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din tehnica militară a fost supusă reparaţiei,
pe parcursul anului 2014 , iar efectivul tuturor
unităţilor militare şi-a testat abilităţile în centrele de
instruire din ţară şi de peste hotare.
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Editorial

Instrucţia ţinteşte performanţa
Noul an de instrucţie militară şi-a intrat în drepturi odată cu cel calendaristic.
Și astfel, efectivul în termen şi pe contract al Armatei Naţionale a pășit în acesta
efectuînd şedinţe teoretice şi antrenamente practice, în conformitate cu planurile
anuale de instruire.

Ş

eful Marelui Stat Major, comandant al Armatei Naţionale, generalul de brigadă Igor
Gorgan, a menţionat că două dintre obiectivele
majore ale Armatei Naționale pentru anul curent sînt dezvoltarea capacităţilor de luptă ale
unităţilor militare, dar şi păstrarea, şi întreţinerea armamentului şi tehnicii din dotare, proiect
demarat cu succes în 2014.
Pentru cei care cunosc în detalii situaţia din
Armata Naţională nu este un secret că munca
asiduă la restabilirea tehnicii militare a fost unul
dintre rezultatele de bază înregistrat de militari
anul trecut. Adevărul e că puţini dintre optimişti
s-ar fi încumetat să facă vreun pronostic în raport cu metalul aflat în staţionare, de ani buni, în
depozitele armatei. Totuşi, militarii au demonstrat că ştiu să gestioneze prezentul pentru a fi
siguri de viitor. Tehnica armatei „a prins viaţă”
datorită abilităţii mecanicilor şi efortului comandanţilor de diferit nivel, pentru a susţine efortul
infanteriştilor şi nu numai al acestora.
Soluţia s-a dovedit a fi pragmatică şi simplă.
Armata Naţională nu a cooptat nici un specialist din afară, lucrările efectuate, reparaţiile de
diferit nivel de dificultate, fiind „opera” militarilor. O asemenea abordare nu avea cum să
nu învioreze poligoanele armatei, acolo unde
ritmul alert al exerciţiilor, aplicaţiilor demonstrative cu trageri de instrucţie şi de luptă au
reuşit să schimbe radical impresiile societății

despre 12 luni de cătănie obligatorie sau despre
serviciul militar prin contract.
Referindu-se la importanţa potenţialului
uman, ministrul Apărării Valeriu Troenco, întrun interviu la finele lui 2014, menţiona: „Mi-aş
dori ca militarii şi civilii să înţeleagă că, doar împreună şi cu efortul fiecăruia în parte, vom reuşi
să construim o armată de care are nevoie Republica Moldova, o armată modernă, cu un capital
uman de calitate, gata să îndeplinească, în mod
profesionist, toate misiunile care-i revin”.
Conform conducerii Ministerului Apărării,
dar şi experţilor în domeniu, inclusiv din străinătate, în 2014 s-a reuşit realizarea majorității
obiectivelor propuse, printre care debutul şi
activitatea cu succes a militarilor moldoveni
în misiunea KFOR, un test serios al maturităţii profesionale. Toate aceste indicii ne vorbesc
clar despre motivarea corectă a militarilor, dar
şi despre prestanţa lor pe măsură.
Ministrul Apărării Valeriu Troenco şi şeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei
Naţionale, generalul de brigadă Igor Gorgan,
au inspectat activităţile demarate la început de
an de instrucţie, declarîndu-se mulţumiţi de
acţiunile militarilor și de creșterea profesionalismului acestora. Aprecierile dau o notă de optimism în legătură cu noile obiective propuse şi
permit abordarea activităţilor din acest an prin
prisma reuşitelor din 2014.
Locotenent-colonel Ion Vulpe,
redactor-șef
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otrivit şefului Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naţionale, generalul de brigadă
Igor Gorgan, conducerea instituţiei militare a trasat
două obiective majore pentru anul curent — dezvoltarea capacităţilor de luptă a unităţilor militare, dar
şi păstrarea şi întreţinerea armamentului şi tehnicii
din dotare, proiect care a demarat cu succes în 2014.
Generalul de brigadă Gorgan a specificat că anul
de instrucţie militară 2015 a început cu desfăşurarea
şedinţelor teoretice şi antrenamentelor cu efectivul
în termen şi pe contract al Armatei Naţionale, în
conformitate cu planurile anuale de instruire.
Ministrul Apărării Valeriu Troenco şi comandantul Armatei Naţionale au inspectat activitatea
structurilor implicate în procesul de instruire, s-au
familiarizat cu condiţiile de desfăşurare a şedinţelor
practice şi au trasat misiunile din planurile curente
şi cele de perspectivă.
Valeriu Troenco a declarat că este mulţumit de
derularea activităţilor în care este implicat tot efectivul Armatei Naţionale în această perioadă. „Există succese mici, dar sigure, care denotă profesionalism şi atitudine conştiincioasă, iar pregătirea din
această perioadă este temelia succesului în aplicaţiile militare naţionale şi internaţionale”, a declarat
ministrul Apărării.
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Militarul trebuie să fie pregătit
să acţioneze oricînd eficient.

Cînd practica bate gramatica

R

înd pe rînd, uşile de la
dormitoarele companiei
1 se deschid, lovindu-se
de pereţi, lăsînd zeci de
studenţi militari, echipaţi
cu cască, sac de alarmă şi
porthartă, să se îmbulzească
lîngă camera de păstrare a
armamentului ca să-şi preia
armele şi să părăsească
în grabă cazarma. Rînd
pe rînd, studenţii anului
III ai Academiei Militare
îşi ajustează din mers
căciulile şi uniformele şi se
concentrează la comenzile
care sparg liniştea acelei
dimineţi „bacoviene”. Doar
Moş Crăciun, de pe imaginea
care a mai rămas pe sticla
uşii companiei, zîmbeşte
pe sub mustăţi, prevestind
nervi şi încordare la mijloc de
ianuarie.
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C

omenzile superiorilor se succed
rapid. Concentrarea a pus stăpînire pe chipurile unor comandanţi,
pentru că „aici nimeni nu se joacă de-a
războiul!”. Căpitanul Alexandru Ene,
împreună cu comandanţii de plutoane,
verifică pregătirea studenţilor. Ochii
severi ai căpitanului trec pe rînd la fiecare student militar. Orice eroare este
explicată, exact ca la instrucţie. „Militarul trebuie să fie pregătit să acţioneze
oricînd eficient”, afirmă comandantul
companiei 1.
Studentul Andrei Cîrlig este convins
că acţiunile sale vor fi apreciate cu note
înalte. De aceeaşi părere este și colega
sa, Cristina Colbasiuc, care susține că
rolul fiecărui militar e important într-o
acţiune reală de luptă. „Nu este o şedinţă
dificilă. Practica bate gramatica. E bine
să obţinem noi abilităţi pentru luptă prin
intermediul desfăşurării unor şedinţe
practice de acest fel”, opinează studenta.
După inspecţia desfăşurată pe platoul academiei, studenţii primesc comanda să-şi ocupe poziţia de luptă. Sergentul inferior Dimitrii Rîbac are misiunea
să împiedice pătrunderea inamicului în
subunitate, unde se păstrează patrimoniul militar. „Studenţii militari sînt antrenaţi, la fel, în apărarea terestră, aeriană şi protecţia NBC ( nucleară, biologică
şi chimică) a unităţii”, afirmă căpitanul
Ene. Studenţii acţionează cu stricteţe la
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indicaţiile superiorilor și „se manifestă
vigilent”, adaugă Ene.
Instrucţia se termină abia la sfîrşitul
zilei, dar studenţii nu par obosiţi, mai
degrabă entuziasmaţi. „Astăzi s-au desfăşurat şedinţe în scopul verificării pregătirii de luptă a întregului efectiv de studenţi militari. Pot să zic că s-au descurcat

bine, dar întotdeauna este loc de și mai
bine, de aceea vom continua şedinţele în
zilele următoare”, precizează, pe final,
comandantul interimar al batalionului,
maiorul Dorin Orghian.
Căpitan Inga Radvan

Studenţii militari sînt antrenaţi, la fel, în apărarea
terestră, aeriană şi protecţia NBC a unităţii, acţionează cu stricteţe la indicaţiile superiorilor și „se manifestă vigilent.
Căpitanul Alexandru Ene
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... pregătirea de luptă şi disciplina
militară sînt factorii principali pentru
anul de instrucţie 2015.

La Bălţi instruirea
are prioritate
Procesul pregătirii de luptă în noul an de instrucţie
a demarat cu succes în Brigada „Moldova”
Căşti de oţel, veste tactice, saci de merinde şi armele din
dotare ajustate perfect pe infanteriştii din nordul ţării, care
au început cu brio pregătirea de luptă în luna ianuarie curent.
Oricărui militar, mai cu siguranţă infanteristului îi revine misiunea şi obligaţia de a fi oricînd gata de acţiune în cazul declanşării
situaţiilor instabile în zona de responsabilitate.

P

otrivit acestei afirmaţii, un subiect de importanţă majoră, specific fiecărui debut
al anului de instrucţie, îl constituie însuşirea
procedeului tactic de alarmare a militarilor şi
subunităţilor. În acest context, pe parcursul
primei săptămîni a lunii ianuarie, s-au efectuat un şir de şedinţe teoretice şi practice cu
militarii în termen şi prin contract cu privire
la ridicarea graduală a capacităţii de luptă.
Ulterior, conform documentelor de directivă,
militarii genurilor de armă vor fi instruiţi în
cadrul procesului de pregătire a specialiştilor.
În acest context, efectivul în termen şi prin
contract, repartizaţi pe grupe de specialişti,
vor însuşi armamentul de infanterie şi artilerie, tehnica de luptă şi cea de transport militar, întrebuinţarea în luptă a echipamentelor
de comunicaţii şi informatică, a mijloacelor

Paralel cu pregătirea de luptă, în
brigadă mai continuă şi procesul
de recondiţionare şi restabilire a
tehnicii militare din dotarea subunităţilor.
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de geniu şi protecţie chimică etc. Instruirea
specialiştilor genurilor de armă are drept scop
acumularea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice de către militari, ca aceştia să poată acţiona cu succes în cadrul etapelor de coeziune şi închegare a subunităţilor, în
funcție de serviciul la care vor fi repartizaţi.
Militarii infanterişti vor studia, cu siguranţă, armamentul uşor şi greu de infanterie,
tipurile de muniţii, grenadele de mînă, aparatele de vedere pe timp de noapte. Genurile
de armă artilerie, antitanc şi antiaeriană vor
însuşi caracteristicile tactico-tehnice ale obuzierelor, tunurilor antitanc, sistemelor antiaeriene şi cele de lansare a rachetelor antitanc
dirijate. În cadrul procesului menţionat, conducătorii auto vor efectua şi conducerea maşinilor de luptă, şi a tehnicii militare de transport. Mai mult ca atît, vor studia şi cerinţele
necesare de întreţinere şi exploatare tehnică.
Paralel cu pregătirea de luptă, în brigadă
mai continuă şi procesul de recondiţionare şi
restabilire a tehnicii militare din dotarea subunităţilor. La această activitate este implicat
întregul corp de tehnicieni auto, care zi de
zi îşi demonstrează măiestria profesională,
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La începutul anului de instrucţie, 104 militari în termen
ai Brigăzii „Moldova”, a căror
perioadă de serviciu militar
s-a încheiat, au fost trecuţi în
rezerva Armatei Naţionale
şi cu solemnitate petrecuţi la
baştină. Graţie îndeplinirii
serviciului militar impecabil,
tinerii au fost şi remuneraţi de
către conducerea unităţii.

avînd reuşita unui număr considerabil de mijloace tehnice.
Atît procesul pregătirii de luptă, cît şi celelalte activităţi
logistice de asigurare, reparaţie şi întreţinere a armamentului şi tehnicii de luptă constituie un considerabil efort
uman direcţionat, la rîndul său, spre obţinerea succesului
în cadrul exerciţiilor militare la nivel de brigadă şi Armata
Naţională, la aplicaţii, exerciţii şi misiuni internaţionale la
care vor participa militarii noştri.
În anul de instrucţie 2015 nu sînt date uitării nici activităţile artistice şi cultural-educative. În scopul realizării unei
atmosfere favorabile şi a unui înalt moral în rîndul militarilor, în brigadă sînt planificate o serie de activităţi culturale.
Există şi o colaborare de excepţie cu administraţia publică
locală, prin organizarea frecventă a excursiilor la Muzeul
gloriei militare, dispus în centrul cultural-educativ al brigăzii, la Muzeul municipal de istorie, întîlniri dintre militarii
unităţii şi veteranii războiului de la Nistru, artişti şi actori
ai teatrului municipal, precum şi cu cetăţeni de onoare ai
municipiului Bălţi.
Recent efectivul brigăzii a luat parte la activitatea de comemorare a marelui poet şi clasic literar Mihai Eminescu,
cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la naştere. Militarii au
depus flori la bustul poetului de la Aleea Clasicilor Culturii
Naţionale din oraşul Bălţi.
La începutul anului de instrucţie, 104 militari în termen
ai Brigăzii „Moldova”, a căror perioadă de serviciu militar
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s-a încheiat, au fost trecuţi
în rezerva Armatei Naţionale
şi cu solemnitate petrecuţi la
baştină. Graţie îndeplinirii serviciului militar impecabil, tinerii au
fost menţionaţi de către conducerea
unităţii. O mare parte dintre militarii
trecuţi în rezervă au îndeplinit serviciul militar şi în calitate de pacificatori în
Forţele de Menţinere a Păcii ale Republicii
Moldova.
Subliniind faptul că pregătirea de luptă şi
disciplina militară sînt factorii principali pentru
anul de instrucţie 2015, în Brigada de infanterie,
dislocată la nordul republicii, se întreprind toate acţiunile ca militarii să atingă cu siguranţă nivelul de
instruire necesară.
Căpitan Vladislav BACIU
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Rachetiştii au dat startul
anului de instrucţie

O

dată cu începutul lui 2015, în toate unităţile militare a luat start
noul an de instrucţie – proces amplu, care prevede pregătirea complexă a militarilor în termen şi a celor prin contract din aspect multidimensional, nu doar din cel strict militar.
Din primele zile, militarii Regimentului de Rachete Antiaeriene au fost antrenaţi în şedinţe teoretice şi practice.
Potrivit conducerii unităţii, aceste măsuri
sînt întreprinse anual pentru pregătirea
forţelor şi mijloacelor pentru executarea
misiunilor ce le revin, pregătirea comandanţilor inferiori conform standardelor
moderne şi pregătirea profesională a
militarilor în domeniul lor de activitate.
Totodată, în primele zile ale fiecărui an
de instruire, şedinţele efectuate de către
militarii tuturor unităţilor militare au
drept scop ajustarea standardelor şi verificarea disponibilităţii de luptă la nivel
de subunităţi, unităţi şi armată. Procesul
de instruire este desfăşurat permanent,
consecutiv şi în progres. Pentru atingerea
dezideratelor propuse un rol important
îi revine pregătirii individuale a milita-
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rilor în termen şi prin contract, pregătirii comandamentelor şi statelor majore,
instruirii colective a forţelor şi instruirii
profesionale a militarilor prin contract.
Potrivit comandantului Regimentului de Rachete Antiaeriene, colonel Ion
Branişte, un accent deosebit se pune pe
pregătirea individuală a militarilor în
termen. Aceasta include şi instruirea de
specialitate, conform funcţiei deţinute.
„În cadrul regimentului, pe parcursul
pregătirii de specialitate, noi formăm
operatori la punctele de comandă, operatori la staţiile de radiolocaţie şi complexele de rachete antiaeriene, mecanici la
staţiile de transmisiuni şi staţiile electrice
diesel, conducători auto, precum şi specialişti în domeniul artileriei antiaeriene
şi terestre”, a menţionat comandantul regimentului.

Instruirea calitativă a efectivului
din subordine este unul dintre obiectivele primordiale pentru conducerea
Regimentului de Rachete Antiaeriene şi
această instruire nu întîrzie să dea roade. Spre exemplu, cel mai mare succes al
efectivului din 2014, pe care l-a menţionat colonelul Ion Branişte, a fost reparaţia mai multor piese de artilerie, a tehnicii militare şi efectuarea tragerilor de
luptă din armamentul restabilit în cadrul
exerciţiilor de la Centrul de Instruire
Bulboaca. La rîndul său, locţiitorul comandantului unităţii, locotenent-colonel
Veaceslav Bondari, a specificat cu mîndrie că toată tehnica menţionată a fost
restabilită de către militarii regimentului.
„Noi nu avem în cadrul regimentului militari, care să fie specializaţi nemijlocit în
reparaţia tehnicii militare.

Oastea Moldovei

Însă, datorită faptului că toţi militarii prin contract sînt bine instruiţi în
domeniile lor de activitate şi îşi cunosc
la perfecţie mijloacele de radiolocaţie,
tehnica militară şi aparatajul, cu care
lucrează zi de zi, am reuşit cu puterile
proprii să reparăm şi să aducem în stare
funcţională toată tehnica din dotare”, a
specificat locotenent-colonelul Veaceslav Bondari.
Militarii în termen, la fel, înregistrează succese la instruirea de specialitate,
conform funcţiilor deţinute. „În cazul în
care se anunţă semnalul alarmei de instrucţie, fiecare militar în termen se deplasează la locul de executare a serviciului. O parte din efectiv primeşte armele,
întăreşte paza statelor majore, punctelor
de comandă şi poziţiilor stabilite. Ceilalţi
militari sînt antrenaţi la tehnica de luptă,
mijloacele de radiolocaţie şi punctele de
comandă ale regimentului. Fiecare dintre
ei îşi cunoaşte bine poziţia şi funcţiile, pe
care trebuie să le execute. Este de menţionat faptul că ei îndeplinesc toate aceste măsuri fără indicaţii suplimentare: se
deplasează la tehnica de luptă, o cuplează
şi execută cercetarea spaţiului aerian. Informaţia de la staţiile de radiolocaţie este
transmisă la punctul de comandă al regimentului, unde este generalizată, actualizată şi raportată comandantului pentru
luarea deciziilor. Această sincronizare a
acţiunilor efectivului este rezultatul unei
instruiri calitative şi antrenamentelor
riguroase”, a adăugat locotenent-colonel
Veaceslav Bondari.
De fapt, această coeziune dintre militarii prin contract şi cei în termen are
loc zilnic în Regimentul de Rachete Antiaeriene. Specificul unităţii militare presupune aflarea efectivului pe poziţii şi
cercetarea spaţiului aerian 24 de ore din
24, de aceea militarii aplică în practică
cunoştinţele obţinute la şedinţe în fiecare
zi a serviciului militar, şi nu doar în timpul antrenamentelor şi aplicaţiilor, iar instruirea calitativă a militarilor are un rol
crucial pentru funcţionalitatea întregului
sistem de apărare antiaeriană.
Anul întreg activitatea rachetiştilor
este ferită de privirile curioase ale oamenilor, dar de două ori pe an, la finalizarea
fiecărui ciclu de instruire, „cercetătorii
cerului” se îndreaptă spre poligoane,
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unde îşi demonstrează forţa. „Fiecare
militar are satisfacţia rezultatului, cînd
îndeplineşte sarcina sa de bază, aplicînd
cunoştinţele sale la maximum. Militarii
noştri aşteaptă cu nerăbdare posibilitatea
de a se autoevalua şi de a primi o notă de
la colegii şi comandanţii lor în poligoanele Armatei Naţionale”, a concluzionat

comandantul regimentului, colonelul Ion
Branişte.
Nouă ne rămîne doar să le urăm rachetiştilor ca dezideratele propuse pentru
2015, la finele anului, să coincidă sută la
sută cu şirul obiectivelor îndeplinite!
Locotenent Dmitrii VOSIMERIC

Fiecare militar are satisfacţia rezultatului,
cînd îndeplineşte sarcina sa de bază, aplicînd
cunoştinţele sale la maximum.
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Plus 2160 de ore
de misiune în Kosovo
Mandatul contingentului de pacificatori moldoveni
din misiunea KFOR s-a prelungit cu trei luni

La

solicitarea colegilor italieni
din cadrul Grupării de Forţe
Multinaţionale West, mandatul celui de-al doilea contingent detaşat
de Armata Naţională în misiunea de
menţinere a păcii din regiunea Kosovo s-a prelungit pînă la nouă luni.
Acest lucru va face posibilă sincronizarea schimbului de contingente în regiune.„La biroul ofiţerului
de legătură al Republicii Moldova
care se află la Comandamentul
Suprem al Puterilor Aliate din Europa a parvenit solicitarea colegi-
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lor italieni de a prelungi mandatul
contingentului moldovenesc care
actualmente îndeplineşte misiuni
de menţinere a păcii în Kosovo. Ministerul Apărării a dat curs acestei
solicitări, luînd decizia de a prelungi mandatul celor 40 de militari
moldoveni care se află în regiune
pentru sincronizarea schimbului de
contingente şi pentru o conlucrare
eficientă între acestea”, declară
colonelul Iurii Bruma, comandant
interimar, Comandamentul Forţe
Terestre.

Oastea Moldovei

Ce

înseamnă pentru militarii moldoveni din Kosovo această decizie? „Încă trei luni de responsabilitate,
de patrule, de cooperare cu colegii din
alte state şi de experienţă internaţională”, afirmă comandantul contingentului
moldovenesc în KFOR, locotenent-colonelul Boris Macovei. „Noutatea am
primit-o milităreşte, pentru că sîntem
militari şi trebuie să îndeplinim ordinele, dar şi pentru că acest lucru înseamnă
acumulare de experienţă internaţională
care poate fi aplicată în ţară”, adaugă locotenent-colonelul Macovei.
Pentru căpitanul Alexandru Baban, comandant pluton infanterie, aflat
la prima misiune externă, experienţa
de aici este o adevărată lecţie de viaţă,
„plină de încercări”. De felul cum fiecare
membru al plutonului pe care îl conduce
îşi îndeplineşte obligaţiile depinde succesul misiunii. „Dacă fiecare militar îşi
îndeplineşte misiunea bine, ea va avea
succes. În acelaşi timp, trebuie să te bazezi pe tine însuţi, să evaluezi bine riscurile posibile şi să întreprinzi acţiuni
corecte. Toate acestea împreună ne-au
ajutat să trecem cu brio testul „Kosovo”
în primele patru luni de misiune”, menţionează comandantul de pluton.
Ultima patrulă mobilă, pe care a
executat-o plutonul căpitanului Baban,
pe o distanţă de aproximativ 260 km, a
fost de monitorizare a situaţiei în aria
de operaţie. „A fost o patrulă fără incidente, dar dificilă din cauza drumurilor
avariate. Căpitanul Baban menţionează
că înainte de orice ieşire din baza militară, unde este dislocat batalionul multinaţional de manevră, MNBG-W, din
care face parte plutonul Armatei Naţionale, patrulele se planifică minuţios şi
se instructează practic. „În sectorul de
nord al regiunii, în localitatea Mitrovica,
populată atît de serbi, cît şi de albanezi,
situaţia este puţin mai tensionată. Dar
nu pot să zic că patrulele în această zonă
ne dau mare bătaie de cap”, apreciază
protagonistul nostru. Pe lîngă patrule,
militarii moldoveni, alături de colegii lor
din alte state, execută serviciul de pază
al bazei militare Camp Vilaggio Italia,
dislocată în localitatea Pech, care, se ştie
bine, este unul nu mai puţin dificil decît
alte misiuni din aria de operaţie.
Pentru majoritatea pacificatorilor
moldoveni, aflaţi în misiunea din Kosovo, timpul zboară repede. Este altfel însă
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pentru cei de acasă. Olga Smîntîna, soţia plutonierului major Vitalie Smîntîna,
mi-a zis că dorul de soţ este din ce în ce
mai mare. „Am fi vrut să fie alături de
noi, el însă are o datorie de îndeplinit”,
povesteşte protagonista noastră, cu licăr
în ochi. „Dar sutele de kilometri dintre
noi nu ne despart de tot. În fiecare seară,
împreună cu fiul nostru Alexandru, vorbim pe Skype, ne sfătuim şi ne încurajăm
reciproc. Pentru că aşa trebuie să facă fiecare soţie de militar, să-şi susţină soţul în
orice circumstanţe şi oricît de greu ne-ar
fi nouă înşine”, declară Olga Smîntîna.
Militarii aflaţi departe de casă au
executat patrule inclusiv în timpul sărbătorilor de iarnă. „Din păcate, nu este
primul revelion cînd nu am fost alături
de familia mea. Cel puţin mă bucur că
am parte de susţinerea şi înţelegerea soţiei mele. Uneori trebuie să şi jertfeşti
unele lucruri, este şi o vorbă: „Ca să se
odihnească ceilalţi, trebuie să muncească cineva”. Pe de altă parte, familia mea
sînt şi camarazii mei şi împreună am încercat să „gustăm” puţin din magia sărbătorilor de iarnă”, declară plutonierul
Nicolae Şved, cu o pregătire de pacificator de peste şapte ani.
În cadrul plutonului de infanterie
moldovenesc, plutonierul Şved deţine
funcţia de operator radio, ceea ce înseamnă că se ocupă cu asigurarea unei
bune legături radio cu eşalonul superior al misiunii, primirea şi transmiterea
rapidă a informaţiilor, dar şi instruirea

forţelor KFOR privind instalarea sistemelor de operare în aria de operaţie.
„Actualmente, conducerea misiunii
KFOR apreciază situaţia în regiune ca
fiind stabilă. Uneori, în localităţile de
nord, au loc tentative de destabilizare a
ordinii publice, dar care sînt monitorizate de forţele internaţionale de menţinere a păcii. Contingentul Republicii
Moldova se bucură de apreciere din
partea conducerii sectorului de vest al
regiunii pentru buna pregătire a pacificatorilor noştri”, transmite, din Kosovo,
comandantul contingentului detaşat de
Republica Moldova în operaţiunea de
menţinere a păcii.
Din ultimele relatări, am aflat că
grupa de genişti, detaşată de armata
Moldovei în Kosovo, este şi în continuare implicată în procesul de cercetare a
terenului destinat construcţiei unei piste
de aterizare de rezervă, în regiune. Geniştii au depistat pe şantier 6 proiectile
de calibru mic şi un focos. Specialiştii
moldoveni vor fi solicitaţi frecvent pe
parcursul lucrărilor de construcţie a pistei, efectuate de către un grup de elveţieni. Tot la sfîrşitul anului 2014, grupa de
genişti ai Armatei Naţionale au executat
misiuni de cercetare, identificare şi distrugere a obiectelor explozive în partea
de sud a regiunii, pe un perimetru de
circa 3 ha, din cele 12 ha planificate.
Căpitan Inga Radvan
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pregătire asiduă cu accent pe misiunea KFOR

P

regătirea de luptă este una dintre direcţiile de bază, asupra căreia
se lucrează în fiecare dintre unităţile militare ale Armatei Naţionale.
Nu este o excepţie în acest sens nici Batalionul 22 de menţinere a păcii.
Ponderea acestui obiectiv sporeşte dacă menționăm și priorităţile pe
care le trasează comandamentul. Cu atît mai mult că fiecare militar al
unităţii aspiră să facă parte dintre cei care vor fi selectaţi pentru operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii.
În opinia plutonierului major Igor
Severin, participant în operaţiunea
umanitară post-conflict din Irak, experienţa din misiune avea să fie cea care
să-l marcheze, să-l facă mai profesionist,
dar şi să-l determine să privească viața
cu alţi ochi. Căci unde poţi aprecia mai
mult valoarea păcii decît într-un loc
unde ea este şubredă, iar dacă îţi aduci și
contribuţia la fortificarea acesteia, ai un
sentiment deosibit.
Conform locotenentului major Valentin Dvornic, şi el participant la operaţiunea umanitară post-conflict din Irak,
experienţa din acest punct fierbinte l-a
ajutat să evalueze importanţa procesului
pregătirii de luptă din unitate. „Într-o
zonă de operaţiuni reale chiar fiecare
detaliu contează. Un bun militar trebuie
să cunoască orice lucru, aparent ceva nesemnificativ poate conta în ecuaţia reuşitei”, subliniază locotenent major Dvornic.
De altfel, despre importanţa detaliilor menţiona şi maior Ianăc Deli, comandant interimar al Batalionului 22
de menţinere a păcii şi fost observator
militar ONU în Sudanul de Sud. Conşti-
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entizarea faptului că fiecare militar este
parte din echipă, acolo unde fiecare îşi
are funcţia sa specifică, asemeni unui
organism uman, este cheia succesului
oricărei operaţiuni.
Anul 2015 a demarat în Batalionul
22 de menţinere a păcii ca şi în alte unităţi militare ale Armatei Naţionale cu
ridicarea graduală pe treptele capacităţii
de luptă. Şi chiar dacă comandamentul
unităţii e autocritic şi nu riscă să-şi aprecieze subalternii cu nota maximă, oricum constată cu satisfacţie că unitatea e
aptă de îndeplinirea misiunilor, indiferent de complexitate sau alte dificultăţi.
Şi asta se datorează pregătirii zilnice şi
eforturilor pe care le depune orice militar în parte. Pregătirea pe care o are fiecare dintre titularii unităţii este demonstrată şi de aprecierile primite din partea
experţilor internaţionali.
Şi dacă nu demult unitatea a fost evaluată pozitiv privind gradul pregătirii de
luptă, o nouă etapă începe de curînd în
pregătirea individuală a specialiştilor. Maiorul Deli specifică că, în cazul militarilor
care au unele lacune în pregătirea lor in-

dividuală, se lucrează asupra lichidării respectivelor şi pentru a se putea afirma cu
mîndrie că toţi sînt militari de nota „10”.
Comandantul mai menţionează:
contingentul militar detaşat în Kosovo
şi-a intensificat patrulările pe timp de
noapte şi misiunile de recunoaştere. Dificultatea misiunilor nu-i sperie deloc,
dimpotrivă îi mobilizează şi îi face mai
încrezuţi în forţele proprii. Pregătirea
din unitate le permite să îndeplinească
acest gen de misiuni, iar experienţa lor
va fi de un real folos pentru cei ce urmează să participe într-o altă misiune.
De altfel, focusul principal în cadrul
pregătirii de luptă al unităţii e axat pe
compania ce urmează a fi reevaluată conform Conceptului Capabilităţii Operaţionale. Şi chiar dacă mulţi dintre militarii
subunităţii au trecut acest test anterior,
oricum lucrează intens asupra pregătiri
proprii, dar îşi ajută şi colegii nou-veniţi.
Ar fi posibil ca într-un viitor apropiat
ei să fie cei care vor lua locul actualului
contingent militar al Armatei Naţionale,
antrenat în misiunea KFOR.
Maior Sergiu LECA

Oastea Moldovei

Cariera militară devine atractivă
printre tinerii din oraşul Ungheni
Zeci de tineri solicită Divizionul de artilerie din Ungheni, în speranţa obţinerii
unui loc de muncă în sistemul militar
De la începutul lunii octombrie, anul
trecut, susţinem circa 25 de interviuri săptămînal cu tineri care doresc
să se angajeze în unitate la funcţiile de conducători auto, servanți și
ochitori”, comunică şeful Serviciului
personal al Divizionului de artilerie,
căpitanul Dumitru Gorceag.
Candidaţii sînt acceptaţi dacă îndeplinesc toate condițiile
de angajare şi fac faţă cu succes perioadei de instrucţie/formare
profesională, exigenţelor impuse de exercitarea primei funcţii
şi solicitărilor mediului militar, în general. Candidaţii primesc
consiliere în unitate, dar şi la Centrul Militar Teritorial.
Pînă acum, douăzeci de tineri au îndeplinit criteriile de recrutare pentru profesia militară, iar şaptesprezece dintre aceştia deja s-au încadrat în funcţiile pentru care au optat. Potrivit
aceleiaşi surse, majoritatea candidaţilor sînt ex-militari în termen sau din alte structuri de forţă din ţară.
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Tinerii care vor să urmeze cariera militară, dar nu au absolvit cursurile Catedrei Militare şi nu au îndeplinit serviciul militar în termen, sînt supuşi unor testări de 55 de zile, în unitate.
„Actualment, oferta divizionului rămîne destul de mare,
astfel ca să acoperim toate funcţiile vacante ce vizează pregătirea de luptă a unităţii”, zice comandantul artileriştilor de la
Ungheni, colonelul Sergiu Railean.
Informaţia privind formarea şi exercitarea profesiei militare în Divizionul de artilerie se poate obţine la sediul biroului de
informare-recrutare din Ungheni, prin intermediul mijloacelor
de comunicare în masă (de exemplu, ziarul „Expresul de Ungheni”), precum şi prin participarea la activităţi de promovare
a profesiei militare în mediul civil şi militar. „Postăm anunţuri
de angajare în sistemul militar în primăriile satelor din vecinătate, în instituţiile de învăţămînt, locuri publice etc. Impactul
este mare, lista candidaţilor este lungă, iar majoritatea tinerilor
îndeplinesc condiţiile de angajare în serviciul militar pe bază
de contract”, concluzionează colonelul Railean.
Căpitan Inga Radvan
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erviciul e-Transformare a fost fondat ca structură în cadrul aparatului central cu misiunea de a asigura
sincronizarea politicilor şi strategiilor
din domeniul apărării cu programul
de modernizare tehnologică a guvernării. Scopul acestuia constă în realizarea eficientă a sarcinilor şi obiectivelor Ministerului Apărării, creşterea
performanţei sale operaţionale şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor. Astfel, acest serviciu se angajează
să îmbunătăţească pînă în anul 2020
actul de guvernare, folosind eficient
şi spre binele cetăţeanului tehnologiile
informaţionale.

Angajaţii Serviciului e-Transformare al
Ministerului Apărării şi-au propus să înceapă
anul 2015, demarînd proiecte cu caracter
aplicativ, care au menirea să faciliteze
activitatea unor structuri militare.
Tehnologiile informaţionale (TI)
tind să îmbunătăţească procesul de
conducere, transferînd unele acţiuni
clasice în spaţiul virtual. Aplicarea TI
permite să fie găsită în timp de cîteva
secunde informaţia solicitată de către
beneficiar, fără bătăi de cap, bani cheltuiţi nejustificat şi timp irosit. Iată de
ce informaţia oferită prin intermediul
TI este una operativă şi calitativă.
Pentru orice consumator de rînd
e important de ştiut că TI pot face ca
procesul de guvernare să fie mai aproape de oameni. Serviciile oferite de siteurile web au devenit din ce în ce mai
diverse. O persoană poate să obţină un

O persoană poate să obţină un cazier judiciar de
pe internet, poate să prezinte declaraţiile fiscale
online, poate să-şi achite facturile la distanţă şi
alte operaţii, fără să stea la coadă ori să se supună
birocraţiei tipice instituţiilor de stat.
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cazier judiciar de pe internet, poate să
prezinte declaraţiile fiscale online, poate să-şi achite facturile la distanţă şi alte
operaţii, fără să stea la coadă ori să se
supună birocraţiei tipice instituţiilor de
stat. Cine nu şi-ar dori să obţină informaţii cu referire la livretul militar sau
adeverinţa de recrut, fiind deservit cît
mai operativ, comod şi eficient?! Iată la
asemenea proiecte se munceşte în Armata Naţională de ceva timp încoace.
Din spusele locotenent-colonelului
Alexandru Buruc, şef Serviciu e-Transformare, începînd cu anul 2012, armata şi-a ajustat activitatea la cerinţele şi
iniţiativele Guvernului, demarînd noul
an fără restanţe pe acest segment.
„Dacă discutăm eficienţa serviciului pe care îl administrez, pînă în prezent, s-a reuşit alinierea Ministerului
Apărării la platformele guvernamentale comune precum www.cariere.gov.
md, www.particip.gov.md, www.date.
gov.md, www.servicii.gov.md. Prin

Oastea Moldovei

Cei de la e-Transformare pot bifa pe lista reuşitelor
migrarea platformei învăţămînt, distribuit la distanţă
pe platforma guvernamentală MCloud, cît şi conlucrarea cu Centrul de Guvernare Electronică privind
pilotarea şi implementarea principiului de staţii de
lucru virtuale VDI (virtual desktop infrastructure) în
cadrul Academiei Militare „Alexandru cel Bun”.

urmare, doar pe www.date.gov.md au
fost postate 14 seturi de date. Şi anume, date statistice despre campaniile
de recrutare a tinerilor în Forţele Armate, repartizarea bugetului Armatei
Naţionale sau serviciile prestate contra
plată de către instituţiile Ministerului
Apărării şi altele”, declară Alexandru
Buruc, ofiţerul care s-a dedicat elaborării politicilor şi strategiilor prin care
TI să fie puse în serviciul dezvoltării.
Cei de la e-Transformare pot bifa
pe lista reuşitelor migrarea platformei
învăţămînt, distribuit la distanţă pe
platforma guvernamentală MCloud,
cît şi conlucrarea cu Centrul de Guvernare Electronică privind pilotarea
şi implementarea principiului de staţii
de lucru virtuale VDI (virtual desktop
infrastructure) în cadrul Academiei
Militare „Alexandru cel Bun”. Astăzi
sînt conectate 13 terminale VDI şi 52
de staţii de lucru personale ale studenţilor şi cadrului didactic. Implementarea staţiilor de lucru virtuale are la
bază aşa-numitul principiu de „bring
your own device”, adică utilizarea mijloacelor proprii şi conexiunea acestora
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la infrastructura existentă deja în cadrul instituţiei.
Salariaţii serviciului e-Transformare şi-au focusat activitatea în 2014 pe
elaborarea unui soft privind evidenţa
electronică a recruţilor, soluţie soft pe
care doresc să o extindă prin crearea
modulelor de evidenţă a militarilor, a
funcţionarilor şi a resurselor materiale.
Potrivit specialiştilor din domeniu, soluţia soft cu module integrate va soluţiona evidenţa electronică a resurselor
materiale şi umane atît pentru evidenţa
curentă, cît şi pentru evidenţa resurselor de mobilizare; va înlătura cazurile
de corupţie din cadrul Centrelor Administrativ Militare (Secţiilor Administrativ Militare); va fi redus timpul
de prelucrare a informaţiei; va institui
aşa-numitul principiu de „ghişeu unic”
în cadrul Centrelor Militare Teritoriale
(Secţiilor Administrativ Militare); şi va
ridica gradul de transparenţă a instituţiei prin utilizarea interfeţelor web.
Sistemul informaţional automatizat
privind evidenţa electronică a recruţilor se testează actualmente în cadrul
Centrului de Gestionare a Resurselor
de Mobilizare, precum şi în cadrul
Centrului Militar Municipal Chişinău.
De asemenea, pe parcursul anului
2014, Serviciul e-Transformare a răspuns pozitiv iniţiativei venite din partea
Ministerului Sănătăţii de a implementa
şi de a testa în viitorul cel mai apropiat sistemul informaţional automatizat
„Asistenţa Medicală Primară” în cadrul
Centrului Consultativ Diagnostic.
Mai nou, în perioada 2014-2015,
Ministerul Apărării beneficiază de
asistenţa experţilor străini în elaborarea unei foi de parcurs (concepţii) privind securitatea cibernetică în cadrul
proiectului finanţat de către Estonia,

cu denumirea de „National cyber security capacity building in Moldova”.
În perspectiva următorilor ani,
Serviciul e-Transformare planifică
dezvoltarea proiectelor menţionate
anterior. În plus, se prevede integrarea sistemelor informaţionale din
cadrul Armatei Naţionale cu alte sisteme informaţionale la nivel naţional.
Aici vorbim despre implementarea
iniţiativei guvernului privind cadrul
de interoperabilitate, utilizarea serviciului electronic guvernamental de
jurnalizare MLog, a serviciului de
autentificare şi control al accesului
MPass şi a serviciului guvernamental
de plăţi electronice MPay etc. La fel,
primordială rămîne a fi continuarea
promovării principiului unui guvern
deschis, elaborarea a trei seturi de
date noi cu postarea acestora pe platformele guvernamentale.
Conform analizelor efectuate pentru Ministerul Apărării, în scopul proceselor de evidenţă şi gestionare este
necesară elaborarea sistemelor informaţionale automatizate de evidenţă
(trecerea registrelor de evidenţă tradiţionale la o soluţie soft automatizată).
Specialiştii de la e-Transformare
depun toate eforturile pentru a elabora
şi implementa sisteme informaţionale
automatizate, cu o mare accesibilitate
şi disponibilitate, precum şi un nivel
înalt de siguranţă. Iar pentru asta au
nevoie de timp, buget alocat şi specialişti în elaborarea şi gestionarea bazelor de date. Ideea este că aplicaţiile care
operează cu fluxul de informaţii trebuie să fie cît mai sigure, reducîndu-se
astfel riscurile de pierdere, sustragere
sau modificare a respectivelor date.
Locotenent major
Natalia ANDRONACHI

19

„Avem multe scenarii şi piese pe care
am putea să le jucăm pe scena armatei!”
Interviu cu actorul Teatrului „Satiricus I. L. Caragiale” Valentin Delinschi

- Cînd şi unde a făcut armata
actorul Valentin Delinschi?
- Era anul 1985. Absolvisem Academia de Artă Teatrală „B. Şciukin” de la
Moscova şi de la Chişinău, unde trebuia
să jucăm spectacolele de diplomă, am
fost rechemaţi la Moscova, ca de acolo să
fim trimişi la armată. Unii au reuşit să-şi
schimbe viza de domiciliu de la Moscova
la Chişinău. Aş fi avut o altă soartă dacă
plecam la armată în regiunea Vladimir,
pentru că acolo îi luau pe cei care făceau
şcoală teatrală. Dar, trebuie să recunosc,
am avut norocul să nimeresc în Saratov,
la rachete strategice. Dacă mergeam la
armată puţin mai înainte, nimeream pe
vremurile lui Leonid Brejnev, dar am
venit după perestroikă, cînd era Mihail
Gorbaciov la putere şi totul era foarte
strict, era o regulă nemaipomenită în
armată. Nu îmi pare rău, pentru că am
făcut o şcoală a vieţii bună. Am nimerit în cea mai bună grupă din „sistemul
rachetar” al căpitanului Troinin. Eu însumi aveam o pregătire bună pentru
armată, pentru că făceam sport. Eram
candidat de maestru în sport la biatlon
şi mai eram apt de multe exerciţii la bara
fixă şi paralele, aşa că m-a şi întrebat
ofiţerul care era responsabil de educaţia
fizică dacă eram maestru în sport.
- Care amintiri prevalează
acum despre acei ani?
- În cea mai mare parte, am amintiri frumoase despre anii de cătănie. Îmi
amintesc aşa un caz, era un ostaş, pe
nume Buloicic. Mătura el în faţa cazărmii şi hop! comandantul, care avea un
umor mare. Comandantul trece pe lîngă
el şi-i zice: „Zdrastvui, Buloicic”. La care
acela răspunde: „Zdrasti” şi mătură mai
departe. Ce se mai făcea! Extraordinar!
(zîmbeşte). Sigur că mulţi dintre cei
care veneau la armată nu prea cunoşteau
gradele militare. Dacă vedeau două stele mari (gradul „locotenent-colonel” –
nota red.), ziceau: „Tovarişci dva maio-
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Nu îmi pare rău, pentru că am făcut o şcoală a
vieţii bună. Am nimerit în cea mai bună grupă
din „sistemul rachetar” al căpitanului Troinin.

ra”. Au fost multe poante din astea. Era
foarte strict cînd mergeam în serviciu,
pentru că trebuie să păzeşti o rachetă şi,
cînd ţi se închidea capacul, care cîntărea
vreo 50 de tone, printr-un cod oarecare
şi şedeai închis o săptămînă!.. Dar era
interesant, aveam şi timp să citim.
- Era vorba de cărţi de specialitate?
- Citeam diferite cărţi. Mergeam la
bibliotecă şi luam cărţi de versuri, romane. Dar trebuia să fii foarte atent, pentru
că acolo te verifica dacă nu dormi la post,

se aprindea un becuşor aşa că nici nu îl
auzeai. Dacă în decurs de trei secunde
nu apăsai butonul să-l stingi (procedura
se repeta de cinci ori), aveai probleme
serioase.
- Nu vi s-au întîmplat cazuri din
acestea?
- Nu.
- Aţi lăsat vreo domniţă plîngînd
acasă cînd aţi plecat la armată?
- Da, dar eu eram un băiat căruia îi
plăcea libertatea. Şi cînd am venit din
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armată, tot îmi plăcea libertatea. A fost o
domnişoară care îmi scria scrisori. I-am
răspuns o dată, ulterior nu i-am mai răspuns. Mai mult ţineam corespondenţa
cu o colegă de curs, Elena Babii, care
îmi scria toate noutăţile.
- Regretaţi că locul cătăniei a
fost Saratov şi nu Vladimir?
- Nu regret, deoarece eram antrenaţi foarte mult: șase km cu măştile
antigaz, echipaţi complet, pe ierni
foarte friguroase şi veri foarte călduroase. Eu nu am făcut doi ani de armată. Mie mi-a mers că plecînd la armată
aproape de septembrie, mă socoteam
ca venit în primăvară. Deci, am făcut
armata un an şi vreo trei luni. Pe cînd
băieţii care s-au întors la Chişinău,
crezînd că aici o să-i apere de armată,
au făcut doi ani şi ceva. M-am antrenat
foarte mult în armată. Cînd plecasem
la Moscova, eram foarte mic de statură. La depunerea actelor de admitere
la şcoala teatrală, fetele mi-au spus că
acolo se înmatriculează la studii după
zece clase, nu după cinci. Cînd am revenit de la armată, colegii nu mă recunoşteau. Eram bărbat adevărat!
- Aţi jucat teatru în armată?
- La palatul armatei, într-un program de concert, am jucat o scenetă cu
soţia unui ofiţer de la noi. În rest, cîntam
în corul diviziei, pentru că aveam voce
puternică. Apoi mi-a slăbit vocea din cauza unei operaţii.
- Dar după anii ’90, aţi jucat
pentru militari?
- Pînă în ziua de azi în repertoriu
avem scenete de Constantin Bacalbaşa,
unde e vorba de armată. Împreună cu
colegii Viorel Cornescu, Ion Grosu jucăm pentru armată. Spectacolul „Ţara
asta a uitat de noi”, de Constantin Cheianu, se joacă pînă în ziua de azi. E vorba
de conflictul de la Nistru. E un spectacol
nemaipomenit care se joacă la oraş. Dar
am eu un rol aşa, mai negativ acolo.
- Aţi debutat la Teatrul „Evghenii Vahtangov”?
- Am jucat la Teatrul „Vahtangov”
fiind student la anul II deja. Eram selectaţi pentru un şir de spectacole la
„Vahtangov”. Patru actori de-ai noştri
am avut mare noroc să jucăm chiar mai
multe spectacole pentru acest teatru.
Am jucat în două poveşti, în spectaco-
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lul „Front”, în „Anna Karenina” şi altele.
Am fost angajaţi în vreo şase spectacole.
La Teatrul Armatei din Moscova, unde
regizor-şef era Ion Ungureanu, care şi ne
preda la curs, era o scenă imensă. Prin
acea „scenă-stadion” au trecut tancurile,
într-un spectacol montat prin anii ’60.
Putea să treacă şi cavaleria pe acolo. În
ziua de 10 februarie 1983, cînd am împlinit exact 20 de ani, am jucat în scena
Teatrului „Bolşoi”, în „Omul cu armă”.
Noi cine eram? Nişte ostaşi care, pur şi
simplu, mergeam în marş, dar însuşi
faptul că în ziua mea de naştere eram pe
scena Teatrului „Bolşoi” este o amintire
foarte frumoasă.
- Ce a împiedicat dezvoltarea
unui teatru al armatei în Republica
Moldova?
- Nu ştiu din ce cauză nu a prins
această idee. Pentru că noi avem Casa
Armatei care are un potenţial şi o scenă extraordinare. Încercase, mi se pare,
Victor Ignat să facă, dar aşa şi nu a mai
dus ideea pînă la capăt. Atîţia studenţi
care absolvesc actoria nu ştiu cu ce se
ocupă! S-ar putea să se găsească un regizor care să selecteze nişte studenţi sau
armata să ia o trupă special pentru Casa
Armatei. Nu cred că armata nu ar găsi
bani să plătească, de exemplu, un curs
de actori care se întorc şi fac teatrul armatei. Pentru că noi avem multe scenarii
şi piese pe care am putea să le jucăm pe
scena armatei.
- Dacă nu vă făceaţi actor, ce
drum aţi fi urmat?
- Pădurar. Îmi place pădurea. Eu, în

genere, sînt un om căruia îi place natura
foarte tare, poate de aceea că, începînd
de la cinci ani, mergeam în tabăra pionerească, în inima pădurii de la Zloţi, la
Cimişlia. Fiind student la Moscova, cînd
veneam acasă, mă duceam şi lucram în
tabără o lună-două, atît de mult mi-a
plăcut. Dar probabil şi pentru că asta
îmi este în sînge. Pentru că în afară de
actor sînt şi textier. Scriu versuri pentru
Anatol Mîrzenco, Ion Raţă, Olga Ciolacu. Pregătesc echipă pentru TVC. Am
avut marele noroc să lucrez cu Gheorghe Urschi vreo zece ani şi, împreună cu
Gheorghe Pîrlea, mergeam cu concerte
prin ţară. De acolo cred că mi se trage
pasiunea de a face umor, de a scrie umor
şi de a juca umor. Să-i dea Dumnezeu
sănătate lui Gheorghe Urschi, de la care
am luat multe, pe lîngă cele învăţate la
Moscova.
- Aveţi un mesaj pentru militarii
Armatei Naţionale?
- Eu aş vrea să fac un spectacol din
mai multe bucăţi despre armată. Noi
avem deja vreo două-trei şi aş dori multă sănătate băieţilor care se află la datorie
acum şi poate mai realizăm ceva. Şi aş
vrea, într-adevăr, să mergem cu spectacole despre armată, în unităţile militare
din ţară. De ce să nu o facem? Lumea
urmărește numai politică şi trebuie un
picuşor să ne mai întoarcem la artă. Noi
am putea să mergem în unităţile militare
cu diverse programe.
- Asta e o promisiune?
- Da.
Căpitan Inga Radvan
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Preoții militari vor fi cei care vor contribui
ca militarii să primească atît învățătura,
dar și modul de viață pe care îl promovează ortodoxia.

Educaţia moral-spirituală
a efectivului
În ajunul sărbătorii de Bobotează, corespondentul „OM”
a întreținut un dialog cu preotul Corneliu Dobrogeanu,
șeful Departamentului Mitropolitan, în conlucrare cu
Ministerul Apărării și Ministerul Justiției (Departamentul
instituții penitenciare) vizavi de asistența spirituală
acordată militarilor, cît și despre semnificația religioasă a
acestei sărbători.
– Care au fost direcțiile prioritare
ale colaborării Ministerului Apărării
și Bisericii Ortodoxă din Moldova pe
parcursul anului trecut?
– În această perioadă a continuat
colaborarea cu preoții militari, în baza
acordului semnat între Ministerul Apărării și Biserica Ortodoxă din Moldova.
Trebuie să remarcăm o evoluție constantă, iar caracterul lucrului nu este unul
facultativ, opțional, ci unul frecvent.
Preoții militari și-au desfășurat activitatea în paraclisele militare. Ultimul paraclis a fost deschis în luna decembrie,
anul trecut, în tabăra militară nr.142.
În aceste paraclise avem posibilitatea
de a face toate serviciile divine, inclusiv Sfînta Liturghie. Cred că activitatea
desfășurată de preoții militari a avut un
impact pozitiv, iar ministrul Apărării
chiar a remarcat o scădere a procentajului relațiilor neregulamentare în rîndul
militarilor. Activitatea noastră s-a axat
mai mult pe asistența spirituală, familiarizarea cu valorile bisericii ortodoxe.
Anul trecut s-au făcut pași concreți
în conlucrarea preoților militari cu
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psihologii care activează în unitățile
militare ale Armatei Naționale, cît și în
Departamentul instituții penitenciare.
Bazele acestei colaborări au fost puse
în cadrul unei întruniri desfășurate la
Ministerul Apărării la finele lui 2013.
S-a făcut un schimb de opinii, ne-am
împărtășit experiența și ne-am exprimat
viziunile asupra diferitelor probleme. Aș
menționa că astfel noi ne-am unit eforturile ca starea psihologică, cît și starea
moral-spirituală să fie sănătoase, benefice, pentru a servi interesele statului și a
promova valorile morale ale bisericii ortodoxe în mediul militar. O altă realizare
semnificativă pentru anul precedent ar
fi editarea unei cărți de rugăciuni pentru
necesitățile ostașului. Avem deschise și
mici biblioteci cu literatură religioasă.
– V-ați referit la conlucrarea
preoților cu psihologii militari, iar preotul într-un fel tot este un psiholog.
–Noi avem tangențe cu psihologii,
dar avem şi lucrarea noastră care este
una deosebită, fiindcă biserica, prin
excelență, e o instituție, al cărei cap este
Iisus Hristos și ea a fost răscumpărată cu

sîngele său. Pentru noi contează foarte
mult starea moral-spirituală în sînul bisericii și tratamentul aplicat de noi ține
de administrarea tainelor bisericii ce-și
au amprenta în viața creștinilor care doresc să aibă o plinătate spirituală.
Noi și psihologii urmărim, în fond,
aceleași scopuri. Vorbim despre o terapie spirituală în care combatem neajunsurile. Să facem o paralelă între termenii
cu care operează psihologii și preoții militari. Ei folosesc noțiunea de „depresie”,
noi îi spunem „disperare”, pe care biserica o tratează prin post și rugăciune. Calea noastră ține de administrarea tainei
spovedaniei, iar persoana căreia i-a fost
administrată această taină este un om
nou din punct de vedere duhovnicesc.
Persoana discutînd despre problema sa
cu psihologul doar vede o ieșire, dar nu
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are acea iertare de păcate. Ne pare bine
că psihologii îndeamnă militarul care
are o problemă să se adreseze la biserică
și să asculte și sfatul preotului, primind
și o reabilitare moral-spirituală.
– Care ar fi planurile de perspectivă
ale colaborării între biserica ortodoxă și Ministerul Apărării pentru anul
2015?
–Un accent mai mare se va pune pe
colaborarea cu psihologii, cu acei pe care
îi considerăm colegii noștri. Sperăm că
în viitorul apropiat preoții militari vor
fi asimilați în corpul de ofițeri. Ne vom
strădui să avem un dialog mai deschis,
cu rezultate concrete, ne vom strădui ca
preoții militari să nu fie oaspeți de ocazie sau de sărbători. Preoții militari vor fi
cei care vor contribui ca militarii să primească atît învățătura, dar și modul de
viață pe care îl promovează ortodoxia.
– La 19 ianuarie creștinii ortodocși
sărbătoresc Boboteaza. Ce înseamnă
această sărbătoare pentru ortodoxie?
– Boboteaza sau Botezul Mîntuitorului nostru Iisus Hristos este numit
Epifania, ceea ce înseamnă din limba
greacă arătare sau Teofania – arătarea
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lui Dumnezeu. Este o sărbătoare ce își
are un loc aparte în cursul anului bisericesc, e o sărbătoare ce își are rădăcina
chiar în evenimentul Botezului Mîntuitorului și este sărbătoarea în care s-a
arătat pentru prima dată Sfînta Treime
în Noul Testament. La această dată,
Mîntuitorul este botezat în rîul Iordan
de Sfîntul Proroc Ioan Botezătorul, ultimul proroc al Vechiului Testament.
Mîntuitorul a primit acest botez, dar nu
ca un botez de pocăință, așa cum îl primeau iudeii, ci un botez ce a arătat prin
autoritatea morală a Sfîntului Ioan Botezătorul cine este cu adevărat Mîntuitorul și Fiul lui Dumnezeu. Acea mare
minune a fost completată prin deschiderea cerurilor și pogorîrea Sfîntului
Duh în chip de porumbel.
La fel și pentru noi această sărbătoare nu trebuie să fie un prilej pentru a
lua apă sfințită cu nechibzuință și profanare, ci ar trebui să venim cu evlavie și
smerenie. Agheasma mare se primește
din ziua ajunului Bobotezei timp de
opt zile și mai apoi doar la sărbătorile
împărătești și în decursul anului bisericesc sau în cazul în care creștinul a fost
oprit de la Sfînta Împărtășanie și drept

mîngîiere i se permite să primească
această agheasmă. Agheasma mai este
folosită la sfințirea caselor, la sfințirea
pămînturilor, izvoarelor, bisericii şi a
sfîntului mir. Pentru noi este ca o dovadă și un adevăr că prin această agheasmă lucrează harul lui Dumnezeu în noi,
căci prin sfințirea acestei ape se schimbă
firea apelor.
– Există o tradiție neformală ca la
Bobotează să se tragă salve din arme.
Care ar fi această semnificație?
– Aici ar fi mai multe explicații, una
dintre ele e legată de deschiderea cerurilor, cînd s-a auzit glasul Tatălui: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care
am binevoit!”. Am putea presupune că
aceasta este în loc de tunet, o reamintire
a evenimentului de atunci, însă cred că
nu trebuie să ne axăm pe aceasta, dar pe
valoarea și semnificația sărbătorii.
Pentru conformitate:
maior Sergiu LECA
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Purificare prin
apa sfinţită
Botezul Domnului Iisus Hristos este şi o
sărbătoare dedicată purificării naturii, mai
ales apelor de forţele răului.

Mii de enoriaşi de stil vechi au participat la slujba de Bobotează de la
Mănăstirea Ţigăneşti, raionul Străşeni. Imediat după slujba aghesmei
mari, oamenii au mers la izvorul cu
apă sfinţită. Creştinii spun că aceasta are puteri miraculoase, de aceea
şi-au luat pentru întreg anul. Printre
cei ce au asistat la ceremonialul
bisericesc au fost şi militarii Armatei
Naţionale. Aceştia, cît şi alte sute de
credincioşi au sfidat frigul de afară
şi s-au aruncat în apa rece ca gheaţa
a bazinului din curtea mănăstirii, în
speranţa că vor fi purificaţi.
Botezul Domnului Iisus Hristos este
şi o sărbătoare dedicată purificării
naturii, mai ales apelor de forţele răului. În popor se spune că în
această zi orice apă este sfîntă, de
aceea după slujbă oamenii se scaldă
în lacuri, rîuri şi alte bazine acvatice. Potrivit tradiţiei, creştinii se
scufundă de trei ori, făcînd semnul
crucii. Primul a intrat în apă stareţul
mănăstirii, arhimandritul Irinarh,
binecuvîntînd într-un fel începutul
scăldatului de Bobotează.
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otrivit prorocilor, scufundatul în
apele sfinţite aminteşte atît de o
curăţire interioară de păcate, cît şi de o
spălare a trupului care are ca efect direct iertarea efectivă a păcatelor.
După ce s-a rugat de sănătate, în
apa extrem de rece s-a aruncat şi maior
(r) Vitalie Gurulea de la Centrul Militar
Teritorial Străşeni. Fostul genist crede
în puterea miraculoasă a apei sfinte şi e
convins că aceasta e de folos pentru curăţirea sufletească a oamenilor, întrucît,
după spusele lui: „Trupul se face praf,
dar sufletul rămîne etern”.
Locotenent major Igor Filimon din
Batalionul Geniu vine pentru al patrulea an consecutiv de Bobotează la această mănăstire. El zice că are o motivaţie
puternică de a trăi creştineşte şi de a fi
cît mai aproape de Dumnezeu. „Scăldatul în apa bazinului mi-a dat puteri
pentru un an înainte şi sper totodată să
mă păzească Domnul de toate bolile de
pe faţa pămîntului”, susţine Filimon.
Printre cei curajoşi l-am surprins şi
pe Ionuţ Branişte, fiul colonelului Ion
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La solicitarea obştii monahale a Mănăstirii
Ţigăneşti, militarii Batalionului Geniu de la
Negreşti au venit cu suport logistic pentru o
bună organizare şi desfăşurare a ceremoniei de
binecuvîntare şi sfinţire a apelor.
Branişte, comandantul Regimentului
de Rachete Antiaeriene. Are doar şapte
ani, dar are un caracter de invidiat. Întrebat dacă nu îi este frică de o eventuală răceală, băieţelul a răspuns că acest
lucru este exclus. Pentru el, scăldatul în
apa sfinţită a fost o premieră. „Eu singur am vrut să vin încoace. M-am scufundat în apă ca să fiu păzit de rele şi să
nu mă îmbolnăvesc”, povesteşte Ionuţ.
Să nu credeţi că doamnele au stat deoparte. Locotenent major de justiţie Stela Alexandrov din unitatea de la Negreşti
menţionează că baia în apa rece a fost o
adevărată provocare. „Nici nu am simţit
temperatura scăzută a apei din pricina
emoţiilor. Probabil şi din cauza că practic sportul, organismul meu a reacţionat

foarte bine”, spune ofiţerul Alexandrov.
Militarul s-a rugat pentru bunăstarea familiei şi să-i meargă bine tot anul. Stela
promite să vină la anul cu întreaga familie, cu soţul şi cu cei doi copii.
La solicitarea obştii monahale a
Mănăstirii Ţigăneşti, militarii Batalionului Geniu de la Negreşti au venit
cu suport logistic pentru o bună organizare şi desfăşurare a ceremoniei de
binecuvîntare şi sfinţire a apelor. Din
timp au fost instalate două corturi, unul
pentru bărbaţi şi altul pentru femei, iar
cu ajutorul bucătăriei de cîmp au fost
pregătite băuturi fierbinţi, printre care
tradiţionalul vin fiert.
Locotenent major
Natalia ANDRONACHI
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Militarii Brigăzii de Infanterie Motorizată
„Ştefan cel Mare” din municipiul
Chişinău au marcat aniversarea
a 165 de ani de la naşterea marelui poet
Mihai Eminescu

E

levii de la liceul teoretic Dante Aligheri, îndrumaţi de profesorul Ala
Şeptelici, au susţinut un recital din lirica
eminesciană, aducîndu-i marelui poet un
omagiu prin cîntece şi versuri. Invitaţii speciali al evenimentului au fost poeţii Ianoş
Ţurcanu, Ştefan Sofronovici şi şefa bibliotecii Tîrgovişte, Liliana Juc.
Apreciind trecerea lui Eminescu în
timp, într-un mod original şi vorbind despre viaţa marelui poet, despre temele sale
şi opera nemuritoare, invitaţii evenimentului au dat citire unor poezii care-l evocă
pe marele nostru înaintaş, desemnîndu-l
drept omul culturii desăvîrşite.
Pentru biblioteca infanteriştilor au fost
donate două cărţi în scopul menţinerii şi
promovării literaturii neamului şi pentru a
le aminti încă o dată ostaşilor că literatura
şi cultura noastră naţională urmează să
aibă un loc de cinste.
Activitatea dedicată acestui eveniment a
implicat toţi militarii în termen şi pe contract din unitatea militară.
Sergent Mariana BANU
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