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Pe parcursul anului 2012 geniştii
Armatei Naţionale au nimicit 2171
obiecte explozive, descoperite în diferite localităţi ale ţării.
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Armata Moldovei garanţia securităţii statului
Una dintre sarcinile noului Guvern este reformarea Armatei Naționale.
Despre ceea ce s-a făcut, dar și despre perspectivele Ministerului
Apărării pentru un an și jumătate a relatat ministrul Apărării, Vitalie
Marinuța, într-un interviu acordat Agenției ”INFOTAG”.
”INFOTAG”: Domnule Marinuța, de
aproape patru ani vă aflați în funcția de
ministru al Apărării. Care sînt rezultatele preliminare ale activității instituției, în
primul rînd, în ceea ce privește reformarea.
Ce prevede mandatul noului Guvern pînă
în 2014 ?
Vitalie Marinuța: Patru ani este un
termen suficient pentru a reuși. Însă, pe de
altă parte, avînd în vedere faptul că din 2009
Moldova trece printr-o serie de șocuri politice și criza financiară prelungită, este pur
și simplu ireal de a implementa în realitate
toate planurile existente. Dar, și în aceste
condiții noi am reușit să realizăm circa 75 %
din proiectele elaborate pe dimensiunea reformării Armatei Naționale, în particular și a
sectorului apărării în general.
Mai mult decît atît, în ciuda eliminării a
celor mai multe scutiri pentru personalul militar, am reușit să păstrăm baza corpului de
ofițeri și cadrelor militare angajate prin contract. Situația este mai complicată în ceea ce
privește soldații și sergenții, care îndeplinesc
serviciul militar activ. Din păcate, de multe
ori, după ce primesc în armată o specialitate
și acumulează experiență de muncă, ei pleacă
în alte instituții de forță sau companii private, unde salariul este mult mai mare decît în
forțele armate.
Desigur, probleme sînt, însă, noi sîntem
pe calea cea dreaptă. Drept dovadă a acestui
fapt sînt și rezultatele mai multor sondaje
sociologice, potrivit cărora Ministerul Apărării își păstrează poziția de lider la capitolul
încrederea cetățenilor în instituțiile statului.
Noi ne mîndrim cu asemenea apreciere și
intenționăm să confirmăm această poziție.
Vorbind despre planurile de viitor, este
de remarcat faptul că a fost finalizată analiza
strategică a dezvoltării armatei în condițiile
de astăzi. Noi am propus trei căi de modernizare, iar Guvernul trebuie să se determine pe
fiecare în parte. Noi am explicat clar că dacă
și în următorii 5-7 ani va fi păstrată aceeași
metodă de finanțare a Ministerului Apărării,
noi vom pierde armata. Dacă autoritățile vor
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decide să majoreze bugetul actual, cel puțin
de două ori, armata va rămîne ”la suprafață”.
Însă, dacă va fi soluționată problema alocării a 1-2 % din PIB pentru necesitățile domeniului apărării, în armată poate începe și
desfășurată cu succes modernizarea.
Dacă e să vorbim despre sarcinile de
perspectivă, eu le-aș diviza în probleme care
pot fi rezolvate rapid și probleme ce pot fi
soluționate pe termen mediu. În perioada
2013-2014 văd necesitatea de a soluționa trei
probleme.
În primul rînd, trebuie de reformat sistemul existent de pregătire a rezerviștilor și
concepția de mobilizare. În ultimul timp,
ne-am convins de ineficiența evidentă a catedrelor militare, care activează pe lîngă majoritatea universităților din țară. Funcțiile
acestora trebuie să fie transmise centrelor
militar-administrative, însă, această activitate trebuie gîndită minuțios pentru a nu admite o înrăutățire a situației.
În al doilea rînd, din cauza insuficienței
surselor financiare alocate pentru necesitățile
militare, planificăm să revizuim structura
organizațională a armatei. Accentul va fi pus
pe dezvoltarea și modernizarea unităților de
disponibilitate permanentă de luptă și a Batalionului 22 de Menținere a Păcii. Unitățile
de asigurare, care nu joacă un rol decisiv în
procesul de asigurare a securității statului,
vor fi reformate sau vor fuziona cu altele.
Mai mult, chiar și unele programe de pregătire a trupelor pe care nu le putem acoperi financiar vor fi conservate pentru vremuri mai
bune, întrucît menținerea acestora generează
pierderi ineficiente de surse financiare și de
timp. În final, toate acestea ne vor permite

“

E

nu doar să soluționăm mai eficient problemele legate de reformarea și modernizarea
Armatei Naționale, dar și să sporim gradul
de profesionalism.
Și, în al treilea rînd, ne referim la problema protecției sociale a militarilor. Acum cîțiva
ani, împotriva voinței noastre, militarii au fost
lipsiți de un pachet întreg de facilități, fapt
care a influențat negativ asupra prestigiului
serviciului militar. Pentru a redresa situația,
Ministerul Apărării a inițiat programul de
construcție a spațiului locativ în baza parteneriatului public-privat. Acum se lucrează
intens asupra proiectului de construcție a
spațiului locativ de serviciu în Chișinău pe
un teren de 1,2 ha. Examinăm posibilitatea
de a iniția noi proiecte similare în Bălți, Cahul
și alte garnizoane. Mai mult decît atît, pentru
viitor se planifică de a fi elaborat un program
ipotecar pentru asigurarea cu locuințe a militarilor, care, din diferite motive, nu au fost
asigurați în timpul serviciului. Din păcate,
avem astăzi peste o mie de astfel de persoane.
Dacă e să vorbim succint, acestea sînt trei
direcții primordiale, asupra cărora ne vom
focusa atenția în următorul an și jumătate.
Însă, asta nu înseamnă că celelalte probleme
cu care se confruntă armata vor fi ignorate.
Astăzi, echipa Ministerului Apărării este tînără, ambițioasă și capabilă să soluționeze
rapid și operativ cele mai complicate sarcini.
”I”.: Este cunoscută poziția destul de
dură a Dvs. privind necesitatea participării militarilor moldoveni la operațiuni de
menținere a păcii sub mandatul organismelor internaționale cu autoritate – ONU
și OSCE. Pentru ce are nevoie Moldova de
acest lucru ?

xistă un plan de trecere deplină a Armatei Naționale pe bază profesională, pînă în anul 2017. Dar trebuie să ne
dăm bine seama că e nevoie de investiții
financiare serioase pentru aceasta.
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V. M.: Noi nu trăim într-un vid și nici
într-o enclavă, ci într-o societate care se globalizează tot mai mult și mai mult. Mai mult
ca atît, ne dorim să fim parte din lumea dezvoltată, iar pentru aceasta trebuie să ne aducem contribuția la rezolvarea problemelor
de securitate, importante nu doar pentru o
țară în parte, ci pentru întreaga comunitate.
În carta ONU scrie negru pe alb că fiecare
țară-membră a organizației trebuie să-și aducă aportul la menținerea și dezvoltarea păcii
pe planetă. Chiar și fiind o țară neutră, noi
trebuie nu doar să fim un consumator de
securitate pe planetă, dar și să contribuim la
fortificarea acesteia.
Mai mult, noi avem un istoric de zece ani
de participare la operațiuni de menținere a
păcii sub egida ONU. În acest răstimp 77 de
ofițeri au trecut prin operațiuni de menținere
a păcii care se organizează pe diferite continente, peste 100 de infanterişti și geniști au
participat la șase deplasări în Irak. Nu mai
vorbesc despre experiența militarilor noștri
din misiunile OSCE din Georgia, Federația
Rusă (Cecenia), Macedonia, Kîrgîzstan și alte
țări. Și acum 10 ofițeri ai Armatei Naționale
participă la operațiuni de menținere a păcii
sub egida ONU în Liberia, Sudanul de Sud,
Coasta de Fildeş și Kosovo. Patru echipaje de
elicoptere moldovenești lucrează cu succes
timp de mai mulți ani în cadrul operațiunii
militare ONU din Afganistan, iar un ofițer, în
premieră, activează la Departamentul pentru
Operațiuni de Menținere a Păcii al ONU
cu cartierul principal la New York. Este o
experiență utilă și pozitivă.
”I”.: Putem spune că recenta întrevedere a Dvs. cu ministrul Apărării al Federației
Ruse, Serghei Șoigu, semnifică o cotitură în
relațiile complicate ale Republicii Moldova
cu Rusia la capitolul aflarea pe teritoriul republicii a trupelor militare ruse, necontrolate de Chișinău?
V. M.: Nu militarii, ci politicienii sînt cei
care rezolvă problemele de genul celei de aflare temporară a trupelor militare ruse în Transnistria. Cît privește cunoștința și comunicarea
mea cu domnul Șoigu, a ieșit o discuție amplă
și care sper să aibă continuare. Lucrul cel mai
important pe care am încercat să îl rezolv cu
noul ministru al Apărării este vechea problemă cu evacuarea tehnicii blindate ruse de la
15 posturi de menținere a păcii din Zona de
Securitate. În anul 2003 un acord în acest sens
a fost realizat între trei părți participante la
operațiunea de menținere a păcii: Federația
Rusă, regiunea transnistreană și Moldova.
Chișinăul și Tiraspolul au îndeplinit aceste
angajamente, iar Moscova s-a abținut, chiar
dacă nu există obstacole de principiu pentru
aceasta. Domnul Șoigu s-a exprimat în sensul că nu vede impedimente în soluționarea
acestei probleme. În dialog am abordat și pro-

blema cu formatul operațiunii de menținere a
păcii, situația deloc ușoară din Bender, situat
în Zona de Securitate de pe Nistru.
Și încă despre cooperarea pe dimensiunea estică. În premieră pentru ultimii ani am
participat, cu rolul de observator, la summitul miniștrilor Apărării din CSI, la Minsk.
Dorința mea principală a fost să le dau de
înțeles colegilor din Comunitate că trebuie să
existe colaborare și contacte între părți. Noi
sîntem un stat neutru, dar sîntem interesați
de colaborarea bilaterală cu țările care au
relații de prietenie cu noi.
”I”.: Mai înainte, s-a discutat despre
reforma Armatei Naționale sub aspectul
transformării acesteia într-o structură care
să întrunească profesioniști antrenați preponderent în operațiuni de menținere a păcii. Această inițiativă mai este valabilă?
V. M.: Există un plan de trecere deplină
a Armatei Naționale pe bază profesională,
pînă în anul 2017. Dar trebuie să ne dăm
bine seama că e nevoie de investiții financiare serioase pentru aceasta. În prezent avem
un asemenea buget încît este greu de spus
despre salariile specialiștilor militari că sînt
atractive. Dar chiar acum o asemenea activitate se desfășoară. Noi am demarat transferul
subdiviziunilor militare pe bază de contract.
Aceasta se referă, în primul rînd, la Batalionul 22 de Menținere a Păcii și Batalionul cu
Destinație Specială ”Fulger”. Scopul nostru
este să facem cele două subdiviziuni complet
profesioniste, în care să existe doar militari
care își îndeplinesc serviciul pe contract. Astăzi numărul acestora depăşeşte cifra de 50 la
sută din efectiv.
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Anume pentru ei este absolut necesar
să participe la operațiuni de menținere a
păcii sub egida ONU. De aproape un an în
componența Armatei Naţionale există o companie, certificată după ”standardele NATO”.
Este o companie de militari capabili să îndeplinească misiunile cele mai complicate. Și ei
trebuie să facă acest lucru, fiind ”solii păcii” ai
Republicii Moldova. Țin să aduc și o motivare ideologică pentru această misiune. Este
clar că Moldova este un stat mic. Dar chiar
și cu asemenea forțe sîntem capabili să rezolvăm probleme importante pentru comunitatea mondială. Una dintre căi este participarea
la exerciții de menținere a păcii. Pe lîngă toate
celelalte, aceasta este imaginea ţării. Anume
prin aceste acţiuni, vom ajunge, în sfîrșit,
să nu mai fim confundați cu Maldivele sau
percepuți ca o parte nestudiată a Africii.
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Ţinta practică o bate pe cea din „gramatică”

La Bulboaca novicii
au trăit emoţia „Foc!”-ului

Deşi se pare că n-a trecut mult timp de cînd au
îmbrăcat uniforma militară şi au încălţat bocancii, soldaţii Batalionului 21 din cadrul Brigăzii 2
Infanterie Motorizată „Ştefan cel Mare” au finisat cea de-a doua etapă de instruire.
La Baza Militară de Instruire Bulboaca, tinerii soldaţi şiau pus în practică toate cunoştinţele teoretice, dobîndite
în sălile de studii. Pe parcursul unei săptămîni, efectivul
batalionului a participat la o serie de şedinţe teoretice
şi practice, în cîmp, de demonstrare a tacticii, pregătirii de foc şi de acordare a primului ajutor medical etc.
Punctul culminant al acestei etape de instruire a fost
executarea tragerilor de luptă a grupelor din maşina
de desant, aruncătoare de grenade, mitraliere şi alt armament de infanterie.
Scopul antrenamentelor a fost verificarea cunoştinţelor pe care le-au acumulat soldaţii, pe parcursul îndeplinirii serviciului militar, perfecţionarea deprinderilor
comandanţilor de grupe pentru pregătirea focului subunităţilor şi conducerea acestuia în lupta de apărare. Testarea a
contribuit şi la verificarea coeziunii de luptă a grupei – pentru
îndeplinirea misiunilor de apărare – şi evaluarea deprinderilor individuale ale soldaţilor în executarea cu precizie a focului.

“
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Punctul culminant al acestei etape de instruire a fost executarea
tragerilor de luptă a grupelor din
maşina de desant, aruncătoare
de grenade, mitraliere şi alt armament de infanterie.

“

„La această etapă de pregătire a batalionului, tot efectivul s-a descurcat bine. Misiunile indicate grupelor de infanterie au
fost executate cu succes”
Locotenent-colonel Mihai Olaru,
comandantul Brigăzii „Ştefan cel Mare”

Comandantul Brigăzii „Ştefan
cel Mare”, locotenent-colonelul Mihai Olaru, a rămas satisfăcut de prestaţia ostaşilor. Chiar dacă au mai
existat cîteva ţinte, ce n-au fost nimicite, dînsul a mulţumit efectivului Batalionului 21 pentru o prestaţie bună, menţionînd progresul pe
care l-au făcut tinerii ostaşi, într-o
perioadă scurtă de timp. „La această etapă de pregătire a batalionului,
tot efectivul s-a descurcat bine. Misiunile indicate grupelor de infanterie au fost executate cu succes”, a
declarat comandantul brigăzii.
Deşi ostaşii antrenaţi în acest
exerciţiu au mai activat în poligonul Bulboaca, ei au recunoscut că,
totuşi, au avut emoţii mari. Comandantul de grupă, soldatul Sebastian
Boghean, a condus bine subunitatea din subordinea sa, a făcut faţă
misiunilor formulate de superiori,
dar… a răguşit pe poziţie, dînd ordine şi indicaţii subalternilor săi.

„Este o responsabilitate enormă,
cînd conduci oamenii în luptă, dar
plăcerea pe care o trăieşti după îndeplinirea cu succes a misiunii este
şi mai mare”, a menţionat, cu voce
înfundată, dar plină de emoţii, soldatul Boghean.
Soldatul Ilie Iacob a fost pe post
de mitralior în grupa lui Boghean.
Dînsul a relatat că, în perioada
scurtă, de cînd îndeplineşte serviciul militar, a reuşit să înveţe arta
tragerilor de luptă şi aflîndu-se la
a doua misiune de acest tip, este
mulţumit de cunoştinţele sale şi de
rezultatele muncii depuse.
Potrivit comandantului Brigăzii
„Ştefan cel Mare”, locotenent-colonelul Mihai Olaru, scopul acestui
antrenament este profesionalizarea
Batalionului 21, pe lîngă alte unităţi
şi subunităţi, din Armata Naţională.
Plutonier
Dmitrii Vosimeric

Iunie 2013
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Interoperabili în misiuni speciale
Peste 60 de militari moldoveni şi americani au participat
la exerciţiul de antrenament pentru forţele speciale “Joint
Combined Exercise Training 2013”, care s-a desfăşurat la
Baza militară de instruire din Bălţi

A

rmata Naţională a fost reprezentată la exerciţiu de 50 de militari
ai Batalionului cu Destinaţie Specială
“Fulger”, iar armata SUA – de 12 militari din Batalionul 5, Grupul 19 (Airborne) al Forţelor Speciale.
Scenariul exerciţiului a inclus
pregătirea şi executarea acţiunilor de
luptă cum ar fi: cercetarea specială,
pregătirea medico-militară, lucrări de
distrugere, folosirea sistemelor de radiocomunicaţii, precum şi studierea
responsabilităţilor fiecărui membru
al unui grup de forţe speciale.
În cadrul exerciţiului, după o pauză de mulţi ani, au fost executate trageri de noapte din armamentul american cu folosirea sistemelor “night
vision”.
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Pe parcursul şedinţelor teoretice şi
practice, instructorii americani le-au
demonstrat “fulgeriştilor” noi metode de lucru cu explozibilul, au instruit
lunetiştii moldoveni şi au acordat asistenţă militarilor moldoveni la executarea tragerilor avansate.
Potrivit comandantului Batalionului “Fulger”, maior Sergiu Cirimpei, obiectivul final al exerciţiului este
sporirea rezistenţei fizice şi aptitudinilor de comandă în condiţii cît mai
apropiate de cele de luptă, pregătirea
specialiştilor Forţe Speciale, perfecţionarea metodelor de infiltrare în
dispozitivul inamicului, executarea
salturilor combinate cu paraşuta împreună cu militarii SUA, planificarea
şi executarea misiunilor speciale.

Iunie 2013
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pitalul Clinic Militar Central (SCMC)
marchează 21 de ani de la fondare. În
această perioadă personalul spitalului a reuşit să acorde asistenţă medicală la sute de
mii de pacienţi, care au apelat după ajutor,
salvînd, astfel, o mulţime de vieţi omeneşti.

21 de ani în avanpostul
medicinei militare

De

fapt, istoria SCMC a început cu mai bine de şapte decenii în urmă. Prin ordinul nr. 0175
din 7 iulie 1940 al Comandamentului Districtului Militar Odesa, la Chişinău a fost redislocat spitalul militar din oraşul Zaporojie, Ucraina, care la 1 noiembrie, acelaşi an, şi-a început
activitatea. După aceasta a urmat o perioadă foarte dificilă din istoria instituţiei medico-militare. Cinci ani de război, peste 32000 de răniţi şi bolnavi, şi o mulţime de oraşe pe harta itinerarului de deplasare – acesta este bilanţul conflagraţiei mondiale pentru spitalul militar menţionat. Pe parcursul războiului spitalul a fost dislocat în aşa oraşe ca Kirovograd, Doneţk, Volhov,
Tallinn ş.a. Anume Tallinnul a fost ultima staţie de dislocare pe „traseul războiului”. De acolo, în
primăvara anului 1945, spitalul a fost evacuat înapoi la Chişinău.
Istoria contemporană a instituţiei medico-militare începe din anul 1992, cînd,
odată cu crearea Armatei Naţionale, în baza
vechii instituţii, a fost fondat Spitalul Clinic
Militar Central. Succesul acestui proiect se
datorează, în primul rînd, grupului de ofiţeri-medici care, în mare majoritate, au sosit la baştină din diferite districte militare
ale fostei Uniuni Sovietice.
Actualmente SCMC este o instituţie medicală de profil larg, care are 27 de subdiviziuni curative, cabinete şi secţii diagnostice,
dotate cu aparataj performant. În spital este
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creat un sistem modern de diagnosticare şi
deservire medicală complexă a bolnavilor.
Specialiştii de înaltă calificare anual acordă
ajutor medical la mii de pacienţi.
În 2004 spitalul a fost acreditat de către
Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate şi reacreditat în anul 2009.
De ajutorul medical în SCMC beneficiază efectivul şi funcţionarii Armatei
Naţionale, pensionarii militari, membrii
familiilor militarilor, pacienţii tematici
(pană la 15% din volumul contractat), precum şi alte categorii de pacienţi, care dis-
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pun de poliţa de asigurare.
Spitalul are încheiate contracte de colaborare şi cooperare cu un şir de instituţii
medico-sanitare publice cum ar fi: Institutul Oncologic, Spitalul Municipal de Ftiziopulmonologie, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă, Spitalul
Clinic Republican, Centrul Republican de
Diagnosticare Medicală, Spitalul Republican de Psihiatrie, Spitalul Municipal nr. 1,
în care militarilor Armatei Naţionale li se
acordă, în caz de necesitate, asistenţă medicală specializată.

Mulţi medici militari au absolvit cursurile de perfecţionare şi au efectuat vizite de
documentare la catedrele USMF ,,N. Testemiţanu” (peste 100 de medici şi asistente
medicale), la Academia Medico-Militară
din Sankt Petersburg, la Spitalul Militar
Central din Kiev. O bună parte din personalul medical a făcut, în diferite perioade,
studii şi stagieri în centre şi instituţii prestigioase din România, SUA, Cehia, Slovacia,
Austria, Olanda, Germania şi alte ţări.
În cadrul spitalului activează cu succes
un şir de catedre ale Universităţii de Stat
de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”,
care au o contribuţie deosebită la menţinerea nivelului profesional al medicilor şi sporirea calităţii lucrului curativ-diagnostic.
Participarea activă a efectivului SCMC
la aplicaţiile militare ale unităţilor Armatei Naţionale şi la exerciţiile internaţionale specializate, la fel, a adus o contribuţie
substanţială la perfecţionarea cadrelor şi
îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale
acordate. În cadrul exerciţiilor internaţionale „MEDCEUR”, „EUROASIAN STAR”
şi „Peace Shield”, profesionalismul medicilor militari ai SCMC a fost apreciaţi cu
cel mai înalt calificativ de către experţii şi
partenerii străini.
Secţia chirurgie generală înregistrează anual circa 1100 de pacienţi cu diferite
maladii ale tubului digestiv, ficatului, fierii,
sistemelor urogenital şi ginecologic. Din
an în an, pe măsura apariţiei utilajului performant, spectrul de intervenţii se lărgeşte
şi numărul lor este în creştere.
Secţia chirurgie maxilofacială şi stomatologie este vizitată anual de aproximativ 8000 de pacienţi. Timp de 21 de ani de la
fondare, medicii secţiei au acordat asistenţă
stomatologică la peste 150000 de persoane.

Secţia chirurgie miniinvazivă cu bloc
operator a fost fondată în decembrie 2008.
Aici anual se efectuează peste 1100 de intervenţii chirurgicale, dintre care circa 300
de intervenţii – prin abord miniinvaziv,
dar numărul acestora este în creştere.
Secţia investigaţii şi diagnostică în
formula actuală a fost fondată în anul 2010.
Ea include Cabinetul diagnostic ultrasonografic şi Cabinetul imagistică. Secţia este
dotată cu aparataj endoscopic contemporan, inclusiv aparataj video, care permite
efectuarea unei game largi de investigaţii
şi operaţii miniinvazive. Medicii dispun şi
de aparataj performant pentru investigaţii
USG (în regim 3D) a sistemelor digestiv,
cardiovascular, urogenital.
Secţia cardiopulmonologie dispune
de utilaj performant: electrocardiograf,
monitor Genera, defibrilator. Anual aici se
tratează circa 900 de bolnavi.
Secţia infecţie chirurgicală este înzestrată cu bloc operator autonom, sală
de pansamente, sală de proceduri, saloane postoperatorii şi profilizate. Secţia este
dotată cu instrumentarul şi aparatajul medical necesar pentru diagnosticare şi tratament chirurgical. Numărul pacienţilor
trataţi anual – circa 600 de persoane.
Secţia terapie generală efectuează
diagnosticul, tratamentul şi expertiza
medico-militară. Secţia este predestinată
pentru tratarea bolnavilor cu patologie
gastrointestinală, hepatică, endocrină,
renală, hematologică, alergologică şi alte
grupe de maladii, ce necesită investigaţii
mai aprofundate, diagnostic diferenţial şi
tratament specific.
Secţia psihoneurologie, pe parcursul
anilor de activitate, a trecut prin mai multe
transformări, privind spectrul diversificat

de pacienţi şi calitatea asistenţei medicale
acordate. Subdiviziunea are o colaborare
ştiinţifică strînsă cu Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie în domeniul dereglărilor sfincteriene şi afectării nervului
facial de etiologie diversă.
Secţia diagnostic laborator a fost fondată în anul 1992. În prezent, este dislocată într-o clădire adaptată, cu concentrarea
tuturor secţiunilor (biochimie, hematologie, clinică, imunologie, urgenţă).
Pe lîngă acestea, Spitalul Clinic Militar Central cuprinde alte şapte secţii, în
care activează medici profesionişti, disponibili să vină în ajutor la primul apel
al pacientului.
După cum a menţionat şeful SCMC,
colonel-medic Vladimir Trofimov, colaboratorii Spitalului Clinic Militar Central al
Ministerului Apărării privesc cu optimism
în viitor şi sînt convinşi că vor îndeplini cu
cinste misiunea nobilă ce le revine de a asigura sănătatea celor, care stau la straja ţării,
precum şi a persoanelor civile, care se adresează după ajutor. „Efortul şi profesionalismul înalt al personalului medical va asigura
şi în continuare sporirea prestigiului instituţiei noastre curative, care, pe bună dreptate, este considerată avanpostul serviciului
medical al Armatei Naţionale”, a declarat
colonelul-medic Vladimir Trofimov.
Material pregătit de
plutonier Dmitrii Vosimeric

Iunie 2013
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Colaborare

Jurnaliştii „ţintesc”
performanţa militară
Cupa Presei 2013 şi-a desemnat învingătorii

D

eşi, în viaţa de zi cu zi, se întrec la realizat ştiri bune, de această dată, au schimbat microfonul şi camerele de luat vederi
pe mitraliere şi grenade. Peste douăzeci de reprezentanţi ai
instituţiilor mediatice din Republica Moldova au participat la
Cupa Presei 2013, acceptînd, astfel, provocarea din partea Ministerului
Apărării. Prin urmare, reporteri, operatori video, fotografi şi conducători
auto din cadrul redacţiilor radio, TV şi din presa scrisă şi-au dat întîlnire
la Baza de instruire militară Bulboaca. Grupaţi în trei echipe, aceştia şi-au
măsurat puterile la cîteva probe speciale, în urma cărora s-au şi desemnat învingătorii Cupei Presei 2013.

P

articipanţii au avut de înfruntat
trei încercări: montarea şi demontarea contra cronometru a pistolului-mitralieră, trageri din pistolul-mitralieră şi aruncarea grenadei
de mînă la precizie.
Pentru mulţi dintre ei, partici-

“
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parea la asemenea evenimente reprezintă „un mod foarte bun de a te
debarasa de stres”, vorba Liubei Maxim de la Prime. Cineva a renunţat la
ziua liberă pentru a fi mai aproape de
ceea ce înseamnă armată, exemplul
Veronicăi Pisarenco de la ProTV.

...Cupa Presei este un eveniment destinat jurnaliştilor din Republica Moldova, care are ca
obiectiv consolidarea relaţiilor de colaborare
dintre Ministerul Apărării şi instituţiile massmedia, dezvoltarea aptitudinilor militare şi
performanţelor individuale, identificarea şi
stimularea celor mai iscusiţi reprezentanţi ai
presei din ţara noastră.

Oastea Moldovei

Surprinzător sau nu, premiile mari
au fost cîştigate preponderent de bărbaţi, însă reprezentantele sexului frumos nu s-au dat bătute, luptînd cu dîrzenie pentru un loc în clasament.
În timp ce unii erau deja familiarizaţi cu arta militară, pentru alţii toate
au fost un debut, ceea ce i-a şi determinat să se simtă altfel. Jurnalista Oxana
Colţa recunoaşte că cel mai greu a fost
echipamentul militar, care i-a şi încurcat în proba trageri.
Chiar dacă a mai avut şansa să
trăiască o experienţă similară, fiind
recrutată pentru 24 de ore în Forţele
Armate, reporterul Moldova 1, Irina
Bejenaru, spune că emoţiile sînt la fel
de puternice, iar într-un asemenea
concurs contează cel mai mult participarea. „Mă aflu pentru a doua oară pe
teritoriul Bazei de instruire Bulboaca,
în calitate de militar. Emoţiile sînt la
fel de frumoase şi de mari. A fost interesant, dar, în acelaşi timp, la fel de
chinuitor cu echipamentul. Dacă am

“

Am

învăţat asta atunci cînd am făcut 24 de ore
armata. Nu a fost foarte greu, eu am ştiut
din start că voi avea un rezultat bun la trageri, dar
sincer nu m-am aşteptat să fiu pe locul trei. În faţa
mea sînt doi bărbaţi, eu fiind domnişoară, este bine”,
a spus Ana Ilaşciuc reporterul Publika TV.

crezut că scap de acest moment, nu a
fost să fie. La trageri am fost nevoiţi să-l
punem pe noi. Cu puţin efort, m-am
clasat pe locul trei la proba aruncarea
grenadei de mînă la precizie, o reuşită
pe care nu m-am aşteptat să o înregistrez”, a declarat Irina.
Echipa postului TV7 a reuşit să obţină trei medalii la probele: aruncarea
grenadei, asamblarea şi dezasamblarea
pistolului-mitralieră de tip Kalaşnikov.
Astfel, Dumitru Pelin zice că a cîştigat
două medalii, aplicînd în practică ceea
ce învăţase în perioada serviciului militar la grăniceri.
Iunie 2013

Deşi a tras dintr-un Kalaşnikov
pentru a doua oară în viaţă, reporterul
Publika TV, Ana Ilaşciuc, a acumulat
aproape 30 de puncte şi s-a clasat pe
locul trei.
„Am învăţat asta atunci cînd am
făcut 24 de ore armata. Nu a fost foarte
greu, eu am ştiut din start că voi avea
un rezultat bun la trageri, dar sincer
nu m-am aşteptat să fiu pe locul trei.
În faţa mea sînt doi bărbaţi, eu fiind
domnişoară, este bine”, a spus Ana
Ilaşciuc.
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“

Veronica Pisarenco de
la ProTV a renunţat la
ziua liberă pentru a fi
mai aproape de ceea ce
înseamnă armată.

“

Jurnalista Oxana Colţa
(Radio Moldova) recunoaşte că cel mai greu
a fost echipamentul militar, care i-a şi încurcat
în proba trageri

La început, i-a obligat să respecte regulile de aflare pe
teritoriul unei baze militare, ca, pe finalul competiţiei, să
declare că jurnaliştii s-au descurcat de minune atît în ale
scrisului, cît şi în mînuirea armei. „După rezultate, se poate
spune că rezerva Republicii Moldova din cadrul jurnaliştilor este pregătită”, a menţionat colonelul Octavian Varzari,
şef adjunct J7 Direcţia Instruire şi Doctrine.
Competiţia a fost organizată de Serviciul Relaţii Publice al Ministerului Apărării, în colaborare cu Direcţia Instruire Întrunită şi Doctrine a Marelui Stat Major, în contextul

Prezent la eveniment, ministrul Apărării,
Vitalie Marinuţa, a felicitat participanţii pentru performanţele
obţinute la cele trei probe din concurs şi le-a urat multe realizări profesionale jurnaliştilor care şi-au testat iscusinţa
în arta militară.
Potrivit ministrului Apărării, Cupa Presei este
un eveniment destinat jurnaliştilor din Republica
Moldova, care are ca obiectiv consolidarea relaţiilor
de colaborare dintre Ministerul Apărării şi instituţiile mass-media, dezvoltarea aptitudinilor militare şi
performanţelor individuale, identificarea şi stimularea celor mai iscusiţi reprezentanţi ai presei din ţara
noastră. „Prin intermediul acestui concurs, am vrut
să ne exprimăm respectul şi aprecierea pentru munca celor care lucrează în mass-media naţională: cu
ei interacţionăm zilnic. Sperăm să existe o continuitate, pentru că ne dorim cu adevărat ca jurnaliştii –
care abordează tema sectorului de securitate şi apărare, şi implicit tema militară – să cunoască pe viu ce
înseamnă armata”, a afirmat ministrul Apărării.
Oastea Moldovei
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aniversării a XXI-a de la apariţia primului
număr al publicaţiei „Oastea Moldovei”.
Învingătorii s-au ales cu medalii, diplome, dar şi premii: tricouri militare,
ploşti, rucsacuri de campanie, lopeţi de
infanterie, oferite de Comandamentul Logistic al Armatei Naţionale.
Locotenent
Natalia ANDRONACHI

“
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Mă aflu pentru a doua oară pe teritoriul Bazei de instruire Bulboaca, în
calitate de militar. Emoţiile sînt la fel de
frumoase şi de mari. A fost interesant,
dar, în acelaşi timp, la fel de chinuitor cu
echipamentul. Dacă am crezut că scap
de acest moment, nu a fost să fie. La trageri am fost nevoiţi să-l punem pe noi.
Cu puţin efort, m-am clasat pe locul trei
la proba aruncarea grenadei de mînă la
precizie, o reuşită pe care nu m-am aşteptat să o înregistrez”, a declarat Irina
Bejenaru, reporter la Moldova 1.
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“

Locotenent Vadim Bîrcă, proaspăt
absolvent al Academiei Militare “Alexandru cel Bun”, specialitatea infanterie, a reuşit să adjudece poziţia de cel
mai bun student al anului.

Două steluţe şi o singură cale...

D

in cei patru ani de studii, timp de doi ani şi jumătate a îndeplinit funcţia de plutonier de companie, cea mai mare funcţie pe
care poate să o deţină un student în timpul studiilor în cadrul
Academiei Militare „Alexandru cel Bun”.
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În responsabilitatea lui intrau mai multe activităţi. A
trebuit să răspundă de toate bunurile materiale ale studenţilor,
începînd cu ce îmbrăcau pe ei şi
terminînd cu curăţenia din dormitoarele şi, respectiv, noptierele lor. Să gestionezi toate acestea
nu este atît de dificil, dar e mai
complicat atunci cînd trebuie să
ai grijă şi de tine personal, teme
de pregătit pentru a doua zi, intrări în serviciu şi restul îndeletnicirilor, specifice unui student
militar. Chiar şi aşa, referatele

“

prezentate pe note de 9 şi 10,
concepţiile şi hărţile desenate
cînd în mărime A4 sau şi mai
vesel, avînd dimensiunile de
2x3m, care îi răpeau mai mult
de trei ore sau poate şi o noapte petrecută în hol, toate în ansamblu, şi-au spus cuvîntul pe
final de studii.
Locotenent Vadim Bîrcă,
proaspăt absolvent al Academiei Militare “Alexandru cel Bun”,
specialitatea infanterie, a reuşit
să adjudece poziţia de cel mai
bun student al anului.

... dacă ai fost un student bun de la început,
te-ai străduit să treci peste astfel de momente,
poate prin nopţi nedormite şi zile petrecute în
bibliotecă, atunci examenele de absolvire reprezintă doar o sinteză a ceea ce ai învăţat pe
parcursul a patru ani de zile...
Oastea Moldovei

Acest titlu datorează mediei acumulate în timpul celor patru ani de studii,
rezultatului obținut din adunarea notelor primite la susţinerea examenelor
şi lucrării de licenţă, plus disciplina, un
element la fel de primordial.
Spre deosebire de universităţile civile, acolo unde studenţii au un orar flexibil, iau masa cînd vor şi îşi pot permite
un pui de somn la amiază, în Academia
Militară lucrurile stau cu totul diferit.
Regimul fix, începînd cu deşteptarea la
ora 6:00, înviorarea şi inspecţia de dimineaţă, şi luarea micului dejun nu îi permiteau, pur şi simplu, să mai tragă cu
un ochi peste tema de acasă, pentru că
şedinţele de curs începeau exact la orele 8:00, zilnic. „Indiferent de instituţia
unde îţi faci studiile, de potenţialul pe
care îl stăpîneşti, în perioada sesiunilor
oricum eşti cuprins de frustrări şi stres.
Pentru că un om viu astfel de emoţii ar
trebui să trăiască în asemenea circumstanţe. Dar, dacă ai fost un student bun
de la început, te-ai străduit să treci peste
astfel de momente, poate prin nopţi nedormite şi zile petrecute în bibliotecă,
atunci examenele de absolvire reprezintă
doar o sinteză a ceea ce ai învăţat pe parcursul a patru ani de zile”, afirmă mîndru
militarul cu epoleţi de locotenent.
Anii petrecuţi în academie nu s-au
scurs fără de folos. La orice disciplină,
fie ea instrucţia tragerii, mecanica, matematica sau filosofia, a luat minim 90 %
din cunoştinţe, pentru că i-a fost interesant şi nu a făcut-o pentru medie.
Cum nu au fost liberi să aleagă tema
lucrării de licenţă, varianta optimă şi
obiectivă şi anume prin metoda tragerii
la sorţi, practică susţinută şi de textul
biblic, a rămas mulţumit de rezultatul
extragerii cu privire la tema pentru teza
de licenţă. „Proiectarea parcului de autovehicule. Posibilităţi de restructurare
a parcului auto al Academiei Militare
a Forţelor Armate” – o temă, aparent,
uşoară şi simplă, dar care necesită ore
de lucru în bibliotecă şi pe teren. Cert
este că eforturile nu au fost zadarnice.
Recomandările, cu care s-a prezentat în
faţa comisiei pentru susţinerea tezei de
licenţă, au fost pe placul tuturor, doar că
implementarea acestora depinde foarte
mult de alocarea surselor financiare, vechea şi actuala problemă a armatei.

“

Anii petrecuţi în academie nu s-au scurs fără
de folos. La orice disciplină, fie ea instrucţia
tragerii, mecanica, matematica sau filosofia, a
luat minim 90 % din cunoştinţe, pentru că i-a
fost interesant şi nu a făcut-o pentru medie.

Pentru că este deţinătorul celei mai
mari medii, are tot dreptul să aleagă
unde să meargă mai departe. Preferinţele nu i s-au schimbat, rămînînd de părerea că Batalionul 22 de menţinere a păcii
este platforma perfectă, unde îşi poate
dezvolta şi implementa abilităţile profesionale. Cîţiva ani în urmă a avut şansa
să interacţioneze cu cei din Batalionul
22 de menţinere a păcii, acolo descoperind ce prezintă spiritul de colectiv.
Iunie 2013

De ce să nu-i dorim, tînărului nostru
locotenent, baftă şi ascensiune în cariera
militară!
Locotenent
Natalia ANDRONACHI

Un reportaj mai amplu de la ceremonia de absolvire citiţi în nr. 7 al revistei
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5 iunie - Ziua Mondială a Mediului

“

Păstrăm Pămîntul o planetă vie? Fiecare,
la nivelul său de preocupare, este în stare
să lezeze grav natura sau să o protejeze, să
o întineze sau să o înfrumuseţeze, să contribuie la distrugerea sau la perpetuarea
ei. Depinde numai de noi...

Contribuţia armatei
la un mediu sănătos
Ziua Mondială a Mediului este celebrată anual la 5 iunie.
Obiectivul acestei zile este de a aduce cît mai aproape de
oameni problemele de mediu. “Economia Verde: Te priveşte?”. O întrebare la care mulţi dintre noi evităm să răspundem, pentru că pare un concept greu de înţeles, complex
şi chiar dificil de pus în practică în orice ţară, inclusiv în
Republica Moldova.

P

ăstrăm Pămîntul o planetă vie? Fiecare, la nivelul său de preocupare, este în stare să lezeze grav natura sau să o protejeze,
să o întineze sau să o înfrumuseţeze, să contribuie la distrugerea
sau la perpetuarea ei. Depinde numai de noi... Depinde de fiecare dintre noi, indiferent de instituţie, sector de activitate, etnie
sau rasă!
Problemele de mediu ale lumii sînt şi problemele ţării noastre şi ale Ministerului Apărării. Acestea trebuie să-şi găsească
rapid soluţia, pentru că rezultatul ar putea fi unul nefast.
“Ministerul Apărării nu este indiferent faţă de problemele de
protecţie a mediului şi în comun cu efectivul militar din toate
garnizoanele sprijină absolut toate campaniile naţionale lansate
în vederea protecţiei mediului, începînd cu anul 2009”, afirmă
locotenent-colonelul Mariana Grama, şef Secţie ecologie şi protecţia mediului din cadrul Comandamentului Logistic al Armatei Naţionale.

18

Oastea Moldovei

În lunile martie-aprilie, militarii au
fost implicaţi în lucrările de salubrizare
şi amenajare a parcurilor din Chişinău,
Bălţi, Ungheni şi Cahul, în cadrul „Bilunarului Ecologic 2013”. De la soldat şi
pînă la ministrul Apărării, toţi, au fost
antrenaţi la salubrizarea pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în special unde
sînt concentrate unităţile militare şi alte
instituţii ale ministerului.
Armata educă şi tînăra generaţie să
nu fie indiferentă atunci cînd se aruncă
deşeurile în locurile neautorizate, să sădească un pom, care este simbolul vieţii
şi dăinuirii veşnice etc. „Sîntem mîndri
că efectivul militar este conştient, responsabil şi se implică activ împreună cu
familiile la plantarea arborilor în cadrul
campaniei „Un arbore pentru dăinuirea noastră”. Armata este un exemplu
demn de urmat pentru societate. Societatea civilă continuă să ia atitudine în
faţa distrugerii sistematice a naturii şi
marchează această zi prin organizarea
unor acţiuni de informare”, menţionează
Grama. Se regenerează fîşii forestiere, se
salubrizează parcurile. Armata participă
la curăţarea lacurilor şi a altor bazine
acvatice. Cunoaştem situaţia deplorabilă
a rîului Bîc, care cîndva a fost un fluviu
naval. Academia Militară „Alexandru

“

cel Bun” are grijă de acest rîu în permanenţă. Militarii marchează, alături
de comunitatea internaţională, acţiunea
ecologică „Ora Planetei”, contribuind
la protecţia mediului şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice. În premieră, armata încearcă să treacă la panouri
solare pentru încălzirea apei din unităţi.
Cu susţinerea partenerilor străini,
problema pesticidelor rămase din perioada sovietică în Republica Moldova
este pe cale de a fi soluţionată. Doar
pentru anul 2013-2014 sînt planificate
evacuarea a peste 1500 tone de pesticide.
Prin evacuarea şi distrugerea pesticidelor, militarii contribuie la reducerea riscului poluării componentelor de mediu
cu pesticide şi asigură protejarea sănătăţii populaţiei.
Proiectul privind distrugerea pesticidelor inutilizabile şi interzise din Republica Moldova, care demarează cu suportul alianţei nord-atlantice, este planificat
să fie lansat în luna iulie. Intenţionăm
să desfăşurăm o ceremonie de lansare
a acestui proiect pa baza depozitului de
păstrare a pesticidelor din satul Dănceni,
r-nul Ialoveni. Acesta prevede distrugerea a circa 1269 de tone din 15 depozite
centrale raionale, care sînt amplasate pe
întreg teritoriul Republicii Moldova.

Cu susţinerea partenerilor străini, problema
pesticidelor rămase din perioada sovietică
în Republica Moldova este pe cale de a fi soluţionată. Doar pentru anul 2013-2014 sînt
planificate evacuarea a peste 1500 tone de
pesticide.
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Proiectul va demara imediat după
obţinerea notificărilor de export din Republica Moldova, de tranzit pe teritoriul
Ucrainei şi de import de la autorităţile
poloneze. Aceste deşeuri se planifică să
fie distruse în Polonia prin incinerare
conform standardelor internaţionale.
Graţie geniştilor AN, care identifică şi
neutralizează obiectele explozive, rămase
încă din perioada celui de-al Doilea război mondial şi a conflictului de la Nistru,
problemele mediului se reduc considerabil. Un alt proiect în demarare privind
protecţia mediului şi care merită atenţie
este cel ce prevede distrugerea muniţiilor, desfăşurat cu sprijinul OSCE.
Secţia
ecologie
şi
protecţia
mediului din cadrul Comandamentului Logistic al Armatei Naţionale
este parte a acţiunilor precum „Un rîu
curat de la sat la sat”, “Apa este izvorul
vieţii”, “Un aer curat pentru toţi” etc. În
luna septembrie este marcată Săptămîna
Mobilității Europene, iar cetățenii sînt
invitați să renunţe pentru o zi la automobilul personal în favoarea bicicletelor sau
a transportului public.
Marcarea Zilei Mondiale a Mediului
reprezintă un semnal binevenit şi un îndemn de a acţiona unitar pentru salvarea patrimoniului nostru natural pe care
avem datoria de a-l lăsa curat generaţiilor viitoare.
Locotenent
Natalia ANDRONACHI
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Lumea trebuie să ştie că cetăţenii moldoveni sînt
oameni puternici, fericiţi, minunaţi, înţelepţi şi
un popor foarte unit. Cred că voi, moldovenii, sînteţi născuţi pentru a face lucruri mari.
Zachary Herb,
Kansas State University, USA

Mi-am făcut prieteni
şi cred că prietenia va dura
Un grup de cadeţi din Statele Unite ale Americii
au efectuat o vizită de familiarizare în Republica
Moldova, în perioada 22 mai – 12 iunie curent,
în cadrul unui program de schimb de experienţă.

O

aspeţii au avut posibilitatea de a se familiariza cu specificul studiilor şi condiţiile de activitate ale studenţilor
militari din ţara noastră. Au vizitat mai multe lăcaşuri de cult,
monumente arhitecturale şi au participat la diverse activităţi
cultural-educative.
Iată cum au petrecut timpul şi cu ce impresii au rămas oaspeţii americani şi colegii lor de la Academia Militară:

Taylor Kehoe,
East Carolina University, USA
Sînt plăcut impresionată de ceea ce am
reuşit să descopăr în Republica Moldova.
Aveţi nişte peisaje foarte frumoase şi pitoreşti. Am vizitat Orheiul Vechi, Cetatea
Sorocii, mănăstirea Curchi, oraşul Bălţi,
dar şi Cojuşna, Străşeni.
Interesant a fost să interacţionez cu
studenţii militari moldoveni, să comunicăm şi să participăm împreună la şedinţe teoretice şi practice,
conferinţe, aplicaţii şi trageri de luptă. Mi-a plăcut felul în care
ei lucrează în sălile de clasă, de abilităţile lor de gîndire şi comunicare.
Am avut norocul să fim prezenţi la Ziua Internaţională
a Trupelor ONU de menţinere a Păcii, desfăşurată pe platoul
Ministerului Apărării. În general, organizarea unui astfel de
eveniment este aproape la fel ca şi în SUA. Totuşi, există diferenţe neînsemnate cum ar fi: pasul de defilare, modul în care ne
prezentăm în faţa superiorului, salutul.
Ador mămăliga. Nu ştiu cum să o gătesc, dar mi-aş fi dorit.
Îmi este dor de familie, de casă, dar îmi place foarte mult aici.
De la studenţii moldoveni am învăţat cultura ţării voastre.
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Nicholas Sobina,
Gannon University, USA
Pînă a veni în Republica Moldova, am
avut de pregătit nişte prezentări, aşa că
am învăţat cîte ceva din istoria, geografia
și bucătăria moldovenească. Dar mai multe am învăţat din experienţa noastră aici,
în ţară.
A fost o experiență deosebită să ne
aflăm aici. Natura este foarte frumoasă,
am avut ocazia să văd monumente istorice, mănăstiri şi am
gustat din bucătăria moldovenească.
Cel mai mult mi-a plăcut Cetatea Sorocii, pentru că noi nu
avem astfel de monumente şi faptul că am avut şansa să văd aşa
ceva, aici în Moldova, este o experienţă inedită pentru mine.
Armata Naţională a Republicii Moldova are o structură
destul de organizată, sperăm la o continuare şi o consolidare a
parteneriatului pe care îl avem în prezent. Dacă aş avea din nou
această oportunitate, mi-aş dori foarte mult să revin în Moldova. Mi-am făcut prieteni şi cred că prietenia va dura.

“

Oastea Moldovei

Ador mămăliga. Nu ştiu cum să o
gătesc, dar mi-aş fi dorit.
Îmi este dor de familie, de casă, dar
îmi place foarte mult aici.
De la studenţii moldoveni am învăţat cultura ţării voastre.

Zachary Herb,
Kansas State University, USA
Sînt pentru prima dată în Republica
Moldova. Moldovenii sînt foarte ospitalieri, sîntem ajutaţi ori de cîte ori avem
nevoie nu doar în cadrul academiei, dar
şi în afară.
Am asistat la ceremonia desfăşurată
cu ocazia zilei pacificatorului ONU, unde
am învăţat multe lucruri noi şi interesante despre armata moldovenească.
În Irak şi Afganistan am lucrat împreună cu diferite naţionalităţi. În Irak am avut şansa să lucrez cu militarii moldoveni.
Fiecare din ei au demonstrat profesionalism şi capacităţi excelente de lucru în echipă.
M-am implicat într-un program special prin care avem posibilitatea să vizităm diferite ţări. Astfel, am venit în Moldova
pentru schimb de experienţă, să cunosc cultura ţării şi alte aspecte.
Lumea trebuie să ştie că cetăţenii moldoveni sînt oameni puternici, fericiţi, minunaţi, înţelepţi şi un popor foarte unit. Cred
că voi, moldovenii, sînteţi născuţi pentru a face lucruri mari.

Sergent Mihail Bucliş,
Academia Militară „Alexandru cel Bun”
În timpul aflării colegilor americani în
Republica Moldova, am fost martorii unor
momente haioase. S-a întîmplat, cînd am
mers în excursie prin ţară, să vadă pe o
păşune două căpriţe şi un cal. Li s-a părut
amuzant. S-au apropiat toţi de animale şi
au zis că aşa ceva la ei nu vezi. Potrivit
lor, asemenea privelişte poţi admira la o
grădină zoologică.
Ne-am împrietenit şi am făcut schimb
de date personale. Cu prima ocazie, mergem şi noi la ei, pentru

că sînt nişte oameni extraordinari şi sînt gata să ne primească cu
braţele deschise. În tot acest timp, graţie lor, mi-am îmbunătăţit
abilităţile lingvistice. De la ei am învăţat să spun cu glas tare
cuvintele „sînt mîndru de”, pentru că ei sînt nişte oameni care
pun preţ pe lucruri şi fapte.

Sorin Muntean,
Academia Militară „Alexandru cel Bun”
Pe parcursul celor trei săptămîni petrecute împreună am învăţat multe lucruri unii de la alţii. Am luat lecţii de dans
de la ei. Ne-au povestit cum este format
statul politic al lor, ce reprezintă în ansamblu armata SUA. Nu a fost foarte greu să
stabilim o relaţie. Aveau foarte multe întrebări pentru noi.
Am concurat cu ei la probe sportive.
Pot să afirm că au o pregătire fizică foarte bună. Unul din ei, neştiind tehnicile de
ridicare a halterei, a ridicat greutăţile de 76 de ori, iar o domnişoară a executat o sută de flotări.

Daniel Tănase,
Academia Militară
„Alexandru cel Bun”
Amabilitatea şi ajutorul reciproc
de care dau dovadă m-a inspirat foarte
mult.
În tot acest răstimp am avut ce le prezenta. Au admirat atît frumuseţea, cît şi
bogăţia, istoria şi spiritualitatea neamului
nostru. S-au minunat de verdeaţa ce o prezintă Republica Moldova. Am făcut schimb de drapele şi ecusoane.
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Locotenent
Natalia ANDRONACHI
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23 iunie – Proclamarea Suveranităţii Republicii Moldova

Suveranitatea -

condiţia firească a statului

În

anul 1986, în imperiul sovietic, a devenit stringentă necesitatea efectuării unor reforme, care
ar fi dus la schimbări radicale. În această perioadă în
RSSM, în revista Nistru, este publicat eseul lui Valentin Mîndîncau „Veşmîntul fiinţei noastre”, în care se
remarca iminenţa unei noi perioade în istoria noastră, asociată cu redeşteptarea naţională şi începutul
luptei pentru suveranitate şi independenţă.
În anul 1988 este formată Mişcarea Democratică pentru Susţinerea
Restructurării, iar în 1989, Frontul
Popular din Moldova, ce lupta pentru recunoaşterea oficială şi obţinerea
drepturilor naţionale. În rezultatul
acestei mişcări, Sovietul Suprem al
RSSM a adoptat, la 31 august, Legea
cu privire la statutul limbii de stat şi
Legea cu privire la revenirea la grafia
latină. Aceste hotărîri au stat la baza
unui nou val de mişcare naţională şi
luptă pentru suveranitate.
La 23 noiembrie 1989 este adoptată
Legea cu privire la organizarea alegerilor deputaţilor poporului. Conform
acesteia, se permitea participarea la
alegeri a candidaţilor de alternativă şi
nu numai a reprezentanţilor Partidului Comunist. Se mai prevedea alegerile să fie efectuate pe circumscripţii,
unde, în afară de membrii Partidului
Comunist unional, ar participa şi reprezentanţii Frontului Popular, în calitate de candidaţi independenţi.
În anul 1990 au loc alegeri libere,
în mai multe republici din statul sovie22

tic. La 25 februarie 1990 începe organizarea alegerilor în Sovietul Suprem
al RSSM. Acestea prezentau primul
scrutin, după cel de-al Doilea război mondial, în spaţiul dintre Prut şi
Nistru, parţial liber, în care populaţia
avea o alternativă pentru Partidul Comunist. În componenţa Parlamentului
au intrat şi 130 de membri ai Frontului
Popular. Prima şedinţă a noului organ legislativ a avut loc la 17 aprilie.
La aceasta s-a pus problema efectuării
unor schimbări radicale în organizarea economică a republicii. La 27 aprilie 1990, noul Legislativ a votat simbolurile naţionale, tricolorul devine

“

drapelul de stat al RSSM, acesta fiind
arborat pe clădirea Legislativului.
Tot mai mulţi deputaţi cereau să fie
adoptată o declaraţie de suveranitate,
după modelul republicilor baltice şi
al Ucrainei, care promovau o politică tot mai independentă faţă de centrul unional. Deputaţii Legislativului
din RSSM, animaţi de schimbările ce
aveau loc în spaţiul sovietic, au luat
hotărîrea să promulge legea privind
suveranitatea. O parte dintre deputaţii
prosovietici nu doreau adoptarea acesteia, invocîndu-se argumentul că, astfel, va începe destabilizarea politică,
ce va genera scindarea teritorială şi un

Proclamarea suveranităţii a fost unul
dintre primii paşi care a dus, mai
tîrziu, la declararea independenţei
statale şi crearea Republicii Moldova.
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conflict militar. Forţele pro-imperiale
au început a-i ameninţa pe deputaţii
noştri.
Deputaţii patrioţi au stat ferm
pe poziţii şi, la 23 iunie 1990, Sovietul Suprem al RSSM de legislatura a
XII-a a adoptat Declaraţia cu privire
la suveranitatea Republicii Sovietice
Socialiste Moldova. Noul document
avea o enormă importanţă juridică şi
istorică. În Declaraţie se remarcă că
RSSM este un stat şi o condiţie firească a existenţei şi a dezvoltării sale e suveranitatea lui. Conform declaraţiei,
se instituia şi cetăţenia republicii.
Prezenta declaraţie a servit drept
bază pentru elaborarea unei noi Constituţii a RSSM, care prevedea perfecţionarea cadrului legal, în vederea
încheierii unui nou tratat unional
dintre RSS Moldova şi Comunitatea
Statelor Independente, structură care
se forma, în 1990, în spaţiul sovietic.

Pentru prima dată, se specifica separarea puterilor în stat ca o necesitate
a existenţei acestuia. Toate instituţiile
republicii urmau să se afle sub un control strict al statului, iar funcţionarii
de stat să execute doar obligaţiile prevăzute de lege. În declaraţie se remarca
că RSS Moldova este un subiect egal în
drepturi în relaţiile şi tratatele internaţionale, respectă statutul Organizaţiei
Naţiunilor Unite şi îşi exprimă adeziunea faţă de normele şi valorile promovate de către instituţiile internaţionale.

“

Proclamarea suveranităţii a fost
unul dintre primii paşi care a dus, mai
tîrziu, la declararea independenţei
statale şi crearea Republicii Moldova.
Această suveranitate a fost recunoscută
de către statele postsovietice şi subiecţii internaţionali. Liderii de la Moscova
s-au opus procesului, iar serviciile speciale sovietice au început a se implica
tot mai activ în acţiuni de destabilizare
a vieţii politice, economice şi sociale
din republică.
Colonel dr. Vitalie Ciobanu

la 23 iunie 1990, Sovietul Suprem al
RSSM de legislatura a XII-a a adoptat
Declaraţia cu privire la suveranitatea
Republicii Sovietice Socialiste Moldova. Noul document avea o enormă
importanţă juridică şi istorică. În Declaraţie se remarcă că RSSM este un
stat şi o condiţie firească a existenţei
şi a dezvoltării sale e suveranitatea
lui. Conform declaraţiei, se instituia
şi cetăţenia republicii.
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1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului

Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor
a început să fie celebrată în 1925, după
desfăşurarea Conferinţei mondiale pentru bunăstarea copiilor, de la Geneva.

Feerie de ziua copilăriei
Îmbrăcat în straie de sărbătoare, Centrul de Cultură şi Istorie
Militară şi-a deschis porţile pentru pici la cea mai frumoasă
sărbătoare a copilăriei. Curtea sobră a sediului centrului a fost
luată cu asalt de sute de micuţi ai militarilor şi angajaţilor civili
ai Armatei Naţionale din toate garnizoanele militare. Cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, s-a organizat un program
cultural-artistic cu genericul „Copiii – bucurie şi mîndrie”.
Dacă singurele acorduri care se pot auzi, de obicei, la Centrul
de Cultură şi Istorie Militară sînt cele ale orchestrei militare, pe 1
iunie, de dimineaţă, un cîntecel blînd „Oac-oac-tiri-diri-da” alinta
auzul micuţilor.
Cîteva panglici multicolore agăţate de perete şi paleta de culori
oferită de baloane, nelipsite la asemenea evenimente, au alcătuit elementele de decor, care, cu puţin efort din partea organizatorilor, au
dat o notă de sărbătoare întregii curţi.
Cei care nu s-au lenevit să se trezească la o oră matinală, au tras
pe ei ţinute speciale, şi-au luat părinţii la braţ şi s-au îndreptat spre
destinaţia, care, în scurt timp, a devenit un adevărat punct de atracţie şi pentru trecători.
Pici de diferite vîrste i-au încîntat pe cei prezenţi cu spontaneitatea, conduita şi inteligenţa lor, molipsindu-i de spirit creativ şi
inocenţă care nu ar trebui să fie specifice doar vîrstei.
De 1 iunie, animat şi colorat, pe fundalul zîmbetelor, jocurilor şi
emoţiilor tipice copilăriei, am cunoscut o fetiţă cu un nume frumos.
Ariana este micuţa care, de doi ani, frecventează şcoala de balet,
la doar şase anişori împliniţi. „Cel mai mult, la sărbătoarea de azi,
mi-a plăcut cum au evoluat micii dansatori şi participarea în cadrul
concursului de desen”, a mărturisit micuţa.
Copiii s-au distrat cum au ştiut ei mai bine. Ariana, care la anul
va merge la şcoală, a desenat pe foaie un peisaj rupt din natură, pe
cînd Maxim, copil de grădiniţă, a schiţat o rachetă cu creta pe asfalt,
cu care, povesteşte el, ar vrea să zboare pe Marte, în timp ce Răzvan,
la fel, băiat de grădiniţă, tocmai îşi încerca puterile la tras otgonul.
Prestaţiile micuţilor au stîrnit aplauze, iar unii părinţi s-au lăsat
copleşiţi de melancolie şi emoţii. „Este o zi în care descoperim, încă o
dată, un univers plin de miracole. Copiii sînt cei care dau adevăratul
sens al vieţii noastre şi trebuie să luptăm pentru ei, ca să le oferim o
şansă în plus la educaţie şi la o viaţă mai bună. Aţi văzut strălucirea din
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ochii
unui copil,
atunci cînd
primeşte
o jucărie
nouă? Pentru fetiţa mea
surprizele nu se
opresc aici. Mergem
în parcul de distracţii şi mîncăm multă
îngheţată, dar promitem să revenim şi la
anul”, a declarat maiorul Dan Ursu, tatăl
Arianei.
Răzvan Chiperi e tare mîndru că s-a
întrecut în forţă la tras funia, mai ales că
ştie cine a fost de partea adversarilor: ministrul Apărării. Nu s-a descurajat, atunci
cînd s-a văzut învins, ba din contra, a prins
la mai mult curaj şi spune că vine şi la anul
să-şi încerce puterile.
Pe Mihai Aculov l-am surprins făcînd
o tură prin Muzeul Armatei. Lipsit de griji şi cu faţa luminată, se bucura de fiecare
unealtă sau armă din spatele vitrinei. Zice
că i-a plăcut să se fotografieze cu blindatele, iar tatăl, militarul Valeri Aculov, afirmă
că îşi răsfaţă copilul cum poate el mai bine,
pentru că: „De la ei învăţăm să fim sinceri,
deschişi, veseli, să ne înfruntăm propriile
temeri”.
Prezent la activitatea de la Centrul de
Cultură şi Istorie Militară, ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa, a felicitat copiii cu
prilejul sărbătorii şi le-a urat vacanţă plăcută. Totodată, i-a invitat pe cei mici să-şi
petreacă vacanţa în tabăra Ministerului
Apărării de la Vadul lui Vodă, unde vor
avea parte de surprize plăcute, distracţie
şi un program atractiv. Întrebat cum îşi
petrecea ziua de 1 iunie în copilărie, Vitalie Marinuţa a spus că îşi aduce aminte cu
drag de acele vremuri. Nu erau atîtea oportunităţi ca astăzi, dar se bucura, ca orice
copil, de frumuseţea acestei sărbători.

Potrivit şefului Secţiei cultură, Nicolae Niţa, programul
activităţii a cuprins concursuri, expoziţii de pictură,
dansuri şi melodii interpretate de copiii militarilor şi
angajaţilor civili ai Armatei
Naţionale. De asemenea, picii au vizionat filmul „Amintiri din copilărie” şi au servit
terci ostăşesc şi dulciuri.
De menţionat că Ministerul
Apărării organizează, în fiecare an,
în ziua de 1 iunie, festivităţi pentru copiii militarilor şi ai angajaţilor civili. copiii, care participă la aceste activităţi, au

posibilitatea să facă cunoştinţă cu tehnica
şi armamentul militar din dotarea Armatei Naţionale.
„Asemenea acţiuni sînt o dovadă că
Armata Naţională se implică activ în educaţia viitoarei generaţii, cultivînd în rîndul
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copiilor sentimentul patriotismului şi al
dragostei faţă de Patrie. Prin participarea
la manifestaţii, mulţi tineri vor îndrăgi
profesia de apărător al Patriei şi vor deveni generaţia următore de ofiţeri ai Armatei Naţionale”, a declarat colonelul Vitalie
Ciobanu, şeful Centrului de Cultură şi
Istorie Militară.
Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor a început să fie celebrată în 1925, după
desfăşurarea Conferinţei mondiale pentru
bunăstarea copiilor, de la Geneva. Ideea de
a avea o zi internaţională a copiilor i-a venit lui Rubab Mansoor, elev în clasa a 8-a,
şi a fost acceptată, iar ulterior adoptată de
către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, în 1954. Prin urmare, data de 1 iunie
este sărbătorită în aproximativ 30 de ţări.
Unele state au ales o altă dată a calendarului pentru marcarea acestei zile. Dacă
Japonia sărbătoreşte în 5 mai, iar Brazilia pe 12 octombrie, Republica Moldova
a preluat exemplul Chinei şi SUA, şi s-a
aliniat în rîndul statelor care îşi sărbătoresc copiii în prima zi a lui cireşar.
Dacă facem abstracţie de motivul,
data şi denumirea sub care este marcată,
Ziua Copilului este o sărbătoare ce presupune distracţie şi voie bună şi reprezintă, totodată, o zi în care adulţii sînt
chemaţi să îi respecte pe copii mai mult,
să îi facă fericiţi. Părinţii, cît şi buneii sînt
mai atenţi în această zi, îşi răsfaţă feciorii şi fiicele cu bomboane, jucării de pluş,
baloane colorate, hăinuţe şi le organizează
petreceri cu surprize şi excursii.
Locotenent
Natalia ANDRONACHI
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Militarii vs societatea

“

Mă bucură faptul că copiii au manifestat
interes pentru domeniul militar, deoarece
sînt viitorii apărători ai ţării”
Maria Moscal, profesoară,
şcoala primară nr. 82 din Chişinău

Pas cu pas. Mai aproape de armată!

În

ce constă forţa armatei noastre? Nu este o întrebare retorică, ci una pe care o auzi în societate.
Răspunsul este simplu. Oamenii îmbrăcaţi în uniforma mozaicată reprezintă forţa cea mai importantă a
Armatei Naţionale.

Conducerea instituţiei militare întotdeauna a mizat pe factorul uman care se
află la straja ţării, de aceea nu a omis educaţia militaro-patriotică a tinerilor, care,
în viitor, vor deveni apărători ai statului
nostru. Ministerul Apărării deja acum
întreprinde paşi concreţi pentru a-i convinge pe tineri să îmbrace ţinuta militară,
peste doi, cinci sau chiar zece ani, şi să-şi
îndeplinească datoria faţă de neam.
În acest context, Ministerul Apărării
a lansat un proiect de informare şi educare militaro-patriotică în instituţiile de învăţămînt din ţară. În cadrul proiectului,
Direcţia Inspecţie Generală a MA a organizat vizita unui grup de elevi de la şcoala
primară nr. 82 din Chişinău la două subdiviziuni ale Armatei Naţionale.
Iniţial, 25 de elevi ai clasei a IV-a „A”
au mers în Brigada de Infanterie Motorizată „Ştefan cel Mare”, unde s-au familiarizat cu condiţiile de trai şi instruire
ale militarilor în termen. Copiii au vizitat expoziţia de tehnică militară, desfăşurată pe platoul unităţii, punctul mobil
de comandă, stadionul de minifotbal,
cazărmile şi muzeul brigăzii. De asemenea, elevii s-au întîlnit cu locţiitorul comandantului unităţii, locotenent-colonelul Andrian Balan, cu care au discutat
despre specificul serviciului militar.
Maria Moscal, profesoara care i-a
însoţit pe copii în această excursie, a
declarat că astfel de vizite sînt binevenite pentru elevii săi, deoarece le cultivă
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spiritul de patriotism, oferindu-le posibilitatea să cunoască istoria militară
a poporului nostru. „Mă bucură faptul
că copiii au manifestat interes pentru
domeniul militar, deoarece sînt viitorii
apărători ai ţării”, a afirmat profesoara.
Excursia copiilor a continuat la Centrul de Cultură şi Istorie Militară. Ei au
văzut expoziţiile „Martirii Neamului” şi
cea de arme albe, drapelele medievale,
au vizitat sala antică, medievală şi pe cea
dedicată războaielor mondiale.
După ce s-a încheiat excursia, profesoara Maria Moscal, impresionată şi ea
de armată, a promis copiilor şi militarilor că, la următoarea lecţie de istorie, va
face o sinteză a celor văzute în instituţiile militare.
Oastea Moldovei

Această vizită nu a fost o premieră.
În luna aprilie a anului curent, s-a desfăşurat o activitate similară, cu participarea elevilor clasei a III-a „A” de la liceul
teoretic „Liviu Deleanu” din municipiul
Chişinău. Iar în luna martie, elevii şcoliigrădiniţă nr. 152 „Pas cu pas” din capitală au luat cu asalt Ministerul Apărării
şi Marele Stat Major al Armatei Naţionale, unde au avut o discuţie tête-à-tête
cu ministrul Vitalie Marinuţa.
De menţionat că Ministerul Apărării
desfăşoară anual, în toate raioanele Republicii Moldova, o serie de activităţi dedicate elevilor şi studenţilor din statul nostru, care au drept scop altoirea calităţilor
de patriot şi ostaş în rîndurile tineretului.
Plutonier Dmitrii Vosimeric

O felicitare pentru tine

La

mulţi ani! urăm ministrului Apărării Vitalie MARINUŢA. Cele mai calde gînduri şi urări de sănătate, fericire, bucurii şi împlinirii sufleteşti.
Cu respect, din partea militarilor Armatei Naţionale

M

ultă sănătate, succes, fericire, realizări dintre cele mai
frumoase urăm cu ocazia zilei de naştere generalului
de brigadă Vitalie Stoian, şeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naţionale. La mulţi şi fericiţi ani!
Cu respect, din partea militarilor Armatei Naţionale

La

mulţi ani colegilor noştri, maiorului Viorel GLAVA, locotenentului major Maria ARAMĂ şi plutonierului Dmitrii VOSIMERIC cu ocazia zilelor de naştere.
Mai multe zîmbete, bani în buzunar, mai multă dragoste
în inimă.
Cu mult drag, colectivul Centrului mass-media militară

S

incere felicitări cu ocazia zilei de naştere locotenent-colonelului Ghenadie PETRICĂ, maiorului Pavel GREBINICENCO, căpitanilor Artur GHERVAS , Gheorghe GRECU, locotenenţilor majori Veronica MANDRILA, Ruslan
GHERASIMENCO, Vladislav DRAGUŢA , Elena STAVILA, locotenenţilor Olga Ţurcanu, Sergiu NICOLAEV,
plutonierului major Eduard PEREŞCAILOV, plutonierului
Gheorghe TIHON, sergentului Alexandru SÎRGHE, sergentului inferior Mariana BANU, funcţionarilor Victor
MACOVEI, Ilie CIORNEA, Carolina CIOCOI, Mariana
GAVRUŞENCO, Constantin TOMA. Vă dorim din toată
inima multă sănătate, bucurie şi linişte sufletească.
Cu respect, colectivul Brigăzii „Ştefan cel Mare”

La

mulţi ani urăm locotenent-colonelului Vitalie CARAMAN, maiorului Anatolie STRATU, căpitanului Valeriu RUSU, plutonierului major Oleg FORŢU, plutonierilor Igor BANTUŞ, Denis SIN, sergentului Mariana
NASTAS, sergenţilor inferiori Galina DABIJA, Maria ZACON, funcţionarilor Vladimir LOSEV, Tatiana RĂCILĂ.
Vă dorim cer senin, ani frumoşi, prieteni, zîmbete, dragoste, momente unice pe care viaţa să le transforme în amintiri
ce nu se uită niciodată.
Cu respect, colectivul Brigăzii „Dacia”
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La

mulţi ani! cu cele mai frumoase gînduri de bine şi
sănătate căpitanilor Tatiana SCUTARI, Sergiu DOGOTARI, Vladimir CRESTIANOV, locotenenţilor majori
Alexandru BOTNARI, Victor POLOVEI, Iurie CUCIUC,
plutonierilor adjutanţi Victor VOICU, Vitalie JOSAN, plutonierilor majori Petru GÎRLEA, Vadim SURUGIU, plutonierilor Liviu CEBAN, Natalia URSU, Aliona GAVRILIUC,
sergentului major Andrei FIODOROV.
Cu respect, colectivul Batalionului de Gardă

M

arcarea Zilei lucrătorului medical îmi oferă deosebitul prilej de a transmite urări de sănătate celor devotaţi acestui domeniu important în Armata Naţională. Să
aveţi răbdare, să fiţi mereu acel izvor aducător de alinare,
de speranţă, de lumină. Fie ca recunoştinţa pacienţilor să
fie totdeauna în ascensiune şi să vă dăruiţi omenirii cu desăvîrşire!”
Colonel Gheorghe Antoci,
locţiitor şef Direcţie Inspecţie Generală,
şef Secţie organizare şi control a serviciului medical

La

mulţi ani colonelului-medic Vladimir TROFIMOV,
locotenentului-colonel-medic Ion VACULIN, maiorului-medic Andrei GRUMEZA, maiorului-medic Ilarion
DRAGUŢA, locotenentului major Olesea MANOLE, locotenentului-medic Tatiana IAVIŢA, funcţionarilor Livia
LIPCIU, Angela ISTRATI, Valentina ISTRATII, Alexandru
ZBANŢ, Corina RUSU, Eugenia RUSU. Vă dorim sănătate,
realizări profesionale, iar buna dispoziţie să vă însoţească zi
de zi alături de cei dragi.
Cu mult respect, colectivul Spitalului clinic
militar central!

S

incere felicitări locotenentului major Serghei DONȚOV,
plutonierului major Vladimir MOROI, sergentului inferior Mihail TABARANU. Să aveţi parte numai de împliniri,
satisfacţii, multă sănătate. Fie ca ce e mai bun să vină de
acum încolo!
Cu respect, colegii din Divizionul de Artilerie „Prut”

C

asă de piatră şi iubire eternă le urăm Mariei şi lui Mihai
DASTIC! Viaţa împreună să fie o adevărată aventură,
să vă bucuraţi împreună de orice moment şi să vă traiţi viaţa în fericire şi totală armonie.
Cu respect, colegii din presa militară
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