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M

ilitarii Armatei Naţionale, detaşaţi
la exerciţiul multinaţional „Mission Readiness Exercise” (MRE), se antrenează la Centrul de instruire militară
din Hohenfels, Germania.
Potrivit comandantului contingentului, colonelul Ghenadie Safonov, iniţial,
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efectivul moldovenesc a participat la
şedinţe teoretice şi practice, cu simularea unor accidente cu implicarea
autovehiculelor militare, care au avut
ca scop pregătirea conducătorilor
auto, atît în timpul zilei, cît şi pe timp de
noapte.
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Președintele Republicii Moldova,
Nicolae Timofti, a vizitat Ministerul
Apărării, unde l-a prezentat pe noul
ministru al Apărării, Viorel Cibotaru,
ofițerilor și angajaților instituției.

P

reședintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a vizitat la 19 februarie a.c.,
Ministerul Apărării, unde l-a prezentat pe
noul ministru al Apărării, Viorel Cibotaru,
ofițerilor și angajaților instituției.
Șeful statului a apreciat calitățile domnului Viorel Cibotaru și și-a exprimat convingerea că noua conducere a Ministerului Apărării va reuși, în contextul situației regionale
complexe, să asigure suveranitatea și integritatea teritorială a țării.
Președintele Nicolae Timofti i-a mulțumit
fostului ministru, Valeriu Troenco, pentru
activitatea sa îndreptată spre transformarea
Forțelor Armate într-o structură militară
modernă, pregătită să facă față oricăror provocări la adresa securității statului.
Președintele Nicolae Timofti i-a înmânat domnului Viorel Cibotaru Stindardul
ministrului apărării, instituit prin decret
prezidențial pe 17 iunie 2014, iar fostului
ministru, Valeriu Troenco, i-a oferit o copie
a acestuia.
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M

inistrul Apărării, Valeriu Troenco şi şeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Nationale,
generalul de brigada Igor Gorgan, au inspectat, la 10
februarie a.c., tehnica militară din dotarea Batalionului 22 de menţinere a păcii şi Batalionului de Gardă.
Potrivit comandantului-interimar al Comandamentului Forţe Terestre, colonelul Iurie Brumă, în
cadrul revistei de front, desfăşurată în Tabăra Militară 142, a fost verificată starea tehnică a vehiculelor de
tip HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled
Vehicle), TAB-71M şi ZU 23-2, dar şi nivelul de pregătire a efectivului pentru exploatarea corectă a acesteia
şi capacităţile de manevră a subunităţilor participante
la eveniment.
Ministrul Apărării a menţionat că tehnica de luptă din dotare este exploatată şi menţinută la un nivel
înalt. Valeriu Troenco şi Igor Gorgan au mulţumit mecanicilor şi conducătorilor auto pentru efortul depus
în derularea cu succes a revistei de front şi deservirea
tehnică corespunzătoare.
Evenimentul face parte din planul de instruire al
Armatei Naţionale şi are ca scop evaluarea capacităţilor şi deprinderilor practice ale efectivului în procesul
de exploatare a tehnicii militare din dotare.
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C

irca 100 de militari ai Armatei Naţionale
au participat la un exerciţiu cu implicarea
tehnicii de infanterie.
Potrivit şefului Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naţionale, generalul de brigada Igor Gorgan, aplicaţiile au fost organizate
în conformitate cu planul pregătirii de luptă al
Armatei Naţionale pentru anul 2015. Exerciţiul
s-a desfăşurat conform unui scenariu care are
la bază acţiunile forţelor operaţionale privind
nimicirea unor elemente teroriste, pătrunse pe
teritoriul unui obiect de importanţă majoră.
Sursa a specificat că antrenamentele au avut
ca scop evaluarea pregătirii subdiviziunilor
operaţionale ale Batalionului 22 de menţinere a păcii, Batalionului cu Destinaţie Specială
„Fulger” şi Regimentului Rachete Antiaeriene.
Totodată, în cadrul aplicaţiilor au fost utilizate unităţi de tehnică HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) şi Studebaker dar şi armamentul de infanterie uşor
din dotarea unităţilor militare implicate în
exerciţiu.

Februarie 2015

7

Peste 500 de ostaşi
încorporaţi în ianuarie
curent în Armata
Naţională au depus
jurămîntul militar
în cadrul unor
ceremonii desfăşurate
în garnizoanele
Chişinău şi Cahul

La

Chişinău, 280 de soldaţi au jurat credinţă Patriei în prezenţa ministrului Apărării, Viorel Cibotaru, şefului Marelui Stat Major, comandantul
Armatei Naţionale, generalul de brigadă Igor Gorgan, corpului de comandă al
Armatei, părinţilor şi rudelor.
Ministrul Apărării i-a felicitat pe
tinerii ostaşi cu ocazia depunerii jurămîntului militar şi le-a solicitat perseverenţă şi maximă responsabilitate în
executarea misiunilor ce le revin. „Vă
îndemn să fiţi disciplinaţi, să respectaţi
cu stricteţe Legile Republicii Moldova
şi cerinţele Regulamentelor militare. Să
purtaţi cu cinste uniforma Armatei Naţionale, să o onoraţi prin fapte ostăşeşti
exemplare şi conduită demnă”, a spus
Viorel Cibotaru.
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La rîndul său, generalul de brigadă
Igor Gorgan a declarat că, odată cu înrolarea în Armata Naţională, începe o perioadă importantă pentru fiecare tînăr, timp
în care însuşeşte arta militară şi obţine o
pregătire necesară pentru viaţă. „Am încrederea că, după încheierea celor 12 luni
obligatorii de serviciu militar, unii dintre
voi se vor regăsi printre militarii profesionişti, care, împreună cu ofiţerii şi subofiţerii Armatei Naţionale, vor reprezenta
Republica Moldova peste hotarele ei la

aplicaţii şi exerciţii multinaţionale”, a specificat comandantul Armatei Naţionale.
Programul activităţii a cuprins exerciţii demonstrative de mînuire a armei,
luptă corp la corp prezentate de militarii
Gărzii de Onoare şi cei din Batalionul
„Fulger”, dar şi muzică militară interpretată de Orchestra Prezidenţială.
De notat că după depunerea jurămîntului militar, soldaţii beneficiază de patru
zile de concediu, iar ulterior sînt repartizaţi în unităţile Armatei Naţionale.
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Sărbătoare dublă pentru militarii din Cahul
Militarii Brigăzii „Dacia” au marcat aniversarea a 23-a de la crearea unităţii, în premieră, în Piaţa Independenţei din Cahul. Cu această ocazie, ministrul Apărării a înmînat
unui grup de infanterişti distincţii ale Armatei Naţionale şi diplome de merit.

V

iorel Cibotaru a apreciat profesionalismul efectivului brigăzii care,
pe parcursul celor peste două decenii de
activitate, a demonstrat că este pregătit
să îndeplinească misiunile stabilite de
conducerea țării.
Ministrul Apărării a menționat, de
asemenea, importanța aniversării de 23
de ani a unității, dar și progresul înregistrat, în intervalul respectiv de timp,
în activitatea și infrastructura acesteia.
„Brigada „Dacia” a fost creată într-o
perioadă deloc simplă pentru țara noastră. Iată de ce aniversarea de astăzi este
pentru fiecare dintre noi un eveniment
cu valoare simbolică, iar devotamentul
față de patrie, disciplina și perseverența
reprezintă cartea de vizită a efectivului
unității. Vă asigur, stimați militari, că
veți beneficia în continuare de încrederea și susținerea conducerii Ministerului
Apărării”, a spus Viorel Cibotaru.
„Infanteriştii de la sud au avut o prestaţie reuşită în cadrul tuturor acţiunilor organizate de corpul de comandă al
Armatei, dar şi peste hotare, la aplicaţii
şi exerciţii multinaţionale. Restabilirea
tehnicii militare, deminarea teritoriului
din zona de sud a ţării, precum şi colaborarea cu autorităţile publice locale pe
diferite segmente sînt doar cîteva dintre
activităţile în care au fost implicaţi militarii din Cahul”, a spus comandantul
Armatei Naţionale, generalul de brigadă
Igor Gorgan.
La rîndul său, vicepreședintele raionului Cahul, Vladimir Calmîc, a salutat,
în numele administrației publice locale, inițiativa comandamentului brigăzii
„Dacia” de a desfășura ceremonia de aniversare a unității în Piața Independenței,
locul de unde cei mai bravi cahuleni
au plecat la război pentru a apăra
independența și integritatea țării. „Pentru noi, Armata Națională, la fel ca limba
maternă, imnul nostru și pămîntul pe
care ne-am născut, este un simbol la care
se raportează toți cetățenii Republicii
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„Brigada „Dacia” a fost creată într-o perioadă deloc simplă pentru țara noastră. Iată de ce aniversarea de astăzi este pentru fiecare dintre noi un eveniment cu valoare simbolică, iar devotamentul față de
patrie, disciplina și perseverența reprezintă cartea de
vizită a efectivului unității. ”
Viorel Cibotaru, ministrul Apărării

Moldova. Pentru noi, cahulenii, oamenii care poartă epoleți pe umeri au fost
dintotdeauna un exemplu de bărbăție și
onoare”, a declarat Vladimir Calmîc.
Evenimentul a cuprins defilarea trupelor, urmată de trecerea tehnicii militare, exerciţii de mînuire a armamentului
şi de luptă corp la corp prezentate de mi-

litarii din compania Gărzii de Onoare şi
de cei din Batalionul „Fulger” al Armatei
Naţionale, dar şi o expoziţie de armament, tehnică şi echipament militar.
Tot astăzi, în Piaţa Independenţei,
226 de tineri ostaşi au depus jurămîntul
militar în prezenţa părinţilor, rudelor şi a
locuitorilor oraşului Cahul.
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Catedra pregătire a cadrelor în rezervă, a
Academiei Militare „Alexandru cel Bun”,
instruieşte, anual, pînă la 400 de rezervişti
cu grad primar de ofiţer.

Rezerva Forţelor Armate a fost completată cu noi
ofiţeri. Peste 140 de studenţi şi absolvenţi ai diferitelor
instituţii de învăţămînt superior din capitală au
finalizat studiile la Catedra militară a Academiei
Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” şi au
primit epoleţii de locotenent.
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C

atedra militară, numită oficial
Catedra pregătire a cadrelor în
rezervă, a Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, este singura instituţie de învăţămînt din ţara noastră,
care pregăteşte locotenenţi în rezervă.
Anual, această instituţie instruieşte
pînă la 400 de rezervişti cu grad primar de ofiţer. Cursurile de pregătire se
organizează de două ori pe an şi au o
durată de şase luni. Dar, pînă să obţină
epoleţii de locotenent, doritorii trebuie să urmeze prima etapă de pregătire a rezerviştilor, care durează pînă la
patru luni, şi să obţină gradul militar
„sergent în rezervă”.
Actualmente în Republica Moldova activează 13 catedre militare, 10
dintre care au sediul la Chişinău. În
pofida faptului că aproape toate instituţiile de învăţămînt superior din
Moldova au catedre militare proprii,
tot mai des, studenţii vin la Academia
Militară „Alexandru cel Bun” pentru a
obţine statutul de militar.
Şeful Catedrei pregătire a cadrelor
în rezervă, colonelul Oleg Ciulcov, explică alegerea studenţilor: „În primul
rînd, catedra noastră are cea mai mare
experienţă în pregătirea rezervei. Totodată, la Catedra militară a Academiei
Militare „Alexandru cel Bun” activează un corp didactic format din militari
activi, care-şi împărtăşesc cu studenţii
experienţa şi cunoştinţele obţinute atît
la noi în ţară, cît şi peste hotare. La fel,
noi dispunem de o bază materială bogată, terenuri pentru instruire practică
şi acordăm studenţilor noştri posibilitatea să se familiarizeze cu activitatea
Ministerului Apărării şi a diferitelor
unităţi militare. Acestea sînt motivele
care îi determină pe studenţi să aleagă
Catedra militară a Academiei Militare
„Alexandru cel Bun”, a concluzionat
colonelul Oleg Ciulcov.
Din punct de vedere cantitativ,
aportul academiei militare la pregătirea rezervei este relativ mic. În comparaţie cu alte catedre militare ale
instituţiilor civile de învăţămînt superior, care completează rezerva Forţelor
Armate cu pînă la 1 200 de sergenţi
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la fiecare promoţie, Catedra pregătire
a cadrelor în rezervă înregistrează un
număr mult mai mic de absolvenţi –
pînă la 200 de sergenţi şi un număr
nu mai mare de locotenenţi. Şeful catedrei explică acest decalaj prin faptul
că Academia Militară „Alexandru cel
Bun” pune accent pe calitatea instruirii
şi nu pe numărul mare de absolvenţi.
„Catedra noastră a fost creată în baza
academiei militare care are o experienţă vastă în învăţămîntul militar. Noi
avem o colaborare bună cu colegii de
la alte catedre militare şi eu nu vreau
să spun că acolo studenţii beneficiază
de o instruire slabă. Dar, în comparaţie
cu alte catedre militare, unde activează
militarii în rezervă, la noi corpul didactic este format din militari activi,

care în procesul de instruire se conduc de standardele moderne, inclusiv,
standardele NATO. O bună parte dintre absolvenţii noştri se încadrează în
diferite structuri de forţă, de aceea noi
punem în prim-plan calitatea materialului didactic şi a întregului proces de
instruire”, a menţionat colonelul Oleg
Ciulcov.
De la înregistrarea primei catedre
militare, pînă în prezent, circa 60 000
de studenţi au absolvit cursul de instruire militară. Pentru mulţi dintre
cei care, ulterior, şi-au legat destinul cu
armata sau orice altă structură de forţă, Catedra militară le-a servit drept o
adevărată „pistă de zbor” în carieră.
Locotenent
Dmitrii Vosimeric
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... Fiindcă nu eram asiguraţi cu
corturi, din ianuarie pînă prin
august am fost nevoiţi să ne adăpostim în şanţurile săpate de noi.

Astăzi, după 26 de ani de cînd ultimul soldat sovietic, ultima maşină blindată a părăsit
teritoriul afgan, pămînt străin, pămînt pentru care au luptat circa 12 500 de tineri moldoveni, dintre care peste 300 au decedat, patru au fost daţi dispăruţi şi 700 au rămas cu grad
de dizabilitate, iar mii de persoane participante suferă pînă în prezent, oamenii se împart în
două tabere. Unii veterani pun accent pe comemorarea camarazilor, iar alţii califică intervenţia militară a URSS în Afganistan ca o tragedie a poporului afgan.
Despre un trecut dirijat de Kremlin, prin intermediul memoriei individuale, combatantul
moldovean din Afganistan, plutonier major (r) Iurii Frecăuţean, vine să ne povestească, cum
a ajuns în acea ţară, despre marşurile de 20-30 km la temperaturi de 50 °C şi despre recunoştinţa din partea autorităţilor.
„Pe 26 aprilie 1979 primisem citaţia de încorporare, iar pe 9 mai eram deja încorporat. Aveam pe atunci
18 ani. Primele luni de serviciu militar le-am petrecut
în unitatea militară 37551. Centrul de instruire se afla
lîngă Leningrad, în oraşul Sertolovo. Acolo am absolvit şcoala de sergenţi. O caracteristică semnificativă a
instrucţiei militare a constituit-o faptul că nu toţi soldaţii sovietici ştiau că erau pregătiţi pentru indeplinirea serviciului militar în Afganistan. Grupul, al cărui
membru eram şi eu, era pregătit special pentru a pleca
în Cuba, dar aşa s-au aranjat lucrurile că o parte au
plecat în Cuba, iar cealaltă în Afganistan. Prin urmare, pe data de 4 ianuarie un eşalon întreg de militari a
fost urcat în tren şi trimis în Afganistan.
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Peste patru zile, trenul opri în Kuşca, punctul cel
mai sudic al Uniunii Sovietice. Ajunşi acolo, am făcut
schimb de ştafetă cu partizanii care veneau din Afganistan, pentru că primii fuseseră mobilizaţi cei de
pe loc. Din acel punct am luat calea spre Afganistan
şi pe 10 ianuarie 1980 mă aflam pe pămînt afghan,
în unitatea 71176 din oraşul Kandagar. Acasă ni s-a
spus că mergem într-acolo pentru a oferi ajutor, nici
pomină de război.
Fiindcă nu eram asiguraţi cu corturi, din ianuarie pînă prin august am fost nevoiţi să ne adăpostim
în şanţurile săpate de noi.
În ce-i priveşte pe localnici, situațiile erau dintre
cele mai diverse. Dacă ziua îţi erau prieteni, seara
se întîmpla ca aceiaşi „prieteni” să dea năvală peste
tine şi să te atace. În ansamblu, pentru băştinaşi orice nou-venit care se afla pe teritoriul ţării lor, cu atît
mai mult înarmat, era un inamic ce trebuia nimicit.
La localnici aveam imunitate, mai grav era că nu ştiai la ce să te aştepţi de la camarazii de luptă. Cam
80 la sută din compania mea erau etnici caucazieni,
musulmani de religie, care, cică, nu prea înţelegeau
rusa şi astfel nu se supuneau ordinilor. Situaţia a fost
însă încordată pînă la un timp, cînd noi le-am cîştigat încrederea după ce l-am salvat pe unul dintre ei
de la moarte sigură.
Pe 24 aprilie, de ziua mea, ieşeam la prima operaţie. Misiunea noastră consta în aprovizionarea cîtor-
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va sate, blocate în munţi de duşmani. Iată
atunci, am înregistrat primele pierderi de
vieţi omeneşti şi am constatat că acolo, de
fapt, era război şi nici un fel de antrenamente sau acordare de ajutor umanitar.
În drum spre destinaţie, coloana de maşini a fost atacată în satul Laşkargah, cei
care au fost în Afganistan îl cunosc după
numele de Laşkareuka.
În acel moment, nenorocul a fost de
partea noastră. Două maşini blindate cu
tot cu echipaj au fost cuprinse de flăcări.
Din păcate, nimeni nu mai putea fi salvat.
Frica era stăpînă pe noi, căci numai prostul
nu se teme. Dar omul, ca fiinţă supremă,
este obligat să gîndească şi să acţioneze,
indiferent de situaţie. Cert e că potenţialul
duşmanilor nu trebuia subestimat: ori tu
împuşcai, ori te împuşcau pe tine.
La sfîrşitul lui septembrie 1980 am
fost trimis în concediu. Am revenit acasă.
De cele mai multe ori, băieţii care mergeau acasă nu se mai întorceau, iar cei
care se încumetau să revină, mureau pe
cîmpul de luptă. Probabil asta se întîmpla
din lipsă de concentrare sau nu ştiu care
ar fi explicația.
Acasă, despre noi, cei plecaţi în Afganistan, se zvonea că plantam copaci şi-i
vopsim cu var. Mare mi-a fost nedumerirea, dar nu puteam să-i învinuiesc că gîndesc astfel, pentru că mijloacele de informare de atunci nu mediatizau adevărata
faţă a evenimentelor din Afganistan. Abia
după 1983-1984, cînd au decedat jurnalişti trimişi la război, după cazul jurnalistului de la ziarul „Комсомольская
правда”, au apărut primele materiale
despre violenţele dintre sovietici şi lumea
islamică de pe front.

În dimineaţa cînd urma să iau avionul spre Taşkent, gata să mă întorc în zonele fierbinţi ale Kandagarului, i-am zis
mamei să se pregătească fie de nuntă, fie
de înmormîntare.
Au urmat fel de fel de lupte tensionate, marşuri de 20-30 de km la temperaturi de 50 °C, pentru că unde eram noi
era vară anul împrejur.
Au fost situaţii cînd mujahedinii se
deghizau în haine femeieşti sau îmbrăcau
straie specifice ciobanilor, ţăranilor şi aşa
am scăpat pe unul dintre capii bandelor.
Alteori, hainele reprezentau o metodă de
camuflare a armelor. Noi nu aveam voie
să privim în ochii femeilor, nici să le ridicăm vălul de pe cap.
De la început ni s-a spus că la întoarcere în patrie, ţara va avea grijă de
noi, nu vom sta la coadă după casă sau
maşină. Cu părere de rău, promisiunile
au fost valabile cît a existat Uniunea Sovietică. Dacă cîndva toată familia mea se
bucura de privilegii, astăzi doar eu mai
pot beneficia de ele. Noi, combatanţii din
Afganistan, avem o expresie care vine
din rusă: „мы все ходим под чужими
паспортами”. Mulţi dintre ai noştri au
murit pe front, au fost răniţi.
Nu m-am gîrbovit de greutatea distincţiilor. Pot să mă laud doar cu medalia
„Soldat internaţionalist”.”
După un an şi opt luni, misiunea lui
Iurii Frecăuţean în Afganistan se încheie. Amintirile i se rezumă la încă o experienţă trăită. O experienţă tristă care
nu putea fi evitată. Fotografii din timpul
războiului nu a păstrat şi nu pentru că
le-ar fi distrus intenţionat, dar pentru că
i-au fost luate la aeroport de către gră-

niceri. Grănicerii l-au „curăţit” de tot
ce avea mai drag: un ceas marca Orient,
cîteva casete audio cu muzică şi postere
cu chipurile actorilor din filmele indiene
cu care crescuse. Pînă a urca în avion,
responsabilii şi-au exprimat recunoştinţa faţă de persoana lui Iurii Frecăuţean,
subliniind contribuţia acestuia la evenimentele din Afganistan. Domnului Iurie
şi acum îi sună în urechi vorbele: „Бери
свои деньги и спасибо за оказанную
интернациональную помощь!”
În 1982 se căsătoreşte, iar din 1983
pînă în prezent activează în cadrul Centrului Militar Teritorial Ialoveni. Ironia
sorţii face că unii dintre cei recrutaţi de
el, până în 1989, să fie trimişi în acelaşi
Afganistan cuprins de război...
Locotenent major
Natalia ANDRONACHI

În dimineaţa cînd urma să iau avionul
spre Taşkent, gata să mă întorc în zonele
fierbinţi ale Kandagarului, i-am zis mamei să se pregătească fie de nuntă, fie de
înmormîntare.

Februarie 2015
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Foto: locotenent Dmitrii Vosimeric

Februarie 2015

15

s
e
c
c
u
r
s
a
e
e
d
c
a
n
i
r
o
o
G
t
i
u
Is
l
u
t
n
e
g
r
a se

cear
n
o
G
i Vadim pletit
u
l
u
t
n
l serge care şi-a îm
u
y
b
b
o
u
este h ”, fapt pentr u armata
ă
t
p
u
l
nul c
a de
dova
rvomee
Maşin rigada „Mol eauna desti
s
i
ş
ă
z
totd
din B
de vite Goncear, în
r
o
l
i
ti
u
pentru
ntul
lor, c

serge
ilitare
otoare
e
m
p
m
i
t
i
i
a
ţ
i
n
ţ
ă
l
t
a
ale uni
e repar – aşa l-am întî
d
ă
t
t
ncear,
p
a
o
u
p
l
G
u
e
c
a
e
d
i
o
n
ţ
r
e
o
c
Pr
tori
de dire arcul maşinilo ţilor Ion şi Ali
ă
r
c
o
u
l
d
e
n
m
o
o
p
c
canis
izite în
opii ai s bunel, ambii
c
v
ijloi
i
m
e
o
i
n
d
ş
i
u
i
e
l
i
n
c
ş
u
i
ş
e
ă
timp
ţi. Dintr eplin de la tat tea pentru ma ţiunilor la
l
ă
B
a
l
de
it pe d
dragos turarea defec
n
,
e
ă
t
ţ
ş
a
i
o
v
rnic se
m
o
ă
o
l
a
d
e
n
î
e
d
m
i
i
n
d
î
d
n
s
Va
tehnicie mic se implica t, a fost nespu e excepţie.
i
ş
o
t
u
a
ai mul
Încă de
nician d
m
.
h
e
e
a
t
c
b
i
i
,
n
u
r
h
ilo
un
ace te
l părinţ său secretele
u
l
i
b
o
tatăl
autom
a
l
e
d
e
înveţ

16

Oastea Moldovei

D

upă absolvirea şcolii medii din
satul natal, a studiat la şcoala
polivalentă din Călăraşi de lăcătuş auto, care i-a adus și mai multe
cunoştinţe teoretice în ce privește
funcţionarea unei maşini. În prezent, Vadim afirmă că este încrezut
în capacităţile sale de profesionist
în domeniul tehnicii auto.
Ajuns la vîrsta cătăniei, Vadim
s-a adresat la secţia administrativmilitară din raion cu rugămintea
de a fi încorporat în Armata Naţională. În vara anului 2013, devenind
ostaş în unitatea militară de la Bălţi, tînărul nu a renunţat sub nici o
formă la maşini. Dimpotrivă, după
finalizarea cursului de instruire iniţială, a fost desemnat la funcţia de
conducător auto al transportorului
amfibiu blindat TAB-71 M.
În perioada serviciului militar în
termen, sergentul Vadim Goncear
a mai fost antrenat în calitate de
conducător auto la aplicaţii şi exerciţii militare la centrul de instruire
al brigăzii, precum şi la lucrări de
reparaţie şi restabilire a tehnicii în
subunitatea din care făcea parte.
Într-o perioadă scurtă de timp,
tînărul a „pus pe roţi” 25 de transportoare amfibii blindate TAB-71
M şi cinci autovehicule de transport
militar ZIL-131 şi GAZ-66. „La început mi-a fost dificil, deoarece în
reparaţia maşinilor de luptă eram
antrenat pentru prima dată. Datorită străduinţei depuse, dar și aflîndu-mă în preajma unor tehnicieni
profesionişti, am făcut față acestei
importante misiuni”, povestește
sergentul Goncear.
Pentru aportul la reparaţia şi întreţinerea tehnicii, lui Vadim i s-au
oferit concedii la baştină, dar şi distincţii militare. Într-o perioadă relativ scurtă de timp, tînărul a fost
şi avansat pînă la gradul de sergent,
devenind un exemplu de conduită
pentru întregul corp de sergenţi şi
soldaţi ai Brigăzii „Moldova”.

Februarie 2015

Pasionat de maşinile de luptă şi
tehnica militară, sergentul Goncear
a decis să nu se despartă de ele și să
rămînă să-şi continue serviciul în
calitate de militar prin contract al
Armatei Naţionale. Tînărul a fost
numit tehnician superior al subunităţii în care şi-a îndeplinit anterior serviciul militar în termen.
În calitate de tehnician, Vadim
zi de zi demonstrează profesionalism în întreţinerea maşinilor de
luptă şi în instruirea efectivului de
militari în termen. Iar în timpul
apropiat acesta va urma în România și un curs de tehnicieni pentru
transportoare amfibii blindate.
Cînd l-am întrebat despre timpul liber şi planuri, Vadim mi-a

răspuns convins că
un militar adevărat
îşi repartizează timpul
astfel, încît să fie loc
pentru orice, inclusiv
odihnă şi distracţie, iar
în viitor își dorește o familie frumoasă și armonioasă.
Apreciindu-i potenţialul profesional, precum şi
succesele înregistrate într-o
perioadă extrem de scurtă
de timp, concluzionăm că
sergentul Vadim Goncear
este militarul de la care ai ce
învăţa.
Căpitan Vladislav BACIU

Într-o perioadă scurtă de timp, Vadim
Goncear a „pus pe roţi” 25 de transportoare amfibii blindate TAB-71 M şi cinci
autovehicule de transport militar ZIL-131 şi
GAZ-66.
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Aceste antrenamente sînt incluse în
planul activităţilor de bază anuale ale
brigăzii. Ele se desfăşoară săptămînal atît cu ofiţerii, cît şi cu militarii în
termen”.
Locotenent major Serghei Digure

În

Brigada „Ştefan cel Mare” se formează în total 28 de grupe de
specialişti. În primele două săptămîni,
mitraliorii brigăzii au studiat arma
RPK 74, din care ulterior vor efectua
trageri în centrele de instruire ale Armatei Naţionale. Instructorul şedinţelor la specialiştii mitraliori, locotenentul Vitalie Socolov, ne informează că
instrucţia teoretică este combinată cu
cea practică, iar mitraliorii urmează să
studieze şi alte arme de infanterie aflate
în dotarea unităţii.
Locotenentul major Ion Demian
desfăşoară şedinţe cu militarii specializaţi în apărare antiaeriană. Ofiţerul
împărtăşeşte soldaţilor din experienţa
acumulată de-a lungul anilor în poligoanele armatei. Tema şedinţei la care
am asistat şi noi a vizat mecanismul
de funcţionare a instalaţiei ZU - 23-2.
Deşi majoritatea militarilor în termen
dau afirmativ din cap la întrebarea
dacă au înţeles, instructorul afirmă că
această armă va fi studiată timp de un
an de tinerii specialişti. În continuare,
ostaşii vor studia mitralierele montate
pe maşinile de luptă, precum şi mijloacele luptei antiaeriene.
Procedurile şi modul de desfăşurare a instrucţiei sînt apreciate de militarii în termen. Tînărul mitralior Radu
Luchiţa s-a arătat foarte încîntat de pu-

Februarie 2015

terea armei însușite. În cadrul şedinţei,
spune el, a putut să înveţe mai multe
despre armamentul, tehnica infanteriştilor şi misiunile la care participă
subunitatea din care face parte.
„Pentru mine această instruire este
calea prin care voi atinge un nivel sporit în cunoaşterea armelor din dotarea
armatei, dar şi din lume”, susține soldatul Dumitru Slivca, care face parte
din Bateria apărare antiaeriană.
Pregătirea de luptă continuă şi
pentru militarii pe contract. Ofiţerii
artilerişti sînt implicaţi în şedinţe la
trageri şi conducere a focului de artilerie. „Aceste antrenamente sînt incluse
în planul activităţilor de bază anuale
ale brigăzii. Ele se desfăşoară săptămînal atît cu ofiţerii, cît şi cu militarii în termen”, precizează locotenent

major Serghei Digure. Pentru a li se
verifica cunoştinţele şi a perfecţiona
lucrul în grup, artileriştii au primit
coordonatele punctului de comandă şi observare, poziţia de tragere şi
a obiectivului, pentru îndeplinirea
unei misiuni complicate în cîmpul de
luptă. În urma unor calcule dificile,
efectuate de cele două grupe în care
au fost împărţiţi ofiţerii, cea de stat
major şi a comandantului de baterie,
ţinta a fost „neutralizată”. Militarii au
fost felicitaţi de superiorul lor pentru
iscusinţa cu care şi-au îndeplinit misiunea. „Artileria este regina războiului.
Astfel, ceea ce ne mai dorim acum este
să ieşim în centrul de instruire pentru
a „trăi” realitatea din poligon”, încheie
locotenentul major Digure.
Potrivit locotenent-colonelului
Ruslan Cojocaru, locţiitor comandant
al Brigăzii „Ştefan cel Mare”, la finele
perioadei de instruire teoretică, tinerii specialişti vor fi testaţi atît la individual, cît şi în cadrul echipei, la îndeplinirea unor misiuni de luptă în centrele
de instruire ale Armatei Naţionale.
Căpitan Inga Radvan
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maior Gheorghe Racu a depistat peste 2 000
de obiecte explozive în circa 250 de ieşiri în
teritoriu, ceea ce înseamnă minimum tot
atîtea vieţi salvate din ţara noastră.

M

eseria l-a ales, Dumnezeu l-a îndrumat şi el a „sfinţit” locul. E
vorba de maior Gheorghe Racu, care
nu a dat niciodată înapoi, dar nici calul nu l-a sărit. A înaintat încet și sigur,
mereu în forţă, cu devotament pentru
Batalionul de Geniu.
După absolvirea Colegiului Militar din Chişinău, este repartizat în
această unitate. Chiar din start a fost
impresionat de serviciile de deminare
şi mai ales captivat de tehnica de geniu. Astfel, a decis să se dedice profesiei de genist.

majoritatea teritoriului Republicii Moldova, de la nord la sud şi de la est la vest.
- În ce constă pericolul acesteia?
- Ea a fost trasă din ţeavă, dar nu a
explodat. Rămîne înarmată şi nu ştii ce
e cu aceasta.
- La ce adîncime se găsesc, de obicei,
asemenea muniţii?

- Cele cu calibru mai mic, fiind la suprafaţă, le putem găsi şi după ploaie, pe
cînd bombele de avion se găsesc la adîncimea de unu-doi metri.
- Din ceea ce ne spuneţi dumneavoastră, am impresia că, oriunde am
merge, trebuie să fim foarte atenţi.
- Se zice că partea de est a republicii e
cea mai periculoasă.

- Mîndria mea, în primul rînd, e că
îndeplinesc serviciul militar în Batalionul
Geniu. În timp, am contribuit la restabilirea tehnicii de geniu şi particip activ la
misiunile de deminare, ceea ce mă pasionează foarte mult.
- Vi s-a întîmplat să aveţi misiuni
nocturne de deminare?
- Da, însă e mai complicat. Ultima
mea experienţă a fost în oraş. E aglomeraţie mare, trebuie să-i ţii pe toţi la distanţă, pentru securitatea lor. Dar e destul
de dificil, deoarece o faci în dauna curiozităţii oamenilor.
- Cîţi militari participă la o astfel de
misiune?
- Depinde de mărimea obiectului şi
de misiunea de îndeplinire. De regulă,
grupa de deminare se constituie din patru-cinci persoane.
- În opinia dumneavoastră, care
este cea mai periculoasă muniţie neexplodată?
- Cea mai periculoasă muniţie este
bomba de aruncător 82 mm, depistată pe
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P

ersonal domnul maior a depistat
peste 2 000 de obiecte explozive în
circa 250 de ieşiri în teritoriu, ceea ce
înseamnă minimum tot atîtea vieţi salvate din ţara noastră. De fapt, ca genist
s-a manifestat şi în Irak. Experienţa o
consideră foarte utilă şi valoroasă, deşi
a trăit zi de zi într-o stare de tensiune.
Militarul învaţă din misiuni şi ar pleca
cu plăcere încă o dată.
Pe lîngă deminarea obiectelor explozive, maiorului Racu îi place tehnica
de geniu, pentru că este diferită şi specifică. Vorbeşte despre ea cu pasiune rar întîlnită, ceea ce l-a şi făcut
un perfecţionist în domeniu. Mai
mult ca atît, prin contribuţia dînsului, au fost repuse în funcţie mai
multe unităţi de tehnică de geniu.

Cînd am venit în batalion, am fost repartizat
la funcţia de comandant
pluton maşini, drumuri
şi înlăturarea obstacolelor. Eram primul
locotenent care trebuia
să primesc vreo 30 de
unităţi de tehnică.
- Este o tehnică specială, care nu
se întîlneşte la civili: tehnică care poate
transporta pe apă alte unităţi de tehnică, utilaje pentru deminare, tehnică care
poate înlătura obstacole, tehnică de minare. Este o tehnică voluminoasă în tot
sensul cuvîntului, care mă încarcă cu o
energie aparte.
Cînd am venit în batalion, am fost repartizat la funcţia de comandant pluton
maşini, drumuri şi înlăturarea obstacolelor. Eram primul locotenent care trebuia
să primesc vreo 30 de unităţi de tehnică.
Atunci am aflat ce reprezintă această
tehnică interesantă. Cea care a prezentat
un real interes pentru mine a fost tehnica
IMR2M, specializată în înlăturarea obstacolelor de diferit tip. Am analizat-o şi
am depistat că are avantaje foarte serioase pentru misiunile militarilor.
-Astăzi tot această tehnică vă place?
- Da, da!

2015
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M

aiorul Gheorghe Racu nu a cerut
niciodată de la nimeni nimic. Nu a
insistat asupra vreunui curs din ţară sau
din afară. Nu se consideră colecţionar de
diplome. Vrea cunoştinţe utile. Astfel, și
cursul de specialitate făcut în România i-a
fost de un real folos. Iar pentru că practica fără teorie este oarbă, a completat mai
nou CV-ul propriu cu statutul de absolvent al Academiei Militare a FA „Alexandru cel Bun”.
- Sînt şi eu un tip de om care doreşte
să ajungă undeva sus. Vreau să urc încet,
rînd pe rînd, fiecare treaptă, să nu păşesc
cîte trei odată, ca să spun pe urmă că
mai bine rămîneam acolo, că aici nu e de
mine, că aici nu pot sau nu vreau. Activezi unde poţi să faci faţă misiunilor, iar
rezultatele îţi vor influenţa şi avansarea.
-Aveţi discipoli, dacă tot aţi ajuns la
un anumit nivel?
- Mă bucur să descopăr oameni cărora le place tehnica de geniu şi misiunile de
deminare. Şi atunci clar că mă dedic şi îi
instruiesc.
- După o experienţă de zece ani în
armată, ce credeți că te învaţă serviciul
militar?
- Armata te învaţă disciplina, regula
numărul unu în orice domeniu. Te învaţă
să fii în timp util la locul potrivit. Te învaţă să decizi chestii care ţin nu în totalitate
de domeniul tău. Şi mai ales să fii om,
indiferent de situaţie.
Liuba Vicol
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Avantajul jocurilor video de ultima
generaţie constă în posibilitatea
de a reda în cele mai mici detalii
viitorul loc de îndeplinire a
serviciului militar, cu oraşe, străzi şi
chiar cu interiorul caselor din arie.

Militarul model, între poligon şi simulator
Jocurile de calculator sau jocurile video sînt pe larg utilizate în
procesul de instruire a militarilor în diverse armate ale lumii. Dacă
cu cîteva decenii în urmă militarii obţineau toate cunoştinţele
practice doar în poligoane, astăzi mulţi dintre ei pot să conducă
maşini, tancuri, avioane, nave sau să conducă cu trupele chiar în
faţa monitoarelor sau în interiorul unor simulatoare.
Totul a început prin anii ‘90, cînd conducerea Academiei
Militare „West Point” a inclus în programul de instruire a viitorilor ofiţeri antrenamentele cu ajutorul renumitului joc tactic „Close Combat”, un simulator al acţiunilor unei companii
de infanterie în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În
„Close Combat” jucătorul, privind cîmpul de luptă de la înălţimea unui zbor de pasăre, trebuie să conducă cu subunitatea
sa. Comportamentul soldaţilor virtuali s-a arătat a fi atît de realist, încît, pînă în prezent, jocul rămîne un material didactic
excelent pentru cursanţii academiei.
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De menţionat că cele mai mari succese în utilizarea jocurilor de calculator în procesul de pregătire a soldaţilor au
obţinut militarii americani, care nu numai au preluat jocurile „civile”, dar au început și crearea propriilor produse.
În cadrul Ministerului Apărării al SUA a fost înființată o
structură specială cu un buget anual impunător, care este
responsabilă de crearea jocurilor video ce reflectă la maximum realitatea teatrelor de operaţii, unde sînt implicaţi
militarii americani. Datorită acestora, militarii au posibilitatea de a exersa în faţa calculatorului misiunile de cercetare, patrulare, scotocire a clădirilor, escortare a convoiului
etc., înainte de a se întîlni cu aceste situaţii în realitate.
De obicei, înainte de a merge în teatrele de operaţii, soldaţii se instruiesc în
„oraşe” sau „teritorii inamice” construite
în poligoane, care doar parţial se aseamănă cu cele reale. Avantajul jocurilor video
de ultima generaţie constă în posibilitatea
de a reda în cele mai mici detalii viitorul loc
de îndeplinire a serviciului militar, cu oraşe,
străzi şi chiar cu interiorul caselor din arie.

Oastea Moldovei

Succesul militarilor SUA în acest domeniu se datorează nu numai cercetărilor proprii, dar şi unei cooperări strînse cu companiile producătoare de jocuri civile.
Militarii le oferă informaţii privind caracteristicile armamentului, tactica de luptă a subunităţilor în diferite
circumstanţe, iar colegii lor civili se împart cu noile tehnologii în domeniu. Rezultatul unei astfel de colaborări
este jocul „First to Fight”, aprobat ca material didactic
pentru instruirea infanteriei marine SUA. La realizarea
„First to Fight” au participat 40 de infanterişti marini,
care au consultat autorii jocului privind tactica specială
a militarilor în timpul luptelor urbane.
Multe dintre jocuri sînt deja utilizate permanent la
instruirea militarilor americani. Colegiul Flotei Militare Maritime SUA (Naval War College) foloseşte jocul
tactic de conducere a flotei comerciale în procesul de
instruire a cursanţilor săi. Jocurile de conducere a avioanelor şi elicopterelor, la fel, au o popularitate sporită
în rîndurile militarilor. Spre exemplu, „Microsoft Flight Simulator” este pus în aplicare în peste 60 de şcoli
militare, care pregătesc piloţi militari americani.
Toate armatele lumii, care promovează instruirea
virtuală, nu o fac din pasiune pentru jocurile video,
ci din considerentul economisirii cheltuielilor pentru
pregătirea militarilor. Anual Pentagonul investeşte zeci
de milioane de dolari în domeniul dat, însă oricum
aceste cheltuieli sînt cu mult mai mici decît dacă armata ar desfăşura toate antrenamentele real, cu implicarea
tehnicii militare, a muniţiilor etc. Nu se cunoaşte cîţi
bani în total a economisit armata americană utilizînd
simulatoarele, însă, evident, este vorba de o sumă foarte
mare. Spre exemplu, costul unui zbor de antrenament
cu avionul de vînătoare F-16 este de aproximativ 15 mii
de dolari, datorită noilor tehnologii însă, în sălile de
calculatoare, cursanţii pot „zbura” de cîteva ori pe zi.
Apreciind importanța jocurilor de calculator în
lumea contemporană și influența acestora asupra oamenilor și, în special, asupra tinerei generații, armata
Statelor Unite a creat un joc online „America’s Army”,
care are drept scop familiarizarea civililor cu activita-

tea armatei și recrutarea doritorilor de a îndeplini
serviciul militar. În „America’s Army” jucătorului
i se oferă posibilitatea de „a-și încerca puterile”
în cadrul diferitelor misiuni ale armatei SUA
din întreaga lume. Mai mult ca atît, pentru
potențialii recruți a fost creată posibilitatea de
a expedia, direct din joc, o cerere de încorporare în armata americană, în care se specifică
rezultatele obținute pe parcursul „carierei”
militare virtuale.
Deseori s-a întîmplat ca inovațiile din
lumea virtuală să fie implementate și în
realitate. Un exemplu perfect în acest
sens este sistemul „Land Warrior”, care a
apărut în urma cercetărilor companiei
Novalogic, producătorul renumitului
joc „Delta Force”. „Land Warrior”
este un sistem de luptă și comunicare, care îi oferă militarului
toată informația necesară
despre cîmpul de luptă.

În „America’s Army” jucătorului i se oferă posibilitatea
de „a-și încerca puterile” în cadrul diferitelor misiuni ale
armatei SUA din întreaga lume. Mai mult ca atît, pentru
potențialii recruți a fost creată posibilitatea de a expedia,
direct din joc, o cerere de încorporare în armata americană, în care se specifică rezultatele obținute pe parcursul
„carierei” militare virtuale.
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Subsistemul instalat pe armă este format din senzori termici, cameră video, busolă digitală și un laser, care poate măsura cu precizie distanța pînă la țintă. Al doilea subsistem se
află în cască, foarte ușoară și rezistentă, în care este montat un
calculator și așa-numitul „ochi electronic”, un display pe care
poate fi afișată harta, poziția trupelor proprii și ale inamicului,
datele senzorilor acustici și termici, care permit urmărirea trupelor aflate în afara ariei de observare directă, iar în rucsacul
din spatele soldatului se află sistemul de legătură. Uniforma, la
fel, a fost creată după tehnologii speciale, care permit ajustarea
acesteia exact după corpul militarului. Vesta antiglonț este din
același material foarte ușor și rezistent ca și casca. Sistemele
„Land Warrior” au fost testate cu succes de către militarii americani în Irak încă în 2007.
Acum specialiștii americani lucrează la un proiect absolut
nou de creare a unui simulator sintetic, care ar combina realitatea cu lumea virtuală și ar întruni pe un singur „cîmp de
luptă” mai mulți participanți: infanteriști, tanchiști, piloți etc.
În timp ce partenerii noştri străini folosesc cu succes jocurile video mai mult de două decenii, în Armata Naţională
acest proces ţine în mare parte pe entuziasmul militarilor pasionaţi de lumea virtuală.

Simulatorul căpitanului Ion Robu este
singura aplicaţie de acest gen în Armata
Naţională. Cu toate acestea, autorul şi-a
exprimat speranţa că în viitorul apropiat
conducerea militară superioară va promova cercetările în domeniu.
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După anii ‘90 a fost o tentativă de a crea un simulator autohton, care ar contribui la pregătirea artileriştilor moldoveni,
însă această încercare nu s-a soldat cu mari succese. Abia cîţiva ani în urmă un student din Academia Militară a Forţelor
Armate „Alexandru cel Bun”, în colaborare cu cîţiva lectori, a
construit un tir electronic, cu ajutorul căruia studenţii militari
au posibilitatea de a se antrena la executarea tragerilor din pistolul-mitralieră „Kalaşnikov”. Cu siguranţă, acest simulator nu
a fost o inovaţie în lumea jocurilor video, dar totuşi s-a făcut
un prim pas spre instruirea virtuală a militarilor moldoveni.
Mai tîrziu, la începutul anului 2014, un ofiţer al academiei
militare a iniţiat un proiect mai ambiţios de creare a unui simulator pentru instruirea pacificatorilor moldoveni. „În luna
octombrie a anului trecut am prezentat ministrului Apărării
şi comandantului Armatei Naţionale o mostră a unui simulator destinat profesionalizării militarilor noştri, care urmează
să participe în misiuni de pacificare”, a declarat autorul jocului, căpitanul Ion Robu.
„La crearea acestei aplicaţii am utilizat un motor şi caractere
gratuite, am elaborat o hartă interactivă, asemănătoare cu aria
în care se află contingentul Armatei Naţionale din Kosovo. Am
reuşit să creez şi o misiune pentru jucător. Actualmente acest simulator nu este un produs finalizat. Pentru a realiza pînă la sfîrşit
proiectul, e nevoie de o mică echipă de programatori şi pictori,
care ar desena mediul înconjurător şi alte elemente ale jocului.
Spre deosebire de inventatorii străini, care cheltuie milioane de
dolari pentru realizarea unor astfel de jocuri, eu am creat acest simulator, practic, fără a implica investiții”, a specificat Ion Robu.
Simulatorul căpitanului Ion Robu este singura aplicaţie de
acest gen în Armata Naţională. Cu toate acestea, autorul şi-a
exprimat speranţa că în viitorul apropiat conducerea militară
superioară va promova cercetările în domeniu.
Deși au o mulțime de avantaje, cu siguranță, calculatoarele nu pot înlocui mașinile de luptă. Militarii recunosc că nici
un simulator nu poate reda sută la sută senzațiile unei lupte
reale. De aceeași părere sînt și psihologii, care menționează
multiplele beneficii ale acestui tip de instruire, dar, totodată,
avertizează despre anumite riscuri. „Jocurile de calculator
şi simulatoarele ajută foarte mult la antrenarea reacţiei, memoriei, dezvoltă logica jucătorului. Totodată, ele pot deveni
dăunătoare, dacă se face abuz de timpul petrecut în spaţiul
virtual. La fel, există foarte multe jocuri cu agresivitate sporită, care pot afecta psihicul jucătorilor, în special, aceasta se
referă la copii. Cred că orice joc video, înainte să apară pe
piaţă, trebuie să obţină avizul psihologilor, care ar confirma
că este inofensiv pentru psihicul uman”, a relatat maior Ilona
Dzîc, şef Serviciul psihologic al Armatei Naţionale.
Maiorul Tatiana Vişnevschi, psiholog militar, la
fel, a accentuat unul dintre efectele jocurilor video:
„Dacă petreci mult timp în lumea virtuală, este
foarte uşor să uiţi de realitate şi să nu mai faci
diferenţa între aceste două lumi. Pe cîmpul
de luptă nu există butonul „save”, iar și
pierderile sînt reale.
Locotenent
Dmitrii Vosimeric
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RECRUTAREA TINERILOR,
necesitate stringentă şi pe timp de pace

În

conformitate cu Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, precum şi cu deciziile
autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II, în perioada 26.01.2015 – 31.03.2015, Centrul
Militar Teritorial (CMT) Bălţi organizează şi desfăşoară activitatea de recrutare a tinerilor născuţi în 1999. Urmează a fi luaţi la evidenţă militară circa 625 de recruţi din municipiul Bălţi, 456 din raionul Sîngerei, 324 din
raionul Rîşcani, 438 de tineri din raionul Făleşti şi alţi 287 din raionul Glodeni.
Obiectivul de bază al recrutării rămîne a fi, potrivit locotenent-colonelului Snejana Nitrean, şef CMT Bălţi, evaluarea sub aspect cantitativ şi calitativ
a cetăţenilor Republicii Moldova care
urmează să fie încorporaţi în serviciul
militar în termen sau în cel cu termen
redus. Activitatea de recrutare propriuzisă constă în luarea la evidenţa militară a tinerilor, selectarea recruţilor apţi
pentru îndeplinirea serviciului militar
şi repartizarea lor preliminară pe genuri de arme şi componente ale Forţelor Armate.
Pentru ca rîndurile Forţelor Armate
să fie completate cu tineri destoinici şi
sănătoşi, comisia de recrutare-încorporare examinează fiecare document în
parte din dosarele personale ale recruţilor. Ulterior, aceştia sînt obligaţi să treacă
examenul medical şi li se testează starea

Februarie 2015

psihologică. Comisia, desigur, studiază
și calităţile profesionale ale tinerilor.
Luînd în calcul expertiza medicomilitară şi rezultatele examinării multilaterale a tinerilor, comisia de recrutareîncorporare adoptă hotărîrea privind
luarea sau nu a cetăţeanului la evidenţa
militară, cu repartizarea preliminară a
acestuia pe genuri de arme şi componente ale Forţelor Armate.
În acest scop se efectuează selectarea preventivă a candidaţilor la studii
în instituţiile de învăţămînt militar, cît
şi celor pentru studii în şcolile tehnice
ale Centrului de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională. Totodată, comisia medico-militară identifică
recruţii care necesită tratament sau
supraveghere medicală. Tinerii care
au fost îndreptaţi pentru tratament
în instituţiile medicale beneficiază de

amînare de la încorporare, pe durata
tratamentului.
În procesul recrutării, organizaţiile veteranilor de război şi ai Forţelor
Armate în strînsă legătură cu unităţile
militare au grijă ca tinerii să descopere
cultura şi tradiţiile militare ale poporului nostru, să cunoască Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova cu privire la
îndeplinirea serviciului militar în cadrul
Forţelor Armate.
Tinerilor luaţi la evidenţa militară, inclusiv recruţilor recunoscuţi inapţi pentru serviciul militar pe timp de
pace sau apţi necombatant pe timp de
război, li se înmînează în mod solemn
adeverinţa de recrutare. Sînt pasibili de
recrutare tinerii cetăţeni ai Republicii
Moldova, care, în anul recrutării, ating
vîrsta de 16 ani, a precizat locotenentcolonel Nitrean.
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Rezultate meritorii, care solicită și confirmare
Perioada sărbătorilor de iarnă a fost una de muncă asiduă pentru sportivii
militari. Echipa reprezentativă din cadrul Clubului Sportiv Central al Armatei
(CSCA) a participat la Campionatul Mondial (seniori, ediţia 2014) la haltere de
la Alma-Ata, Kazahstan, cu trei sportivi: locotenent major Oleg Sîrghi, plutonier Artiom Pipa şi sergent inferior Serghei Cechir.

În

cadrul acestui campionat au participat 307 sportivi din
62 de ţări şi este de remarcat faptul că solii Armatei Naţionale nu au ezitat să-şi confirme abilităţile. La finalul probelor destul de dificile, locotenentul major Oleg Sîrghi s-a clasat
pe locul 14 la categoria de 56 kg cu un total de 252 kg, plutoni-

er Artiom Pipa şi-a asigurat locul 8 la categoria de 77 kg cu un
total de 337 kg, iar sergentul inferior Serghei Cechir, în categoria de 69 kg la proba „aruncat”, a ocupat locul 11. Astfel, echipa Republicii Moldova a obţinut cinci cote preliminare pentru
Jocurile Olimpice de la Rio, care urmează a fi confirmate la
Campionatul Mondial din 2015 din oraşul Huston, SUA.
Conform locotenentului Andrei Bîrcă, şeful Secţiei militar-sportive a Clubului Sportiv Central al Armatei, un eveniment de o importanţă majoră l-a constituit şi participarea
militarilor CSCA la Campionatul Mondial printre seniori la
haltere de la Alma-Ata (Kazahstan). Deși rezultatele au fost
modeste, conducerea clubului are toată încrederea că la Campionatul Mondial din 2015 luptătorii se vor mobiliza şi vor
avea o prestaţie mai bună.
E de menţionat faptul că, în rezultatul unor evoluţii de
succes, luptătorul de stil greco-roman, plutonierul Victor Ciobanu, şi halterofilul sergent inferior Serghei Cechir s-au clasat
pe locurile 2 şi, respectiv, 6 în topul celor mai buni sportivi ai
Republicii Moldova pentru anul 2014.
Plutonier major Sorina Fedorişin

echipa Republicii Moldova a obţinut
cinci cote preliminare pentru Jocurile
Olimpice de la Rio, care urmează a fi
confirmate la Campionatul Mondial
din 2015 din oraşul Huston, SUA.
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Rănile Afganistanului
mai dor ...
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