă, dacă e în stare armată şi neexplodată la suprafaţa 
solului. Geniştii noştri execută această misiune cu respectarea 
tuturor procedurilor de siguranţă şi în conformitate cu proce-
deele standard de operare.

- Rolul de comandant de contingent într-o misiune reală 

nu este deloc ușor. Cum vă descurcaţi cu acesta și cum inter-
acţionaţi cu comandanţi de subunităţi din alte contingente? 

- Rolul de comandant de contingent nu este atât de difi-
cil precum pare, dar include multe responsabilităţi care ţin 
de comportamentul, reuşita şi eşecul fiecărui militar din con-
tingent, de poziţia şi autoritatea noastră în teatrul de operaţii.  
Executând această funcţie, încredinţată de către conducerea 
Ministerului Apărării, mi-am asumat angajamentul de a con-
tribui la construirea unei imagini mai bune a Republicii Mol-
dova şi de a face acest loc mai prietenos şi mai sigur. Vreau 
să menţionez că succesul fiecărui comandant de contingent 
depinde de subordonaţii cu care pleacă în misiune. Am aici 
cu mine un contingent unit, profesionist, bine instruit şi ho-
tărât, care cunoaşte toate aspectele şi importanţa misiunii de 
menţinere a păcii. Deviza de lucru în Gruparea Multinaţională 
Vest este ,,Patru naţiuni – o forţă”, iar interacţiunea cu alţi co-
mandanţi de contingente este reciprocă şi critică. Suntem aici 
pentru aceeaşi misiune şi conlucrarea este un element de bază 
pentru succes. 

- În ce activităţi sunt implicaţi în această perioadă infan-
teriștii pe care îi aveţi în subordine?

Interviu cu comandantul contingentului Republicii Moldova în misiunea KFOR - 6, 
maior Constantin Cîşleanu

Continuare în pag. 8
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Continuare în pag. 8
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- Actualmente, efectivul plutonului de infanterie este în 
misiunea de forţă de reacţie rapidă ,,STORM”, destinat obiecti-
vului cu statut special mănăstirea Visoki Decani. Efectivul este 
pregătit pentru un eventual semnal 24/24 de ore, iar o dată pe 
serviciu sunt verificaţi în scop de antrenament. Peste două zile, 
efectivul plutonului va executa rotaţia şi va îndeplini serviciul 
de gardă la mănăstirea Visoki Decani. 

- Primiţi aprecieri din partea superiorilor Grupării Mul-
tinaţionale de Forţe Vest? 

- Permanent suntem menţionaţi pozitiv pentru activi-
tatea noastră aici, în special este apreciată grupa de genişti 
EOD care, pe lângă faptul că execută o misiune periculoasă, 
mai e şi responsabilă de instruirea în totalitate a efectivului 

Grupării Multinaţionale Vest la capitolul Protecţia şi identi-
ficarea obiectelor explozive. Tot aici vreau să adaug că, dato-
rită instruirii bune pe care o posedă, pacificatorii noştri sunt 
implicaţi şi în pregătirea colegilor italieni, care provin dintr-o 
unitate de tancuri. 

- Cum înfruntați dorul de casă?
- Probabil, aceasta este cea mai mare provocare pe care 

trebuie să o trecem. Bineînţeles că se înfruntă cu susţinerea 
familiei. De aceea, vreau să profit de ocazie şi să mulţumesc 
tuturor membrilor familiei militarilor din contingent pentru 
susţinerea şi suportul pe care ni-l oferă şi să transmitem că ne 
este dor de ei şi că, degrabă, ne întoarcem acasă!

Căpitan Inga RAdVAN

Oastea Moldovei10

Blindatele armatei, 
testate de militarii în termen  

Mecanicii-conducători care provin din rândul militari-
lor în termen au efectuat primele şedinţe practice la 

conducerea vehiculelor de luptă.  Rezultatele i-au surprins 
până şi pe  instructorii unităţii. „Deşi se află pentru prima 
dată la volanul blindatelor, militarii au fost încrezuţi în propri-
ile cunoştinţe şi unii chiar au avut tendinţa să apese mai des pe 
accelerator”, menţionează căpitanul Serghei Todiraşco.

Pentru început, militarii în termen au fost instructaţi 
cum să conducă o maşină  a subunităţilor de artilerie au-
topropulsată 2S9 „NONA”, un BTR ZD destinat  apărării 
antiaeriene şi un Gaz-66, vehicule  din patrimoniul  Arma-
tei Naţionale. 

Maiorul Sergiu Banaru, comandantul batalionului 21 
infanterie mecanizată,   menţionează că şedinţele practice 
destinate instruirii mecanicilor-conducători  se vor organi-
za periodic. „Acestea  se desfăşoară pe subunităţi. Astăzi sunt 
instruiţi militarii în termen din subunităţile Bateria autotu-
nuri şi Bateria apărare antiaeriană. După o rotaţie completă, 
aceşti soldaţi vor reveni pe blindate pentru continuarea for-
mării lor profesionale”, afirmă ofiţerul. 

Tinerii au parcurs pe blindate aproximativ 1,5 km pe 
perimetrul parcului auto al „Brigăzii Ştefan cel Mare” , fiind 
însoţiţi la bord de către un instructor din unitate.  „Unui 
soldat-conducător auto  nu îi va fi permis accesul la vola-

nul maşinii de luptă, dacă nu cunoaşte regulile generale de 
conducere şi mentenanţă ale ei. Astfel încât, dacă rămâne în 
pană pe străzile oraşului sau în poligon, să ştie cum să repor-
nească maşina din loc”,  zice caporalul Ştefan Toma, instruc-
tor mecanic-conducător din Bateria autotunuri.  

Soldatul Nichita Chiladze tocmai a coborât din cabina 
unei „None” pe care o manevrase cu uşurinţă, zice el. Tână-
rul care este de naţionalitate georgian mărturiseşte că sen-
zaţiile pe care le-a încercat la pornirea motorului blindatei 
au fost excepţionale. „Este o emoţie pe care vrei să o trăieşti 
iar şi iar. Mă bucur că am avut posibilitatea să simt puterea 
motorului unei maşini destinate tragerilor de luptă”, susţine 
Chiladze.

Am reuşit să vorbesc cu alţi doi tineri care au condus BTR 
ZD-ul destinat instrucţiei militare. Soldatul Veaceslav Roşca 
afirmă că a manevrat „fiara” foarte uşor, cu adrenalină, iar 
Dumitru Coşciuc, absolvent al  Colegiului tehnic agricol din 
Soroca,  a încercat să îl compare cu alte autovehicule pe care 
le-a condus până la armată. Ambii deţinători ai permiselor 
de conducere categoriile A, B, C, H etc. au declarat că aşteap-
tă cu nerăbdare ieşirile pe blindate în poligoanele Armatei 
Naţionale. 

  Căpitan Inga RAdVAN

Mecanicii-conducători din Brigada „ştefan cel Mare” au apăsat pentru întâia dată 
pe acceleratorul vehiculelor de luptă. Ce rezultate au înregistrat? 

Continuare din pag. 7
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Deşi anul abia a început, geniştii Armatei Naţionale au 
efectuat 17 intervenţii de neutralizare a unor obiecte 

explozive, care datează din perioada celui de-al Doilea 
Război Mondial. În total, au fost distruse circa 30 de muniţii, 
depistate în localităţi poziţionate în zona de centru a ţării. 

Pericol eminent de deflagraţie în satul Gura Bâcului, 
unde geniştii Armatei Naţionale au neutralizat o bombă de 
aruncător, calibru 82 mm, care a fost descoperită de local-
nici în timpul unor lucrări agricole. Bomba a fost nimicită 
la fața locului, în condiții de maximă securitate, deoarece 
vechimea elementului de muniţie ameninţa cu explozie în 
timpul transportării. 

Alte 10 obiecte explozive au fost depistate în primele zile 
ale lunii martie în localităţi din raioanele Ungheni, Ocnița, 
Anenii Noi şi Căuşeni. În satele  Agronomovca, raionul Un-
gheni, şi  Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni, au fost depistate 
bombe de la aruncător şi o grenadă de mână F-1. 

Potrivit locotenent-colonelului Serghei Chilivnic, şeful 
Serviciului Geniu din cadrul Comandamentului Forţelor 
Terestre, geniştii militari au efectuat şase ieşiri pentru ex-
ecutarea misiunilor de luptă, în cadrul cărora au cercetat şi 
distrus diverse tipuri de grenade şi mine.   

Sursa a specificat că majoritatea obiectelor explozive 
sunt depistate de localnici în timpul lucrărilor agricole. În 
acest context, Serviciul Geniu al Armatei Naţionale a lansat 
o campanile de informare a cetăţenilor privind măsurile de 
precauţie la depistarea muniţiilor vechi. Aceasta spune că: 
“Este interzisă atingerea proiectilelor şi a accesoriilor aces-
tora cu mâna sau cu alte obiecte, lovirea sau mişcarea lor în 
pământ sau la suprafaţă, transportarea şi / sau introducerea 
explozibilului în diferite încăperi sau locuinţe. În asemenea 
situaţii, se  anunţă imediat autorităţile locale care vor solici-
ta deplasarea grupelor de deminare în zonele respective”.

Căpitan Inga RAdVAN

S-a dat start lucrărilor agricole şi muniţiile de luptă neexplodate,  
care datează din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, ies la iveală 

Pericolul de deflagraţie 
a fost înlăturat! 
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La Bulboaca grupa - în acţiune

Ţintele au fost nimicite şi misiunea îndeplinită cu succes. 
Militarii în termen de la Baza militară de instruire a Ar-

matei Naționale au efectuat recent trageri de luptă cu grupa, 
în cadrul unui exerciţiu practic în poligonul de la Bulboaca. 
Acest exerciţiu constituie o parte integrantă a cursului de in-
struire a militarilor, cu o perioadă de patru săptămâni, urmată 
de o evaluare teoretică şi practică.

Locotenentul major Andrei Rebeja, comandantul trageri-
lor, a menționat că în cadrul activităților practice au participat 
militarii în termen din companiile poliție militară şi cercetare. 
Toate grupele au acționat conform scenariului propriu de luptă. 
,,În rezultatul tragerilor, fiecare militar în termen va fi evaluat în 
cadrul grupei din care face parte. În spatele nostru se defăşoară 
trageri cu grupa de infanterie în apărare, în afara contactului cu 

Desfășurarea și succesul acțiunilor militare au fost întotdeauna condiționate, alături de alte 
componente, de o pregătire fizică, psihică și de sănătate foarte bune ale personalului militar. Toate 
astea la un loc stau la baza pregătirii de luptă, care asigură capacitatea și disponibilitatea militarilor de 
a face față cu succes misiunilor de luptă, obligațiilor funcționale din mediul militar, asigură dezvoltarea 
rezistenței la efort fizic și stres îndelungat, susțin și dezvoltă încrederea în sine și în echipă. Faptul că le 
reușește să lucreze cu spor în echipă l-a demonstrat efectivul militar de la Baza militară de instruire a 
Armatei Naționale.

inamicul. Potrivit scenariului, grupa se deplasează cu maşina de 
luptă, după care, la aliniamentul de debarcare, se debarcă din 
tehnică şi ocupă pozițiile de apărare în locaşurile de tragere şi 
execută trageri, conform situației tactice, asupra inamicului care 
înaintează în direcția forțelor proprii”, a precizat Rebeja. 

În acelaşi timp, în tirul numărul doi, s-au desfăşurat tra-
geri cu grupa cercetare în ambuscadă. Comandantul trageri-
lor a declarat, la sfârşitul exercițiului, că efectivul de soldați s-a 
descurcat bine cu misiunile stabilite şi a primit calificative de 
apreciere.

Soldatul Mihail Cociuc a aşteptat mult această ieşire în 
câmp, şedinţele teoretice anticipînd evenimentul. Acesta ne 
spune că după testul practic ostaşii vor fi evaluați după felul în 
care s-au manifestat. „Toate şedințele pe care le-am avut până 
acum au fost foarte minuțios executate pentru a ne oferi posi-
bilitatea de a acumula informație completă şi, desigur, pentru 
a executa tragerile fără accidente”, a comunicat tânărul.

Aplicaţiile au fost organizate în conformitate cu planul pre-
gătirii de luptă a Armatei Naţionale, având ca scop evaluarea 
capacităţilor şi deprinderilor practice ale militarilor în termen. 
Locotenentul Gheorghe Crimiciuc, comandantul plutonului 
cercetare, ne-a relatat despre activitatea cercetaşilor din cadrul 

companiei Stat Major care au efectuat ambuscada. „La sfârşitul 
închegării grupelor, grupa din plutonul cercetare a avut misiunea 
de a executa ambuscada cu scopul de a nimici forțele inamicului, 
de a captura documente şi informație secretă şi de a ne retrage în 
componența grupei, fără a fi demascați de către forțele inamicu-
lui”, a specificat mascatul.

Tragerile de luptă din armamentul uşor de infanterie con-
stituie o sinteză a ultimelor patru săptămâni de instruire care 
anticipează etapa de închegare a grupelor. Locotenent-colo-
nelul Igor Antoci, comandantul interimar al Bazei militare de 
instruire a Armatei Naționale, a evaluat satisfăcător prestația 
ostaşilor din poligon. Comandantul a ajuns la concluzia că: 
,,Mai sunt nişte neajunsuri la care noi o să lucrăm. De aceasta şi 
există instrucție, ca să ne instruim”.

Scopul activităţii a fost testarea armamentului din dotare şi 
perfecţionarea abilităţilor în rândul militarilor în termen din 
cadrul Bazei militare de instruire a Armatei Naţionale. 

Căpitan Natalia ANdRONACHI
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Centrul Militar versus 
administraţia publică locală

Obiectivul primordial al întrunirii a fost aducerea la 
cunoştinţa primarilor a metodicii de instruire şi 

mobilizare militară în caz de conflict, sarcinile de bază 
ale primăriei în coraport cu  legislaţia naţională privind 
activitatea de mobilizare-încorporare şi care au tangen-
ţă directă cu munca cotidiană a administraţiei publice 
locale. La şedinţă au participat reprezentanţi din Marele 
Stat Major, şefi ai secţiilor din diferite raioane şi repre-
zentanţi ai Centrului Militar Municipal Chişinău. 

Conform colonelului Alexandru  Nica, şeful Centru-
lui Militar Municipal Chişinău, colaborarea între Minis-
terul Apărării şi aleşii locali reiese din necesitatea înde-
plinirii datoriei constituţionale a cetăţenilor de a-şi apăra 

Patria. De felul în care fiecare dintre noi îşi înfăptuieşte 
munca depinde calitatea materialului uman încorporat 
în Forţele Armate. Or, altfel spus, sarcina responsabililor 
de serviciul mobilizare-încorporare are o legătură direc-
tă cu faptul cine ne va apăra mâine şi cât de bine va face 
acest lucru.  

Reprezentanţii Centrului Militar Municipal Chişinău 
au desfăşurat pentru aleşii locali o şedinţă instructiv-me-
todică cu privire la organizarea evidenţei şi furnizarea 
punctului de comandă în primării. Aceştia s-au referit cu 
lux de amănunte asupra metodicii de lucru şi tehnicilor 
pe care urmează să le implementeze în cadrul procesului 
de mobilizare-încorporare a cetăţenilor. În context, au 

centrul militar al municipiului chişinău a desfăşurat o şedinţă în oraşul cricova cu 
administraţia publică locală, la care au participat primarii localităţilor municipiului 
chişinău şi responsabili de activitatea militară. 

ţinut să menţioneze că sunt disponibili să acorde toată 
asistenţa metodică în domeniu pentru a facilita activita-
tea administraţiei publice locale.

Primarii şi responsabilii de activitatea militară din 
cadrul autorităţilor publice locale, prezenţi la eveniment, 
s-au familiarizat cu legislaţia în vigoare la capitolul mo-
bilizare-încorporare şi principalele acte ce vizează activi-
tatea în domeniul administrativ-militar. Vorbitorii s-au 
referit asupra necesităţii promovării serviciului militar şi 
educaţiei militar-patriotice a tinerei generaţii. 

În această ordine de idei, a fost menţionată necesita-
tea distribuirii diferitelor postere, cât şi a revistelor, fişe-
lor şi schemelor cu caracter militar şi care promovează 
îndeplinirea datoriei constituţionale de apărător al Patri-
ei. În plan informativ există necesitatea ca la nivel local 
populaţia să fie informată cu toate activităţile ce vizează 
Forţele Armate pentru ca cetăţeanul să fie la curent cu 
viaţa cotidiana a soldatului în particular şi a Armatei Na-
ţionale în general. Altfel spus, cetăţeanul trebuie să fie 
convins că Armata Naţională, finanţată din banii publici 
ai contribuabililor, este din popor şi pentru el. Adică, mi-
litarii sunt chemaţi să susţină ţara, iar ţara, la rândul ei, 
este datoare să-şi susţină armata. 

Prezent la eveniment, Ghenadie Iurco,  şeful Oficiu-
lui Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat, a menţionat 
că astfel de întruniri sunt binevenite. „Mă bucur că, în 
felul acesta, administraţia publică locală de nivelul unu 
şi doi din cadrul municipiului Chişinău a avut ocazia să 
se familiarizeze cu problemele ce ţin de încorporarea în 
armată şi, respectiv, de mobilizare. Urmează să analizăm 
propunerile discutate aici şi să prezentăm în întrunirile 
desfăşurate unele modificări la cadrul legal”, a ţinut să 
specifice reprezentantul guvernului în teritoriu. 

Şedinţa organizată la Cricova de Centrul Militar al 
municipiului Chişinău a fost binevenită atât pentru ad-
ministraţia publică locală, cât şi pentru specialiştii care 
au participat. În opinia domnului Valentin Guţan, pri-
marul oraşului Cricova, „astfel de întruniri constituie o 
ocazie de a avea un schimb de experienţă cu colegii, dar 
şi de a ne informa despre regulile pe care trebuie să le 
respectăm.”

 Ministerul Apărării, de comun acord cu centrele mi-
litare din diferite raioane, planifică şi alte întruniri ase-
mănătoare, pentru a facilita munca primarilor care se 
află la primul mandat  şi pentru a le aduce la cunoştinţă 
principalele aspecte ce ţin de încorporare şi rezerva mi-
litară. 

Elena CÎşLEANU

TELEx MILITAR NAţIONAL
Ambasadorul Cehiei în vizită  

la Ministerul Apărării
Viceministrul apărării Gheorghe Galbura a avut o în-

trevedere cu ambasadorul cehiei în republica moldova, 
Zdeněk Krejčí.

Oficialii au trecut în revistă relaţiile moldo-cehe în do-
meniul apărării şi perspectivele de consolidare ale dialogului 
dintre cele două armate.

Părţile au discutat, de asemenea, despre învăţământul 
militar şi oportunităţile de perfecţionare profesională a mili-
tarilor Armatei Naţionale în instituţiile de profil din Cehia.

Gheorghe Galbura şi Zdeněk Krejčí au convenit asupra 
intensificării relaţiilor de cooperare dintre Republica Moldo-
va şi Cehia în domeniul militar.

Republica Moldova şi Cehia au stabilit relaţii diplomatice 
la 23 februarie 1993, iar colaborarea moldo-cehă în dome-
niul militar a demarat în 2011, odată cu semnarea la Praga a 
Acordului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova 
şi Ministerul Apărării al Republicii Cehe.

Cooperare în domeniul securităţii
secretarul de stat al ministerului apărării, aurel Fondos,  

a participat la o reuniune specială a Forumului oscE pentru 
cooperare în domeniul securității (Forum for security co-
operation),  la 29 martie curent, la Viena, austria.

Evenimentul, organizat de Organizaţia pentru Securitate 
şi Cooperare în Europa (OSCE), a avut drept tematică gesti-
onarea armelor de calibru mic/uşor şi a stocurilor de muniții 
(SALW).

Potrivit locotenent-colonelului Andrei Camerzan, şeful 
secției armament şi tehnică militară, participarea Republi-
cii Moldova la activitatea respectivă oferă posibilitatea de a 
relansa eforturile de consolidare a cooperării cu partenerii 
străini în ceea ce priveşte implementarea Planului de Acțiuni 
al Armatei Naționale în domeniul SALW şi munițiilor 
convenționale aprobat în luna februarie curent, la Conferința 
internațională de nivel înalt în domeniul SALW, organizată 
la Ministerul Apărării.

Activitatea reprezintă, de asemenea, o platformă unică 
pentru cele 57 de state membre ale OSCE în cadrul căreia 
sunt discutate provocările actuale de securitate.
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Informaţiile despre ofertele de studii disponibile şi condiţi-
ile de înmatriculare ne-au fost prezentate de către maiorul 

Roman Natraşevschi, specialist principal secţie planificare re-
surse umane, Directia management resurse umane. Potrivit 
acestuia, cetăţenii Republicii Moldova, care optează în 2017 
pentru o carieră militară, sunt invitaţi să se înregistreze pentru 
participarea la concursul de admitere în Academiile Militare 
ale Forţelor Terestre din Republica Elenă (Grecia), care oferă o 
bursă de studii şi din Republica Turcia – două burse, cu durata 
studiilor de cinci ani.

În cazul în care te-ai hotărât să aplici pentru un loc în una 
dintre instituţiile de profil prezentate mai sus, urmează să ţii 
cont de condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească 
orice candidat. În concurs vor intra tinerii care au vârsta cu-
prinsă între 17 şi 23 de ani inclusiv, care sunt buni cunoscători 
ai limbii engleze, apţi din punct de vedere medical şi fizic, fără 
antecedente penale şi să nu fie căsătoriţi sau să aibă vreo obli-
gaţie faţă de întreţinerea unuia sau mai multor copii. 

Înscrierea persoanelor la concursul de admitere pentru 
studii în Academiile Militare ale Forţelor Terestre din Republi-
ca Elenă şi Turcia se face pe baza dosarului personal al candi-
datului, care va conţine: copia legalizată a certificatului de naş-
tere şi a traducerii acesteia în limba engleză, copia legalizată a 
diplomei de bacalaureat şi a traducerii acesteia în limba engle-
ză, copia paşaportului (simplu sau biometric), cazierul juridic 
eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii, certificatul 
medical privind starea de sănătate, eliberat de Centrul militar 
teritorial, unde candidatul se află la evidenţă.

Totodată, în acest an, România oferă Armatei Naţionale 
opt locuri la studii universitare de licenţă în Academia Tehni-
că Militară din Bucureşti şi Academia Forţelor Aeriene „Henri 
Coandă” din Braşov. Academia Tehnică Militară propune câte 
un loc la specialităţile: „Transmisiuni”, „Construcţii şi fortifica-
ţii”, „Armament de artilerie şi sisteme de conducere a focului”, 
„Ingineria autovehiculelor”, „Calculatoare şi tehnologia infor-
maţiei”, „Inginerie aerospaţială”, pe când Academia Forţelor 
Aeriene „Henri Coandă” din Braşov scoate la concurs câte o 
bursă pe domeniile „Managementul traficului aerian” şi „Ma-
nagementul sistemelor de rachete”.

Dosarele candidaţilor pentru studiile universitare de li-
cenţă urmează a fi transmise pe adresa Direcţiei management 
resurse umane a Ministerului Apărării al Republicii Moldova, 
până în luna iunie a anului curent.

În prezent, Armata Naţională instruieşte patru studenţi în 
Academia Forţelor Aeriene din SUA, doi studenţi – în Academia 
Militară „West Point”, alţi doi studenţi învaţă în Academia Mili-
tară a Forţelor Terestre din Grecia şi un student se află la studii 
în Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din România.

Tinerii care-şi fac studiile în străinătate sunt obligaţi să re-
vină în ţară, acestea fiind politicile ţării gazdă, cât şi ale ţării 
permiţătoare. Celor care revin de la studiile militare din afara 
ţării, li se acordă gradul de locotenent şi sunt repartizaţi pri-
oritar la funcţiile primare de ofiţer, conform specialităţilor şi 
necesităţilor Armatei Naţionale.

Menţionăm că Ministerul Apărării al Republicii Moldova 
a încheiat: cu Ministerul Apărării al Statelor Unite ale Americii 
un Memorandum cu privire la cooperare în domeniul apărării 
şi relaţiilor militare, semnat la 4 decembrie 1995, cu Ministe-
rul Apărării Naţionale al Republicii Grecia un Acord privind 
condiţiile acordării burselor studenţilor din Republica Mol-
dova pentru instruirea în instituţiile de învăţămînt militar ale 
Greciei, semnat la 7 februarie 1995, cu Statul Major General al 
Republicii Turcia un Acord suplimentar cu privire la coopera-
re în domeniile militar de instruire, tehnică şi ştiinţă semnat 
la 19 noiembrie 1998 şi cu Ministerul Apărării Naţionale din 
România un Protocol privind colaborarea în domeniul în-
văţămîntului militar, semnat la 2 decembrie 2013, în scopul 
menţinerii unui proces continuu de colaborare în domeniul 
pregătirii personalului şi învăţămîntului militar.

Studiile obţinute în ţările partenere sunt recunoscute în 
peste 60 de ţări ale lumii.

Informaţii suplimentare privind admiterea în instituţiile 
de învăţămînt militar de peste hotare pot fi obţinute contac-
tând reprezentantul Direcţiei management resurse umane a 
Ministerului Apărării, maior Roman Natraşevschi, la numărul 
de telefon: +373 22 252210, +373 22 252453 sau e-mail: ro-
man.natrasevschi@army.md, iurii.andrusca@army.md.”

Căpitan Natalia ANdRONACHI

Devino student militar
         în Grecia, Turcia sau România!
Dacă pui preț pe educație, ești ambițios și ai potențial, nu rata șansa să-ți constru-
iești o carieră militară pe măsură, obținând o bursă în străinătate. Ministerul Apărării 
îți pune la dispoziție resurse educaționale de ultimă generație, pe care tu le vei folo-
si pentru propriul traseu profesional și vine cu oferte la diferite forme de instruire în 
instituțiile de învățământ militar peste hotarele țării. În funcție de aspirații și pasiuni, 
tu decizi ce destinație pentru studii alegi.



Oastea Moldovei20 21Martie  2017

Informaţiile despre ofertele de studii disponibile şi condiţi-
ile de înmatriculare ne-au fost prezentate de către maiorul 

Roman Natraşevschi, specialist principal secţie planificare re-
surse umane, Directia management resurse umane. Potrivit 
acestuia, cetăţenii Republicii Moldova, care optează în 2017 
pentru o carieră militară, sunt invitaţi să se înregistreze pentru 
participarea la concursul de admitere în Academiile Militare 
ale Forţelor Terestre din Republica Elenă (Grecia), care oferă o 
bursă de studii şi din Republica Turcia – două burse, cu durata 
studiilor de cinci ani.

În cazul în care te-ai hotărât să aplici pentru un loc în una 
dintre instituţiile de profil prezentate mai sus, urmează să ţii 
cont de condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească 
orice candidat. În concurs vor intra tinerii care au vârsta cu-
prinsă între 17 şi 23 de ani inclusiv, care sunt buni cunoscători 
ai limbii engleze, apţi din punct de vedere medical şi fizic, fără 
antecedente penale şi să nu fie căsătoriţi sau să aibă vreo obli-
gaţie faţă de întreţinerea unuia sau mai multor copii. 

Înscrierea persoanelor la concursul de admitere pentru 
studii în Academiile Militare ale Forţelor Terestre din Republi-
ca Elenă şi Turcia se face pe baza dosarului personal al candi-
datului, care va conţine: copia legalizată a certificatului de naş-
tere şi a traducerii acesteia în limba engleză, copia legalizată a 
diplomei de bacalaureat şi a traducerii acesteia în limba engle-
ză, copia paşaportului (simplu sau biometric), cazierul juridic 
eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii, certificatul 
medical privind starea de sănătate, eliberat de Centrul militar 
teritorial, unde candidatul se află la evidenţă.

Totodată, în acest an, România oferă Armatei Naţionale 
opt locuri la studii universitare de licenţă în Academia Tehni-
că Militară din Bucureşti şi Academia Forţelor Aeriene „Henri 
Coandă” din Braşov. Academia Tehnică Militară propune câte 
un loc la specialităţile: „Transmisiuni”, „Construcţii şi fortifica-
ţii”, „Armament de artilerie şi sisteme de conducere a focului”, 
„Ingineria autovehiculelor”, „Calculatoare şi tehnologia infor-
maţiei”, „Inginerie aerospaţială”, pe când Academia Forţelor 
Aeriene „Henri Coandă” din Braşov scoate la concurs câte o 
bursă pe domeniile „Managementul traficului aerian” şi „Ma-
nagementul sistemelor de rachete”.

Dosarele candidaţilor pentru studiile universitare de li-
cenţă urmează a fi transmise pe adresa Direcţiei management 
resurse umane a Ministerului Apărării al Republicii Moldova, 
până în luna iunie a anului curent.

În prezent, Armata Naţională instruieşte patru studenţi în 
Academia Forţelor Aeriene din SUA, doi studenţi – în Academia 
Militară „West Point”, alţi doi studenţi învaţă în Academia Mili-
tară a Forţelor Terestre din Grecia şi un student se află la studii 
în Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din România.

Tinerii care-şi fac studiile în străinătate sunt obligaţi să re-
vină în ţară, acestea fiind politicile ţării gazdă, cât şi ale ţării 
permiţătoare. Celor care revin de la studiile militare din afara 
ţării, li se acordă gradul de locotenent şi sunt repartizaţi pri-
oritar la funcţiile primare de ofiţer, conform specialităţilor şi 
necesităţilor Armatei Naţionale.

Menţionăm că Ministerul Apărării al Republicii Moldova 
a încheiat: cu Ministerul Apărării al Statelor Unite ale Americii 
un Memorandum cu privire la cooperare în domeniul apărării 
şi relaţiilor militare, semnat la 4 decembrie 1995, cu Ministe-
rul Apărării Naţionale al Republicii Grecia un Acord privind 
condiţiile acordării burselor studenţilor din Republica Mol-
dova pentru instruirea în instituţiile de învăţămînt militar ale 
Greciei, semnat la 7 februarie 1995, cu Statul Major General al 
Republicii Turcia un Acord suplimentar cu privire la coopera-
re în domeniile militar de instruire, tehnică şi ştiinţă semnat 
la 19 noiembrie 1998 şi cu Ministerul Apărării Naţionale din 
România un Protocol privind colaborarea în domeniul în-
văţămîntului militar, semnat la 2 decembrie 2013, în scopul 
menţinerii unui proces continuu de colaborare în domeniul 
pregătirii personalului şi învăţămîntului militar.

Studiile obţinute în ţările partenere sunt recunoscute în 
peste 60 de ţări ale lumii.

Informaţii suplimentare privind admiterea în instituţiile 
de învăţămînt militar de peste hotare pot fi obţinute contac-
tând reprezentantul Direcţiei management resurse umane a 
Ministerului Apărării, maior Roman Natraşevschi, la numărul 
de telefon: +373 22 252210, +373 22 252453 sau e-mail: ro-
man.natrasevschi@army.md, iurii.andrusca@army.md.”

Căpitan Natalia ANdRONACHI

Devino student militar
         în Grecia, Turcia sau România!
Dacă pui preț pe educație, ești ambițios și ai potențial, nu rata șansa să-ți constru-
iești o carieră militară pe măsură, obținând o bursă în străinătate. Ministerul Apărării 
îți pune la dispoziție resurse educaționale de ultimă generație, pe care tu le vei folo-
si pentru propriul traseu profesional și vine cu oferte la diferite forme de instruire în 
instituțiile de învățământ militar peste hotarele țării. În funcție de aspirații și pasiuni, 
tu decizi ce destinație pentru studii alegi.



Oastea Moldovei22 23Martie  2017

În semn de apreciere a importanţei şi rolului femeii în societate, preşedintele ţării igor dodon 
a oferit, de Ziua internaţională a femeii, distincţii de stat doamnelor din republica moldova, 

care s-au remarcat prin succese deosebite în diverse domenii de activitate, prin contribuţie la 
promovarea valorilor general-umane şi 
poziţie civică activă. au fost identificate 

femei de diferite vârste şi din diferite zone ale 
republicii, mame eroine, femei care duc faima 

ţării în lume, femei care au merite deosebite 
în numeroase domenii: sport, muzică, 

medicină, artă, dar şi altele. 

Maior Natalia Lefter decorată  
cu distincţia de stat ,,Meritul Civic”

Una dintre cele opt femei de succes, decorate de şeful sta-
tului, este maiorul Natalia Lefter care a înregistrat mai 

multe performanţe în sport. Pentru faptul că şi-a făcut cunos-
cut numele după ce a obținut titlul de dublă campioană mon-
dială la lupte sambo, a devenit maestru al sportului la judo şi 
sambo, a luat doctoratul în pedagogie, este conferențiar uni-
versitar, actualmente activează în Serviciul pregătire fizică şi 
sport al Armatei Naționale, ofițerul Lefter a primit distincția 
de stat ,,Meritul Civic”.

Din 2009, Natalia poartă cu multă demnitate uniforma 
militară, se simte împlinită sufleteşte în acest mediu şi are cu-
rajul să lupte pentru noi şi noi aspirații. Doar două-trei luni 
i-au fost suficiente ca să se acomodeze cu regimul de arma-
tă. Recunoaşte că serviciul militar i-a călit mult caracterul, 
disciplina devenind prima sa regulă de joc. ,,Printre militari 
am învățat să fiu disciplinată, ambițioasă, să îmi controlez mai 
bine emoțiile. Totuşi, o femeie înrolată în armată trebuie să dea 
dovadă de multă răbdare, curaj, demnitate şi să nu renunțe la 
scopurile sale”, susține ofițerul cu o podoabă capilară cum nu 
mai întâlneşti printre femeile din Armata Națională.

Într-un interviu oferit anterior, maior Natalia Lefter a pre-
cizat că în viață se conduce după mottoul: „Sportul pare un 
război, în care fiecare dintre adversari luptă cu arme egale. Acest 
război nu face victime şi nu victimează, ci creează beatitudinea 
unei păci inerente”. S-a convins nu o singură dată că şi-a ales 
corect meseria de militar, fiindcă aici continuă să facă ceea ce-i 
place cel mai mult – sportul. ,,Eu am descoperit că prin sport 
îmi pot degaja emoțiile negative şi pot obține mai multă energie, 
mai multă forță de viață, dar țin cont că femeia rămâne femeie, 
indiferent de sistemul în care activează. Mediul meu profesional 
nu mă impune să renunț la machiaj, manichiură, rochii sau to-
curi”, afirmă cu tărie Natalia.

Nu în zadar a fost desemnată de către Preşedinție una 
dintre cele mai remarcabile femei ale Republicii Moldova. 
Femeia militar a înregistrat mai multe performanțe în sport. 
,,Sunt nespus de bucuroasă pentru faptul că am fost decorată 
cu medalia ,,Meritul Civic”. Este răsplata pentru activitatea pe 
care o desfăşor şi pentru titlurile pe care le dețin: dublă campi-
oană mondială la lupte sambo, maestru al sportului la judo şi 
sambo, doctor în pedagogie, conferențiar universitar. Timp de 

şase ani consecutivi am participat la competiția sportivă ,,Cupa 
ministrului Apărării”, la care am devenit campioană în toți anii 
la triatlon militar, care a cuprins probele: alergare 1000 de m, 
ridicarea trunchiului şi tragerile din pistol TT. Sper să particip 
şi în acest an în calitate de sportiv”, menționează ofițerul cu 
atitudine aleasă şi modestie în ținută şi înfățişare.

Deşi a pus punct sportului de per-
formanţă, maiorul Natalia Lefter s-a bu-
curat nespus pentru distincţia „Meritul 
Civic”, obţinută pentru sucesele din acest 
domeniu, distincţie care, potrivit spor-
tivei, o va face să meargă cu mai multă 
încredere în viitor. A subliniat că nu se 
lasă de sport, însă deja va arbitra com-
petiţiile. 

Are multe scopuri, de obicei, îşi pro-
pune şi realizează. În 2016 a absolvit Cursul 
de observatori ONU, a studiat limbile en-
gleză şi franceză, iar acum îşi doreşte mai 
mult ca orice să participe într-o misiune 
de pacificare internaţională. Cât despre 
activitatea didactică, la fel, şi-a punctat 
unele perspective: ,,Scopul la care țin cel 
mai mult este să plec într-o misiune ONU. 
Simt că sunt pregătită să fac acest pas. În 
ceea ce priveşte activitatea didactică, aş 
mai vrea să editez  articole, ghiduri meto-
dice. Am în gând să realizez un manual cu 
aptitudinile motrice ale militarilor”.

Maiorul Lefter ne-a asigurat că în Armata Naţională este 
loc pentru femei, în ultimul timp serviciul militar devenind 
tot mai atractiv pentru contingentul feminin. Sportiva a venit 
şi cu un mesaj pentru colegele sale: ,,Femeile din armată au de-
monstrat că pot şi doresc să țină ritmul cu bărbații. Le îndemn 
să fie calculate, echilibrate, să aibă încredere în forțele proprii, 
căci, dacă crezi în tine, şi lumea o va face!”

Preşedintele țării Igor Dodon consideră că femeile din 
Republica Moldova merită încurajate, întrucât au demon-
strat că, dincolo de a fi mame şi soții, sunt capabile să obțină 
performanțe în toate domeniile de activitate, inclusiv în arma-
tă, cultură, tehnologii informaționale şi alte sectoare. 

Medalia „Meritul Civic” este o distincție  de stat din Repu-
blica Moldova, care se acordă prin decret prezidenţial pentru 
merite deosebite în toate domeniile de activitate social-econo-
mică, începând cu 1992.

Căpitan Natalia ANdRONACHI

Femeile din armată au demonstrat că pot și 
doresc să țină ritmul cu bărbații. Le îndemn 
să fie calculate, echilibrate, să aibă încredere 
în forțele proprii, căci, dacă crezi în tine, și 
lumea o va face!
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Chiar dacă mulţi o consideră armă de vânătoare, aceasta 
continuă să fie un simbol al forţei şi superiorităţii faţă de 

adversar. În fosta URSS armele de model Winchester  erau tre-
cute prin contrabandă în Ciucotka. Folosirea lor s-a atestat şi 
în timpul Primului Război Mondial de către armata ţaristă.  

O adevărată armă de cult în acest sens este shotgun-ul  
Winchester, modelul 1897, cu o popularitate de peste  120 de 
ani. Această armă a fost creată de celebrul John Moses Brow-
ning, cu ţeava lisă, care, la apariţia sa în 1893, avea numeroase 
vulnerabilități. Browning a lucrat mult la perfecţionarea aces-
teia şi, astfel, în 1897 apare modelul M1897, atunci o adevărată 
capodoperă  în domeniul armamentului.

Iniţial a fost un model de armă de vânătoare shotgun cu car-
tuşe calibrul 16 şi 12. Mai apoi au apărut şi modelele destinate 
militarilor şi poliţiştilor, care se deosebeau prin lungimea ţevii, 
având şi opţiuni specifice destinaţiei concrete a tipului armei.

În anii Primului Război Mondial este creat modelul Win-
chester M1897 „Trench”, după capacităţile tehnice exclusiv 
pentru utilizare de către unităţile militare. Acesta avea o lun-
gime de 510 mm, iar carcasa  ventilată a ţevii proteja mâinile 
ţintaşului de arsuri, atunci când ţeava se încălzea de la tra-
gere. Odată cu modificarea „Trench”, apare şi fixarea baione-
tei pumnal. Arma s-a bucurat de o popularitate mare, fiind 
eficientă şi sigură în exploatare. Puterea de foc a Winchester 

Pasionații filmelor de acțiune desfășurate în perioada vestului sălbatic și-au putut admira 
eroii folosind arme de model Winchester. Armele Winchester, de model shotgun, au ajuns 
a fi legendă și pentru mulți se asociază cu o forță de nedescris. Un model similar de armă e 
folosit și de actorul Arnold Schwarzenegger în celebrul „Terminator-2”. Regizorii de film au 
recurs la acest model ori de câte ori au intenționat să asigure mai multă duritate personajului 
și acțiunii filmului, acest tip de armă devenind un etalon al bărbaților puternici.

Shotgun-ul
WinCHEsTEr m1897, 
arma-legendă 

M1897 „Trench” era aşa de mare încât a fost numită „Trench 
gun” şi „Trench sweeper”. Nemţii s-au pronunţat chiar ofici-
al împotriva utilizării acestui tip de armă, argumentând că ar 
fi inumană, deoarece cauza rupturi ale membrelor, separarea 
capului de corp, răni mari în regiunea trunchiului. Şi încă un 
moment interesant ce ţine de acest tip de armă – unii ţintaşi 
experimentaţi foloseau cartuşele cu alice contra grenadelor de 
mână în zbor, aruncate spre tranşeele în care se aflau. Modelul 
respectiv a fost folosit chiar şi în anii celui de-al Doilea Război 
Mondial, în special, de către infanteria marină, demonstrân-
du-şi eficacitatea în luptele de stradă, în tranşee şi la asaltul 
fortificaţiilor inamicului.

Modelul destinat poliţiei Winchester M1897 „Riot” era, în 
esenţă, aceeaşi „mătură de tranşee” Winchester M1897 „Tren-
ch”, doar că adaptată pentru necesităţile poliţiei. Acestui mo-
del îi lipsea ventilarea carcasei ţevii şi nu era prevăzută fixarea 
baionetei pumnal la corpul armei. Pe lângă popularitatea de 
care s-a bucurat în rândurile poliţiei, a avut un succes enorm 
şi pe piaţa civilă. 

Pe lângă modelele prezentate, au mai existat şi altele: Trap, 
Pigeon, Tournament, Brush, Brush Takedown, care se deose-
beau prin lungimea ţevii şi unele modificări nesemnificative 

pentru îndeplinirea unor sarcini concrete. Winchester a sistat 
producerea armei  menţionate încă în 1897, dar firma chineză 
NORINCO continuă să o producă.

Acest tip de armă, deşi considerat o armă de legendă, nu 
s-a înrădăcinat în tradiţia diferitelor popoare. Principalul mi-
nus al acesteia ar fi procesul de reîncărcare şi sunetul pe care îl 
emite, foarte zgomotos şi auzit de departe. 

Shotgun-ul M1897 în timpurile de glorie a fost chiar mai 
popular decât puşca cu două ţevi, atunci când era vorba des-
pre vânătoarea asupra unui animal mare şi periculos. Mai întâi 
de toate, acesta permitea reîncărcarea rapidă a armei, având şi 
disponibilitatea de cinci cartuşe în magazin şi unul în ţeavă, 
ceea ce îi asigura  un plus de încredere vânătorului. 

Ce am putea spune, de fapt, despre acest tip de armă? Este 
un shotgun de epocă şi sigur, cu mai multe modificări operate 
între 1897-1957. E clar că au fost şi reclamaţii la adresa aces-
tui tip de armă, dar nu atât de multe şi puţine dintre ele cu 
suport logic. Singurele reclamaţii argumentate ar fi cele legate 
de posibilitatea de a ţinti cu precizie şi de lipsa unui model 
destinat persoanelor stângace. Ceea ce trebuie să menţionăm 
e că această armă a fost executată excepţional. 

Shotgun-ul Winchester M1897 este o armă sigură, care a 
servit ca un început în dezvoltarea armelor cu ţeavă lisă, cât 
şi a celor de tip shotgun. De la apariţia acestui model până în 
prezent au fost create mai multe tipuri de armă, unele dintre 
ele cu posibilităţi mult mai mari de precizie, de reîncărcare a 
armei, cu un număr mai mare de cartuşe în magazin etc., dar 
shotgun-ul clasic, ale cărui începuturi le-a pus anume Win-
chester M1897, încă mult timp va constitui o alegere conştien-
tă a vânătorilor, poliţiştilor şi militarilor. 

Selecţie din presa internaţională

Acest tip de armă, deși considerat o armă de 
legendă, nu s-a înrădăcinat în tradiţia diferitelor 
popoare. Principalul minus al acesteia ar fi 
procesul de reîncărcare şi sunetul pe care îl 
emite, foarte zgomotos şi auzit de departe. 
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Încreştinaţi în armată

Unul dintre cei doi soldaţi, Alexandru Paşcan, a fost bote-
zat la 19 ani. „Am luat independent această decizie. Toți 

camarazii mei au primit tainele sfintei împărtăşanii.  Eu am 
anunțat preotul că nu sunt botezat şi că nu pot să particip la 
ritualul creştinesc”, zice tânărul botezat în armată. 

Camarazii celor doi militari în termen i-au încurajat pen-
tru pasul hotărâtor pe care urmau să-l facă. „Din anumite mo-
tive, unii  tineri nu au avut posibilitatea să se boteze la civilie, 
dar au decis să o facă din proprie dorinţă în armată. Este ceva 
frumos şi, desigur, aceşti soldaţi au avut parte de toată asistenţa 
camarazilor”,  a afirmat caporalul Gheorghe Ciur.

Alexandru Paşcan şi Andrei Maţco au fost încreştinaţi de 
un sobor de preoţi şi chiar s-au făcut cu nani din rândul ofiţe-
rilor Brigăzii „Ştefan cel Mare”. „Îmi voi respecta nanii de botez 
şi le sunt recunoscător pentru că au fost alături de mine în acest 
moment unic în viaţa mea”, afirmă soldatul Maţco.

În armată tinerii sunt  încreştinaţi gratis, primesc cruci şi 
cărţi cu rugăciuni. Tradițional, în posturile mari, soldații în 
termen se mărturisesc şi împărtăşesc chiar în unitățile unde 
îşi îndeplinesc stagiul militar. 

Este de meționat că în unitățile militare slujesc tineri de 
mai multe confesiuni. 

Căpitan Inga RAdVAN

S-au botezat chiar în postul sfântului Paști. Vorbim despre doi militari în termen din Brigada „Ștefan 
cel Mare”, încadrați în Armata Națională în toamna anului trecut, care au decis să-și schimbe soarta 
în postul cel mare. Preotul unității, Gheorghe Gavriliță, afirmă că tinerii au luat o decizie înțeleaptă 
și creștinească. „Consider că este ceva de privilegiu să facem botezul aici, în unitatea militară. Astfel, 
aceşti tineri participă alături de colegii lor la slujbele divine care au loc în bisericile din armată”, este 
de părere preotul Gavriliță. 
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