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Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, 
a avut  o întrevedere cu generalul Adrian Bradshaw, 
adjunctul comandantului suprem al Forţelor Aliate din Europa

Chiril GABuRiCi, 
prim-ministrul Republicii Moldova: 
„Acordăm o deosebită importanţă Planului 

individual de Acţiune Moldova-NATO, care pen-
tru noi e un instrument de aprofundare a rela-
ţiilor bilaterale. Vrem mai ales să cooperăm 
cu aliaţii în direcţia reformării şi modernizării 
sectorului apărării în actualul context de se-
curitate”.

 

Jens Stoltenberg, 
secretarul general NATO: 
„Toate ţările din NATO sprijină suveranita-

tea, independenţa, integritatea teritorială a 
Republicii Moldova şi respectă statutul de su-
veranitate din constituţia Moldovei”. 

Jens Stoltenberg a apreciat înalt contribu-
ţia Republicii Moldova la operaţiunea derulată 
de NATO cu mandat ONu în Kosovo şi a acceptat 
invitaţia Prim-ministrului Chiril Gaburici de a 
vizita  Republica Moldova.

Discuţiile au vizat dezvoltarea capacităţilor 
de apărare a Republicii Moldova în contextul 

acţiunilor întreprinse de Alianţa Nord Atlantică 
de consolidare a  securităţii în regiune.

Şeful statului l-a informat pe oficialul NATO 
despre programul de modernizare a Forţelor 
Armate şi elaborarea unei noi Strategii a Secu-
rităţii Naţionale, adaptată noilor realităţi geopo-
litice. Preşedintele Nicolae Timofti a subliniat 
faptul că documentul poartă un caracter strict 
defensiv.

Generalul Adrian Bradshaw, adjunctul co-
mandantului suprem al Forţelor Aliate din Eu-
ropa, a declarat că interesul primordial al NATO 
este menţinerea păcii şi stabilităţii în regiune.

Oficialul NATO a spus că Alianţa Nord Atlan-
tică va acorda ţării noastre asistenţa necesară 
pentru dezvoltarea capabilităţilor de rezistenţă 
în faţa pericolelor militare dar şi ameninţărilor 
neconvenţionale de natură non-militară.

Pentru Onoare! Pentru Patrie! Pentru Tricolor! .................................. 3
„Scutul Nordic-2015” ............................................................................ 6
Două războaie şi o carieră de militar  ................................................... 20
SMS-ul salvator sau renaşterea unei armate ......................................... 22

Oastea Moldovei
Pentru Onoare! Pentru Patrie! Pentru Tricolor!

Echipa redacţională:
căpitan Inga RaDvaN
locotenent major Natalia aNDRONachI
locotenent Dmitrii vOSIMERIc
plutonier adjutant vitali IOvU
angela MUNTEaNU
Kateryna RUSSU 
Larisa ŢÎBULEac
oasteamoldovei@army.md

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

centrul mass-media militară
Şef centrul mass-media militară –  
redactor-şef locotenent-colonel Ion vULPE, tel. 022-252-252

Locţiitor-şef centrul mass-media militară 
maior Sergiu LEca, tel. 022-252-047

Tipar “ELaN POLIGRaF” SRL,  
adresa: mun. chişinău, str. Mesager, 7

tel. (373 22) 74-58-00, tel./fax. (373 22) 74-65-00,
 e-mail: info@elan.md, www. elan.md

Secţia Tv/Radio:
căpitan Denis ROTaRU
sergent Laurenţiu-vlad GROSSU
ariadna URSachI
ladatorie@army.md
scutulpatriei@army.md

 tel. 022-252-019

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

Secţia reţele socializare:
Liuba vIcOL

tel. 022-252-021

„Oastea Moldovei (Revistă)”- 
issn 1857-3703

Materialele publicate 
de „OaSTEa MOLDOvEI” reflectă 

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

din „OaSTEa MOLDOvEI” trebuie 
să conţină trimiterile la sursă.



Oastea Moldovei2 3Aprilie  2015

Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, 
a avut  o întrevedere cu generalul Adrian Bradshaw, 
adjunctul comandantului suprem al Forţelor Aliate din Europa

Chiril GABuRiCi, 
prim-ministrul Republicii Moldova: 
„Acordăm o deosebită importanţă Planului 

individual de Acţiune Moldova-NATO, care pen-
tru noi e un instrument de aprofundare a rela-
ţiilor bilaterale. Vrem mai ales să cooperăm 
cu aliaţii în direcţia reformării şi modernizării 
sectorului apărării în actualul context de se-
curitate”.

 

Jens Stoltenberg, 
secretarul general NATO: 
„Toate ţările din NATO sprijină suveranita-

tea, independenţa, integritatea teritorială a 
Republicii Moldova şi respectă statutul de su-
veranitate din constituţia Moldovei”. 

Jens Stoltenberg a apreciat înalt contribu-
ţia Republicii Moldova la operaţiunea derulată 
de NATO cu mandat ONu în Kosovo şi a acceptat 
invitaţia Prim-ministrului Chiril Gaburici de a 
vizita  Republica Moldova.

Discuţiile au vizat dezvoltarea capacităţilor 
de apărare a Republicii Moldova în contextul 

acţiunilor întreprinse de Alianţa Nord Atlantică 
de consolidare a  securităţii în regiune.

Şeful statului l-a informat pe oficialul NATO 
despre programul de modernizare a Forţelor 
Armate şi elaborarea unei noi Strategii a Secu-
rităţii Naţionale, adaptată noilor realităţi geopo-
litice. Preşedintele Nicolae Timofti a subliniat 
faptul că documentul poartă un caracter strict 
defensiv.

Generalul Adrian Bradshaw, adjunctul co-
mandantului suprem al Forţelor Aliate din Eu-
ropa, a declarat că interesul primordial al NATO 
este menţinerea păcii şi stabilităţii în regiune.

Oficialul NATO a spus că Alianţa Nord Atlan-
tică va acorda ţării noastre asistenţa necesară 
pentru dezvoltarea capabilităţilor de rezistenţă 
în faţa pericolelor militare dar şi ameninţărilor 
neconvenţionale de natură non-militară.

Pentru Onoare! Pentru Patrie! Pentru Tricolor! .................................. 3
„Scutul Nordic-2015” ............................................................................ 6
Două războaie şi o carieră de militar  ................................................... 20
SMS-ul salvator sau renaşterea unei armate ......................................... 22

Oastea Moldovei
Pentru Onoare! Pentru Patrie! Pentru Tricolor!

Echipa redacţională:
căpitan Inga RaDvaN
locotenent major Natalia aNDRONachI
locotenent Dmitrii vOSIMERIc
plutonier adjutant vitali IOvU
angela MUNTEaNU
Kateryna RUSSU 
Larisa ŢÎBULEac
oasteamoldovei@army.md

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

centrul mass-media militară
Şef centrul mass-media militară –  
redactor-şef locotenent-colonel Ion vULPE, tel. 022-252-252

Locţiitor-şef centrul mass-media militară 
maior Sergiu LEca, tel. 022-252-047

Tipar “ELaN POLIGRaF” SRL,  
adresa: mun. chişinău, str. Mesager, 7

tel. (373 22) 74-58-00, tel./fax. (373 22) 74-65-00,
 e-mail: info@elan.md, www. elan.md

Secţia Tv/Radio:
căpitan Denis ROTaRU
sergent Laurenţiu-vlad GROSSU
ariadna URSachI
ladatorie@army.md
scutulpatriei@army.md

 tel. 022-252-019

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

Secţia reţele socializare:
Liuba vIcOL

tel. 022-252-021

„Oastea Moldovei (Revistă)”- 
issn 1857-3703

Materialele publicate 
de „OaSTEa MOLDOvEI” reflectă 

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

din „OaSTEa MOLDOvEI” trebuie 
să conţină trimiterile la sursă.



Oastea Moldovei4

Editorial

Un popor şi o naţiune rămîne în vertica-
litate atîta timp cît drapelul e la loc de cinste, 
iar onorul pentru el transformă incertitudi-
nile în adevărate realizări.

Legămîntul dintre militari şi drapel repre-
zintă poate cel mai sacru jurămînt pentru a-ţi 
servi Patria şi pentru a te jertfi în numele ei şi 
al simbolului ce o reprezintă. În orice război, 
în orice misiune şi în orice situaţie, militarii 
au purtat la loc de cinste, pe uniforme, şi dra-
pelul ţării. În evenimentele tragice ale anului 
1992, tricolorul nostru a fost „stropul” de vla-
gă într-o vară teribil de fierbinte la propriu şi 
la figurat. 

Primii paşi în lumea nouă, pre nume 
independenţă şi suveranitate, i-am făcut tot 
sub flamura acestui drapel al strămoşilor 
şi am fost nespus de mîndri, cînd în marea 
familie a OnU, tricolorul ne-a adus la masa 
frăţească a popoarelor.

Urmau să treacă mai mulţi ani şi să se 
producă mai multe evenimente pînă cînd 
drapelul ţării avea să-şi facă cale în cele şase 
misiuni ale geniştilor moldoveni din irak, iar 
ulterior, adică în prezent, în misiunea KFOR 
din Kosovo, acolo unde parteneriatul în nu-
mele păcii aduce liniştea după un război fra-
tricid.    

Prezenţa la Ministerul Apărării, pe 27 
aprilie, a prim-ministrului Chiril Gaburici 
şi a întregului guvern al Republicii Moldova, 
este o dovadă clară de respect pentru mili-
tari, care la rîndul lor, respectă cu sfinţenie 
drapelul ţării şi jurămîntul de credinţă Patri-
ei. Şi nu este întîmplător faptul că între sim-
bolurile ce definesc noţiunea de onor pentru 
militari se regăseşte şi tricolorul.

Locotenent-colonel Ion VuLpe, 
redactor-șef

despre legătura simbolică 
dintre armată şi drapel s-au scris volume întregi, 
s-au turnat filme şi s-a povestit „din leat în leat”. drapelul de luptă, sau steagul 
oastei, a fost întotdeauna şi rămîne ceea ce a dat fermitate ostaşilor să meargă 
în bătălii cu patria în inimă şi să aducă înfrîngere duşmanului.
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Funcţionalitatea 
unităţilor militare 
şi capabilităţile 
operaţionale 
ale Armatei Naţionale 
în atenţia deputaţilor 
din Comisia securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică

comisia parlamentară se-
curitate naţională, apăra-

re şi ordine publică a efectuat  
o vizită de documentare la Bri-
gada 2 Infanterie Motorizată a 
armatei Naționale.

Membrii comisiei au 
audiat Raportul privind 
funcționalitatea unităților mi-
litare şi capabilităţile operaţi-
onale ale armatei Naţionale, 
precum şi s-au documentat 
despre activitatea Brigăzii 2 
Infanterie Motorizată a ar-
matei Naționale, dar şi despre 
problemele cu care se confrun-
tă în exercitarea atribuțiilor 
funcționale.

De asemenea, au fost audia-
te o serie de informații cu pri-
vire la dezvoltarea capabilită-
ţilor operaţionale ale armatei 
Naţionale.

În cadrul vizitei, membrii 
comisiei au avut posibilitatea 
de a asista la prezentarea teh-
nicii militare a Batalionului 21 
mecanizat al Brigăzii 2 Infan-
terie Motorizată.

vizita a fost efectuată 
reieşind din Planul de acti-
vitate al comisiei securitate 
națională, apărare şi ordine 
publică pentru anul 2015.
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vuietul motoarelor de la maşinile blindate, 
focul pieselor de artilerie şi salturile cu 

paraşuta au impresionat publicul prezent la 
exerciţiul militar „scutul nordic-2015”
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Ministrul Apărării al Republicii Moldova, Vi-
orel Cibotaru, a menționat că toate locurile de 
instruire au fost prezentate la un nivel impe-
cabil, apreciind înalta prestație a militarilor 
prin contract, dar și a celor în termen.

Oastea Moldovei10

Urmărind drept scop testarea interoperabilității 
operaționale a tuturor genurilor de armă, cît şi 

aspectul cooperării dintre Armata națională şi alte 
structuri de forță ale statului, la exercițiu şi-au de-
monstrat capacitățile profesionale aproximativ 500 
de militari în termen şi prin contract din Brigada 
1 infanterie motorizată, Batalionul cu destinație 
specială, Baza de aviație, Regimentul rachete anti-
aeriene, spitalul Clinic Militar Central, filiala Bălți, 

Baza păstrare carburanți a Armatei naționale şi 
Depozitul alimentar. Cot la cot cu militarii Armatei 
naționale, şi-au demonstrat iscusința profesională 
şi colegii din unitățile structurilor de forță dislocate 
în garnizoana Bălți, precum Unitatea Militară 1003 
a Departamentului Trupelor Carabinieri, Direcția 
situații Excepționale municipală şi Regimentul de 
patrulare „nORD”, constituind în comun Grupa-
rea Tactică „nORD”. 

11Aprilie  2015

Comandantul Brigăzii 1 infante-
rie motorizată, colonelul Veaceslav 
Rusu, a relatat că actualul exercițiu 
a reunit toate eforturile depuse de 
efectivul brigăzii de la începutul 
anului de instrucție 2015 și pînă la 
etapa actuală, cu privire la pregăti-
rea de luptă și restabilirea tehnicii 
militare din dotare.
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Conform scenariului desfăşurării 
exercițiului, publicul a urmărit o se-

rie de acțiuni tactice demonstrative ale 
militarilor la cele 16 locuri de instruire. 
Exercițiul a demarat cu revista de front 
a tehnicii militare, ce s-a deplasat în ca-
drul unui marş organizat din raionul de 
staționare al Grupării Tactice „nORD” 
în raionul de aşteptare, cu scopul de a 
se deplasa, ulterior, conform ordinului 
de acțiune, spre pozițiile de tragere ale 
punctului de sprijin al companiei. La 
marş a participat un număr de 163 unități 
de tehnică militară, din dotarea Brigăzii 
„Moldova” şi a unităților militare parti-
cipante,  restabilite complet pentru luptă 
pe parcursul anilor de instrucție 2014-
2015. Coloana a inclus maşini de luptă 
pe şenile, transportoare amfibii blindate, 
autovehicule militare de transport, auto-
speciale de geniu, comunicații şi infor-
matică, asigurare medicală şi logistică în 
condiții de luptă.

impresionantul scenariu al exercițiului 
militar „scutul nordic-2015”, improvi-
zat de militarii Armatei naționale, cu 
participarea carabinierilor şi salvatorilor 
Direcției situații Excepționale, a cuprins 
o gamă largă de acţiuni specifice situaţiei.

Oastea Moldovei12 Oastea Moldovei12

La exercițiu au luat parte prim-mi-
nistrul Republicii Moldova, Chi-

ril Gaburici, ministrul Apărării, Viorel 
Cibotaru, şeful Marelui stat Major al 
Armatei naționale, comandant al Ar-
matei naționale, generalul de brigadă 
igor Gorgan, viceministru al Afacerilor 
interne, comandant al Trupelor de Ca-
rabinieri, colonelul Veaceslav Ceban, 
reprezentanți ai Ministerului Apărării şi 
administrației publice locale din muni-
cipiul Bălți. 

13Aprilie  2015
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interne, comandant al Trupelor de Ca-
rabinieri, colonelul Veaceslav Ceban, 
reprezentanți ai Ministerului Apărării şi 
administrației publice locale din muni-
cipiul Bălți. 
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acţiunile de încetinire a dezordinii 
în apropierea unităţii militare

Efectivul a înscenat o grupă de protestatari sub for-
ma unei mulţimi organizate şi sub conducerea 

unor lideri neoficiali care creau dezordine cu strigăte 
şi înjurături, la punctul de control al unei unități mi-
litare. Apariţia unor asemenea proteste a pus în gardă 
comandamentul unității care a apelat de urgență la or-
ganele de poliție din teritoriu şi la unitatea de carabi-
nieri, pentru a restabili ordinea publică. Drept dovadă 
a acţiunii echipei de carabinieri, dezordinile au fost 
stopate, iar protestanții – reţinuţi şi predați organelor 
de poliţie municipală.

Un alt element demonstrat la locul de instruire 
a prevăzut dezordini ale unui grup de nuntaşi care, 
trecînd prin preajma unității militare, au manifestat 
ospitalitate națională, au propus vin şi dulciuri milita-
rilor de la punctul de control. După o serie de discuții 
şi negocieri cu scopul de a părăsi punctul de control, 
acțiunile  nuntaşilor nu au încetat, ba dimpotrivă, s-au 
sondat cu schimb de foc din pistoale mitralieră. Mi-
litarii aflați în serviciu au rezolvat situaţia, conform 
regulamentelor militare, raportînd  despre aceasta pe 
linia de comandă.

acordarea asistenţei medicale primare  
în condiţii de campanie

Ținînd cont de faptul că pregătirea medico-milita-
ră a efectivului constituie un element important 

în condiţii de luptă, la acest loc de instruire colabo-
ratorii medicali ai Brigăzii 1 infanterie motorizată şi 
spitalului Clinic Militar Central, filiala Bălți, au de-
monstrat publicului diverse procedee de acordare a 
ajutorului medical în cazul rănilor uşoare şi grele, 
fracturilor, luxațiilor etc. Un alt element demonstrat 
a fost procedeul de evacuare a răniţilor din maşinile 
de luptă şi transportoarele amfibii blindate. 

acţiunile echipajului de salvatori 
la stingerea incendiului

Conform scenariului, în timpul desfăşurării 
acțiunilor de luptă  şi de menținere a raioanelor 

importante din zona de responsabilitate a  Grupării 
tactice „nORD”, un proiectil de artilerie a incendiat o 
clădire locativă din apropiere. Pentru a stinge incen-
diul şi pentru a salva persoanele aflate în pericol, la 

fața locului a sosit detaşamentul de salvare-debloca-
re şi un grup de ambulanțe. salvatorii au intervenit în 
timp util şi au întreprins măsuri necesare de stingere 
a incendiului şi evacuare a personalului din încăpe-
rile incendiate. Datorită lichidelor inflamabile, stinge-
rea incendiului s-a efectuat prin metoda acoperirii cu 
spumă aeromecanică de vizibilitate medie. Acțiunile 
salvatorilor Direcției situații Excepționale în cadrul 
exercițiului militar „scutul nordic - 2015” au demon-
strat succesul cooperării cu Armata națională la nive-
lul grupării tactice.  

17Aprilie  2015
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conducerea cu focul în cadrul 
grupei de infanterie

Reieşind din situația tactică a exercițiului, drept 
urmare a ridicării, la o anumită oră, a Grupării 

tactice „nORD” prin treptele capacităţii de luptă şi 
efectuării marşului pe transportoare amfibii blinda-
te din punctul de dislocare permanent în raionul de 
concentrare, efectivul şi-a desfăşurat toate elemen-
tele specifice raionului de staţionare, organizînd in-
clusiv paza circulară. Anterior ocupării punctului de 
sprijin de către companiile de infanterie motorizată, 
conform ordinului de acţiune, un element important 
l-a constituit antrenarea efectivului la conducerea cu 
focul. Utilizînd baza materială şi mijloacele impro-
vizate din teren, efectivul a antrenat cu succes pro-
cedeul de cooperare şi conducere cu focul în timpul 
acțiunilor de luptă. 

misiunea geniştilor în aria desfăşurării 
acţiunilor de luptă

În lupta de arme întrunite, un rol important 
l-a constituit asigurarea genistică a trupelor. 

Geniştii Brigăzii 1 infanterie motorizată, cu ajutorul 
autospecialei de geniu PZM-2 şi a distribuitorului 
de mine PMZ-4, au efectuat lucrări de fortificaţie în 
condiţii de campanie, săpînd şi amenajînd poziții de 
tragere pentru efectiv şi tehnica de luptă, canalele de 
comunicare dintre poziţiile de tragere individuale, 
precum şi plantarea cîmpului de mine.

procedeul de deplasare a efectivului 
pe cîmpul de luptă

O grupă de infanterişti, complet echipați pen-
tru îndeplinirea misiunilor tactice, s-a de-

plasat prin salturi organizate pe cîmpul de luptă, 
în scopul înaintării spre inamic, nimicirii acestuia 
prin schimb de foc şi îndeplinirii misiunilor ul-
terioare, conform ordinului de acțiune. situaţia 
tactică prevăzută la locul de instruire a impus 
efectivul grupei de a trece prin barajele genistice 
şi culoarele de mine. Acțiunile infanteriştilor din 
nordul ţării, la deplasarea cu succes pe cîmpul de 
luptă, au scos în evidență nivelul pregătirii de lup-
tă a acestora.

Misiunea grupului de forţe speciale, pre-
zent la exercițiu, a prevăzut executarea 

acţiunilor directe de neutralizare a teroriştilor 
şi eliberare a ostaticilor din interiorul unor 
localități. Îmbarcîndu-se anterior în aero-
nava militară aN-2, militarii Batalionului 
cu destinație specială „Fulger” au executat 

paraşutări în aria desfăşurării acțiunilor de 
luptă a Grupării Tactice „NORD”. Sub acope-
rirea mascată a grenadelor fumigene, prin me-
toda salturilor organizate, s-au apropiat de lo-
calitate, asaltînd edificiile, nimicind teroriştii, 
eliberînd ostaticii, organizînd, în final, paza şi 
securitatea lor.

desantul tactic aerian, 
procedeul de scotocire a încăperilor
şi eliberarea ostaticilor

acţiunile efectivului la punctul 
de comandă al grupării tactice „nord”

În condiţii de campanie, o activitate importan-
tă a constituit şi lucrul de comandament şi 

stat major desfăşurat, în cadrul exercițiului mili-
tar „scutul nordic-2015”, la punctul de comandă 
al Grupării Tactice „nORD”. Organizat din mai 
multe compartimente, ofițerii de stat major au 
executat misiuni operative conform ordinului de 
acțiune şi documentelor de conducere. În ime-
diata apropiere a punctului de comandă, a fost 
amenajat centrul de comunicaţii şi informatică. 
Acestei subdiviziuni i-a revenit misiunea de a or-
ganiza diferite tipuri de legături şi transmiteri de 
date dintre punctul de comandă al grupării tactice 
şi eşalonul superior. Acestea au fost asigurate prin 
intermediul autospecialelor şi echipamentelor de 
comunicații şi informatică, instalate în condiții de 
campanie.
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Punctul culminant al exercițiului 
militar „scutul nordic-2015” 

l-a constituit efectuarea tragerilor 
de luptă în componența compani-
ei. Conform cerințelor ordinului de 
acțiune şi situației tactice improviza-
te, efectivul companiei de infanterie 
motorizată, sprijinit cu focul piese-
lor de artilerie şi al instalațiilor anti-
aeriene, au deschis cu precizie focul 

asupra inamicului, lovindu-l din 
toate tipurile de armament. Pe lîngă 
aspectul demonstrativ al tragerilor 
de luptă la exercițiul militar „scutul 
nordic-2015”, acestea au urmărit 
ca scop şi antrenarea efectivului în 
termen şi prin contract, înainte de 
finalizarea procesului de închegare 
şi coeziune a companiei, conform 
planului pregătirii de luptă.

Prezent la eveniment, ministrul 
Apărării al Republicii Moldova, Viorel 
Cibotaru, a menționat că toate locurile 
de instruire au fost prezentate la un ni-
vel impecabil, apreciind înalta prestație 
a militarilor prin contract, dar şi a celor 
în termen.

Comandantul Brigăzii 1 infanterie 
motorizată, colonelul Veaceslav Rusu, a 
relatat că actualul exercițiu a reunit toa-
te eforturile depuse de efectivul brigăzii 
de la începutul anului de instrucție 2015 
şi pînă la etapa actuală, cu privire la pre-
gătirea de luptă şi restabilirea tehnicii 
militare din dotare. Aceeaşi sursă a mai 
precizat că, pe parcursul anului curent, 
efectivul brigăzii de la nord urmează 
a fi antrenat şi în cadrul altor exerciții 
militare desfăşurate la nivel național şi 
internațional. 

Avînd ca bază planul pregătirii de lup-
tă şi documentele de directivă, exercițiul 
militar „scutul nordic-2015” a adus o bo-
gată experiență profesională militarilor 
Armatei naționale, dar şi participanților 
din alte structuri de forță.

Căpitan Vladislav BACIu
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Oastea Moldovei20 21Aprilie  2015

Punctul culminant al exercițiului 
militar „scutul nordic-2015” 

l-a constituit efectuarea tragerilor 
de luptă în componența compani-
ei. Conform cerințelor ordinului de 
acțiune şi situației tactice improviza-
te, efectivul companiei de infanterie 
motorizată, sprijinit cu focul piese-
lor de artilerie şi al instalațiilor anti-
aeriene, au deschis cu precizie focul 

asupra inamicului, lovindu-l din 
toate tipurile de armament. Pe lîngă 
aspectul demonstrativ al tragerilor 
de luptă la exercițiul militar „scutul 
nordic-2015”, acestea au urmărit 
ca scop şi antrenarea efectivului în 
termen şi prin contract, înainte de 
finalizarea procesului de închegare 
şi coeziune a companiei, conform 
planului pregătirii de luptă.

Prezent la eveniment, ministrul 
Apărării al Republicii Moldova, Viorel 
Cibotaru, a menționat că toate locurile 
de instruire au fost prezentate la un ni-
vel impecabil, apreciind înalta prestație 
a militarilor prin contract, dar şi a celor 
în termen.

Comandantul Brigăzii 1 infanterie 
motorizată, colonelul Veaceslav Rusu, a 
relatat că actualul exercițiu a reunit toa-
te eforturile depuse de efectivul brigăzii 
de la începutul anului de instrucție 2015 
şi pînă la etapa actuală, cu privire la pre-
gătirea de luptă şi restabilirea tehnicii 
militare din dotare. Aceeaşi sursă a mai 
precizat că, pe parcursul anului curent, 
efectivul brigăzii de la nord urmează 
a fi antrenat şi în cadrul altor exerciții 
militare desfăşurate la nivel național şi 
internațional. 

Avînd ca bază planul pregătirii de lup-
tă şi documentele de directivă, exercițiul 
militar „scutul nordic-2015” a adus o bo-
gată experiență profesională militarilor 
Armatei naționale, dar şi participanților 
din alte structuri de forță.

Căpitan Vladislav BACIu

21Aprilie  2015Oastea Moldovei20

trageri de luptă, ţinte nimicite



Oastea Moldovei22

se spune că fiecărui om, la naștere, îi este prescris un destin, 
care îl marchează pentru tot parcursul vieţii. probabil, la fel 

s-a întîmplat și în cazul lui oleg platonov, colonel în rezervă al 
Armatei Naţionale, căruia din primele zile ale vieţii i-a fost sortit 

să îmbrace uniforma militară.

Oleg Platonov a copilărit pe terito-
riul unui aerodrom într-o fami-

lie de militari. Tatăl său era inginer de 
zbor, de aceea şi-a petrecut toată vîr-
sta viselor printre aeronave şi apara-
te de zbor. „În nemijlocită apropiere 
de locul în care am copilărit se afla 
„cimitirul” de aeronave. Era cel 
mai preferat loc de joacă pentru 
toţi copiii din preajmă. Atunci am 
devenit atît de pasionat de avia-
ţie, încît am început să visez la o 
carieră de aviator”, îşi aminteşte 
cu zîmbet colonelul Platonov. 

Cu timpul, acel vis copilă-
resc s-a transformat într-un 
scop bine determinat. Oleg 
şi-a ales calea: „Am să devin 
pilot!”. Însă soarta îi pregăti-
se un alt viitor. 

Tatăl său, avînd o bogată experi-
enţă în aviaţie, şi-a dorit foarte mult 
să facă parte din echipajul unei nave 
cosmice. A trecut chiar şi preselecţia 
alături de cei mai vestiţi cosmonauţi, 
dar a fost „exclus din listă” din moti-
ve neîntemeiate. După acea tentativă 
nereuşită de a deveni cosmonaut, a 
încercat să revină la serviciul de altă-
dată, însă funcţia deja fusese redusă. 
Din această cauză el s-a dezamăgit 
foarte mult şi a rămas supărat pe avi-
aţie pentru tot restul vieţii. De aceea, 
cînd a auzit despre intenţia fiului de 
a deveni pilot, a fost categoric împo-
triva acestei decizii. „Cînd vroiam să 
plec la studii la o şcoală de aviaţie, 
tatăl meu activa la comisariatul mili-
tar şi a făcut tot posibilul să nu trec 
comisia medico-militară. nu a dorit 

să-i urmez calea”, povesteşte protago-
nistul nostru. 

În scurt timp, în fața lui Oleg Pla-
tonov s-a deschis o altă perspectivă, la 
fel, cu epoleţi şi uniformă militară. El 
a plecat la Kiev, unde a început studi-
ile la şcoala de cercetare. De această 
dată, tatăl nu s-a împotrivit, chiar i-a 
susţinut alegerea. 

După terminarea studiilor, proaspă-
tul ofiţer Oleg Platonov este repartizat 
într-un batalion de cercetare din ora-
şul sverdlovsk. Peste puţin timp, a fost 
printre primii militari ai armatei sovie-
tice, care au păşit pe pamîntul afgan. 

Au urmat doi ani de război, în 
care locotenent Platonov a condus o 
companie de cercetare, îndeplinind 
cele mai complicate şi periculoase 
misiuni. „Deseori subunitatea noastră 
participa la lichidarea diferitelor for-
maţiuni ale inamicului. Era o misiune 
complicată. nimeni dintre ofiţerii şi 
subofiţerii companiei mele nu a scă-
pat nevătămat. Fiecare dintre ei a fost 
cel puţin o dată rănit. Eu am avut ne-
norocul să fiu rănit de două ori”, măr-
turiseşte colonelul Platonov. 

Astăzi îşi mai aminteşte că avea 
în subordine trei soldaţi moldoveni, 
despre care poate să spună cele mai 
bune cuvinte. „Pe timpuri aveam un 
vis: să am în subordine o subunita-
te, formată doar din militari moldo-
veni”, povesteşte zîmbind Oleg Plato-
nov. „Moldovenii erau cei mai buni 
ostaşi, bine dezvoltaţi din punct de 
vedere fizic, educaţi, deştepţi, har-

nici, ascultători... Era o plăcere să acti-
vezi cu ei”. 

După ce s-a întors din Afganistan, i 
s-a oferit posibilitatea să-şi aleagă locul 
de îndeplinire a serviciului militar. „Pe 
atunci majoritatea militarilor sovietici 
vroiau să îndeplinească serviciul undeva 
în Europa, în Germania, Ungaria... Eu 
îmi doream să revin cît mai aproape de 
casă şi, de aceea am fost transferat la Ti-
raspol, la funcţia de şef al cercetării regi-
mentului, după care în oraşul Belgorod-
Dnestrovsk în calitate de şef stat major al 
batalionului”, relatează colonelul.

Peste trei ani a fost înmatriculat la 
academia militară din Moscova, iar la 
absolvire – numit comandant de bata-
lion într-o unitate militară din regiunea 
Orenburg. 

Cînd s-a început războiul de pe nis-
tru, Oleg Platonov a decis să se încor-
poreze în Armata naţională pentru a-şi 
apăra Patria. „Cînd am mers la război în 
Afganistan, nici nu ştiam concret pentru 
cine şi pentru ce luptăm. În 1992 a fost 
cu totul altceva... A fost o luptă pentru 
Patrie, pentru casa în care locuiesc, pen-
tru viitorul copiilor mei”, povesteşte în-
gîndurat colonelul. 

Avînd studii în domeniu şi o experi-
enţă bogată, dumnealui a venit să organi-
zeze cercetarea pe prima linie, dar a fost 
numit comandant de platou, cu care a 
condus timp de... o zi. „Deşi sînt cercetaş 
de meserie, conducerea militară superi-
oară a decis să mă numească la funcţia 
de comandant al platoului Cocieri. Eu 
încercam să explic că această misiune nu 
ţine de specialitatea mea, dar poziţia su-
periorilor a rămas neschimbată. Timp de 
o zi am fost comandant de platou, după 
care conducerea a înţeles că va fi mult mai 
util, dacă voi activa în alt domeniu, şi am 
fost numit la funcţie în Marele stat Major. 
De la început a fost greu, însă am reuşit să 
organizez activitatea cercetaşilor noştri în 
aşa fel încît eşalonul superior să primeas-
că toată informaţia necesară despre ina-
mic”, menţionează colonelul Platonov.

După al doilea război din viaţa sa, 
Oleg Platonov a făcut o carieră de succes 
în Armata naţională. Pe parcursul servi-
ciului militar a îndeplinit funcţii impor-
tante precum cea de şef de direcţie în Ma-
rele stat Major şi comandant al Brigăzii 2 

infanterie Motorizată „Ştefan cel Mare”, 
ajungînd pînă la gradul de colonel. 

După ce s-a despărţit de armată, 
protagonistul nostru s-a încadrat activ şi 
în viaţa civilă. Acum Oleg Platonov este 
şeful Direcţiei personal la întreprinderea 
de stat „Moldelectrica”. Mai în glumă, 
mai în serios, dînsul susţine că şi la noua 
funcţie, periodic, foloseşte deprinderile 
de cercetaş. „Despărţirea de armată este 
foarte dificilă pentru orice militar. După 
mulţi ani de serviciu militar, e foarte 
greu să te reprofilezi şi să te adaptezi la 
o profesie din viaţa civilă, dar eu cred că 
armata este pentru cei tineri, puternici 
şi energici. Trebuie să simţi momentul 
cînd să pleci, ca să nu fii o povară pen-
tru camarazii tăi şi pentru sistemul mi-
litar. Eu cred că am plecat din armată la 
momentul oportun”, susţine colonelul în 
rezervă Oleg Platonov.

Deşi a pus uniforma militară în cui, lui 
Oleg Platonov nu îi este indiferentă soarta 
Armatei naţionale şi susţine că permanent 
urmăreşte activitatea militarilor moldo-
veni şi reformele care au loc în organismul 
militar. „sînt foarte bucuros că s-a început 
o etapă de dezvoltare a Armatei naţiona-
le. Mult timp a fost o perioadă de stagna-
re, fără aplicaţii tactice, trageri etc. Acum 
mă bucură faptul că şi artileria împuşcă, 
şi tehnica blindată este în stare funcţio-
nală, şi, cel mai important, sînt oameni, 
care pot bine organiza procesul pregătirii 
de luptă, al reparaţiei tehnice militare etc.”, 
povesteşte emoţionant colonelul. „Deşi 
sîntem un stat mic, poporul nostru mereu 
a avut demnitate. De aceea, trebuie să fim 
întotdeauna pregătiţi pentru a apăra aceas-
tă demnitate, cum am făcut-o în 1992”, a 
adăugat colonelul Oleg Platonov.  

Locotenent Dmitrii VosIMeRIC    

Oastea Moldovei22
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se spune că fiecărui om, la naștere, îi este prescris un destin, 
care îl marchează pentru tot parcursul vieţii. probabil, la fel 

s-a întîmplat și în cazul lui oleg platonov, colonel în rezervă al 
Armatei Naţionale, căruia din primele zile ale vieţii i-a fost sortit 
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să-i urmez calea”, povesteşte protago-
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companie de cercetare, îndeplinind 
cele mai complicate şi periculoase 
misiuni. „Deseori subunitatea noastră 
participa la lichidarea diferitelor for-
maţiuni ale inamicului. Era o misiune 
complicată. nimeni dintre ofiţerii şi 
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tru camarazii tăi şi pentru sistemul mi-
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fenomenul ucrainean
Vecinii noştri au înţeles aceasta, dar, 

cu regret, prea tîrziu. Pentru neglijarea 
propriei armate mai mulţi ani la rînd, 
Ucraina a plătit cu vieţile celor mai bravi 
feciori ai săi, care s-au sacrificat pentru 
integritatea ţării, chiar din primele zile 
ale conflictului armat. Abia după ce oa-
menii au văzut starea reală, în care se afla 
armata lor, a fost lansată o campanie ma-
sivă cu genericul „susţine armata ucrai-
neană”, cu scopul de a colecta mijloace 
băneşti pentru necesităţile militarilor. 
Astfel, prin expedierea unui sMs la un 

număr scurt, fiecărui cetăţean i s-a acor-
dat posibilitatea de a dona 5 hrivne (≈5 
lei) pentru armată, fapt ce a prezentat 
un fenomen unic în istorie. Banii donaţi 
urmau să fie transferaţi în contul Minis-
terului Apărării, care, la rîndul său, tre-
buia să achiziţioneze bunurile necesare. 
societatea a fost foarte receptivă la apelul 
armatei şi timp de un an, în cadrul cam-
paniei, cetăţenii au reuşit să colecteze 
peste 150 de milioane de hrivne! 

Deşi acest sistem de finanţare a for-
ţelor armate ucrainene funcţionează 
pînă în prezent, mulţi dintre donatori au 
văzut în el mai multe lacune chiar de la 

începutul campaniei. Cei nemulţumiţi  
au atras atenţia asupra birocraţiei, co-
rupţiei şi gestionării iraţionale a banilor 
colectaţi. În timp ce militarii mureau pe 
front din lipsă de medicamente, echipa-
ment etc., Ministerul Apărării organiza 
licitaţii pentru procurarea bunurilor ne-
cesare, care, din cauza birocraţiei, durau 
foarte mult timp. Uneori aceste licitaţii 
erau cîştigate de către companiile care 
ofereau marfa la un preţ exagerat. Pe 
lîngă aceasta, cetăţenii erau nemulţumiţi 
că în rapoartele prezentate de instituţia 
militară erau menţionate unele cheltu-
ieli neoportune şi nejustificate, în con-
textul luptelor din Donbas, spre exem-
plu, procurarea noilor uniforme pentru 
marinari. 

Oamenii au înţeles că nu au timp să 
lupte cu birocraţia în organele de condu-
cere sau să aştepte desfăşurarea licitaţii-
lor, procurarea bunurilor şi distribuirea 
acestora de către structura militară şi 
au încercat să-i ajute direct pe militari. 
În aşa fel au fost create o mulţime de 
organizaţii de voluntari şi fonduri, care 
colectau surse, cumpărau tot necesarul 
şi transmiteau bunurile în subunităţile 
aflate în teatrul de operaţie. Cei care nu 
au rămas indiferenţi la soarta militarilor 
au procurat îmbrăcăminte, încălţăminte, 
lenjerie de pat, saci de dormit, medica-
mente, produse alimentare şi multe alte 
lucruri, pe care, practic, este imposibil să 
le enumeri. 

nici bătrînii din toată ţara nu au 
ezitat să acorde ajutor armatei! În timp 
ce unele bătrînele  din Dnepropetrovsk 
împleteau ciorapi, mănuşi şi fulare din 
lînă pentru militari, altele, din Lvov, îm-
pleteau colaci şi sarmale... După cum 
scrie un blogger ucrainean într-un arti-
col, locuitorii satului Zastavna, regiunea 
Cernăuţi, doar timp de o lună au livrat 
pe front: „58 de căldări cu sarmale, 44 de 
căldări cu clătite, 18 căldări cu varză înă-
buşită cu carne, 39 de lăzi cu carne coap-
tă, 150 kg de peşte afumat, 12 căldări cu 
umpluturi, 300 de pîini, 15 căldări cu 
frigărui şi un număr imens de chifle”. 
Toată mîncarea aceasta a fost transmisă 
în cele mai „fierbinţi” zone ale frontului. 
Totodată, autorul articolului menţionea-
ză că localnicii din sat deja a şasea oară 
expediază asemenea „colete”. 

SMS-ul salvator
sau renaşterea unei armate

„poporul, care nu vrea să hrănească propria arma-
tă, în curînd va fi obligat să hrănească una străină” 

(Napoleon Bonaparte).

mai bine de un an ţara vecină este cuprinsă de un conflict 
armat. în fiecare zi pe pămînturile donbasului părţile beli-

gerante, dar şi populaţia civilă din regiune, înregistrează noi 
victime. este foarte greu să estimezi acum numărul total de 

vieţi omeneşti pierdute în masacrul fratricid, dar e şi mai greu 
să faci un pronostic în legătură cu termenii de încheiere şi, cel 

mai important, cu rezultatele acestuia. 

armata în cădere liberă
După cum recunosc ucrainenii, 

acest război a scos la iveală o mulţime 
de probleme majore în ţara lor, care 
„mocneau” de mai mulţi ani. În primul 
rînd, este vorba de sistemul de apărare 
nefuncţional, legislaţia învechită, biro-
craţia şi corupţia existente. Cînd a înce-
put conflictul în regiunile de est ale ţării, 
armata Ucrainei nu era deloc pregătită 
să facă faţă provocării, şi asta în pofida 
faptului că în clasamentul puterilor mi-
litare, pentru 126 de state ale lumii, ve-
cinii noştri se află pe locul 25. 

După destrămarea Uniunii sovietice 
şi proclamarea independenţei, Ucraina 
s-a ales cu o armată funcţională, clasa-
tă pe locul patru în lume după numărul 
de militari şi tehnică militară, fiind în 
spatele sUA, Rusiei şi Chinei. Armata 
ucraineană era completată cu circa 700 
000 de militar, peste 9 000 de tancuri 
şi 11 000 de blindate, 1 100 de avioane 
militare etc. Ucraina mai era şi o putere 
nucleară cu arsenal impunător, care ceda 
doar în faţa statelor Unite şi Rusiei. 

Pe parcursul anilor, numărul de mi-
litari s-a redus simţitor, arsenalul nuclear 
a fost nimicit, iar tehnica militară din do-

tare a fost lăsată să ruginească prin depo-
zite. investiţii simţitoare pentru moder-
nizarea sistemului de apărare în perioada 
independenţei nu au fost făcute.   

Cînd a izbucnit conflictul militar în 
Donbas, societatea şi-a amintit de exis-
tenţa armatei, dar armamentul şi tehni-
ca militară „surpinzător” s-au dovedit a 
fi învechite, iar o bună parte dintre ele 
în stare nefuncţională. Echipamentul 
militarilor, la fel, lăsa mult de dorit. spre 
exemplu, la începutul conflictului, mulţi 
militari ucraineni plecau pe front fără 
veste antiglonţ, astfel neavînd nici un fel 
de protecţie în faţa gloanţelor inamicu-
lui. Pentru că nu toţi militarii ucraineni 
au plecat pe front, într-o armată atît de 
mare, cum de nu s-au putut găsi echi-
pamentele de protecţie, pentru a asigura 
acele subunităţi, care au mers în prima 
linie să-şi apere Patria?! E ştiut faptul că 
pe timp de pace este întotdeauna greu 
să convingi politicienii şi cetăţenii de 
rînd că armata are nevoie de investiţii, 
dar asigurarea militarilor cu nişte lu-
cruri elementare, precum echipamente 
de protecţie, medicamente, mijloace de 
comunicaţii ar trebui să fie indiscutabilă 
şi înţeleasă de fiecare cetăţean. 
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front din lipsă de medicamente, echipa-
ment etc., Ministerul Apărării organiza 
licitaţii pentru procurarea bunurilor ne-
cesare, care, din cauza birocraţiei, durau 
foarte mult timp. Uneori aceste licitaţii 
erau cîştigate de către companiile care 
ofereau marfa la un preţ exagerat. Pe 
lîngă aceasta, cetăţenii erau nemulţumiţi 
că în rapoartele prezentate de instituţia 
militară erau menţionate unele cheltu-
ieli neoportune şi nejustificate, în con-
textul luptelor din Donbas, spre exem-
plu, procurarea noilor uniforme pentru 
marinari. 

Oamenii au înţeles că nu au timp să 
lupte cu birocraţia în organele de condu-
cere sau să aştepte desfăşurarea licitaţii-
lor, procurarea bunurilor şi distribuirea 
acestora de către structura militară şi 
au încercat să-i ajute direct pe militari. 
În aşa fel au fost create o mulţime de 
organizaţii de voluntari şi fonduri, care 
colectau surse, cumpărau tot necesarul 
şi transmiteau bunurile în subunităţile 
aflate în teatrul de operaţie. Cei care nu 
au rămas indiferenţi la soarta militarilor 
au procurat îmbrăcăminte, încălţăminte, 
lenjerie de pat, saci de dormit, medica-
mente, produse alimentare şi multe alte 
lucruri, pe care, practic, este imposibil să 
le enumeri. 

nici bătrînii din toată ţara nu au 
ezitat să acorde ajutor armatei! În timp 
ce unele bătrînele  din Dnepropetrovsk 
împleteau ciorapi, mănuşi şi fulare din 
lînă pentru militari, altele, din Lvov, îm-
pleteau colaci şi sarmale... După cum 
scrie un blogger ucrainean într-un arti-
col, locuitorii satului Zastavna, regiunea 
Cernăuţi, doar timp de o lună au livrat 
pe front: „58 de căldări cu sarmale, 44 de 
căldări cu clătite, 18 căldări cu varză înă-
buşită cu carne, 39 de lăzi cu carne coap-
tă, 150 kg de peşte afumat, 12 căldări cu 
umpluturi, 300 de pîini, 15 căldări cu 
frigărui şi un număr imens de chifle”. 
Toată mîncarea aceasta a fost transmisă 
în cele mai „fierbinţi” zone ale frontului. 
Totodată, autorul articolului menţionea-
ză că localnicii din sat deja a şasea oară 
expediază asemenea „colete”. 

SMS-ul salvator
sau renaşterea unei armate

„poporul, care nu vrea să hrănească propria arma-
tă, în curînd va fi obligat să hrănească una străină” 

(Napoleon Bonaparte).

mai bine de un an ţara vecină este cuprinsă de un conflict 
armat. în fiecare zi pe pămînturile donbasului părţile beli-

gerante, dar şi populaţia civilă din regiune, înregistrează noi 
victime. este foarte greu să estimezi acum numărul total de 

vieţi omeneşti pierdute în masacrul fratricid, dar e şi mai greu 
să faci un pronostic în legătură cu termenii de încheiere şi, cel 

mai important, cu rezultatele acestuia. 

armata în cădere liberă
După cum recunosc ucrainenii, 

acest război a scos la iveală o mulţime 
de probleme majore în ţara lor, care 
„mocneau” de mai mulţi ani. În primul 
rînd, este vorba de sistemul de apărare 
nefuncţional, legislaţia învechită, biro-
craţia şi corupţia existente. Cînd a înce-
put conflictul în regiunile de est ale ţării, 
armata Ucrainei nu era deloc pregătită 
să facă faţă provocării, şi asta în pofida 
faptului că în clasamentul puterilor mi-
litare, pentru 126 de state ale lumii, ve-
cinii noştri se află pe locul 25. 

După destrămarea Uniunii sovietice 
şi proclamarea independenţei, Ucraina 
s-a ales cu o armată funcţională, clasa-
tă pe locul patru în lume după numărul 
de militari şi tehnică militară, fiind în 
spatele sUA, Rusiei şi Chinei. Armata 
ucraineană era completată cu circa 700 
000 de militar, peste 9 000 de tancuri 
şi 11 000 de blindate, 1 100 de avioane 
militare etc. Ucraina mai era şi o putere 
nucleară cu arsenal impunător, care ceda 
doar în faţa statelor Unite şi Rusiei. 

Pe parcursul anilor, numărul de mi-
litari s-a redus simţitor, arsenalul nuclear 
a fost nimicit, iar tehnica militară din do-

tare a fost lăsată să ruginească prin depo-
zite. investiţii simţitoare pentru moder-
nizarea sistemului de apărare în perioada 
independenţei nu au fost făcute.   

Cînd a izbucnit conflictul militar în 
Donbas, societatea şi-a amintit de exis-
tenţa armatei, dar armamentul şi tehni-
ca militară „surpinzător” s-au dovedit a 
fi învechite, iar o bună parte dintre ele 
în stare nefuncţională. Echipamentul 
militarilor, la fel, lăsa mult de dorit. spre 
exemplu, la începutul conflictului, mulţi 
militari ucraineni plecau pe front fără 
veste antiglonţ, astfel neavînd nici un fel 
de protecţie în faţa gloanţelor inamicu-
lui. Pentru că nu toţi militarii ucraineni 
au plecat pe front, într-o armată atît de 
mare, cum de nu s-au putut găsi echi-
pamentele de protecţie, pentru a asigura 
acele subunităţi, care au mers în prima 
linie să-şi apere Patria?! E ştiut faptul că 
pe timp de pace este întotdeauna greu 
să convingi politicienii şi cetăţenii de 
rînd că armata are nevoie de investiţii, 
dar asigurarea militarilor cu nişte lu-
cruri elementare, precum echipamente 
de protecţie, medicamente, mijloace de 
comunicaţii ar trebui să fie indiscutabilă 
şi înţeleasă de fiecare cetăţean. 
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suportul populaţiei nu s-a redus la 
asigurarea militarilor cu bunurile men-
ţionate. Mulţi ucraineni, pentru a le 
salva viaţa taţilor, fiilor, fraţilor, dar şi 
a ostaşilor din orice regiune, colectau 
bani, procurau în Polonia veste anti-
glonţ, căşti kevlar, şi, riscînd ani grei de 
puşcărie, le aduceau în Ucraina. Con-
form legislaţiei europene, echipamentul 
menţionat se egalează cu armamentul şi, 
pentru traversarea acestuia peste graniţa 
UE, este nevoie de un permis special. În 
caz contrar, persoanele riscă pînă la zece 
ani de închisoare, dar nici această lege 
nu i-a oprit pe voluntari.

Mulţi ucraineni au donat armatei 
automobile de teren, iar persoanele cu 
cunoştinţe în domeniu au pus umărul 
la restabilirea mai multor blindate şi a 
tehnicii militare. 

Diaspora ucraineană din întreaga 
lume, la fel, a sărit în ajutor. spre exem-
plu, datorită ucrainenilor, care locuiesc 
în oraşul german München, medicii 
militari au primit în dar o ambulanţă de 
reanimare de ultimă generaţie, care, cu 
siguranţă, a salvat multe vieţi omeneşti.

Şi tinerii au participat la asigura-
rea armatei. O tînără pictoriţă de doar 
14 ani, din Kiev, a reuşit să transmită 
pentru ostaşii răniţi peste zece tone de 
fructe şi legume şi circa o tonă de bom-
boane. Fata a cîştigat banii pentru pro-
curarea produselor din vînzarea tablou-
rilor sale. 

Reieşind din faptul că războiul din 
Ucraina se desfăşoară nu numai pe cîm-
purile de luptă, dar şi în mass-media, un 
alt grup de tineri voluntari s-a ridicat 
pentru a riposta inamicului. Datorită in-
sistenţei unor tineri jurnalişti, a apărut un 
proiect, numit „stopFake”, a cărui menire 
este dezminţirea informaţiei eronate şi a 
propagandei despre situaţia din Ucrai-

na, distribuite în mass-media. Tehnica, 
echipamentul şi studioul necesare pentru 
lansarea acestui proiect au fost oferite de 
către facultatea de jurnalism a unei uni-
versităţi ucrainene. Promoul şi logoul 
proiectului au fost realizate absolut gra-
tuit de către alte persoane neindiferente.  

„dacă vrei pace, 
pregăteşte-te de război”
situaţia dezastruoasă, în care s-a po-

menit armata ucraineană după 23 de ani 
de independenţă, este rezultatul neglijă-
rii sistemului de apărare de către condu-
cerea statului şi de societate. Aici nu mai 
vorbim despre dotarea unităţilor milita-
re cu tehnică şi armament moderne, ci 
chiar despre asigurarea subunităţilor de 
importanţă sporită cu nişte lucruri ele-
mentare. Un exemplu elocvent în acest 

sens fiind apelul militarilor unei „subu-
nităţi secrete” către voluntari, cu rugă-
mintea de a-i asigura cu cablu electric, 
cablu pentru calculatoare, stabilizatoare 
de tensiune, surse de alimentare neîn-
treruptibilă, prize electrice etc. 

Poporul ucrainean a conştientizat 
greşeala, pe care a comis-o mulţi ani la 
rînd, şi a înţeles rolul important, pe care 
armata îl joacă într-un stat suveran şi ne-
utru (!), dar pentru aceasta a trebuit să 
înceapă un război, soldat cu mii de vic-
time. Însă exemplul Ucrainei poate servi 
drept o lecţie bună pentru alte state, care 
se confruntă cu probleme similare şi a 
căror sistem de apărare, la fel, „şchiopă-
tează”. Este mult mai uşor să previi un 
dezastru, făcînd investiţii oportune în 
apărare, decît să lupţi cu consecinţele ne-
glijenţei şi nepăsării faţă de soarta ţării.

Locotenent Dmitrii VosIMeRIC       

110 perechi de bocanci cusute de un meşter ucrainean

Voluntarii ucraineni confecţionează costume de mascare pentru lunetişti

a plecat de printre noi un coleg, un camarad 
şi un excelent aviator militar. a plecat colonelul 
vasile Braghiş, omul care şi la propriu şi la figurat 
a „dat aripi” aviaţiei militare moldoveneşti de la 
începuturile Brigăzii de aviaţie „Decebal” de la 
Mărculeşti. Prezentăm onorul şi respectul nostru 
pentru tot ceea ce a făcut colonelul vasile Braghiş 
şi aducem sincere condoleanţe familiei, rudelor şi 
prietenilor.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

In memoriam ...
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