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Au trecut prin două repetiţii generale, astfel în-
cât la ceremonia de obţinere a gradului pri-

mar de ofiţer  - „locotenent”, totul să fie impecabil. 
Cei 89 de absolvenţi ai promoţiei 2016 a Academiei 
Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” şi-au 
luat rămas bun de la drapelul de luptă al instituţiei în 
ziua de vineri, 24 iunie...
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După ce s-au scurs cele şase luni de misiune, 
pacificatorii detaşaţi în regiunea Kosovo 

au revenit vii şi nevătămaţi acasă. Cu această 
ocazie, militarii contingentului KFOR 4 au fost 
aliniaţi pe platoul Ministerului Apărării, fiind în-
tâmpinaţi de fanfară în acorduri ritmate, de ofi-
cialităţi şi de cele mai apropiate rude. 

O stea pe epoleţi
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Una dintre multiplele consecin-
ţe ale ocupării sovietice a fost 

înfometarea populaţiei Basarabiei. 
Conducerea sovietică, cât şi isto-
riografia postbelică comunistă a 
susţinut că foametea din Basara-
bia a fost generată de un complex 
de cauze, printre care distrugerea 
economiei Basarabiei, drept con-
secinţă a Războiului II Mondial, 
economie ce înregistra în anii 
1944-1945 o insuficienţă a produ-
selor alimentare, şi seceta din 1945 
şi 1946. 

Este una dintre cele mai cunos-
cute grenade de mână. Se află 

în dotarea armatei în toate statele 
CSI, pe larg s-a răspândit în Afri-
ca şi America Latină, iar unele ţări 
precum China, Iranul şi Bulgaria 
au fabricat propriile copii ale aces-
tei arme. Pentru prima dată a fost 
folosită înaintea celui de-al Doilea 
Război Mondial... 
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Note „bune” şi „foarte bune” pentru studenţii 
militari  care au susţinut proba practică a 

examenului de absolvire la disciplina „Elemente 
de artă militară şi sisteme de armament”.
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Peste 150 de elevi, care învaţă la Şcoala speci-
ală nr. 12 pentru copii hipoacuzici şi cu surdi-

tate tardivă din sectorul Botanica al capitalei, vor 
beneficia în scurt timp de o cantină renovată şi de 
un nou sistem de încălzire. 20 de militari ameri-
cani au venit în Moldova pentru a le face o surpri-
ză copiilor la începutul noului an de învăţământ.
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Au trecut prin două repetiţii generale, astfel încât la ce-
remonia de obţinere a gradului primar de ofiţer  - 

„locotenent”, totul să fie impecabil. Cei 89 de absolvenţi ai 
promoţiei 2016 a Academiei Militare a Forţelor Armate „Ale-
xandru cel Bun” şi-au luat rămas bun de la drapelul de luptă 
al instituţiei în ziua de vineri, 24 iunie, zi aşteptată de tineri 
ca o adevărată sărbătoare. noutatea evenimentului desfăşurat 
în scuarul Catedralei Mitropolitane „naşterea Domnului” au 
reprezentat-o cele şapte tinere licenţiate în ştiinţele militare, 
devenind o premieră pentru Armata naţională.

Prezent la eveniment, ministrul Apărării Anatol Şalaru a 
felicitat tinerii locotenenţi, evidenţiind importanţa studiilor 
militare pentru cariera de ofiţer în Armata naţională. „Acade-
mia a fost prima treaptă şi cea mai importantă în viaţa dum-
neavoastră. Aici aţi învăţat cum se ţine arma în mână, cum 
să gândiţi şi să acţionaţi, cum să vă ajutaţi reciproc şi să vă 
construiţi personalitatea de militari şi cetăţeni responsabili 
ai Republicii Moldova. Tindeţi să fiţi cei mai buni, să aplicaţi 
pentru cursuri în Europa sau statele Unite ale Americii, să 
participaţi la diferite misiuni internaţionale, astfel încât părin-
ţii, prietenii, armata şi întreaga societate să se mândrească cu 
voi”, a spus Anatol Şalaru.

Ministrul Apărării a ţinut să-şi exprime recunoştinţa faţă 
de cele şapte absolvente, care fac parte din prima promoţie de 
fete a Academiei Militare. „sunteţi cele care aţi avut curajul să 
spargeţi stereotipurile, să demonstraţi că această carieră mi-
nunată de militar este nu numai pentru bărbaţi, iar exemplele 
pe care le avem astăzi în Ministerul Apărării ne demonstrează 
că femeile sunt la fel de bune ca bărbaţii în cariera militară”, a 
menţionat ministrul Şalaru.

La rândul său, comandantul-rector al Academiei Militare, 
colonelul iurie Bruma, a reamintit proaspeţilor absolvenţi că 
au ales o profesie importantă pentru ţară. „Voi sunteţi promo-
torii adevăratelor valori naţionale, voi sunteţi cei obligaţi să 
asiguraţi pacea şi liniştea acestui pământ. Poporul Republicii 
Moldova are încredere în profesionalismul şi patriotismul 
dumneavoastră”, a specificat Bruma.

În numele promoţiei 2016, cu un mesaj de mulţumire a ve-
nit locotenentul iulian spătari, unul dintre cinci cei mai buni 
absolvenţi care s-au învrednicit de insigna „Militar Eminent”. 
„Le suntem recunoscători conducerii şi profesorilor Academiei 
Militare care au fost alături de noi, timp de patru ani. Le mul-
ţumim comandanţilor noştri că au depus eforturi considerabile 
pentru ca noi să devenim militari profesionişti, adevăraţi ofi-
ţeri, care vom cultiva în militarii din subordine bărbăţie, curaj, 
patriotism, onoare şi demnitate pentru uniforma purtată. Dragi 
părinţi, visul nostru s-a realizat. Vom depune toate eforturile 
necesare pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi inte-
grităţii Republicii Moldova, chiar şi cu preţul propriei vieţi”.

Printre eminenţi s-a regăsit şi Olesea Orbu. Tânăra a mers 
pe urmele tatălui său, la fel, militar de meserie. „A fost visul 
meu de mic copil să devin ofiţer. L-am văzut pe tatăl meu în 
uniformă militară şi mi-am dorit să fiu ca el. Am absolvit stu-
diile militare cu media 9,72. sunt mândră de mine şi de ceea 
ce am dobândit”, a declarat Olesea.

Întrebată cum e să fii militar şi cum au fost cei patru ani de 
studii, locotenentul Elena scurea afirmă că a adunat multiple 
experienţe, amintiri, lacrimi, zâmbete, tristeţe, a depus muncă 
asiduă, dar toate acestea  duc spre realizarea unui vis şi la două 
steluţe pe epoleţi. „A fost un pic dificil, dar am trecut peste 
greutăţi. Cum e să fii femeie militar? E o onoare, e interesant. 
nu avem voie să ne machiem, să ne facem manichiura. Părul 
trebuie să fie strâns în coc”.

După înmânarea diplomelor, tinerii au mers la monu-
mentul lui Ştefan cel Mare unde au depus flori şi au realizat 
o fotografie comună cu toţi cei prezenţi la festivitate. Pentru a 
marca bucuria de la sfârşitul anilor de studii, absolvenţii şi-au 
aruncat în aer chipiurile.

Toţi absolvenţii au fost repartizaţi la posturi, în funcţie de 
media obţinută. Aşa că, după o vacanţă de o lună, aceştia vor 
începe serviciul militar, deja ca ofiţeri.

Din 1992, anul fondării instituţiei, şi până în prezent, peste 
1 700 de ofiţeri au absolvit Academia Militară.

 Locotenent major Natalia ANDRONACHI

O stea pe epoleţi
89 de locotenenţi au completat rândurile 

Armatei Naţionale

 Stele sunt mii, copaci vorbăreţi,
E vară, sunt tineri, primesc epoleţi.
Şi stelele cad pe umerii lor,
Le-au meritat şi nu-s ca decor,...
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KFOR 4:

Comandantul contingentului KFOR 4, locotenent-colone-
lul Ruslan Cojocaru, a ţinut să iasă în faţa celor prezenți 

ca să-şi exprime cuvintele de mulţumire şi profunda recunoş-
tinţă nu numai faţă de cei dragi, dar şi faţă de conducerea Mi-
nisterului Apărării şi Marelui stat Major, care le-au asigurat o 
pregătire la cele mai înalte standarde, necesară într-un teatru 
de operaţii. „Pe parcursul celor şase luni de misiune în regiu-
nea Kosovo, efectivul Armatei Naţionale a depus efort pentru 
îndeplinirea sarcinilor puse în faţa militarilor moldoveni. În ca-
litatea mea de comandant al contingentului KFOR 4, am avut 
o deosebită onoare să reprezint alături de colegii mei Republica 
Moldova în spaţiul internaţional. Împreună cu camarazii din 
Italia, Austria, Slovenia şi alte ţări am executat patrulări, cerce-
tarea terenului, escortarea, asigurarea pazei şi alte sarcini, fiind 
înalt apreciaţi de către conducerea misiunii. În numele milita-
rilor contingentului KFOR 4, adresez conducerii Ministerului 
Apărării şi Marelui Stat Major al Armatei Naţionale cuvinte de 
mulţumire pentru eforturile depuse, pentru acordarea ajutoru-
lui necesar. Totodată, vreau să exprim mulţumire rudelor apro-
piate pentru răbdare şi susţinere. Pe toată perioada aflării în 
misiune, aţi fost cu noi, în inimile noastre”, a enunţat superiorul 
contingentului, ofiţerul Cojocaru. 

În faţa pacificatorilor, ministrul Apărării, Anatol Şalaru, a 
susţinut necesitatea şi importanţa participării militarilor mol-
doveni în asemenea misiuni internaţionale. În acelaşi context, 
dumnealui a declarat că Armata naţională a Republicii Mol-
dova intenţionează să mărească, la solicitarea autorităţilor ex-
terne, numărul militarilor detaşaţi în regiunea Kosovo. „Am 
onoarea să le spun „Bine aţi revenit acasă!” militarilor pe care 
cu jumătate de an în urmă i-am petrecut în această misiune 
importantă de menţinere a păcii KFOR din Kosovo. Republi-
ca Moldova are o ocazie extraordinară de a demonstra că nu 
este doar o consumatoare de securitate, ci şi un exportator de 

securitate. Şi datorită responsabilităţii de care aţi dat dovadă 
dumneavoastră în Kosovo, astăzi noi suntem cunoscuţi nu nu-
mai în cadrul armatei ţărilor membre NATO şi europene, dar şi 
în cadrul misiunilor de pacificare ONU, OSCE şi alte structuri 
internaţionale. Datorită profesionalismului dumneavoastră, am 
fost solicitaţi să mărim numărul de militari pe care-i vom trimi-
te în Kosovo”, a specificat ministrul. 

Potrivit declaraţiilor făcute de oficialul militar, ţara noastră 
a fost chemată să trimită medici şi specialişti de alte profesii, 
fiindcă a demonstrat că cei din Armata naţională a Republi-
cii Moldova sunt nu numai responsabili, dar şi interoperabili 
cu armatele euroatlantice. În discursul său, Şalaru s-a adresat 
locotenent-colonelului Ruslan Cojocaru, fiindu-i recunoscător 
pentru faptul că efectivul contingentului a revenit în aceeaşi 
componenţă şi că a dat dovadă de grijă şi maturitate. Ministrul 
Apărării a subliniat: Kosovo rămâne o regiune unde se întâl-

nesc mai multe situaţii periculoase, cum ar fi extremismul is-
lamic, problemele interne şi cele externe, migraţia; în virtutea 
acestor circumstanțe, zona fiind mai puţin sigură decât şi-ar 
dori Europa. Însă, inclusiv datorită militarilor moldoveni, oa-
menii de acolo privesc cu mai multă încredere în ziua de mâi-
ne. „Cu câteva zile în urmă i-am petrecut în Kosovo pe militarii 
din KFOR 5. Sper să am ocazia să mai trimitem multe contin-
gente în misiuni internaţionale nu numai în Kosovo, dar şi în alte 
ţări, fiindcă aceasta ne permite nouă să devenim parte integran-
tă a procesului de pacificare a Organizaţiei Naţiunilor Unite, să 
devenim militari perfect interoperabili cu cei mai buni militari 
din lume, să devenim o ţară sigură, o ţară cunoscută şi militarii 
noştri să fie doriţi să participe şi la alte misiuni.

Vă mulţumesc pentru activitatea dumneavoastră, vă mul-
ţumesc că v-aţi întors acasă, unde v-au aşteptat mamele, copiii, 
soţiile, prietenii şi, nu în ultimul rând, v-am aşteptat şi eu să 
vă întoarceţi sănătoşi, veseli, plini de dorinţa de a vă continua 
activitatea în Armata Naţională, şi de a transmite colegilor ex-
perienţa foarte preţioasă pe care aţi acumulat-o în aceste şase 
luni. Vă doresc succese în continuare!”, cu aceste gânduri şi-a 
încheiat alocuţiunea ministrul Anatol Şalaru.

Prezent la eveniment, preşedintele Parlamentului, Andri-
an Candu, a declarat că militarii moldoveni sunt o mândrie 
pentru Republica Moldova. „Sunt onorat să fiu astăzi aici şi 
vă spun: „Bine aţi revenit acasă!”. Sunteţi cei care, probabil, cel 
mai bine reprezentaţi ţara ca adevăraţi ambasadori şi emisari în 
misiunile pe care le îndepliniţi. Vreau să aduc apreciere sinceră 
pentru sacrificiul, patriotismul şi mai ales pentru profesionalis-
mul dumneavoastră. Datorită faptului că v-aţi îndeplinit atât 

Contribuţia Armatei Naţionale 
la securitatea internaţională 

după ce s-au scurs cele şase luni de misiune, pacificatorii detaşaţi în regiunea Kosovo 
au revenit vii şi nevătămaţi acasă. cu această ocazie, militarii contingentului KFor 4 au 
fost aliniaţi pe platoul ministerului apărării, fiind întâmpinaţi de fanfară, de oficialităţi 
şi de cele mai apropiate rude. 

Republica Moldova are o ocazie extraordinară de a 
demonstra că nu este doar o consumatoare de securi-
tate, ci şi un exportator de securitate. Şi datorită res-
ponsabilităţii de care aţi dat dovadă dumneavoastră  
în  Kosovo, astăzi noi suntem cunoscuţi nu numai în 
cadrul armatei ţărilor membre NATO şi europene, 
dar şi în cadrul misiunilor de pacificare ONU, OSCE 
şi alte structuri internaţionale.

Anatol Şalaru, ministrul apărării
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KFOR 4:
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lul Ruslan Cojocaru, a ţinut să iasă în faţa celor prezenți 

ca să-şi exprime cuvintele de mulţumire şi profunda recunoş-
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de bine misiunea, aşa cum spunea şi domnul ministru, acum 
avem solicitări suplimentare. Aceasta este o modalitate pentru 
a arăta că armata Republicii Moldova merită un loc în siste-
mul de securitate şi de apărare regională, europeană şi, de ce 
nu, globală. După cum s-a menţionat, Republica Moldova de 
la un consumator de securitate trece la un participant activ în a 
asigura securitatea. Modalitatea dumneavoastră de acţiune este 
de încurajat şi de apreciat.

Domnule locotenent-colonel Cojocaru, vă mulţumim foarte 
mult că i-aţi adus pe toţi, fii ai acestei ţări, vii şi nevătămați în-
apoi acasă. O apreciere deosebită faţă de părinţi, rude, prieteni, 
copii, soţii, care aveţi răbdarea şi manifestaţi acest spirit de sacri-
ficiu patern şi matern, ca să daţi aceşti frumoşi feciori în slujba 
ţării. Conducerea Republicii Moldova se închină în faţa patrio-
tismului, devotamentului şi sacrificiului pe care-l aduceţi”.

Faptele bune au fost menţionate în data de 10 iunie curent, 
iar cei mai vrednici pacificatori şi-au cules laurii, bucurându-
se de recunoştinţă, diplome de onoare şi medalii, precum şi de 

strângerile de mână din partea colegilor şi oficialilor prezenți 
la ceremonie. 

 Pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în cadrul ope-
raţiunii internaţionale de menţinere a păcii şi gestionarea cri-
zelor din Kosovo, KFOR, contribuţii la promovarea imaginii 
Republicii Moldova peste hotarele ţării, executivul a conferit 
unui grup de militari diplome de gradele i, ii şi iii.

Cu prilejul zilei internaţionale a trupelor OnU de menţi-
nere a păcii şi totodată pentru că au muncit cu dăruire şi au 
promovat destoinic imaginea ţării şi a armatei, mai mulţi re-
prezentanţi ai contingentului au fost decoraţi cu distincţii ale 
Armatei naţionale. Medalia pentru misiuni umanitare şi de 
menţinere a păcii le-a fost conferită militarilor care au dat do-
vadă de atitudine conştiincioasă faţă de îndeplinirea obligaţii-
lor de serviciu, precum şi pentru rezultatele înalte obţinute în 
exercitarea misiunilor în cadrul operaţiunii internaţionale de 
menţinere a păcii din Kosovo.

Oastea Moldovei8
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Experienţă din teatrul de operaţii
Cu o diplomă a guvernului de gradul ii s-a ales locotenen-

tul major Vadim Bîrca. În misiunea din Kosovo a îndeplinit 
funcţia de comandant al grupei 3 infanterie uşoară. După cum 
ne-a povestit ofiţerul, comandantul de grupă este responsabil 
de orice sarcină încredinţată membrilor acesteia. În afara fap-
tului că acesta planifică toate acţiunile şi identifică persoanele 
potrivite pentru a le realiza, comandantului de grupă îi revine 
şi funcţia de executant. Întrebat despre cum s-a descurcat şi 
cât timp i-a luat să se acomodeze în misiunea specială pe care 
a avut-o în regiunea Kosovo, locotenentul major Vadim Bîrca 
a accentuat scurt, dar convingător, că experienţa militară din 
teatrul de operaţii i-a sporit profesionalismul. nu s-ar fi des-
curcat atât de bine, dacă nu era absolvent al Academiei Militare 
„Alexandru cel Bun” şi dacă nu ar fi avut experienţa forţelor 
pacificatoare din Batalionul 22 de Menţinere a Păcii. Odată ce 
s-a efectuat transferul de autoritate dintre contingentele 3 şi 4, 
militarii KFOR 4 au preluat toate responsabilităţile. Acolo, din 

spusele locotenentului major Bîrca, nu ţi se acordă timp pentru 
acomodare. „Noi, când am mers în Kosovo, am ştiut de acasă ce 
şi cum trebuie să facem, aşa că ne-am pus din start pe treabă”.

Militarii moldoveni au împărţit timpul şi misiunile cu 
colegii din armatele Austriei, sloveniei şi italiei, dislocaţi în 
aceeaşi bază militară italiană Camp Vilaggio din localitatea 
Pech. Colegii austrieci sau sloveni nu au ezitat să se consulte 
cu militarii moldoveni, cunoscuţi drept buni specialişti în ale 
milităriei, de fiecare dată când au avut necesitatea. De regulă, 
întrebări aveau nou-veniţii, care se schimbau prin rotaţie, la 
fel ca moldovenii, doar că în luni diferite ale anului. „Sunt si-
gur că militarii care au solicitat ajutor din partea contingentului 
moldovenesc au văzut în camarazii lor de arme oameni deschişi 
pentru colaborare, au înţeles că, dacă ne propunem un lucru, îl 
facem corect şi ne reuşeşte”, ne-a comunicat Vadim Bîrca.

Ultima jumătate de an au dedicat-o la propriu populaţiei 
kosovare, în intenția de a-i oferi un trai mai bun. În privinţa 
relaţiilor cu băştinaşii, le-a fost greu să lege conversaţii. Pu-
ţini dintre ei cunosc limba engleză, aşa că, în încercarea de 
a interacţiona câtuşi de puţin cu oamenii de acolo, militarii 
moldoveni îşi aminteau câte ceva din toate limbile, inclusiv din 
germană, italiană, franceză, dar şi din rusă sau română.

Lângă un punct de observare, care se afla la vreo 20 de 
km distanţă de la baza militară, era o aşezare omenească din 
doar două familii şi câteva case părăsite. Cât de modest tră-
iesc mi-am dat seama din fotografiile pe care mi le-a arătat 
locotenentul major Bîrca. Biscuiţi, ciocolată, mere sau orice 
aveau cu ei în raniţă, militarii noştri împărţeau cu copiii din 
acele familii.

9Martie  2016 9Iunie  2016
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Succesul datorat echipei
Despre băieţii din grupa lui, ofiţerul Bîrca are numai cu-

vinte de laudă. Fiecare membru e specialist în domeniul lui. 
spune că nu a avut niciodată probleme cu staţiile de radio-
comunicaţii. Datorită transmisionistului, plutonierul major 
ivan Procopciuc, bateriile staţiilor erau mereu încărcate, iar 
frecvenţele setate corespunzător. Prin urmare, legăturile radio 
cu baza au fost perfecte pe durata întregii misiuni. Autovehi-
culul cu care se deplasau era din timp alimentat, fiind verifi-
cată starea tehnică a acestuia. Ofiţerul Bîrca povesteşte că nu 
i s-a întâmplat să nu pornească din bază din cauza că nu ar 
fi funcţionat ceva la maşină şi asta mulţumită conducătorilor 
auto, plutonierului adjutant igor Oţel şi plutonierului major 
Dumitru negară. Responsabil de sănătatea efectivului a fost 
instructorul sanitar, plutonierul Alexandru Gasnaş. subofiţe-
rul avea mereu la îndemână trusa medicală cu medicamente-
le de primă necesitate. Misiunile comandantului de grupă au 
fost îndeplinite cu acelaşi succes de plutonierul adjutant ion 
Lupuşor, locţiitorul comandantului. Lupuşor comanda uşor 
cu grupa şi nu se abătea de la sarcinile înaintate. O cunoaş-
tere profundă a meseriei au demonstrat-o puşcaşul, sergentul 
major Alexandru Golban, şi mitraliorul, locotenentul Vitalie 
Josan. Josan a câştigat locurile de frunte la competiţiile spor-
tive de minifotbal, biliard şi alergare, reuşind să urce contin-
gentul moldovenesc de pe locul 4 pe locul 3 în clasamentul pe 
echipe. Mai avem de muncit, dar după cum a menţionat Bîrca: 
„Armata Naţională a Republicii Moldova a înregistrat un mare 
succes, mai ales dacă comparăm efectivul contingentului moldo-
venesc, cu 41 de militari, şi celelalte contingente de câte o sută de 
militari sau chiar mai mult”.

În rezultatul evaluărilor, pe durata celor şase luni de aflare 
în Kosovo, grupa 3 a fost fruntaşă. Tuturor militarilor menţi-
onaţi mai sus li s-au conferit distincții şi diplome ale Armatei 
naţionale.

Au devenit taţi în timpul misiunii 
Cei mai fericiţi au fost membrii familiei militarilor care 

i-au aşteptat cu mult dor. Unul dintre militarii reveniţi în Patrie 
şi-a ţinut pentru prima dată fetiţa în braţe, născută acum două 
luni. „Am mari emoţii, mi-aş fi dorit să fiu acasă când a născut 
soţia, dar aşa a fost să fie. În tot acest răstimp am comunicat prin 
internet, soţia mi-a arătat fata, eram foarte bucuros. Cât despre 
misiunea din Kosovo, mi-a făcut plăcere să lucrez cu militarii ita-
lieni, sper să avem mai multe astfel de ocazii”, a spus plutonierul 
major ivan Procopciuc. La rândul ei, Ana Procopciuc, soţia 
subofiţerului, a menţionat: „Până a se naşte fetiţa, l-a aşteptat 
de una singură, de două luni însă lucrurile s-au schimbat”.

Aceeaşi poveste au trăit-o şi membrii familiei locotenent-
colonelului Ruslan Cojocaru, superiorul contingentului KFOR 
4. Acestuia în timpul misiunii i s-a născut băieţelul pe nume 
Maxim. „Încă nu am reuşit să ne cunoaştem foarte bine. L-am 
descoperit doar în pozele pe care mi le-a expediat cu regularitate 
soţia Svetlana”.

Moldova în oportunitatea securităţii internaţionale
Misiunea din Kosovo este organizată în conformitate cu Re-

zoluţia Consiliului de securitate al ONU şi e un exemplu de con-
solidare a păcii pe continentul european, iar pentru Republica 
Moldova reprezintă o oportunitate de a contribui la securitatea 
internaţională. Participarea contingentelor Armatei Naţionale 
în această misiune e un angajament de promovare a proceselor 
de pacificare activă desfăşurate sub egida Organizaţiei Naţiuni-
lor Unite. 

Pacificatorii moldoveni s-au aflat în Kosovo în perioada 6 
decembrie 2015-8 iunie 2016 şi au fost dislocaţi în baza militară 
italiană Camp Vilaggio din localitatea Pech, Kosovo.

KFOR 4 şi-a încheiat misiunea în Kosovo în data de 8 iunie. 
Acesta a fost înlocuit de un alt contingent de militari moldoveni 
condus de locotenent-colonelul Adrian Efros. Republica Moldo-
va participă la misiunea de pacificare din Kosovo începând cu 
8 martie 2014.

Locotenent major Natalia ANDRONACHI
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În 2008, armata naţională a fost asistată de militari letoni în elaborarea şi lansarea unui 
curs pentru pregătirea liderilor inferiori, primul de acest gen în republica moldova. de 
atunci, prin acest program de studii, gestionat de secţia pregătire sergenţi şi subofiţeri, 
încadrată în centrul orientare profesională şi perfecţionare continuă al academiei militare, 
au trecut sute de sergenţi şi subofiţeri care acced în cariera militară. recent, şcoala pentru 
lideri inferiori a lansat o nouă promoţie de absolvenţi, instruiţi la nivelul i.

Armata şcoleşte lideri inferiori 

Cursul avansat, cu durata de două luni, are un pronun-
ţat caracter practic-aplicativ şi se desfăşoară după un pro-
gram intensiv de instruire. Acesta asigură însuşirea teoriei 
şi principiilor necesare conducerii în luptă a unei structuri 
de tip grupă sau pluton. 

Utilizând strategii şi tehnici moderne de instruire, şcoa-
la pentru lideri inferiori cu sediul în Brigada „Dacia”, Cahul, 
urmăreşte să sporească pregătirea militarilor la standardele 
de eficienţă cerute de acţiunile militare actuale şi viitoare. 

Cursul de carieră destinat sergenţilor şi subofiţerilor 
este organizat pe nivele, potrivit principiilor continuită-
ţii instruirii şi educaţiei şi în raport cu cerinţele funcţiilor 
pentru care personalul militar este pregătit. „Actualmente, 
vorbim despre Cursul de instruire a liderilor inferiori de ni-
velurile i şi ii care se desfăşoară în conformitate cu cerinţele 
Armatei naţionale, de regulă, de trei-patru ori pe an. Ur-
mărim să lansăm şi cel de-al iii-lea nivel al cursului care va 
fi destinat sergenţilor şi subofiţerilor de stat major”, afirmă 
şeful Centrului de orientare profesională şi perfecţionare 
continuă, maiorul ion Cozma. 

Pentru  asigurarea standardelor de instruire, anual  o 
echipă mobilă de instructori nATO este invitată cu şedinţe 
de leadership în cadrul unei etape a cursului. 

Cifrele anuale de şcolarizare şi criteriile de selecţionare 
a candidaţilor pentru învăţământul militar se stabilesc de 
organele abilitate din Ministerul Apărării, cu respectarea 
prevederilor actelor normative în vigoare. Orientativ, şcoa-
la de sergenţi certifică anual circa 100 de lideri inferiori. 
instructorii sunt profesionişti şi vin din rândul primelor 
promoţii de absolvenţi ale celor două nivele ale cursului re-
spectiv. Unul dintre aceştia este plutonierul Vladimir Cher-
divar care activează în acest proiect din 2012. „Şcoala pen-
tru sergenţi şi subofiţeri oferă militarilor instruire şi formare 
consecventă de calitate sporită la fiecare nivel”, menţionează 
Cherdivar.

Rezultatele cursanţilor  se monitorizează prin aplicarea 
unor teste săptămânale şi prin evaluarea finală.  

nivelul ii al Cursului pentru pregătirea liderilor inferi-
ori s-a început în data de 23 mai. 

 Căpitan Inga RADvAN
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Locotenent major Natalia ANDRONACHI
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INTERNAţIONAL

Summit-ul extraordinar UE
Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, va 

pregăti organizarea unui summit al reprezentanţilor celor 
27 de state europene, în septembrie, pe tema viitorului Uni-
unii Europene.

summit-ul extraordinar se va desfăşura în luna septem-
brie, la nivel informal, la Bratislava (slovacia).

Marea Britanie, ai cărei cetăţeni au decis ieşirea din UE, 
nu va fi invitată la reuniunea extraordinară pe tema viito-
rului Uniunii Europene.

Atât Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, 
cât şi Jean-Claude Juncker, şeful Comisiei Europene, au 
pledat pentru consolidarea unităţii la nivel european după 
referendumul britanic pro-Brexit.

Zona EURO mai mare?

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, 
ar intenţiona să extindă zona euro la toate ţările mem-

bre ale Uniunii Europene, ca reacţie la ieşirea Marii Brita-
nii din Blocul comunitar, afirmă surse citate de Frankfurter 
Allgemeine Zeitung.

Preşedintele Comisiei Europene a cerut accelerarea 
procedurilor necesare ieşirii Marii Britanii din Blocul co-
munitar.

Pe de altă parte, potrivit FAZ, Junker ar dori accelera-
rea integrării europene prin admiterea tuturor ţărilor UE 
în zona euro.

În prezent, din zona euro fac parte 19 ţări europene. 
Marea Britanie, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Danemarca, Un-
garia, Polonia, România şi suedia nu sunt membre ale zo-
nei euro.

Surse: Mediafax; Reuters; Daily Express; 
La Repubblica; France24

NAţIONAL

Antrenamente moldo-americane

Militarii Armatei naţionale, participanţi la exerciţiul 
moldo-american „JCET 2016” (Joint Combined 

Exchange Training), au executat salturi cu paraşuta la Baza 
militară de instruire a Armatei naţionale de la Bulboaca.

Potrivit comandantului Batalionului cu Destinaţie 
specială „Fulger” (BDs), maiorul ion Ojog, 40 de ofiţeri şi 
subofiţeri din cadrul BDs au efectuat paraşutări din categoria 
cu cord şi cădere liberă, de la înălţimea de 380 metri şi, 
respectiv, 2000 metri, cu utilizarea completelor de paraşutare 
MC-6 şi, respectiv, MC-5.

De notat că exerciţiul „JCET — 2016” s-a  desfăşurat, în 
perioada 1-30 iunie, curent, la Baza militară de instruire a 
Armatei naţionale de la Bulboaca şi a avut ca scop antrenarea 
comună şi efectuarea unui schimb de experienţă între 
militarii din BDs şi Grupul 10 Forţe speciale (Aeropurtate) 
ale Armatei sUA.

Testarea militarilor

Militarii din Ministerul Apărării şi instituțiile subordonate, Marele stat Ma-
jor şi comandamentele au fost testaţi la pregătirea militară generală, pre-

gătirea de specialitate, instrucţia focului şi pregătirea fizică, în perioada 15-30 
iunie, curent.

Etapa teoretică a evaluării cuprinde subiecte din tactica generală, tactica 
specială, instrucţia focului, comunicaţii şi informatică, pregătirea medicală şi 
regulamente militare. La etapa practică, militarii execută trageri din pistol şi 
probe la pregătirea fizică (bărbaţi: alergare 100 m, tracţiuni în braţe la bara fixă, 
ridicarea trunchiului din culcat dorsal şi alergare 3000 m; femei: alergare 100 m, 
ridicarea trunchiului din culcat dorsal şi alergare 1000 m).

De menționat că evaluarea pregătirii profesionale a efectivului Armatei 
naționale se desfăşoară de două ori pe an.

Evaluare la standarde moderne
Exerciţiul „scutul Păcii — 2016” ce s-a desfăşurat la Centrul 

de instruire al Brigăzii de infanterie motorizată „Moldova” din 
municipiul Bălţi şi a antrenat 250 de militari din cadrul Bata-
lionului 22 de Menţinere a Păcii, Batalionului Transmisiuni, 
Centrului de Comunicații şi informatică al Marelui stat Major 
al Armatei naționale, Comandamentului Forțe Terestre, dar şi 
Brigăzilor 1, 2, 3 de infanterie motorizată, a avut drept scop eva-
luarea unei baterii aruncătoare de mine şi a unei grupe de genişti 
ai unităţilor respective de către experți nATO conform Concep-
tului Capabilităţilor Operaţionale — Operational Capabilities 
Concept (OCC).

OCC este un instrument de colaborare în cadrul Programu-
lui Parteneriat pentru Pace, exprimat prin implementarea stan-
dardelor occidentale în instruirea şi evaluarea subunităţilor Ar-
matei naţionale pentru participare în operaţiuni multinaţionale 
de menţinere a păcii.

Armata naţională a aderat la OCC în anul 2007.

Potrivit premierului turc, Binali Yildirim, cel puţin 36 de 
persoane au murit în urma atentatelor de pe aeroportul din 

istanbul. Ministrul turc al Justiţiei, Bekir Bozdag, a declarat, la 
rândul său, că 147 de persoane au fost rănite. Atacul nu a fost, 
deocamdată, revendicat, însă există indicii că ar fi comis de 
statul islamic.

Un atacator a deschis focul la terminalul de plecări cu 
o armă automată. Apoi toţi trei s-au aruncat în aer la şi în 
apropiere de terminalul de sosiri, un etaj mai jos, potrivit unor 
oficiali şi martori.

Un oficial turc a declarat, la rândul său, pentru Cnn că 
doi dintre atacatori se aflau la terminalul internaţional, iar al 
treilea se afla în parcarea din apropiere. Toţi trei şi-au detonat 
vestele explozive.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a făcut apel la o 
luptă internaţională unită împotriva terorismului.

“nu faceţi nicio greşeală: pentru organizaţiile teroriste 
nu există nicio diferenţă între istanbul şi Londra, Ankara şi 
Berlin, izmir şi Chicago sau Antalia şi Roma”, a spus el.

“Dacă toate guvernele şi toată omenirea nu îşi unesc forţele 
în lupta împotriva terorismului, lucruri mult mai rele decât 
ceea ce ne teme să ne imaginăm astăzi se pot întâmpla”, a mai 
subliniat preşedintele Turciei.

Aeroportul a fost închis timp de mai multe ore în cursul 
nopţii, iar zborurile spre aeroport au fost direcţionate spre 
Ankara şi alte oraşe.

Interoperabilitate la Lviv

Un grup de militari ai Armatei 
naţionale participă, în pe-

rioada 27 iunie — 8 iulie, curent, la 
exerciţiul „Rapid Trident-2016, care 
se desfăşoară la Centrul internaţional 
de menţinere a păcii Yavoriv, în apro-
piere de oraşul Lviv, Ucraina.

Potrivit comandantului Coman-
damentului Forţe Terestre, colonelul Mihail Bucliş, în acest an, 
Armata naţională a detaşat la exerciţiu patru ofiţeri din Briga-
da de infanterie motorizată „Dacia” şi Divizionul de Artilerie.

sursa a specificat că aceştia vor activa în calitate de ofiţeri 
de stat major, participând la planificarea şi organizarea misi-
unilor specifice operaţiunilor de menţinere a păcii, alături de 
colegii lor din alte contingente.

În acest an, la „Rapid Trident-2016” sunt antrenaţi circa 2 
mii de militari din 14 ţări cum ar fi: Belgia, Bulgaria, Canada, 
Georgia, Marea Britanie, Lituania, norvegia, Polonia, Repu-
blica Moldova, România, suedia, sUA, Turcia şi Ucraina.

Armata naţională participă la acest exerciţiu din 2007.

Acord NATO - Turcia

Turcia a ajustat regulile militare ale angajamentului său 
cu nATO, pentru a le permite aliaţilor săi să crească 

numărul patrulelor aeriene de-a lungul graniţei cu siria, a 
declarat un oficial turc.

“Unele ţări membre nATO, în mod special Marea Bri-
tanie, au reclamat faptul că nu puteau derula suficiente pa-
trule aeriene la graniţa siriană, în măsura în care regulile 
acordului Turciei cu nATO erau prea stricte”, a declarat 
oficialul turc.

“După negocieri, Turcia a facilitat regulile acordului 
pentru a fi în aliniament cu politicile Organizaţiei Tratatu-
lui Atlanticului de nord (nATO)”, a afirmat oficialul. Deşi 
Alianţa nord-Atlantică a fost informată de această decizie 
în urmă cu trei săptămâni, ţările aliate nu au întreprins 
încă zboruri adiţionale.

Noi atentate în Turcia
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Interoperabilitate la Lviv
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se desfăşoară la Centrul internaţional 
de menţinere a păcii Yavoriv, în apro-
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numărul patrulelor aeriene de-a lungul graniţei cu siria, a 
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“Unele ţări membre nATO, în mod special Marea Bri-
tanie, au reclamat faptul că nu puteau derula suficiente pa-
trule aeriene la graniţa siriană, în măsura în care regulile 
acordului Turciei cu nATO erau prea stricte”, a declarat 
oficialul turc.

“După negocieri, Turcia a facilitat regulile acordului 
pentru a fi în aliniament cu politicile Organizaţiei Tratatu-
lui Atlanticului de nord (nATO)”, a afirmat oficialul. Deşi 
Alianţa nord-Atlantică a fost informată de această decizie 
în urmă cu trei săptămâni, ţările aliate nu au întreprins 
încă zboruri adiţionale.

Noi atentate în Turcia
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Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” este unica instituţie de 
învăţămînt militar superior, care asigură Forţele Armate ale Republicii Moldova 

cu specialişti calificaţi în domeniul militar. 
Procesul de studii se realizează într-o conexiune indispensabilă cu cercetarea 

ştiinţifică. Potenţialul didactico-ştiinţific al Academiei Militare oferă profesionalism 
procesului didactic, сu accent pe studierea limbilor moderne şi tehnologiilor infor-
maţionale. instruirea viitorilor ofiţeri se axează pe o înaltă pregătire în domeniul mi-
litar, pe cultivarea şi educarea calităţilor morale, precum şi a rezistenţei fizice.     

Desfăşurarea procesului de studii se realizează conform standardelor europene, 
cu accentul pe direcţia teoriei artei militare, pedagogiei şi psihologiei militare. imple-
mentarea formelor şi metodelor de instruire şi evaluare (instruirea în modul integrat, 
forme interactive, aplicaţii practice, stagii în marile unităţi şi altele), este asigurată de 
baza tehnico-materială, săli dotate cu utilaj necesar, laboratoare, ateliere, săli de sport, 
săli de calculatoare şi bibliotecă.

ciclul I licenţă:
La absolvire, studenţii sunt licenţiaţi în militărie.
specialitatea militară: infanterie, artilerie, transmisiuni.
specialitatea civilă: administraţie publică.

ciclul II masterat:
specialitatea: securitate şi apărare.
Absolvenţilor academiei militare li se acordă:
- Gradul primar al corpului de ofiţeri „locotenent”;
- Permis de conducere categoria „B”;
- serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei naţionale.

Durata studiilor: 4 ani, frecvenţa la zi, instruirea în limba de stat.
Asigurare gratuită - studii, cazare, echipament, alimentare.

La concursul de admitere pot participa atît băieţi, cît şi fete.

actele necesare pentru admitere:
Cerere - model de înscriere (se depune la secţia Militar-Administrativă sau la •	
Centrul Militar Teritorial);
Adeverinţa de naştere şi copia acesteia;•	
Copia buletinului de identitate ale candidatului, ale părinţilor (al soţiei - la ne-•	
cesitate), cu viza de domiciliu permanent;
Cazier judiciar eliberat de Direcţia informaţii MAi (str. Hîncu, 3, municipiul •	
Chişinău, tel. 0 22 25 51 55);
Copia diplomei de Bacalaureat;•	
Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de învăţă-•	
mînt absolvită;
Certificat medical (HiV-siDA);•	
Curriculum vitae (autobiografie);•	
Fotografii color 3x4 cm (6 foto);•	
Fişa examenului medical (de expertiză medico-militară), stabilită pentru în-•	
scrierea în instituţiile de învăţămînt militar, eliberată de comisiile de profil.

adresa: md-2023, mun. chişinău, str. haltei, 23
Telefoane de contact: 0 22 54 51 54, 0 22 54 51 63
www. academy.army.md

ACADEMIA MILITARĂ A FORŢELOR ARMATE 
„ALEXANDRU CEL BUN”

anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2016-2017
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apropierea inamicului improvizat, reuşind să surprindă 
crisparea colegului din dreapta care a ratat o ţintă. Cu 
încredere şi curaj, nicolai porneşte mai departe în adân-
cul tirului pentru spulberarea altor ţinte din poziţiile 
genunchi şi culcat. Totul se derulează sub atenta supra-
veghere a superiorilor şi evaluatorilor care, la final, îi fe-
licită pe studenţi pentru rezultatele obţinute. 

Brăilean Denis a luat două note de 8 la examenele pe 
care le-a susţinut anterior, iar la proba practică la „sis-
teme de armament infanterie” a luat calificativul „foarte 
bun”. studentul zice că datorită acestui rezultat va putea 
să se aleagă cu o funcţie la Baza de instruire Bulboaca, 
acolo unde îşi vede el cariera militară. 

Preşedintele subcomisiei de evaluare, locotenent-co-
lonelul Andrei Şram, menţionează că studenţii au execu-
tat trageri de luptă din arma RPK, de la distanţele 200, 
250 şi 350 m. „Sunt surprins plăcut de rezultatele pe care 
le înregistrează studenţii absolvenţi. Au venit foarte moti-
vaţi să ia calificativul cel mai bun, au demonstrat  că au 
deprins manipularea armamentului, şi-au dezvoltat capa-
cităţile motrice şi rezistenţa organismului la efort, dar şi 
că au acumulat cunoştinţe vaste în urma parcurgerii pro-
gramului de studii”, afirmă locţiitor comandant Brigada 
„Ştefan cel Mare”, locotenent-colonelul Şram.

Anterior, studenţii militari au susţinut alte două exa-
mene la disciplinele „Fundamentele ştiinţei militare” şi 
„Ştiinţe ale administraţiei”. studenţii militari îşi vor putea 
ridica diploma de absolvent doar după susţinerea tezei 
de licenţă care va avea loc în perioada imediat următoa-
re. Din promoţia de absolvenţi din anul acesta fac parte 
89 de tineri care vor fi  repartizaţi în toate unităţile Ar-
matei naţionale.

Căpitan Inga RADvAN

Absolvenţii au trecut FOCUL 
examenelor

studenţii militari au susţinut ultimul examen de ab-
solvire cu armele în mâini, la Centrul de instruire 

Bulboaca, transformând într-un adevărat spectacol de 
foc tragerile de evaluare. Pentru viitorii ofiţeri această 
probă a fost definitorie pentru media generală de absol-
vire, care va constitui criteriul după care se va face cla-
samentul absolvenţilor în vederea repartiţiei acestora în 
unităţile militare. De aceea, studenţii au lăsat emoţiile la 
o parte şi s-au concentrat pe poziţiile de trageri. 

nicolai Barihtari a fost primul care a păşit în tir 
pentru ultimul examen din viaţa sa de student militar. 
Întrerupt, acesta îşi priveşte colegul din dreapta şi ţinta 
fixată la aproximativ 200 m în faţa sa şi rosteşte în gând 
o rugăciune. În scurt timp, primeşte comanda să por-
nească la aliniament şi să execute trageri asupra obiecti-
vului, din poziţia culcat. După scurte trageri cu foc, ţinta 
a fost lovită. Într-o fractură de secundă, studentul scoate 
o grenadă de mână şi o aruncă la câţiva metri de el, în 
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Note „bune” şi „foarte bune” pentru studenţii militari  care au 
susţinut proba practică a examenului de absolvire la disciplina 
„Elemente de artă militară şi sisteme de armament”.

NATO – Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord.

SHAPE – Cartierul Suprem al Forţelor Aliate Euro-
pene este cartierul de nivel strategic al ACO sub co-
manda SACEUR.

SACEUR – Comandantul Suprem al Forţelor Euro-
pene este unul din cei doi comandanţi strategici ai 
NATO şi şeful Comandamentului Operaţiuni Aliate 
(ACO – Allied Command Operations). Are respon-
sabilitatea celei mai mari autorităţi militare a NATO, 
Comitetului Militar (MC – Militar Committee), sub in-
cidenţa căruia cade conducerea tuturor operaţiunilor 
militare NATO. 

ACO – Comandament Operaţiuni Aliate este struc-
tura de top responsabilă de planificarea şi execuţia 
operaţiunilor combinate, întrunite, bazate pe efecte 
cu misiunea de a pregăti, planifica şi conduce opera-
ţiuni pentru a atinge obiectivele politice ale Alianţei. 

JFC NAPLES/BRUNSSUM – Nivelul operaţional 
este constituit din două comandamente ale forţelor 
întrunite (JFC), unul în Brunssum, Olanda, iar al doi-
lea in Naples, Italia. Ambele având misiunea de a 
planifica,  conduce şi menţine operaţiuni NATO de 
diferite mărimi şi scopuri.

HQ AIRCOM – Statul Major al Comandamentului Ae-
rian are rolul de a planifica şi direcţiona componenta 
aeriană a operaţiunilor şi misiunilor Alianţei, precum 
şi execuţia operaţiunilor de apărare antiaeriană a Ali-
anţei.

HQ LANDCOM - Statul Major al Comandamentului 
Forţelor Terestre are rolul de a asigura capabilităţi de 
comandă şi control a forţelor terestre în suportul  JFC 
ce desfăşoară operaţiuni de anvergură mai mare de-
cât operaţiuni întrunite.

HQ MARCOM  - Statul Major al Comandamentului 
Maritim are rolul de a asigura capabilităţi de coman-
dă şi control a întregului spectru de operaţiuni şi sar-
cini maritime întrunite.                        

MD NATO – Dialogul Mediteranean al NATO este un 
forum pentru consultaţii politice şi cooperare practică 
ce include componente bilaterale şi multilaterale şi 
implică ţările bazinului Mediteranean (Algeria, Egipt, 
Israel, Iordania, Mauritania, Moroco, Tunisia).

ICI – Iniţiativa de Cooperare de la Istanbul este o 
iniţiativă nouă ce promovează esenţial cooperarea 
practică în bază bilaterală cu ţări cointeresate în re-
giunea Orientului Mijlociu (Bahrein, Qatar, Kuweit, 
Emiratele Arabe Unite).

ACRONIME NATO
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Proiectul de renovare a şcolii face parte din Programul 
de Asistenţă Umanitară a Comandamentului European 

(EUCOM) şi acordul bilateral de colaborare dintre forţele 
armate ale Republicii Moldova şi sUA. implicaţi în realiza-
rea lucrărilor de reparaţie sunt inginerii Escadrilei 123 de 
construcţii civile şi industriale a Forţelor Aeriene sUA, fiind 
ajutaţi de colegii lor din cadrul Batalionului de Geniu „Co-
dru” al Armatei naţionale. Toate cheltuielile pentru realiza-
rea proiectului, care se estimează la circa 80 de mii de dolari, 
sunt acoperite de către sUA. 

Locotenent-colonelul Phillip R. Howard, superiorul con-
tingentului american, a menţionat că proiectul în cauză repre-
zintă şi o oportunitate pentru consolidarea relaţiilor de coope-
rare dintre sUA şi Republica Moldova. „ne aflăm aici pentru a 
îmbunătăţi condiţiile din şcoală pentru elevi şi acesta este cel 
mai important aspect pentru noi. Vrem să facem tot posibilul 
pentru ca acest proiect să fie unul excelent pentru comunitate”, 
a specificat Phillip R. Howard.

Acesta a mai declarat că este mulţumit de cooperarea cu 
colegii moldoveni, de la care militarii americani au preluat mai 
multe tehnici din domeniul construcţiilor.

sergentul Marian Prutean afirmă că pentru el este o onoa-
re să fie parte a acestui proiect de caritate. „Cu tot sufletul ne 
dorim ca la începutul noului an de studii elevii acestei instituţii 
să aibă parte de o surpriză plăcută, când vor păşi pragul şcolii. 
Totodată, este o ocazie bună pentru a stabili relaţii de prietenie 
cu colegii americani, cu care lucrăm cot la cot”, a precizat ser-
gentul Marian Prutean.

Lucrările de renovare vor dura aproximativ trei săptămâni. 
Tot în cadrul acestui proiect, inginerii militari intenţionează să 
construiască pentru şcolari şi un teren de baschet. 

În cadrul unor proiecte similare a fost renovată intrarea 
în instituţie, băile şi vestiarele au fost reparate complet, a fost 
instalată o rampă, iar mai mulţi elevi au beneficiat de aparate 
auditive.

 De menţionat că recent un alt contingent de militari mol-
doveni şi americani au realizat un proiect social finanţat de 
sUA, construind un drum spre mănăstirea Ţigăneşti.  

Locotenent major Dmitrii vOSIMERIC

Caritate în spirit moldo-american
Peste 150 de elevi, care învaţă la Şcoala specială nr. 12 pentru copii hipoacuzici şi cu surditate tar-
divă din sectorul Botanica al capitalei, vor beneficia în scurt timp de o cantină renovată şi de un 
nou sistem de încălzire. 20 de militari americani au venit în Moldova pentru a le face o surpriză 
copiilor la începutul noului an de învăţământ.
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între Şcoala specială nr. 12 şi Ambasada Statelor Unite 
ale Americii în Republica Moldova există un parteneriat 
strâns cu o istorie îndelungată, iar acesta nu este primul 
proiect, prin care militarii americani dau o mână de 
ajutor copiilor hipoacuzici.
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F1 a fost utilizată de armata sovietică în cel de-al 
Doilea Război Mondial pe toate fronturile. Fiind 
o armă simplă şi eficace, ea a fost întâlnită şi în 
războaiele din Coreea, vietnam şi Afganistan. Dese-
ori era folosită şi ca mină antipersonal, instalată cu 
ajutorul unei aţe sau sârme întinse. 

 Grenada F1 – 
artileria de buzunar 

a infanteristului

nu în zadar grenadele de mână au fost numi-
te „artileria de buzunar” a infanteristului. 

Acestea reprezintă prima armă de distrugere în masă, 
pe care a creat-o omenirea. Construcţia şi sortimentul 
acestora au suferit un şir de schimbări de la primele 
apariţii până în prezent, însă importanţa lor pe câm-
pul de luptă a rămas neschimbată peste secole, fapt 
pentru care grenadele de mână sunt în continuare în 
dotarea militarilor în majoritatea armatelor lumii. 

istoricii susţin că pentru prima dată în luptă ele au 
fost utilizate cu o mie de ani în urmă. Primele grena-
de de mână, apărute prin secolul iX, de fapt erau nişte 
vase din lut, umplute cu un amestec exploziv. Astfel de 
grenade aveau nu atât efect distrugător, cât psihologic. 
Abia în anul 1405, inventatorul german Konrad Kaiser 
a propus înlocuirea lutului cu fontă la fabricarea acestor 
muniţii, pentru a obţine un efect distrugător mai mare. 
Cel mai des ele erau folosite în luptele de asaltare sau 
apărare a cetăţilor sau pe mare în luptele de abordaj.

Începând cu secolul XVii, grenadele de mână au 
fost tot mai frecvent utilizate şi pe câmpul de luptă. 
În 1667 în Anglia erau repartizați în fiecare compa-
nie câte patru luptători pentru aruncarea grenadelor, 
fiind numiți grenadieri. În câţiva ani acest nou gen de 
armă a fost introdus în toate marile armate europene. 
Grenadierii pe cai au apărut şi în armata lui Ludovic 
al XiV-lea. Ei erau responsabili de „curăţarea” traseu-
lui, pe care urma să treacă regele. 

Odată cu schimbarea tacticii de luptă, care se baza 
pe utilizarea armamentului de infanterie, grenadele 
şi-au pierdut eficacitatea în luptele pe teren deschis şi 
către mijlocul secolului XViii au fost scoase din do-
tarea unităţilor militare terestre, iar grenadierii s-au 
transformat în infanterişti de elită. 

Este una dintre cele mai cunoscute grenade de mână. Se află în dotarea 
armatei în toate statele CSI, pe larg s-a răspândit în Africa şi America Latină, iar 

unele ţări precum China, Iranul şi Bulgaria au fabricat propriile copii ale acestei arme. 
Pentru prima dată a fost folosită înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, iar acum 

e „vedetă” în majoritatea filmelor de acţiune cu tentă militară. Vorbim despre grenada 
sovietică de mână F1, numită şi „limonka” (n. red.: din rusă лимонка – lămâiţă), care este un 

„camarad de luptă” şi pentru ostaşii Armatei Naţionale.

Grenadele de mână de model contemporan au fost inventate 
în timpul Războiului ruso-japonez (1904–1905), fiind întrebu-
inţate pe larg la asaltarea tranşeelor inamicului.

interesul sporit faţă de grenade a reapărut în timpul Pri-
mului Război Mondial. inginerii germani, englezi şi francezi 
au creat variantele proprii ale acestei arme, printre care s-au 
evidenţiat modelele stielhandgranate 15, grenada lui Mills nr.5 
şi grenada franceză F1, care, ulterior, a devenit prototipul gre-
nadei sovietice cu acelaşi nume. În patru ani de război au fost 
produse cantităţi impunătoare de grenade. Doar  pentru armata 
imperiului Rus au fost fabricate aproximativ 34,5 milioane de 
grenade de mână. Pare uriaşă această cantitate, dar trebuie de 
menţionat faptul că armata germană a fost dotată cu circa 300 
de milioane de unităţi!

În 1922 conducerea comandamentului de artilerie al Arma-
tei Roşii a început să facă ordine la depozitele de muniţii. Potrivit 
rapoartelor prezentate de artilerişti, la acel moment, în dotarea 
armatei se aflau 17 tipuri de grenade, printre care nicio grenadă 
defensivă de producţie autohtonă. Din acest motiv, temporar, 
au fost luate la înarmare grenadele de mână ale lui Mills de pro-
ducţie engleză, ale căror rezerve erau destul de mari (circa 200 
de mii). În cazuri excepţionale se permitea înarmarea unităţi-
lor militare cu grenade franceze F1, ale căror focoase nu erau 
de cea mai bună calitate. În anul 1925 s-a constatat că rezervele 
grenadelor de mână din depozite asigurau doar 0,5 la sută din 
necesităţile armatei roşii. În urma acestor verificări, a fost luată 
decizia de a înlocui focoasele elveţiene la grenadele franceze F1 
cu cele de tip Koveşnikov şi de a proiecta o grenadă autohtonă 
de modelul lui Mills, dar într-o variantă mai modernizată. 

În 1928, după o serie de teste, grenada franceză cu focos 
sovietic, denumită oficial grenada de mână marca F1 cu focos 
de tip F. V. Koveşnikov a fost luată la dotarea armatei Uniunii 
sovietice.

Înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, în 1939, ingine-
rul rus F. i. Hrameev a modernizat construcţia grenadei. 

În anii 1942 – 1943, focosul Koveşnikov a fost înlocuit cu 
unul de tip UZRG, iar după încheierea războiului, acesta a fost 
modernizat şi a primit denumirea de UZRGM. Din acea peri-

oadă până în prezent, construcţia grenadei F1 practic nu a 
suferit schimbări.

 F1 a fost utilizată de armata sovietică în cel de-al Doilea 
Război Mondial pe toate fronturile. Fiind o armă simplă şi 
eficace, ea a fost folosită şi în războaiele din Coreea, Vietnam 
şi Afganistan, deseori şi ca mină antipersonal, instalată cu 
ajutorul unei aţe sau sârme întinse. 

Totodată, popularitatea acestei grenade se datorează, în-
tr-o oarecare măsură, şi filmelor de acţiune. F1 este un atri-
but indispensabil al oricărei „lupte” cinematografice. Însă, 
folosind în film grenadele F1, deseori regizorii fac o serie 
de gafe şi astfel înrădăcinează multe mituri despre această 
„vedetă”, pe care oamenii le percep drept realitate. Probabil, 
toţi au văzut bravi eroi ai filmelor made in Hollywood, care 
aleargă prin păduri cu grenadele agăţate la brâu sau la piept, 
iar înainte de a le arunca, scot inelul de siguranţă cu dinţii. 
Arată foarte spectaculos, însă realitatea este cu totul alta. În 
timpul deplasării prin teren accidentat există un risc sporit 
de a agăţa inelul de siguranţă şi de a provoca involuntar ex-
plozia, de aceea grenadele se poartă într-o geantă specială 
sau în buzunare. iar pentru a scoate inelul de siguranţă cu 
dinţii, eroul ar trebui să aibă puteri supranaturale, pentru că 
acest procedeu necesită un efort fizic considerabil, chiar şi 
atunci când îl execuţi cu mână. Tot în filme se întâlnesc mo-
mente, în care explozia unei F1 răstoarnă maşinile de teren, 
aruncă prin părţi oamenii aflaţi în apropiere, şi este urmată 
de o flacără puternică şi mult fum. În realitate aceasta nu are 
puterea de a arunca forţa vie a inamicului la zeci de metri, 
nemaivorbind de unităţile de transport. Persoanele aflate la 
câţiva metri de explozie, într-adevăr, pot obţine barotrauma-
tisme sau contuzii, însă cad la pământ şi nu zboară în de-
părtări.  Forţa de distrugere principală a grenadei reprezintă 
schijele, care ajung până la 300 de bucăţi şi se răspândesc la o 
distanţă de 200 de metri.   

suferind schimbări nesemnificative în construcţie, gre-
nada de mână F1 este fabricată în diferite ţări ale lumii deja 
aproape 80 de ani. „Limonka” rămâne cea mai puternică din-
tre grenadele de mână la capitolul forţei de distrugere a schi-
jelor şi cea mai comodă în exploatare. Aflându-se în dotarea 
armatelor lumii de peste şapte decenii, F1 a confirmat încă o 
dată teoria că tot ce este genial, e simplu.

Locotenent major Dmitrii vOSIMERIC
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Această catastrofă naţională, înfometarea populaţiei, a fost, 
de fapt, cauzată de politica autorităţilor sovietice de con-

fiscare forţată şi abuzivă a producţiei agricole din gospodăriile 
ţărăneşti, de colectivizarea forţată şi distrugerea modului de 
viaţă tradiţional.

Deja în 1944, în Republica sovietică socialistă Moldove-
nească au fost înmânate obligaţii de predare la stat a produ-
selor agricole.

La 17 aprilie 1944, după ocuparea raioanelor din nordul 
Basarabiei, erau stabilite cote de predare obligatorie din re-
colta anului 1943. Pentru colhozurile din partea stângă a nis-
trului: cereale – 10 600 tone, culturi oleaginoase – 400 tone; 
gospodării individuale -1000 tone; din localităţile din dreapta 
nistrului: soroca - 27 500 tone cereale, 10 800 tone culturi 
oleaginoase; Bălţi – 26 500 tone cereale, 200 tone culturi ole-

aginoase. Erau stabilite cote la predarea către stat şi a cărnii, 
laptelui, cartofului, fânului etc.

situaţia alarmantă şi semnele unei eminente foamete în 
masă s-au manifestat deja la mijlocul anului 1945.

Consiliul Comisarilor Poporului şi Biroul Comitetului 
Central al P.C.(b) al Moldovei au hotărât să stabilească, cu în-
cepere din recolta anului 1945, pentru gospodăriile individua-
le din judeţele Bălţi, Bender, soroca, Orhei, Cahul şi Chişinău, 
în funcţie de mărimea suprafeţei terenurilor arabile aflate la 
dispoziţia lor, cote anuale pe raioane de predare obligatorie la 
stat a cerealelor, florii-soarelui, cartofilor şi fânului în kilogra-
me de la fiecare hectar de teren arabil (inclusiv livezile, gră-
dinile, pârloagele, iar pentru fân – şi păşunile), indiferent de 
semănatul efectiv al cerealelor, florii-soarelui şi cartofilor. La 
13 iulie 1945 se aprobă planul anual de predare obligatorie la 

Înfometarea Basarabiei 
Una dintre multiplele consecinţe ale ocupării sovietice a fost înfometarea populaţiei 
Basarabiei. Conducerea sovietică, cât şi istoriografia postbelică comunistă a susţinut 
că foametea din Basarabia a fost generată de un complex de cauze, printre care dis-
trugerea economiei Basarabiei, drept consecinţă a Războiului II Mondial, economie 
ce înregistra în anii 1944-1945 o insuficienţă a produselor alimentare, şi seceta din 
1945 şi 1946. 

stat a cerealelor din recolta anului 1945 pentru R.s.s. Moldo-
venească, în volum de 17 081 mii de puduri. 

În acelaşi timp, guvernul sovietic continua să vândă cere-
ale peste hotarele statului sovietic. În 1945 în R.s.s. Moldo-
venească au rămas 710 mii de tone de grâne. În anul următor 
recolta a constituit doar 365 de mii de tone, dintre care erau 
planificate să fie sechestrate 252 mii de tone, planul fiind mai 
târziu micşorat la 165 mii tone. Populaţia nu putea să înde-
plinească acest plan de livrări, având, dimpotrivă, nevoie de 
ajutoare alimentare substanţiale. Din multe gospodării au fost 
sechestrate ultimele grâne şi produse alimentare.

Asupra ţăranilor se impuneau măsuri de constrângere cu 
percheziţii, arestări, intentare de dosare etc. 

Transportarea cerealelor se făcea cu animale de tracţiune 
mobilizate tot din gospodăriile ţăranilor. 

Actele oficiale, emise de instituţiile de stat sovietice, de-

monstrează realitatea obiectivă din care deducem prezența 
foametei din anii 1946-1947 ca o consecinţă a acţiunilor cri-
minale ale regimului bolşevic. Oficial presa şi propaganda so-
vietică prezentau „realizările” triumfale ale „planurilor cinci-
nale” în detrimentul situaţiei reale a populaţiei.

În condiţiile când oamenii mureau de foame, autorităţile 
încurajau supraîndeplinirea planurilor de predare a producţiei 
agricole la stat.

O problemă era şi prezenţa unităţilor militare în Basara-
bia. Militarii au beneficiat de o mare cantitate de produse, fără 
a li se elibera locuitorilor vreun document confirmativ pentru 
produsele luate, acțiunea fiind clasificată ca „ajutor benevol” al 
populaţiei către trupele „eliberatoare”. 

O altă dovadă a fărădelegilor administraţiei sovietice era şi 
alterarea producţiei agricole la punctele de colectare. numai la 
data de 10 iunie 1945, la depozitele serviciului de colectare se 
aflau netransportate 137 mii tone de cereale.

Foametea din anii 1946-1947 a fost o consecință a acțiunilor 
inumane, criminale ale regimului comunist, ale funcționarilor 
locali de partid.

Rapoartele oficiale şi presa vremii erau pline cu note tri-
umfaliste despre predarea „benevolă” către stat a produselor 
agricole, despre supraîndeplinirea planului de colectări.

Dimensiunile reale ale crizei din ţinut erau prezentate în 
comunicatele oficiale ale conducerii din R.s.s. Moldovenească 
către conducerea de la Moscova şi în sutele de reclamaţii din 
rândul populaţiei referitoare la criza alimentară şi situaţia sa-
nitară catastrofală din teritoriu.

Populația din Basarabia era panicată, situația fiind 
înrăutățită şi de starea epidemiologică gravă, de îmbolnăvirea 
în masă de malarie, scabie, tifos, distrofie etc.

Această catastrofă 
naţională, înfometarea 

populaţiei, a fost, 
de fapt, cauzată de 

politica autorităţilor 
sovietice de confiscare 

forţată şi abuzivă a 
producţiei agricole din 
gospodăriile ţărăneşti, 

de colectivizarea 
forţată şi distrugerea 

modului de viaţă 
tradiţional.



Oastea Moldovei22 23Martie  2016 23Iunie  2016

Această catastrofă naţională, înfometarea populaţiei, a fost, 
de fapt, cauzată de politica autorităţilor sovietice de con-

fiscare forţată şi abuzivă a producţiei agricole din gospodăriile 
ţărăneşti, de colectivizarea forţată şi distrugerea modului de 
viaţă tradiţional.
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trului: cereale – 10 600 tone, culturi oleaginoase – 400 tone; 
gospodării individuale -1000 tone; din localităţile din dreapta 
nistrului: soroca - 27 500 tone cereale, 10 800 tone culturi 
oleaginoase; Bălţi – 26 500 tone cereale, 200 tone culturi ole-

aginoase. Erau stabilite cote la predarea către stat şi a cărnii, 
laptelui, cartofului, fânului etc.

situaţia alarmantă şi semnele unei eminente foamete în 
masă s-au manifestat deja la mijlocul anului 1945.

Consiliul Comisarilor Poporului şi Biroul Comitetului 
Central al P.C.(b) al Moldovei au hotărât să stabilească, cu în-
cepere din recolta anului 1945, pentru gospodăriile individua-
le din judeţele Bălţi, Bender, soroca, Orhei, Cahul şi Chişinău, 
în funcţie de mărimea suprafeţei terenurilor arabile aflate la 
dispoziţia lor, cote anuale pe raioane de predare obligatorie la 
stat a cerealelor, florii-soarelui, cartofilor şi fânului în kilogra-
me de la fiecare hectar de teren arabil (inclusiv livezile, gră-
dinile, pârloagele, iar pentru fân – şi păşunile), indiferent de 
semănatul efectiv al cerealelor, florii-soarelui şi cartofilor. La 
13 iulie 1945 se aprobă planul anual de predare obligatorie la 

Înfometarea Basarabiei 
Una dintre multiplele consecinţe ale ocupării sovietice a fost înfometarea populaţiei 
Basarabiei. Conducerea sovietică, cât şi istoriografia postbelică comunistă a susţinut 
că foametea din Basarabia a fost generată de un complex de cauze, printre care dis-
trugerea economiei Basarabiei, drept consecinţă a Războiului II Mondial, economie 
ce înregistra în anii 1944-1945 o insuficienţă a produselor alimentare, şi seceta din 
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stat a cerealelor din recolta anului 1945 pentru R.s.s. Moldo-
venească, în volum de 17 081 mii de puduri. 
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ale peste hotarele statului sovietic. În 1945 în R.s.s. Moldo-
venească au rămas 710 mii de tone de grâne. În anul următor 
recolta a constituit doar 365 de mii de tone, dintre care erau 
planificate să fie sechestrate 252 mii de tone, planul fiind mai 
târziu micşorat la 165 mii tone. Populaţia nu putea să înde-
plinească acest plan de livrări, având, dimpotrivă, nevoie de 
ajutoare alimentare substanţiale. Din multe gospodării au fost 
sechestrate ultimele grâne şi produse alimentare.

Asupra ţăranilor se impuneau măsuri de constrângere cu 
percheziţii, arestări, intentare de dosare etc. 

Transportarea cerealelor se făcea cu animale de tracţiune 
mobilizate tot din gospodăriile ţăranilor. 

Actele oficiale, emise de instituţiile de stat sovietice, de-

monstrează realitatea obiectivă din care deducem prezența 
foametei din anii 1946-1947 ca o consecinţă a acţiunilor cri-
minale ale regimului bolşevic. Oficial presa şi propaganda so-
vietică prezentau „realizările” triumfale ale „planurilor cinci-
nale” în detrimentul situaţiei reale a populaţiei.

În condiţiile când oamenii mureau de foame, autorităţile 
încurajau supraîndeplinirea planurilor de predare a producţiei 
agricole la stat.

O problemă era şi prezenţa unităţilor militare în Basara-
bia. Militarii au beneficiat de o mare cantitate de produse, fără 
a li se elibera locuitorilor vreun document confirmativ pentru 
produsele luate, acțiunea fiind clasificată ca „ajutor benevol” al 
populaţiei către trupele „eliberatoare”. 

O altă dovadă a fărădelegilor administraţiei sovietice era şi 
alterarea producţiei agricole la punctele de colectare. numai la 
data de 10 iunie 1945, la depozitele serviciului de colectare se 
aflau netransportate 137 mii tone de cereale.

Foametea din anii 1946-1947 a fost o consecință a acțiunilor 
inumane, criminale ale regimului comunist, ale funcționarilor 
locali de partid.

Rapoartele oficiale şi presa vremii erau pline cu note tri-
umfaliste despre predarea „benevolă” către stat a produselor 
agricole, despre supraîndeplinirea planului de colectări.

Dimensiunile reale ale crizei din ţinut erau prezentate în 
comunicatele oficiale ale conducerii din R.s.s. Moldovenească 
către conducerea de la Moscova şi în sutele de reclamaţii din 
rândul populaţiei referitoare la criza alimentară şi situaţia sa-
nitară catastrofală din teritoriu.

Populația din Basarabia era panicată, situația fiind 
înrăutățită şi de starea epidemiologică gravă, de îmbolnăvirea 
în masă de malarie, scabie, tifos, distrofie etc.
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de colectivizarea 
forţată şi distrugerea 

modului de viaţă 
tradiţional.



Oastea Moldovei24 25Iunie  2016 25iunie  2016

16 ianuarie 1945
În anul 1944, în R.s.s. Moldovenească au fost înmânate obligaţii de predare obligatorie la stat a produselor 

agricole după cum urmează:
cereale –171 096 tone; a) 
 floarea-soarelui – 44 339 tone;b) 
cartofi – 15 337 tone.c) 

Totalul de obligaţii înmânate nu asigură îndeplinirea planurilor stabilite de guvern a predărilor obligatorii la stat:
la cereale – cu 25 478 tone;a) 
la floarea-soarelui – cu 6347 tone;b) 
la cartofi – cu 3039 tone. c) 

În legătură cu aceasta, privilegiile stabilite de guvern pentru gospodăriile care au avut de suferit din cauza acţi-
unilor militare în raioanele din partea dreaptă a nistrului în ceea ce priveşte cerealele şi floarea-soarelui, nu au fost 
acordate deloc. În ceea ce priveşte cartofii, au fost acordate privilegii într-o cantitate de 2035 tone. 

Reducerea volumului de predare obligatorie la stat a cerealelor, florii-soarelui şi cartofilor a avut loc comparativ 
cu planul stabilit de către guvern pentru republică din cauza unei mari diferenţe a suprafeţelor de teren arabil dintre 
datele de evidenţă în anii 1941 şi 1944:

a) comparativ cu datele D.C.s. pentru anul 1941 – cu 11 980 ha; 
b) comparativ cu datele Comisariatului Poporului al Agriculturii al Moldovei în legătură cu evidenţa unică de 

la 1 ianuarie 1941 – cu 514 583 ha; 
c) comparativ cu datele delegatului Comisariatului Poporului al Colectărilor al republicii cu privire la predarea 

obligatorie la stat în anul 1941 (raioanele de pe malul drept al nistrului) – cu 500 869 ha. 
Parţial, diferenţa aceasta ţine de terenurile neutilizabile ale fostelor colonii germane şi ale unor gospodării, care 

au fost lichidate în timpul războiului. Pământurile acestea nu au fost utilizate în timpul războiului şi doar acum 
încep să fie valorificate. Potrivit unor date incomplete ale Ministerului Agriculturii al Moldovei, astfel de terenuri au 
fost luate la evidenţă pe o suprafaţă de 118 mii de hectare. Celelalte suprafeţe, cu toate verificările multiple în ceea 
ce priveşte exploatarea pământului, nu sunt luate la evidenţa necesară. Metoda de evidenţă a pământului pe calea 
chestionării ţăranilor, care a fost aplicată atât în anul 1941, cât şi în anul 1944, nu este perfectă şi de aceea prezintă 
rezultate incorecte atât în ceea ce priveşte sporirea, cât şi reducerea nivelului de exploatare a pământului. Republica 
nu este în stare să asigure evidenţa pe calea desfăşurării lucrărilor de măsurare a pământului. 

La data de 10 ianuarie au fost furnizate în contul predării obligatorii la stat:
cereale – 208 907 tone  sau cu 37 811 tone mai mult decât volumul total al obligaţiilor înmânate;a) 
floarea-soarelui – 21 924 tone sau cu 22 tone mai puţin decât volumul total al obligaţiilor înmânate;b) 
cartofi – 12 968 tone sau cu 2268 tone mai puţin decât volumul total al obligaţiilor înmânate.c) 

În legătură cu acţiunile militare care s-au desfăşurat pe teritoriul Moldovei în primăvara şi vara anului 1944, 
semănăturile de floarea-soarelui şi cartofi au fost efectuate în proporţii neînsemnate, mari suprafeţe de semănături, 
precum şi de fânaţuri au pierit sau au suferit din cauza stricăciunilor. În legătură cu aceasta, cu toată atitudinea con-
ştientă a ţăranilor din Moldova faţă de îndeplinirea obligaţiilor faţă de stat şi măsurile adoptate de noi, furnizarea 
florii-soarelui, cartofilor şi fânului aproape că a încetat. 

O anumită cantitate de cereale a fost predată în schimbul florii-soarelui, cartofilor şi fânului, dar a fost conside-
rată ca o depăşire a predării obligatorii a cerealelor la stat. Peste 5000 tone de cereale, culturi oleaginoase şi cartofi 
au fost colectate în gospodăriile ţărăneşti de către unităţile militare ale Frontului i şi iii Ucrainean fără respectarea 
cerinţelor de cec în conformitate cu recipisele şi alte documente temporare.

Unităţile militare au beneficiat de o mare cantitate de produse, fără a li se elibera vreun document anume şi în 
calitate de un ajutor benevol al ţăranilor pentru trupele în marş. 

În ceea ce priveşte predarea obligatorie la stat a cărnii, la data de 1 ianuarie 1945 au fost furnizate 13 677 tone sau 
cu 2298 tone mai mult decât totalul obligaţiilor calculate. Planul predării obligatorii la stat a lânii a fost îndeplinit cu 
107,3%, planul de predare obligatorie la stat a ouălor – cu 47,8%, totodată, cea mai mare parte a îndeplinirii planului 
la lapte şi ouă a fost acoperită din contul schimbului prin carne. neîndeplinirea planurilor de predare obligatorie la 
stat a laptelui şi ouălor a fost provocată de pregătirea insuficientă a bazei tehnico-materiale a organizaţiilor care au 
refuzat să recepţioneze producţia. 

În scopul încheierii lucrărilor de achiziţie a produselor agricole în conformitate cu predările obligatorii la stat în 
anul 1944, Consiliul Comisarilor Poporului al Moldovei şi C.C. al P.C.(b) al Moldovei roagă Consiliul Comisarilor 
Poporului al U.R.s.s. şi C.C. al P.C.(b) din toată Uniunea:

1. să se stabilească pentru R.s.s. Moldovenească planurile predării obligatorii la stat a cerealelor, florii-soarelui şi 
fânului în conformitate cu suma obligaţiilor înmânate.

2. să i se permită delegatului Comisariatului Poporului al Colectărilor al U.R.s.s. pentru R.s.s. Moldovenească să 
efectueze transferul depăşirii cotelor obligatorii de predare la stat a cerealelor şi cărnii în contul predării altor tipuri 
de produse agricole conform echivalentelor stabilite de schimb. 

3. să se anuleze restanţele cu privire la predarea obligatorie la stat a produselor agricole, care s-au creat în gospo-
dăriile ţărăneşti, care au avut de suferit din cauza acţiunilor militare, precum şi în gospodăriile care au predat pro-
ducţia lor unităţilor militare ale Frontului ii şi iii Ucrainean, dar nu au beneficiat de bonuri de cec  pentru producţia 
predată de la aceste unităţi militare. 

vicepreşedinte al Consiliului Comisarilor Poporului al R.S.S. Moldoveneşti Kvasov
Secretar al C.C. al P.C.(b) al Moldovei N. Salogor

Informaţia c.c.P. al R.s.s.m. şi a c.c. al P.c.(b)m., 
adresată vicepreşedintelui c.c.P. al U.R.s.s. v.m.molotov 

şi secretarului c.c. al P.c.(b) din toată Uniunea G.m.malenkov  
„cu privire la bilanţul colectărilor de produse agricole 

în R.s.s.moldovenească în anul 1944”
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16 ianuarie 1945
În anul 1944, în R.s.s. Moldovenească au fost înmânate obligaţii de predare obligatorie la stat a produselor 

agricole după cum urmează:
cereale –171 096 tone; a) 
 floarea-soarelui – 44 339 tone;b) 
cartofi – 15 337 tone.c) 

Totalul de obligaţii înmânate nu asigură îndeplinirea planurilor stabilite de guvern a predărilor obligatorii la stat:
la cereale – cu 25 478 tone;a) 
la floarea-soarelui – cu 6347 tone;b) 
la cartofi – cu 3039 tone. c) 

În legătură cu aceasta, privilegiile stabilite de guvern pentru gospodăriile care au avut de suferit din cauza acţi-
unilor militare în raioanele din partea dreaptă a nistrului în ceea ce priveşte cerealele şi floarea-soarelui, nu au fost 
acordate deloc. În ceea ce priveşte cartofii, au fost acordate privilegii într-o cantitate de 2035 tone. 

Reducerea volumului de predare obligatorie la stat a cerealelor, florii-soarelui şi cartofilor a avut loc comparativ 
cu planul stabilit de către guvern pentru republică din cauza unei mari diferenţe a suprafeţelor de teren arabil dintre 
datele de evidenţă în anii 1941 şi 1944:

a) comparativ cu datele D.C.s. pentru anul 1941 – cu 11 980 ha; 
b) comparativ cu datele Comisariatului Poporului al Agriculturii al Moldovei în legătură cu evidenţa unică de 

la 1 ianuarie 1941 – cu 514 583 ha; 
c) comparativ cu datele delegatului Comisariatului Poporului al Colectărilor al republicii cu privire la predarea 

obligatorie la stat în anul 1941 (raioanele de pe malul drept al nistrului) – cu 500 869 ha. 
Parţial, diferenţa aceasta ţine de terenurile neutilizabile ale fostelor colonii germane şi ale unor gospodării, care 

au fost lichidate în timpul războiului. Pământurile acestea nu au fost utilizate în timpul războiului şi doar acum 
încep să fie valorificate. Potrivit unor date incomplete ale Ministerului Agriculturii al Moldovei, astfel de terenuri au 
fost luate la evidenţă pe o suprafaţă de 118 mii de hectare. Celelalte suprafeţe, cu toate verificările multiple în ceea 
ce priveşte exploatarea pământului, nu sunt luate la evidenţa necesară. Metoda de evidenţă a pământului pe calea 
chestionării ţăranilor, care a fost aplicată atât în anul 1941, cât şi în anul 1944, nu este perfectă şi de aceea prezintă 
rezultate incorecte atât în ceea ce priveşte sporirea, cât şi reducerea nivelului de exploatare a pământului. Republica 
nu este în stare să asigure evidenţa pe calea desfăşurării lucrărilor de măsurare a pământului. 

La data de 10 ianuarie au fost furnizate în contul predării obligatorii la stat:
cereale – 208 907 tone  sau cu 37 811 tone mai mult decât volumul total al obligaţiilor înmânate;a) 
floarea-soarelui – 21 924 tone sau cu 22 tone mai puţin decât volumul total al obligaţiilor înmânate;b) 
cartofi – 12 968 tone sau cu 2268 tone mai puţin decât volumul total al obligaţiilor înmânate.c) 

În legătură cu acţiunile militare care s-au desfăşurat pe teritoriul Moldovei în primăvara şi vara anului 1944, 
semănăturile de floarea-soarelui şi cartofi au fost efectuate în proporţii neînsemnate, mari suprafeţe de semănături, 
precum şi de fânaţuri au pierit sau au suferit din cauza stricăciunilor. În legătură cu aceasta, cu toată atitudinea con-
ştientă a ţăranilor din Moldova faţă de îndeplinirea obligaţiilor faţă de stat şi măsurile adoptate de noi, furnizarea 
florii-soarelui, cartofilor şi fânului aproape că a încetat. 

O anumită cantitate de cereale a fost predată în schimbul florii-soarelui, cartofilor şi fânului, dar a fost conside-
rată ca o depăşire a predării obligatorii a cerealelor la stat. Peste 5000 tone de cereale, culturi oleaginoase şi cartofi 
au fost colectate în gospodăriile ţărăneşti de către unităţile militare ale Frontului i şi iii Ucrainean fără respectarea 
cerinţelor de cec în conformitate cu recipisele şi alte documente temporare.

Unităţile militare au beneficiat de o mare cantitate de produse, fără a li se elibera vreun document anume şi în 
calitate de un ajutor benevol al ţăranilor pentru trupele în marş. 

În ceea ce priveşte predarea obligatorie la stat a cărnii, la data de 1 ianuarie 1945 au fost furnizate 13 677 tone sau 
cu 2298 tone mai mult decât totalul obligaţiilor calculate. Planul predării obligatorii la stat a lânii a fost îndeplinit cu 
107,3%, planul de predare obligatorie la stat a ouălor – cu 47,8%, totodată, cea mai mare parte a îndeplinirii planului 
la lapte şi ouă a fost acoperită din contul schimbului prin carne. neîndeplinirea planurilor de predare obligatorie la 
stat a laptelui şi ouălor a fost provocată de pregătirea insuficientă a bazei tehnico-materiale a organizaţiilor care au 
refuzat să recepţioneze producţia. 

În scopul încheierii lucrărilor de achiziţie a produselor agricole în conformitate cu predările obligatorii la stat în 
anul 1944, Consiliul Comisarilor Poporului al Moldovei şi C.C. al P.C.(b) al Moldovei roagă Consiliul Comisarilor 
Poporului al U.R.s.s. şi C.C. al P.C.(b) din toată Uniunea:

1. să se stabilească pentru R.s.s. Moldovenească planurile predării obligatorii la stat a cerealelor, florii-soarelui şi 
fânului în conformitate cu suma obligaţiilor înmânate.

2. să i se permită delegatului Comisariatului Poporului al Colectărilor al U.R.s.s. pentru R.s.s. Moldovenească să 
efectueze transferul depăşirii cotelor obligatorii de predare la stat a cerealelor şi cărnii în contul predării altor tipuri 
de produse agricole conform echivalentelor stabilite de schimb. 

3. să se anuleze restanţele cu privire la predarea obligatorie la stat a produselor agricole, care s-au creat în gospo-
dăriile ţărăneşti, care au avut de suferit din cauza acţiunilor militare, precum şi în gospodăriile care au predat pro-
ducţia lor unităţilor militare ale Frontului ii şi iii Ucrainean, dar nu au beneficiat de bonuri de cec  pentru producţia 
predată de la aceste unităţi militare. 

vicepreşedinte al Consiliului Comisarilor Poporului al R.S.S. Moldoveneşti Kvasov
Secretar al C.C. al P.C.(b) al Moldovei N. Salogor

Informaţia c.c.P. al R.s.s.m. şi a c.c. al P.c.(b)m., 
adresată vicepreşedintelui c.c.P. al U.R.s.s. v.m.molotov 

şi secretarului c.c. al P.c.(b) din toată Uniunea G.m.malenkov  
„cu privire la bilanţul colectărilor de produse agricole 

în R.s.s.moldovenească în anul 1944”
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în una din informațiile cu privire la situația 
în vederea îmbolnăvirilor  de distrofie în 

R.S.S. Moldovenească în anul 1946-1947 se 
consemna următoarea situație a dinamicii 
îmbolnăvirilor de distrofie: luna noiembrie 

– 29 915 persoane, decembrie – 71 680 
persoane, ianuarie – 190 500 persoane, la 
15 februarie – 202 630 persoane şi la data 

de 21 februarie – 208 940 persoane.

În unul dintre rapoartele oficiale se consemna că „existența 
cazurilor de canibalism exercită o influență negativă asupra stă-
rilor de spirit politico-morale ale populației şi sunt folosite de 
elemente naționaliste şi de chiaburi în activitatea lor antisovie-
tică duşmănoasă”.

situația precară a adus la creşterea celor mai odioase 
infracțiuni. În rapoartele oficiale se spunea că majoritatea 
acestora erau comise de persoane care anterior nu săvârşiseră 
infracțiuni, majoritatea crimelor fiind cauzate de situația catas-
trofală în care se aflau țăranii.

Un rezultat al foametei a fost şi îmbolnăvirea de 
distrofie. În noiembrie-decembrie 1946 au de-

cedat de distrofie 6 264 persoane. La 25 decembrie 1946 
cifra oficială a celor bolnavi de distrofie constituia 53 
210 persoane, dintre care 16 133 erau copii. La 1 februa-
rie 1947 cifra persoanelor spitalizate bolnave de distrofie 
era de 20 000.

La începutul anului 1947, din cele 209 mii de persoane 
înregistrate oficial ca bolnave de distrofie, erau spitalizate 
doar 22, 2 mii, 80% dintre care în barăci provizorii, care nu 
dispuneau de personal medical, duceau lipsă de inventar şi 
produse. La 570 barăci erau doar 212 medici.

În R.s.s. Moldovenească în 1946-1947 se consemna 
următoarea situație a dinamicii îmbolnăvirilor de distro-
fie: luna noiembrie – 29 915 persoane, decembrie – 71 680 
persoane, ianuarie – 190 500 persoane, la 15 februarie – 
202 630 persoane şi la data de 21 februarie – 208 940 per-
soane.

Creşterea nivelului de distrofie era însoțită de creşterea 
numărului de morți. În luna ianuarie circa 400 persoane 
decedau zilnic de distrofie.

Mortalitatea crescuse considerabil, cadavre erau peste 
tot, pe câmpuri şi străzi, spitalele fiind arhipline de bolnavi 
de distrofie. insuficiența acută a produselor alimentare şi 
disperarea îi aducea pe oameni la situația când mâncau tot 
ce le cădea sub mână, chiar şi adausuri necomestibile, pi-
sici, câini, şobolani etc.

numărul morților a fost mult mai mare decât cel 
prezentat de statistici. Precizarea datelor despre bolnavi 
prin sate nu putea fi realizată, întrucât organele ocrotirii 
sănătății nu au putut organiza evidența exactă a persoane-
lor bolnave.

Foametea a cauzat apariţia în R.s.s. Moldovenească a 
canibalismului. numai într-o localitate, timp de o zi, au 
fost înregistrate patru cazuri de canibalism. Majoritatea 
cadavrelor umane erau ascunse în depozite, poduri etc. 
Consumarea cadavrelor ca hrană căpăta, conform actelor 
oficiale, caracter de masă.

Un locuitor din Vulcăneşti expedia o scrisoare în care 
constata: „De foamete mare, oamenii mănâncă pisici, câini, 
şoareci, cai şi se mănâncă unii pe alții. Zilnic mor de foame 
câte 10-15 oameni, nici nu e unde sa fie înmormântați. nu 
mai avem puteri să trăim aşa mai departe...”.

Pagini realizate de doctor în ştiinţe istorice vitalie CIOBANU şi Alexandru CHIRILENCO
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în una din informațiile cu privire la situația 
în vederea îmbolnăvirilor  de distrofie în 

R.S.S. Moldovenească în anul 1946-1947 se 
consemna următoarea situație a dinamicii 
îmbolnăvirilor de distrofie: luna noiembrie 

– 29 915 persoane, decembrie – 71 680 
persoane, ianuarie – 190 500 persoane, la 
15 februarie – 202 630 persoane şi la data 

de 21 februarie – 208 940 persoane.

În unul dintre rapoartele oficiale se consemna că „existența 
cazurilor de canibalism exercită o influență negativă asupra stă-
rilor de spirit politico-morale ale populației şi sunt folosite de 
elemente naționaliste şi de chiaburi în activitatea lor antisovie-
tică duşmănoasă”.

situația precară a adus la creşterea celor mai odioase 
infracțiuni. În rapoartele oficiale se spunea că majoritatea 
acestora erau comise de persoane care anterior nu săvârşiseră 
infracțiuni, majoritatea crimelor fiind cauzate de situația catas-
trofală în care se aflau țăranii.

Un rezultat al foametei a fost şi îmbolnăvirea de 
distrofie. În noiembrie-decembrie 1946 au de-

cedat de distrofie 6 264 persoane. La 25 decembrie 1946 
cifra oficială a celor bolnavi de distrofie constituia 53 
210 persoane, dintre care 16 133 erau copii. La 1 februa-
rie 1947 cifra persoanelor spitalizate bolnave de distrofie 
era de 20 000.

La începutul anului 1947, din cele 209 mii de persoane 
înregistrate oficial ca bolnave de distrofie, erau spitalizate 
doar 22, 2 mii, 80% dintre care în barăci provizorii, care nu 
dispuneau de personal medical, duceau lipsă de inventar şi 
produse. La 570 barăci erau doar 212 medici.

În R.s.s. Moldovenească în 1946-1947 se consemna 
următoarea situație a dinamicii îmbolnăvirilor de distro-
fie: luna noiembrie – 29 915 persoane, decembrie – 71 680 
persoane, ianuarie – 190 500 persoane, la 15 februarie – 
202 630 persoane şi la data de 21 februarie – 208 940 per-
soane.

Creşterea nivelului de distrofie era însoțită de creşterea 
numărului de morți. În luna ianuarie circa 400 persoane 
decedau zilnic de distrofie.

Mortalitatea crescuse considerabil, cadavre erau peste 
tot, pe câmpuri şi străzi, spitalele fiind arhipline de bolnavi 
de distrofie. insuficiența acută a produselor alimentare şi 
disperarea îi aducea pe oameni la situația când mâncau tot 
ce le cădea sub mână, chiar şi adausuri necomestibile, pi-
sici, câini, şobolani etc.

numărul morților a fost mult mai mare decât cel 
prezentat de statistici. Precizarea datelor despre bolnavi 
prin sate nu putea fi realizată, întrucât organele ocrotirii 
sănătății nu au putut organiza evidența exactă a persoane-
lor bolnave.

Foametea a cauzat apariţia în R.s.s. Moldovenească a 
canibalismului. numai într-o localitate, timp de o zi, au 
fost înregistrate patru cazuri de canibalism. Majoritatea 
cadavrelor umane erau ascunse în depozite, poduri etc. 
Consumarea cadavrelor ca hrană căpăta, conform actelor 
oficiale, caracter de masă.

Un locuitor din Vulcăneşti expedia o scrisoare în care 
constata: „De foamete mare, oamenii mănâncă pisici, câini, 
şoareci, cai şi se mănâncă unii pe alții. Zilnic mor de foame 
câte 10-15 oameni, nici nu e unde sa fie înmormântați. nu 
mai avem puteri să trăim aşa mai departe...”.

Pagini realizate de doctor în ştiinţe istorice vitalie CIOBANU şi Alexandru CHIRILENCO
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O speranţă pentru victoriţa
Eu, tu, noi toţi, 
putem ajuta un copil 
să înfrunte maladia

BC “Moldindconbank” SA 
BIC: MOLDMD2X306
Sved Nicolae IDNP 2003018033992
IBAN  MD30ML0000002259A0688481
Valuta contului MDL

Plutonierul nicolae Jacota este unul dintre cei 40 de mi-
litari care vor forma al cincilea contingent de pacifica-

tori ce urmează să fie detaşat în misiunea KFOR. Provocat 
de pasiunea pentru armată, nicolae a urmat toate etapele 
unui program special de pregătire, înainte de plecare. În 
misiune va ocupa funcţia de puşcaş-mitralior, astfel îşi per-
fecţionează deprinderile de trăgător. „În misiune voi avea 
alte responsabilităţi decât în unitate, dar sunt sigur că o să 
mă descurc, pentru că pregătirea de luptă a fost dintotdeau-
na prioritară în formarea mea profesională”, afirmă plutoni-
erul, ferm convins că omul de soartă nu fuge. 

În sălile de studiu şi în poligonul din Hohenfels, Germa-
nia, subofiţerul a învăţat cum să formeze un cordon, paza şi 
protecţia obiectelor importante, patrula îmbarcat şi debar-
cat, identificarea şi contracararea dispozitivelor explozive, 
protejarea populaţiei şi altele. „Sunt sigur că vom parcurge o 
perioadă de şase luni de experienţă avansată continuă, dar 
la fel de convins sunt şi că vom reprezenta în cel mai bun mod 
cu putinţă Armata Naţională a ţării noastre”. 

Plutonierul Jacota şi-a anunţat familia despre participa-
rea în KFOR 5 abia atunci când i s-a confirmat candidatura. 
soţia îl încurajează, iar în ochii copilului său este erou, pen-
tru că tata va menţine pacea în lume, alături de alţi militari 
internaţionali.   

Responsabil oricând şi oriunde, plutonierul nicolae Ja-
cota a renunţat demult la timpul liber, optând pentru orga-
nizarea exemplară a tuturor procedurilor ce ţin de serviciu. 
Colegii mai fac glume pe seama lui: „Nu are timp nici măcar 
să-şi primească în mod oficial diplomele de merit deosebit”, 
susține căpitanul Ecaterina Bodrug, admirându-şi, pentru 
asiduitate, colegul de serviciu. Şi tocmai pentru perseve-
renţa pe care o manifestă în cariera militară, subofiţerul 
este apreciat de către superiorii săi. După opt ani de carieră 
militară, îşi vede visul împlinit. „Vreau să obţin rezultate noi 
în pregătirea de luptă şi experienţă în forţele de menţinere a 
păcii”, recunoaşte Jacota, numărând zilele până la marele 
eveniment. 

- Care vă sunt cinci gânduri frecvente, înainte de ple-
carea în misiune? îl întreb curioasă pe militar. 

- Aceleaşi gânduri familiare oricărui militar care plea-
că într-un teatru de operaţii:

sunt pregătit pentru misiune!  
ŞTIU! POT! vOI FACE!
stiu că voi rata unele momente importante din viaţa 
familiei mele, dar voi fi alături de ei cu gândul şi cu 
inima mea; 
stiu care este realitatea într-o asemenea misiune şi 
voi reprezenta ţara în cel mai bun mod cu putinţă în 
misiunea KFOR;
aceasta este şansa mea să acumulez noi experienţe;
vor exista riscuri, dar pregătirea pentru misiune este 
un avantaj. 

Căpitan Inga RADvAN 

Cinci gânduri 
înainte de misiune 

toată lumea este încercată de gânduri, fie 
ele bune sau rele, mai ales atunci când 

urmează să facă un pas important în viaţă. 
inclusiv sau mai cu seamă militarii, înainte 

de plecarea într-un teatru de operaţii. 


