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P

romoţia 2014 a Academiei Militare
a Forţelor Armate are 138 absolvenţi
care şi-au făcut studiile la cinci specialităţi: infanterie, artilerie, transmisiuni, poliţie de frontieră şi carabinieri. Din
numărul total de absolvenţi, 77 de locotenenţi
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au fost pregătiţi pentru Armata Naţională,
37 - Departamentul Poliţiei de Frontieră şi 24 Trupele de Carabinieri.
Din anul 1992 pînă în prezent, Academia
Militară a pregătit pentru componentele Forţelor Armate peste 1 500 de ofiţeri.
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...Jur credinţă Republicii Moldova şi poporului
ei. Jur să-mi apăr Patria chiar şi cu preţul propriei vieţi, să respect legile Republicii Moldova
şi regulamentele militare.

Oastea Moldovei

Mesajul Ministrului Apărării,
domnul Valeriu Troenco, cu prilejul aniversării
a XXIII-a de la crearea Armatei Naţionale
Cu ocazia Zilei de 3 septembrie, vreau să
felicit întreg efectivul Armatei şi pe toţi cei
care au trecut şi vor trece prin această şcoală
a bărbăţiei.
Preţuiesc pasiunea şi modul eficient în
care s-a acţionat în misiunile din ţară şi de
peste hotare. Apreciez succesele exerciţiilor
militare, tragerilor de luptă şi instrucţie, recondiţionarea tehnicii militare. Aceste activităţi au confirmat profesionalismul şi modul
exemplar în care vă faceţi datoria şi respectaţi Jurămîntul militar.

Aniversarea a XXIII-a de la crearea Armatei Naţionale a Republicii Moldova este
sărbătoarea celora care au îmbrățișat cariera
armelor, a familiilor militarilor, care înțeleg
necesitatea meseriei pe care o îndeplinesc
persoanele dragi, dar şi a tuturor celora, care
sunt alături de Armata noastră Națională.
Vă urez tuturor sănătate, cer senin și un
trai fericit într-o Moldovă suverană, independentă şi europeană!
La mulți ani, dragi apărători ai țării!
La mulți ani, Armată Națională!
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Comandantul Armatei Naţionale,
general de brigadă Igor Gorgan:

„Armata păşeşte
cu încredere în viitor”

În

acest an s-a atras o atenţie deosebită la
capitolul instruire şi pregătire de luptă.
Conducerea Armatei Naţionale a luat decizia
de a elabora un plan de restabilire a tehnicii
militare şi de intensificare a instruirii practice
a efectivului. Aceasta se face în scopul sporirii pregătirii practice, în special, a militarilor în
termen. În paralel cu instruirea efectivului, se
pune accent pe restabilirea tehnicii militare şi
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a sistemelor de artilerie, deoarece pe parcursul anilor Armata Naţională nu a fost asigurată
cu resurse financiare pentru ca acestea să fie
menţinute în stare funcţională.
În rezultatul activităţilor care au fost desfăşurate, a exerciţiilor şi aplicaţiilor tactice, practice din teren, efectivul nostru a demonstrat
că este cu mult mai bine pregătit. Vreau să
menţionez că militarii care au fost încorporaţi
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în luna aprilie au beneficiat de un program mai
intens, mă refer aici la subunităţile de artilerie.
Numai după două luni de pregătire, aceştia au
participat cu mult succes la aplicaţiile tactice
desfăşurate la Centrul de instruire Bulboaca. Nivelul respectiv a fost confirmat şi de către militarii prin contract.
Procesul de instruire este împărţit pe etape.
Porneşte de la pregătirea de specialitate, închegarea grupelor, plutoanelor, a companiilor etc..
La încheierea fiecărei etape militarul trebuie să
realizeze un anumit nivel. Cea mai bună apreciere o poate da doar Centrul de instrucţie şi exerciţiile practice.
La exerciţiul Scutul Păcii 2014 au fost prezenţi şi 13 experţi străini. Pregătirea militarilor

noştri a fost apreciată satisfăcător, dar ne dorim
şi alte performanţe pentru a ajunge la standardele occidentale. Sîntem pe calea cea dreaptă şi
cu eforturi susţinute ne vom realiza planurile de
dezvoltare.
Evaluarea pozitivă a Bateriei aruncătoare de
mine conform Conceptului Capabilităţilor Operaţionale (CCO) aduce o serie de avantaje pentru
armata noastră. Contingentul care actualmente
activează în Misiunea KFOR din Kosovo îşi desfăşoară exemplar misiunea şi se află acolo datorită
şi faptului că a fost instruit conform CCO. Aceasta ne demonstrează compatibilitatea noastră cu
militarii altor ţări conform standardelor internaţionale. Armata păşeşte cu încredere în viitor.
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2014 - anul aplicaţiilor militare şi a
renovării în Armata Naţională

„Zeul războiului” revine în forţă

La

începutul lui 2014, şeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naţionale, generalul de brigadă Igor Gorgan a specificat într-un interviu pentru revista „Oastea Moldovei”, că acest an va deveni „anul aplicaţiilor militare
şi a renovării în Armata Naţională”. Cred că atunci, în ianuarie, puţini oameni
s-au putut gîndi că aplicaţiile militare şi renovarea, promise de comandantul
armatei, vor fi de o amploare atît de mare. Poate nici conducerea Ministerului
Apărării nu se aştepta la un rezultat atît de bun, dar important era să începem
procesul, să avem ambiţii sănătoase, căci, ulterior vor veni şi rezultatele.

Iniţial, termenul „renovare” presupunea modernizarea, după standardele
occidentale, a Bazei Militare de Instruire a Armatei Naţionale de la Bulboaca.
Dar, la puțin timp, după debutul lucrărilor de renovare a Bazei de instruire,
conducerea armatei şi-a îndreptat vizorul şi asupra tehnicii militare din dotare.
Într-o perioadă foarte scurtă de timp, cu
implicarea efectivului diferitelor unităţi
militare, au fost restabilite multe unităţi
de tehnică blindată, tehnică militară de
transport şi piese de artilerie. Anume
pentru artileriştii moldoveni acest an are
o importanţă majoră, iar „renovarea” a
jucat un rol crucial în soarta tunurilor
moldoveneşti.
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La sfîrşitul anilor 2000, după ce au
fost reduse statele de personal în Brigada de Infanterie Motorizată „Moldova” şi Brigada de Infanterie Motorizată
„Dacia”, din componenţa acestor unităţi
au fost excluse divizioanele de artilerie.
Infanteriştii au rămas doar cu suportul
bateriilor de aruncătoare de mine, iar

“

tehnica aflată la evidenţa divizioanelor
a fost transmisă în secţiile de păstrare,
unde s-a aflat mult timp în condiţii nefavorabile, fără reparaţie şi îngrijire corespunzătoare. A rămas doar divizionul de
artilerie din cadrul Brigăzii de Infanterie
Motorizată „Ştefan cel Mare”, dar şi în
această subunitate efectivul, care deser-

... Anume pentru artileriştii moldoveni acest
an are o importanţă majoră, iar „renovarea” a jucat un rol crucial în soarta tunurilor
moldoveneşti
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vea piesele, a fost redus considerabil. „Zeul războiului” a
primit atunci o lovitură grea.
Artileriştii moldoveni s-au
confruntat cu mari probleme
de-a lungul mai multor ani. În
această perioadă liniştea a pus
stăpînire pe poligoanele din
ţară. Desigur, au fost aplicaţii, trageri din
armament de infanterie şi chiar cîteva...
tentative de a implica tunurile în activităţile militare de la centrele de instruire,
însă aceste implicări erau foarte rare şi
nesemnificative. În acelaşi timp, se simţea o necesitate de altceva, de o forţă mai
puternică, care să inspire în toţi încrederea în forţele noastre armate şi în capacitatea Armatei Naţionale de a riposta
inamicului, în caz de necesitate.
În anul 2014, în brigăzile de infanterie motorizată din Bălţi şi Cahul, au fost
introduse specialităţile de artilerie, iar
efectivul brigăzilor şi al altor unităţi militare a primit misiunea să restabilească
tehnica din dotare. Artileriştii au păstrat
liniştea pînă în luna mai a anului curent.
După ce au restabilit mai multe piese din
dotare, prima salvă au efectuat-o militarii
din Regimentul de Rachete Antiaeriene
„Dimitrie Cantemir”. După mulţi ani de
tăcere, sistemele de artilerie antiaeriană
S-60 au perturbat liniştea poligonului de
la Bulboaca. Acesta a fost un prim pas
important, făcut cu dreptul, spre revenirea artileriei pe poligoanele ţării. După
aceasta au urmat tragerile experimentale la centrul de instruire din Bălţi, la care
au participat sistemele de artilerie M-30,
calibrul 122 mm, şi MT-12, calibrul 100
mm. Canonada de la Bălţi a fost cel deal doilea pas important spre „învierea”
artileriei moldoveneşti.
După aplicaţiile văzute la Bulboaca
şi Bălţi, mulţi aşteptau cînd vor ieşi pe

... Sistemele de artilerie 2 S9
„Nona”, calibrul 120 mm,
2A-36, calibrul 152 mm, supranumit „Ghiaţint”, D-20,
152 mm, MT-12, 100 mm,
S-60, 57 mm, nu au lăsat
nici o şansă ţintelor „inamicului”. Artileriştii au executat trageri atît prin ochire
directă, cît şi din poziţii acoperite de la distanţa de 6000
de metri, iar alţii – chiar de
la o depărtare de peste 8000
de metri de ţinte!

poziţiile de tragere şi celelalte piese de
artilerie, aflate în dotarea armatei. Aşteptarea nu a durat mult. În luna august, la
Baza Militară de Instruire a Armatei Naţionale de lîngă satul Bulboaca s-a desfăşurat un exerciţiu demonstrativ, la care
au participat peste 500 de militari. Aici a
apărut şi multaşteptatul „zeu al războiului” în toată splendoarea sa! Sistemele de
artilerie 2 S9 „Nona”, calibrul 120 mm,
2A-36, calibrul 152 mm, supranumit
„Ghiaţint”, D-20, 152 mm, MT-12, 100
mm, S-60, 57 mm, nu au lăsat nici o şansă ţintelor „inamicului”. Artileriştii au
executat trageri atît prin ochire directă,
cît şi din poziţii acoperite de la distanţa
de 6000 de metri, iar alţii – chiar de la
o depărtare de peste 8000 de metri de
ţinte! A fost un adevărat succes al artileriştilor moldoveni! Şi al celor care au
executat, nemijlocit, tragerile, şi al militarilor, implicaţi în restabilirea tehnicii
în cauză. De menţionat, că pe poziţii se
aflau nu doar militarii prin contract, dar
şi cei în termen, pentru care acest exer-
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ciţiu, cu siguranţă, va rămîne în memorie pentru toată viaţa. Pe chipurile lor
se observau atîtea emoţii pozitive! Ei,
pur şi simplu, radiau de fericire pentru
faptul că soarta le-a oferit şansa să devină artilerişti şi să simtă puterea unui
obuzier. Chiar şi unii ofiţeri-artilerişti
au recunoscut că au rămas impresionaţi
de tragerile desfăşurate şi că pentru ei a
fost o premieră participarea la aplicaţii
de aşa amploare. Şeful Secţiei artilerie
a Armatei Naţionale, colonelul Andrei
Şevcenco, a declarat că ultima dată aplicaţiile de asemenea nivel, cu implicarea
artileriei, au fost organizate în anul 1997.
„Din 1993 pînă în 1997, anual, subunităţile de artilerie organizau ieşiri în cîmp
cu executarea tragerilor de luptă. A fost
o perioadă favorabilă pentru artilerişti.
Însă după 1997 pînă în acest an au avut
loc doar cîteva exerciţii cu implicarea
artileriei, dar şi atunci în componenţă
foarte redusă”, a menţionat colonelul
Andrei Şevcenco. „Ultimele trageri au
demonstrat că muniţiile, piesele de artilerie şi efectivul implicat în deservirea
acestor piese sînt gata să îndeplinească
obiectivele propuse pe cîmpul de luptă”,
a adăugat sursa citată.
Reieşind din cele văzute în poligoane, se pare că majoritatea planurilor şi
obiectivelor, propuse de către armată
pentru acest an, au fost realizate cu succes, unele, poate, chiar peste aşteptările
iniţiale. Apariţia artileriei pe poligoanele militare, care a regenerat, asemenea
păsării Phoenix, poate fi numită, cu
siguranţă, unul dintre cele mai reuşite
proiecte ale Armatei Naţionale din acest
an. Dar, ţinînd cont de faptul că anul de
instruire nu s-a încheiat, ne aşteptăm şi
la alte surprize plăcute din partea militarilor.
Locotenent Dmitrii Vosimeric

9

Militarii la datorie

300 de kilometri de responsabilitate...
Testul profesionalismului în misiunea KFOR

D

eşi detaşarea primului contingent în cadrul misiunii
KFOR a fost un test dificil pentru Armata Naţională, dar
şi pentru Republica Moldova, militarii moldoveni fac
față cu brio misiunilor încredinţate şi demonstrează că
ţara noastră se transformă într-un furnizor de securitate apreciat de comandamentul superior al misiunii.
Republica Moldova
se poate mîndri cu militarii ei
Colonelul Angelo Minelli, comandantul Grupării de Forţe Multinaţionale
West, a mulţumit şi a apreciat efortul şi
profesionalismul primului contingent de
pacificatori moldoveni detaşat în misiunea KFOR, desfăşurată în Kosovo. „La
aproape şase luni de cînd plutonul de
pacificatori moldoveni acţionează sub
comanda mea, pot afirma că şi-au executat misiunile încredinţate într-un mod
profesionist, la acelaşi nivel cu naţiunile
care fac parte din NATO, participante la
misiune”, afirmă colonelul Minelli.
Deşi s-a întîlnit cu militari ai Armatei Naţionale doar în cadrul acestei
operaţiuni de menţinere a păcii, comandantul Grupării de Forţe Multinaţionale
West afirmă despre aceştia că sînt bine
instruiţi, curajoşi şi vigilenţi. „Militarii
Armatei Naţionale dau dovadă de pregătire bună şi acţionează excelent ca ambasadori ai Republicii Moldova, cu care
vă puteţi mîndri”, adaugă Minelli.
În acelaşi context, oficialul afirmă că
moldovenii s-au încadrat foarte bine în
colectivul internaţional din care fac parte şi sînt înalt apreciaţi de către colegii
10

Final de misiune în Kosovo

lor şi de comandamentul misiunii. „În
viziunea mea, prin detaşarea unui contingent de pacificatori bine pregătiţi în
misiunea KFOR, Republica Moldova a
ales o cale de dezvoltare corectă”.

“

Cu siguranţă, este o misiune reuşită
pentru pacificatorii care fac parte din
primul contingent detaşat de Republica
Moldova în operaţiunea de menţinere a
păcii KFOR, desfăşurată în Kosovo. Aflate la finalul misiunii, beretele albastre pot
raporta cu mîndrie că s-au acomodat rapid cu situaţia din aria de responsabilitate
şi asigură liniştea regiunii Kosovo, alături
de state membre NATO. Misiunile planificate de comandamentul superior al
KFOR au urmărit menţinerea siguranţei
vieţii populaţiei locale, libertatea circulaţiei pe principalele căi de comunicaţii,
stoparea traficului de arme şi muniţii şi
protejarea populaţiei de dispozitivele explozive care au împînzit regiunea.
În cadrul KFOR, aria de responsabilitate a Batalionului 22 de Menţinere a
Păcii are o lungime de 300 de kilometri, din lungimea totală de 10 887 km a

Militarii Armatei Naţionale
dau
dovadă de pregătire bună şi acţionează
excelent ca ambasadori ai Republicii
Moldova, cu care vă puteţi mîndri
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“

Aria de responsabilitate a Batalionului 22 de Menţinere a
Păcii are o lungime de 300 de
kilometri, din lungimea totală
de 10887 km a regiunii Kosovo.
Zilnic, militarii moldoveni execută patrule pentru asigurarea
securităţii băştinaşilor.

regiunii Kosovo. Zilnic, militarii moldoveni execută patrule pentru asigurarea securităţii băştinaşilor. Pacificatorii
moldoveni declară că cele mai dificile
patrule sînt din munţii Maja Ljubenic şi
Gubavac, la înălţimi între 1 200 şi 1 400
metri. În afară de aceasta, contingentul
moldovenesc asigură securitatea bazei
Camp Villaggio Italia (care le serveşte de
aproape jumătate de an drept casă), în
mîinile lor fiind siguranţa camarazilor
şi partenerilor de arme din Italia, Slovenia şi Austria. „Pe lîngă misiunile de
patrulare, de pază şi securitate a bazei,
pacificatorii moldoveni asigură securitatea obiectivelor senzitive din aria de
responsabilitate, desfăşoară puncte de
observare şi cercetare de geniu, executată de grupa EOD (Explosive Ordnance

Disposal = înlăturarea mecanismelor
explozive) în sectoarele suspecte de prezenţa obiectelor explozive”, informează
locotenent-colonelul Roman Ceban,
comandantul primului contingent al
Republicii Moldova în KFOR.
Militarii Batalionului 22 de Menţinere a Păcii execută şi misiuni de reacţie
rapidă şi patrulări pe linia de separare
administrativă între Kosovo şi Serbia,
care se desfăşoară sincronizat cu forţele
Serbiei. Multe dintre aceste misiuni sînt
duse la bun sfîrşit datorită conlucrării
eficiente cu forţele Italiei, Sloveniei, Austriei, SUA, Portugaliei, Ungariei, cu care
militarii noştri fac echipă în aria de responsabilitate din Kosovo, dar şi datorită
profesionalismului beretelor albastre ale
Republicii Moldova. Camaraderia este

AugustAugust
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un element obligatoriu şi important în
cadrul Grupării de Forțe Multinaționale
MNBG-W. „Deşi sîntem participanţi
noi în această operaţiune, pe lîngă toate
aspectele administrative, în strînsă colaborare cu comandamentul KFOR, am
avut grijă ca efectivul nostru să fie încadrat cît mai eficient în familia mare a
KFOR şi să fie tratat în acelaşi mod ca şi
celelalte naţiuni care participă în această
misiune de 15 ani”, menţionează locotenent-colonelul Ceban, singurul ofiţer
moldovean care activează în cadrul statului major al misiunii.
Acum, după aproape jumătate de an,
pe teritoriile fostei Iugoslavii, desfăşurînd misiuni întru menţinerea păcii în
regiune, pacificatorii Armatei Naţionale
susțin că sînt mîndri că îşi fac datoria
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faţă de ţară şi îndeplinesc angajamentele
acesteia în cadrul Unităţii de Comandă
Multinaţională din Kosovo (KFOR), în
timpul operaţiunii Joint Enterprise (JE).
„A fost un test pentru noi toţi participarea în această misiune, în primul rînd,
pentru că ne-am descoperit pe noi înşine într-un teatru real de operaţii. Sîntem
siguri că vom duce misiunea la sfîrşit şi,
totodată, am convingerea că următorul
contingent detaşat de Republica Moldova în această misiune va fi şi mai bun”.

Subunitatea comandată
de Eugeniu Fluier
Este a 127-a zi în care grupa condusă de locotenentul major Eugeniu Fluier
părăseşte baza militară Camp Vilaggio
Italia pentru executarea unei noi patrule
în aria de responsabilitate, pentru a ţine
la distanţă orice ameninţare insurgentă.
Sînt pregătiţi pentru orice acţiune ostilă
pe care o pot întîlni în timpul patrulelor în munţi sau localităţi. De la cel care
deţine, probabil, una dintre cele mai
dificile funcţii în cadrul unei misiuni
aflăm că patrulele diferă după complexitate, itinerar şi timp. „Patrulele în munţii Maja Ljubenic şi Gubavac necesită o
atenţie deosebită, din cauza reliefului, a
căilor de acces dificile, dar şi pentru că
sînt locuri predilecte amplasării dispozitivelor explozive”, afirmă locotenentul
major Fluier. În unele zone, patrulele
acoperă o distanţă de peste 200 km şi
durează peste opt ore. Deşi nu îi revine o
misiune uşoară, locotenentul major Fluier, aşa cum îi dictează funcţia, ştie să-şi
încurajeze militarii din subordine şi să-i
ghideze pentru o mai bună executare
a misiunilor încredinţate. „Colegii din
cadrul misiunii internaţionale KFOR
se bazează pe noi, de aceea trebuie să
ne facem treaba cît mai bine. Plus că
această misiune internaţională ne oferă
posibilitatea aplicării pregătirii continue
din ţară într-un teatru real de operaţii”,
consideră protagonistul.
Multe dintre patrule contingentul
nostru le desfăşoară împreună cu militarii Grupării de Forțe Multinaționale
West, comunicarea între aceste echipaje
fiind foarte importantă în teatrul de operaţii. Tot atît de importantă este şi colabo12

rarea cu forţele locale. Prezenţa continuă
a militarilor internaţionali în localităţile
situate în partea de vest a regiunii Kosovo conduce la o circulaţie sigură pe căile
principale de comunicaţii şi zădărniceşte
circuitul ilegal de armament şi muniţie,
comercializarea de droguri şi organizarea
demonstraţiilor care pot fi scăpate de sub
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control. Menţinerea unui mediu calm şi
stabil, precum şi a libertăţii de mişcare în toată aria de operaţii, fără îndoială, expune militarii KFOR în faţa unor
ameninţări. „Acolo unde se luptă pentru
siguranţa vieţii populaţiei, întotdeauna
este prezent pericolul pentru viaţa militarilor. Pentru mine este importantă
siguranţa vieţii băştinaşilor, dar în egală
măsură şi a subalternilor mei”. Doar o
decizie bine chibzuită a unui comandant
şi vigilenţa acestuia pot să ajute la îndeplinirea celor două obiective pe care şi
le-a fixat ofiţerul moldovean. Şi pentru
că pînă la moment a reuşit să ducă toate
misiunile la bun sfîrşit, îndeplinind cele
două obiective ale sale, locotenentul major Fluier a izbutit să adune aprecierile
superiorilor săi.
În lupta pentru siguranţa vieţii de zi
cu zi în Kosovo, nu este loc de oboseală.
Pacificatorii reuşesc tot mai rar să ia legătura cu cei de acasă, barem să-i anunţe
că sînt bine. Teatrul de operaţii l-a învăţat pe locotenentul major Fluier să depăşească dorul de casă, dar şi că trebuie să
ai încredere în camarazi, pentru că doar
acţiunile executate umăr la umăr şi coeziunea în efectiv sînt condiţii obligatorii
în calea spre îndeplinirea perfectă a unei
misiuni comune.

Desfăşurarea operaţiilor
multinaţionale sub conducerea
organizaţiilor internaţionale
a scos în evidenţă rolul
extrem de important
al structurilor EOD
Acelaşi lucru misiunea l-a învăţat şi
pe căpitanul Gheorghe Banu, care este
comandantul grupei EOD a Armatei
Naţionale. Cu o experienţă de mai mulţi
ani în neutralizarea obiectelor explozive,
o serie de cursuri de specialitate peste
hotarele ţării, dînsul zice că gradul de
risc în misiunea pe care o au geniştii în
aria de responsabilitate este foarte sporit.
Fiecare zi în misiune reprezintă o nouă
provocare pentru ei. Terenurile din aria
de responsabilitate, patrulate de contingentul moldovenesc, sînt împînzite cu
dispozitive explozive. Pericolul cel mai
mare pentru populaţia locală, dar şi pentru militarii din misiunea KFOR îl reprezintă obiectele explozive antipersonal
şi antitanc de model Serbia, SUA şi UK,
neexplodate. Deşi muniţiile sînt diverse,
geniştii moldoveni se descurcă bine la
identificarea şi neutralizarea lor.

Echipele EOD care activează în cadrul misiunii KFOR sînt la mare preţ şi
asta pentru că doar cîteva state au detaşat
genişti militari în teatrul de operaţii din
Kosovo: Statele Unite ale Americii, Austria, Ucraina şi Republica Moldova. Dar
toţi se ghidează după aceleaşi reguli care
sînt stipulate în standardele operaţionale
de planificare NATO. Înzestraţi cu echipamente moderne de intervenţie şi neutralizare a obiectelor explozive, geniştii
Armatei Naţionale îşi fac meseria impecabil şi în teatrul de operaţii din Kosovo.
De regulă, grupa EOD intervine la solicitare, dar în cazul unei patrule în zonele suspectate de prezenţa dispozitivelor
explozive, locul acestora este verificat cu
detectorul de metale în faţa grupei de infanterişti. Cele mai multe obiecte explozive se depistează în zonele din imediata
vecinătate a fostelor unităţi militare, în
localităţi, dar şi în păduri şi munţi.
Munca unui genist militar nu are
sfîrşit. „De cînd activez în cadrul KFOR,
noţiunea timpului şi-a pierdut valoarea
pentru mine”. Totodată, mai multă valoare a căpătat instinctul care, susține
comandantul grupei de genişti moldo-
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veni, trebuie ascultat într-o misiune cu
grad sporit de risc.
Republica Moldova a detaşat în
premieră un contingent de 41 de pacificatori în misiunea de menţinere a păcii
din Kosovo, desfășurată în conformitate cu rezoluția 1244 a Consiliului de
Securitate ONU. În data de 8 martie
curent, locotenent-colonelul Roman
Ceban a raportat despre arborarea
drapelului de stat al Republicii Moldova în baza multinațională „Camp
Vilaggio Italia”, dislocată în localitatea
Pech, Kosovo, care găzduieşte militarii
noştri de aproape jumătate de an. Militarii Batalionului 22 de Menţinere a
Păcii au acţionat sub conducerea forţelor italiene, fiind parte a Grupării de
Forțe Multinaționale MNBG-W (Multinational Battle Group – West). Republica Italiană a furnizat suport logistic
pentru participarea Armatei Naţionale
a Republicii Moldova în cadrul Forţelor Italiene în Unitatea de Comandă
Multinaţională din Kosovo, în timpul
operaţiunii Joint Enterprise (JE).
Căpitan Inga Radvan
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“

3 septembrie ...Armata Națională trebuie să continue reformele
pentru a face un salt calitativ semnificativ spre profesionalizare. Va trebui ca şi în continuare să investim în
pregătirea profesională, echipament şi tehnica de luptă,
precum și în protecția socială a militarilor. Însă toate
acestea presupun din partea Dumneavoastră un grad
înalt de profesionalism și multă disciplină”.
Nicolae Timofti,
Comandant Suprem al Forţelor Armate

Președintele Nicolae Timofti, Comandant Suprem al Forţelor Armate,
a participat la ceremonia dedicată aniversării a 23 de ani
de la crearea Armatei Naționale

În

cadrul unui ceremonial militar, după
primirea raportului din partea comandantului Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor Gorgan, președintele
Nicolae Timofti, în calitate de Comandant
Suprem al Forţelor Armate, însoțit de ministrul Apărării, Valeriu Troenco, a trecut
în revistă trupele aliniate pe platoul din fața
Ministerului Apărării.
Șeful statului a adresat felicitări militarilor care își servesc în prezent Patria, precum și celor care și-au făcut datoria profesională militară.
Nicolae Timofti a rostit un discurs în
care a arătat că aniversarea Zilei Armatei
Naționale se desfășoară pe fundalul degradării climatului de securitate din regiune.
Nicolae Timofti a salutat schimbările produse în ultima perioadă în Armata
Națională, în cadrul căreia se desfășoară un
amplu proces de consolidare a capacităților
de exercitare a misiunilor constituționale.
Șeful statului a apreciat prestația militarilor moldoveni care participă în diverse
misiuni și operații la nivel internațional.
Președintele țării a pledat pentru continuarea procesului de profesionalizare a
armatei în vederea transformării acesteia într-o instituție modernă a unui stat cu
aspirații europene.
14
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Ziua Armatei Naţionale
Discursul
preşedintelui Nicolae Timofti,
Comandant Suprem
al Forţelor Armate, cu prilejul
aniversării a 23 de ani de la
crearea Armatei Naţionale

M

Domnule ministru,
Domnilor generali,
Doamnelor și domnilor ofițeri, subofițeri și soldați
Angajați civili ai Armatei Naționale
Onorată asistență

arcăm astăzi ce-a dea 23-a aniversare de la crearea Armatei Naţionale.
Constituirea instituției militare naționale
s-a produs concomitent cu formarea statului independent și suveran – Republica
Moldova.
Forțele Armate reprezintă un simbol
al statalității și independenței țării, fiind,
totodată, elementul de bază al sistemului
de securitate națională.
Aniversarea Zilei Armatei Naționale
se desfășoară, cu regret, pe fundalul degradării climatului de securitate din regiune. Evoluțiile primejdioase din Ucraina
ne confirmă încă o dată necesitatea unei
armate bine pregătite în plan profesional,
gata să facă față oricăror pericole externe.
Această situație ne determină să
formulăm noi exigențe față de pregătirea profesională a componentelor
Forțelor Armate. Este de-a dreptul crucială importanța creării unor structuri de
forță care să corespundă necesităților şi
cerințelor noului mediu de securitate.
Merită menționate schimbările
produse în ultima perioadă în Armata
Națională. Forțele Armate sunt implicate în prezent într-un amplu proces de
consolidare a capacităților de exercitare a
misiunilor constituționale.
De asemenea, efective ale Armatei
Naționale participă în diverse misiuni și
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operații la nivel internațional. Prestația
militarilor care ne reprezintă în asemenea misiuni este importantă pentru cooperarea noastră cu comunitatea
internațională.
În calitatea mea de Comandant Suprem al Forţelor Armate voi susține şi
în continuare eforturile de transformare a Armatei Naționale într-o structură
capabilă să execute misiunile de apărare a statului. Armata Națională trebuie
să continue reformele pentru a face un
salt calitativ semnificativ spre profesionalizare. Va trebui ca şi în continuare să
investim în pregătirea profesională, echipament şi tehnica de luptă, precum și în
protecția socială a militarilor.
Calitățile morale şi profesionale pe
care le-aţi demonstrat în numeroase activităţi pe plan intern şi internaţional mă
îndreptățesc să privesc viitorul cu optimism şi să consider că Republica Moldova este în măsură să dezvolte o armată
modernă.
Vă exprim sincere mulțumiri pentru
modul în care înțelegeți să vă faceți datoria față de Patrie. Vă urez tuturor multă
sănătate și noi succese în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, întru binele și prosperarea țării noastre.
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“

Dacă maşina de luptă se defectează, mitraliera de deasupra este o piesă de luptă
foarte utilă desantului, pentru că ea e
dotată cu un utilaj care-i permite militarului să o mişte pe cîmpul de luptă”
Vadim Stratenco

Ideile care schimbă
blindatele
M

aşina blindată BTR-D a fost realizată pe şasiul
BMD 1, fiind destinată trupelor aeropurtate.
Concepută pentru mărirea capacităţii de transportare
a paraşutiştilor pînă la zece, aceasta are o lungime cu
483 mm mai mare decît BMD 1 şi doar 800 kg în avans,
dar este dotată mai puţin în materie de armament.
Vehiculul blindat de luptă BTR-D a fost conceput și
echipat, în primul rînd, pentru a transporta o grupă de
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infanterie pentru luptă, care asigură, în mod normal,
posibilitatea pentru luptători de a executa focul din
interiorul vehiculului, sub protecția blindajului. Spre
deosebire de BMD 1, BTR-D a fost lipsită de turela cu
armament, fiind armat din construcţie cu două mitraliere PKT de calibrul 7,62 mm, instalate în partea frontală a vehiculului blindat, similar cu BMD 1, prevăzută
şi pentru ataşarea altui armament.
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V

adim Stratenco, un inginer de
pe malurile Nistrului, crescut
cu dragoste pentru blindate, împreună cu echipa sa de mecanici, şi-a propus cu ceva timp în urmă să modernizeze şi reconstruiască un BTR-D,
echipîndu-l cu o turelă rotativă şi o
mitralieră tip ДШК de calibrul 12.7
mm, suplimentar celor două arme pe
care maşina le avea anterior. Despre
pasiunea sa vorbeşte cu mult entuziasm. Şi chiar dacă nu are actualmente tangenţe cu armata, este o persoană civilă, un cetăţean, căruia îi pasă
de soarta acestei ţări şi de blindatele
militare ce contribuie la îndeplinirea
misiunilor constituţionale de către
militari. Pentru această reuşită a rupt
din puţinul timp liber, pe care îl mai
avea, şi-a mobilizat toate resursele,
inclusiv, cele financiare. „Lucrările
de reconstrucţie a blindatei au început în luna aprilie curent şi continuă. Ideea a fost să mărim eficienţa
unui BTR-D în cîmpul de luptă. În
acest sens, am instalat pe acest vehicul blindat o turelă, confecţionată
din metal rezistent, care se roteşte cu
ajutorul unui motor electric la 360°
şi se ridică la 180°. Datorită noii tehnologii, militarul are posibilitatea să
efectueze trageri în continuu din mitraliera, montată adiţional pe blindată”, informează inginerul.
La rîndul său, armă poate fi dezmembrată de turelă, în cazul ieşirii
din funcţiune a maşinii. „Dacă maşina de luptă se defectează, mitraliera de deasupra este o piesă de luptă
foarte utilă desantului, pentru că ea
e dotată cu un utilaj care-i permite
militarului să o mişte pe cîmpul de
luptă”, afirmă Stratenco.
Blindată transformată a fost echipată cu două acumulatoare, în loc de
unul, dar care au aceeaşi capacitate
de 380 A. „Din uzină, BTR-D-ul a
fost echipat cu un singur acumulator
cu capacitatea de 24V 85A, care se livrează doar la comandă peste hotare-

“

Vadim Stratenco, un inginer de pe malurile
Nistrului, crescut cu dragoste pentru blindate,
împreună cu echipa sa de mecanici, şi-a propus
cu ceva timp în urmă să modernizeze şi reconstruiască un BTR-D, echipîndu-l cu o turelă rotativă şi o mitralieră tip ДШК de calibrul 12.7
mm, suplimentar celor două arme pe care maşina le avea anterior.

le ţării. Pentru a scădea din costurile
de livrare a pieselor de schimb pentru blindate, ne-am gîndit să înlocuim un acumulator pe două cîte 190
A fiecare la 12V, care să fie acoperite
cu plăci protectoare şi pot fi folosite
pe post de scaun pentru echipajul vehiculului. S-a schimbat rețeaua electrică de la un acumulator fixat în față
de 24V la două acumulatoare 12V
190A”, adaugă protagonistul.
Potrivit lui Stratenco, etapa de reproiectare a acestei maşini de luptă a
durat circa cinci luni, iar echipa care
lucrează asupra proiectului este formată din șase mecanici.
O parte dintre piesele utilizate
la reconstrucţia maşinii blindate s-a
confecţionat, iar alta s-a procurat.
Motorul a rămas cel original, Diesel,
August 2014

în șase cilindri, mecanicii argumentînd că puterea lui este suficientă pentru acest tip de blindată, iar viteza
maximă e de 90 km/oră. În interior,
maşina a fost proiectată cu bare de
sprijin, iar podeaua a fost acoperită
cu tablă cutată.
Proiectul lui Vadim Stratenco s-a
bucurat de atenţia şi suportul armatei. Maşina modernizată a fost testată, rezultatul testelor fiind bun, care
însă a scos în evidenţă şi unele aspecte asupra cărora mai este de lucrat.
Proiectul de remodelare a vehiculelor blindate este considerat un pas
important în materializarea noilor
idei în tehnica de luptă din dotarea
Armatei Naţionale.
Căpitan Inga Radvan
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“

Drapelul în mîna militarului Josan nu a
tremurat niciodată, acesta doar flutură
în bătaia vîntului, mîndru, asemeni celui care îl stăpîneşte...

Cine poartă drapelul Ţării!
Cine a văzut un tînăr tras printr-un inel,
cu statura înaltă, cu zîmbet pe buze şi
cu privirea ţintă? Să ştiţi că e plutonier
adjutant Vitalie Josan. El este principalul
portdrapel al ţării de aproape 12 ani. El,
nepotul soldatului Ion Eftodie, mişcat
de povestirile bunelului despre cel de-al
Doilea Război Mondial, impresionat de
uniforma militară, a decis să fie parte a
Armatei Naţionale a Republicii Moldova
şi nu oriunde, ci în Batalionul de Gardă.
„Bătălia” pentru un loc în această unitate era mare – patru la unu. A reuşit
graţie înălţimii şi pregătirii fizice. Ulterior,
de-a lungul timpului a înregistrat mii de
reuşite, participînd la diverse ceremonii
protocolare şi de stat.

“
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De fiecare dată emoţiile erau
diferite. Sîntem pregătiţi, dar
există momente care apar
inopinat şi trebuie să luăm decizii pe propria răspundere”.
Vitalie Josan

D

rapelul în mîna militarului Josan
nu a tremurat niciodată, acesta
doar flutură în bătaia vîntului, mîndru, asemeni celui care îl stăpîneşte,
mai ales cînd este văzut de lumea din
afara ţării.
Domnul plutonier adjutant a etalat
steagul Moldovei în trei state: Bulgaria,
Rusia şi Franţa. Bineînţeles că emoţiile
cele mai mari le-a avut la prima ieşire, cînd Bulgaria a organizat o paradă
militară dedicată unui centenar de la
crearea armatei.
Vitalie Josan: „La acel eveniment
din Bulgaria, accentul a fost pus pe orchestrele militare şi, respectiv, grupele
portdrapel erau în faţă. La Moscova a
fost un pic mai dificil, în virtutea contingentului mai mare, de 74 de militari.
Aceştia trebuiau antrenaţi şi responsabilitatea era mai serioasă. În Franţa
m-a uimit parada drapelelor. Atîtea
ţări împreună nu poţi să întîlneşti decît
la o paradă militară”.
Experienţa din Franţa înseamnă
mai mult decît o simplă participare la
paradă. În memoria sa de lungă durată
au fost stocate frumuseţile oraşului Paris, impresiile de la tot felul de excursii prin castele, muzee şi altele. Plus la
aceasta, atît Vitalie Josan, cît şi întreaga
echipă a Moldovei au trăit un sentiment de satisfacţie cînd cuvîntul lor a
fost ascultat și pus în practică de către
organizatorii paradei militare.
Vitalie Josan: „Organizatorilor francezi le-am propus un element care se
foloseşte la noi. Din start nu au fost de
acord, dar ulterior s-au gîndit şi au socotit de cuviinţă că era mai bine aşa”.

- Ce curiozităţi au avut cei cu
care aţi discutat despre prestaţia
voastră, despre Armata Naţională
a Republicii Moldova?
- Foarte mulţi erau uimiţi inclusiv
de ţinuta noastră. Militarii din Noua
Zeelandă povesteau că uniforma lor
nu este atît de calitativă, că poate fi
purtată în cîmp. Cînd noi le-am zis că
ţinuta noastră a fost testată în poligoane, avînd o rezistenţă pentru mai mult
timp, au rămas şocaţi. Inclusiv colegii
români au rămas impresionaţi de ţi-

nuta de gală. Avem pasul nostru ceremonial de defilare al gărzii care a trezit
curiozitatea belaruşilor.
- La ce credeți că ar trebui să
atragem atenţia atunci cînd privim o prezentare a militarilor din
Garda de Onoare?
- Trebuie urmărit totul, în ansamblu, în special sincronizarea elementelor, de la fixare la mişcarea braţelor.
Elementele demonstrative cu arma, realizate de un grup de 16 sau 32 de militari, nu pot să nu fie urmărite etc.
August 2014
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ndiscutabil, o prestaţie impresionantă poţi avea numai datorită efortului
şi antrenamentelor zilnice. Militarul
Vitalie Josan şi-a format abilităţile necesare timp de jumătate de an şi continuă să le perfecţioneze ani la rînd. E
firesc să ajungă printre cei mai buni şi
cu pieptul în medalii, „Pentru merite
deosebite”, „În slujba Patriei”, „Militar
Eminent” şi chiar „Meritul Militar”,
prin decretul preşedintelui Republicii
Moldova. „Medaliile sînt o stimulare
şi o confirmare a profesionalismului”,
mărturiseşte stegarul Josan.
19

“

Prima mea medalie a fost pentru merite deosebite
în serviciul militar și într-adevăr am primit-o în
rezultatul unei munci asidue. Atunci cînd a fost
inaugurat Complexul Memorial „Capul de pod
Şerpeni”, am ţinut cartea eroilor pe braţe timp de o
oră şi jumătate, aceasta cîntărea 11-12 kg şi trebuia
să rezist pînă la urmă.
Vitalie Josan

- Cum arată o zi din viața
dumneavoastră?
- În calitate de plutonier de companie a Gărzii de Onoare, particip şi la
pregătirile pentru ceremonii, dar duc și
o evidenţă a aspectului exterior al ostaşului, a ţinutei de paradă, urmăresc
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starea cazărmii, alimentaţia ş.a.
- Ce calităţi credeţi că v-aţi dezvoltat de cînd sînteţi în armată?
- Caracterul. Militarul, dacă posedă această calitate, înfruntă toate greutăţile care pot apărea.

Oastea Moldovei

S

ubofiţerul Vitalie Josan este şi
un model carismatic pentru cei
peste 120 de ostaşi pe care-i instruieşte şi îi formează anual, în calitatea
sa de plutonier companie a Gărzii
de Onoare. Abilităţile de pedagog
le-a însuşit şi în cadrul Universităţii de Educaţie Fizică şi Sport. Deşi
şcoala natală îl aşteaptă oricînd să
vină, pentru că nu are profesor de
educaţie fizică, plutonierul adjutant
Vitalie Josan se vede încă mulţi ani
înainte în Armata Naţională, fiind
mîndru de realizările sale, inclusiv
de onoarea de portdrapel.
Liuba Vicol

Parteneriat moldo-american

Misiune umanitară pentru copiii din Moldova

P

este 100 de elevi care frecventează şcoala specială nr. 12 din capitală vor începe noul an de studii în
condiţii sanitare de cea mai bună calitate şi asta graţie unui proiect desfăşurat de Biroul de Cooperare
militară al SUA, Comandamentul European al SUA, Forţele Aeriene americane în colaborare cu militarii
moldoveni. Acest efort umanitar în Republica Moldova completează proiectele anterioare de asistenţă din SUA, începînd
cu anul 2005, în rezultatul cărora au fost schimbate toate uşile
din instituţie, a fost instalată rampa pentru scaunele cu rotile.
De asemenea, a fost renovată intrarea principală în şcoală, iar
cea mai mare importanță pentru elevi au avut-o donaţiile de
aparate auditive de specialitate şi a altor materiale necesare
pentru procesul corecțional-recuperator al copiilor cu deficienţe de auz. În total, SUA s-a angajat să acorde peste 65 de mii de
dolari pentru îmbunătăţirea condiţiilor acestei şcoli.
Au lăsat armele deoparte şi au venit să
muncească pentru o cauză nobilă în Republica Moldova. şapte soldaţi americani,
ingineri-constructori din cadrul unei unităţi specializate a Forţelor Aeriene ale SUA
şi-au luat pentru cîteva luni gîndul de la
acţiuni militare că să fie implicaţi într-o
misiune mai mult decît specială. Aceştia
se află în ţara noastră pentru a renova
cîteva blocuri sanitare în şcoala sus-menţionată. Lucrările de reparaţie au menirea
să îmbunătăţească substanţial infrastructura instituţiei şi vor oferi un mediu sigur
pentru cei peste 100 de copii beneficiari.
Renovările au demarat pe 9 iulie şi vor fi
finisate la mijlocul lunii septembrie.
Daniel Clifford, sergent de stat major,
Forţele Aeriene USA, spune că a acceptat
propunerea, pentru că în subunitatea de
construcţii şi antrenamente e responsabil
de proiectele umanitare pentru Europa şi
Africa, aşa că: „Atunci cînd leadership-ul
nostru a aflat de această oportunitate, s-a
ţinut de ea şi ne-a trimis încoace”.
Militarii americani au reuşit să repare
cîteva băi, restul sînt încă în proces de lucru – şase băi per total. „Cea mai dificilă
a fost partea cu reparaţia pereţilor, pentru că în timpul demolării şi reconstruirii
acestora, cădea mortarul. Nu se ţinea, aşa
că a trebuit să acoperim găurile din pereţi
şi asta ne-a luat cîteva zile bune”, s-a pronunţat sergent Clifford.

Ziua de muncă începe la
ora 8:00, la prînz se delectează cu mîncăruri tradiţionale
din bucătăria moldovenească,
după cum spun ei, „una foarte bună”. Muncesc pînă pe la
17:00 şi o iau de la capăt în
ziua următoare.
Atît timp cît durează proiectul, militarii americani sînt
însoţiţi de doi reprezentanţi ai
Ministerului Apărării, instituţia care de altfel le asigură
hrana şi cazarea.
Pentru toate părţile implicate în acest
proiect este important să fie create condiţii adecvate, pentru ca aceşti copii să
devină membri ai societăţii capabili să
se adapteze de sine stătător la schimbarea mediului înconjurător flexibil. Aceste
lucrări de renovare vor contribui mult la
ameliorarea capacităţii şcolii de a ajuta
elevii să-şi dezvolte abilităţile personale
pentru a se integra mai eficient în comunitatea locală şi a fi activi în societate.
Nina Rusu, directoarea şcolii speciale
nr. 12 pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă, este recunoscătoare pentru generozitatea militarilor, dar şi cea a poporului american. „Într-adevăr, susţinerea
pe care ne-o oferă Ambasada SUA este
de nepreţuit. Cu sprijinul dumnealor, am
reuşit să îmbrăcăm instituţia noastră în
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haine noi. Tot ei au fost cei care ne-au donat primele calculatoare şi ne-au conectat
la reţeaua de internet. Actualul proiect a
costat 90 de mii de dolari, bani cu care au
fost achiziţionate chiuvete, săpuniere, teracotă, cabine de duş şi altele necesare”, a
menţionat doamna directoare.
Şcoala specială nr. 12 pentru copii
hipoacuzici şi surditate tardivă este o instituţie cu experienţă vastă de peste 33
de ani în educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz. Elevii participă
anual la expoziţii şi serbări, vizite, excursii, schimburi de experienţă cu alţi elevi,
tabere organizate, asociaţii și fundaţii, în
afara spaţiului şcolii, cu puternic accent
pe socializarea şi valorificarea acestora în
scopul integrării în comunitate.
Locotenent major
Natalia ANDRONACHI
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“

Cursul „Managementul stocurilor de
armament şi muniţii” face parte din
seria de proiecte implementate în baza
Memorandumului de înţelegere între
Ministerul Apărării şi OSCE

Managementul stocurilor
de armament şi muniţii:

siguranţa populaţiei şi militarilor
În luna august curent, un grup de experţi din Forţele Armate ale Austriei, membri ai unui grup multinaţional de instruire (Multinational Training Team – MTT), din care fac parte şi specialişti din Suedia, Germania
şi Canada, s-au aflat într-o vizită de lucru în Armata Naţională, unde au
efectuat planificarea şi pregătirea pentru instruirea practică a militarilor
moldoveni în cadrul Cursului „Managementul stocurilor de armament şi
muniţii”, care urmează să se desfăşoare în septembrie 2014.
Potrivit şefului Serviciului armament
şi muniţii al Secţiei armament şi tehnică
militară J4 Direcţiei Logistice, maiorul
Oleg Pulbere, beneficiarii cursului sînt
25 de militari ai Armatei Naţionale şi reprezentanţi ai Ministerului de Interne şi
cel al Justiţiei, precum şi ai Serviciului de
Informaţii şi Securitate.
„Cursul, care a demarat în primăvara anului curent cu faza teoretică, are
ca scop instruirea specialiştilor Armatei
Naţionale, dar şi a colegilor acestora din
alte instituţii guvernamentale, în domeniul managementului muniţiilor”, a
menţionat maiorul Pulbere.
Cursul cuprinde trei module şi se
va desfăşura, după aşa-numita Metodă
„3M”, elaborată de partea austriacă şi
testată cu succes în Bosnia şi Herţegovina, iar în prezent şi în Republica Moldova. În acest an, a început primul nivel
al cursului, alte două urmînd să se desfăşoare pînă în 2017.
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„Primul nivel al cursului presupune moderarea, unde noi sîntem cei care
conducem lecţiile. Urmează mentoringul, care deja implică şi specialiştii
din Republica Moldova, fiind asistaţi

Oastea Moldovei

de instructori străini. Nivelul final este
monitorizarea, în cadrul căreia trainingul e condus de militarii moldoveni,
sub supravegherea noastră, iar ulterior
analizăm greşelile pentru înlăturarea

neajunsurilor”, afirmă Werner Kernmaier, expert în domeniul muniţiilor şi
conducătorul Cursului „Managementul
stocurilor de armament şi muniţii”.
Potrivit acestuia, unul dintre cele
mai importante aspecte ale procesului
de planificare a fazei practice a cursului
este aprecierea stabilităţii chimice a pulberii din încărcăturile muniţiilor, care
vor fi folosite la instruire. Prin acţiunile
respective, experţii au identificat muniţiile care nu prezintă pericol sporit atît
pentru instructorii străini, cît şi pentru
militarii moldoveni şi pot fi folosite cu
siguranţă în procesul de instruire. „Pe
parcursul aflării noastre în Armata Naţională, timp de două săptămîni, am verificat starea chimică a muniţiilor pentru
a aprecia dacă acestea pot fi păstrate în
depozite şi nu prezintă pericol în timpul
manipulării”, a spus Werner Kernmaier.
Potrivit expertului, evaluarea chimică a muniţiilor se realizează cu ajutorul
unor instrumente, dispozitive şi substanţe aduse din Austria, de aceea procesul, de care această ţară este responsabilă în cadrul Grupului multinaţional
de instruire, presupune meticulozitate,
responsabilitate maximă şi, cu siguranţă, experienţă în domeniu. „Am realizat
testarea chimică a muniţiilor şi în alte
ţări, precum Bosnia şi Herţegovina, de
aceea nu este o noutate pentru noi. Totul porneşte de la o vizită la depozitul de
muniţii. Acolo, din diferite lăzi cu muniţii, extragem cîte o mostră de încărcătură. Mostrele le colectăm în eprubete.
Ulterior, mostrele se plasează pe un dispozitiv special, care conţine în interior
substanţe chimice speciale. La plasarea
încărcăturii pe dispozitiv, se produce o

reacţie chimică şi, respectiv, se afişează
gradul de uzură al încărcăturii”, a specificat Werner Kernmaier.
Totodată, sursa a adăugat că, în acest
context, pe parcursul anului 2015, Armata Naţională va primi echipament
necesar pentru efectuarea testărilor
chimice a încărcăturii muniţiilor. Acest
lucru va fi realizat doar după formarea
structurii responsabile de planificarea şi
executarea unor astfel de lucrări, precum
şi după pregătirea experţilor naţionali în
domeniu.
Pentru membrii echipei de experţi,
cît şi pentru misiunea OSCE din Republica Moldova, organizaţie care susţine
derularea cursului „Managementul stocurilor de armament şi muniţii”, siguranţa militarilor, dar şi a populaţiei din
apropierea depozitelor de muniţii este o
prioritate. „An de an, muniţiile păstrate în depozitele specializate devin mai
periculoase, anume din cauza încărcăturii, care cu timpul suferă un proces
de transformare chimică, devenind o
ameninţare pentru siguranţa celor care
le exploatează, dar şi pentru populaţia
civilă. Pentru noi, în calitate de experţi,
este important să ştim că muniţiile învechite din depozitele Armatei Naţionale,
care urmează a fi utilizate în cadrul fazei
practice a cursului respectiv, nu prezintă pericol”, declară colonelul austriac
Wolfgang Reitschmeid, şeful grupului
multinaţional de instruire, responsabil
de desfăşurarea cursului în domeniul
managementului stocurilor de armament şi muniţii în Armata Naţională.
Pe lîngă studierea muniţiilor la capitolul stabilitate şi siguranţă, în responsabilitatea experţilor austrieci, dar şi a
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colegilor acestora din cadrul grupului
multinaţional de instruire, intră şi pregătirea practică a celor 25 de beneficiari
ai cursului pentru depozitarea şi păstrarea eficientă a muniţiilor din Armata Naţională, astfel sporind securitatea
populaţiei civile din vecinătate, afirmă
colonelul Reitschmeid.
Potrivit celor doi experţi din Forţele Armate ale Austriei, decizia de a
desfăşura un astfel de curs în Republica
Moldova şi de a efectua testarea chimică
a muniţiilor din depozitele Armatei Naţionale a fost luată în cadrul şedinţelor
Grupului multinaţional privind armele de calibru mic (MSAG), din care fac
parte şi experţii MTT pentru îmbunătăţirea securităţii şi siguranţei stocurilor
de arme şi muniţii în ţările lumii. „Din
păcate, riscurile şi problemele generate
de muniţiile expirate, dar şi de depozitele în care sînt păstrate au crescut în ultimul timp. Explozii din cauza acestora au
fost înregistrate recent în China, Cipru şi
alte ţări. Astfel, s-a decis să se întreprindă măsuri pentru prevenirea unor astfel
de tragedii, în special în armatele ţărilor
în curs de dezvoltare, precum Republica
Moldova. Aceste iniţiative demonstrează că ţările dezvoltate ca Austria, Suedia,
Canada sau Germania sînt cointeresate
în asigurarea securităţii populaţiei din
regiunile vizate. Iar faptul că noi reuşim
să vă ajutăm în acest sens prin pregătirea
specialiştilor pentru depozitarea şi păstrarea eficientă a muniţiilor ne bucură
mult”, a menţionat Werner Kernmaier.
Cursul „Managementul stocurilor
de armament şi muniţii” face parte din
seria de proiecte implementate în baza
Memorandumului de înţelegere între
Ministerul Apărării şi OSCE cu privire la punerea în aplicare a Programului
complex în domeniul armelor de calibru
mic şi armament uşor şi al armamentului convenţional în Republica Moldova,
semnat la 28 octombrie 2010”.
Documentul prevede realizarea a
opt proiecte separate. Este vorba despre
construcţia unui depozit pentru stocurile de muniţii convenţionale, modernizarea depozitelor de stocare a muniţiilor
din Floreşti, Cahul, Bălţi şi Chişinău,
distrugerea diferitelor tipuri de bombe,
procurarea unui sistem mobil pentru verificarea stocurilor de muniţii, precum şi
organizarea unor cursuri de instruire în
domeniul managementului muniţiilor.
Căpitan Maria Aramă
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95

de medalii
ale sportivilor armatei

Clubul Sportiv Central al Armatei (CSCA)
reuneşte sub drapelul Armatei Naţionale sportivi
cu performanţe deosebite

Anul curent a fost unul de bun augur pentru reprezentanţii Clubului Sportiv Central al Armatei
(CSCA). Astfel, sportivii au reuşit să-şi înscrie în palmares mai multe succese, să ducă faima ţării şi pe
cea a Armatei Naţionale la competiţii de anvergură
naţionale şi internaţionale.

P

erformanţele sportive au fost apreciate în cadrul a 13 competiţii internaţionale şi 8 naţionale. Graţie abnegaţiei şi
măiestriei lor, numele CSCA a fost rostit
la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci,
Campionatul European de Haltere, Grand
Prix la Lupte Feminine, Campionatul European la Lupte, Turneul Internaţional
la Tir (aer comprimat), Campionatul
European la Tir (aer comprimat), Campionatul Mondial la Taekwon-do ITF,
Campionatul European la Sambo, Cupa
Mondială la Canoe Sprint, Campionatul
European la Caiac-canoe sprint etc.
În cadrul competiţiilor internaţionale, sportivii militari şi-au adjudecat
trei medalii de aur, patru de argint şi
trei de bronz. În topul medaliilor de
aur de la competiţiile internaţionale,
pe prima poziţie se situează locotenentul Nicolae Căpăţină care are la activ
două medalii de aur de la Campionatul Mondial la Taekwon-do ITF (or.
Roma, Italia), fiind urmat de plutonie24

rul Svetlana Saenko cu o medalie la Grand Prix la Lupte
Feminine (or. Paris, Franţa).
Cîte o medalie de argint au
adus CSCA locotenentul major Oleg Sîrghi (Campionatul
European la Haltere (seniori,
ediţia 2014), or. Tel-Aviv (Israel), locotenentul Nicolae Căpăţină (Campionatul Mondial
la Taekwon-do ITF, Roma, Italia), plutonierul Victor Ciobanu
(Campionatul European la Lupte
Greco-romane, or. Vaanta, Finlanda) şi sergentul inferior Serghei
Cechir (Campionatul Europei la Haltere (seniori, ediţia 2014), or. Tel-Aviv
(Israel). Două medalii de bronz a adus
în palmaresul clubului militar sergentul inferior Serghei Cechir (Campionatul Europei
la Haltere (seniori, ediţia 2014), or. Tel-Aviv,
Israel) şi o medalie plutonierul Svetlana Saenko
(Turneul Internaţional la Lupte Feminine, or. Dobrowa Gornicza, Polonia).
Oastea Moldovei

Conform colonelului Andrei Catlabuga, şeful Clubului Sportiv Central
al Armatei, un eveniment de o importanţă majoră a fost participarea militarilor CSCA la Jocurile Olimpice de iarnă
de la Soci. Chiar dacă rezultatele de la

Soci au fost mai modeste, conducerea
clubului are toată încrederea şi speranţa
că pe viitor sportivii se vor mobiliza şi
vor demonstra o prestaţie mai reuşită.
E de menţionat faptul că şi membrii
CSCA care nu au grade militare au ob-

13 medalii, dintre care trei de aur, două de argint şi opt de bronz. Printre cei care au purtat
cu mîndrie faima ţării, dar şi a clubului militar, ridicîndu-se pe primele poziţii ale clasamentului, au fost Ruxandra Trofin, Mihaela
Golban, Diana Midari, Cristi Dombrovschi,
Rustic Gîscă, Vasile Robu şi Maxim Tabaev.
Totodată, lotul Republicii Moldova, preponderent format din discipolii clubului,
s-a clasat de două ori pe prima poziţie
la compartimentul pe echipe şi au fost
menţionaţi cu Cupa comemorativă
„Cea mai bună echipă”.
Sporturile tehnice, conform
tradiţiei, au menţinut nivelul performanţelor în cadrul Turneului
Internaţional de radiosport (radiogoniometrie), printr-o evoluţie
deosebit de bună. Cei care s-au
ridicat pe podium au fost Alexei
Bucşa, Alexandru Vascan, Mihail
Biţa, Victor Cotov, Ştefan Corovai, Dumitru Planciuc, Gheorghe
Danuţa şi Iulia Fedorina. Unii
dintre aceştia au fost nominalizaţi
repetat la diferite compartimente.
Printre trofeele aduse se numără
trei medalii de aur, şase de argint
şi şase de bronz.
Alexei Bucşa a revenit cu medalie de argint şi de la Campionatul
European de Radiosport, iar Stanislav Coroli, Alexandru Vozian
– cu medalii de bronz. Tot Alexei
Bucşa a adus clubului său o medaAugust 2014

ţinut rezultate semnificative. O prestaţie de excepţie au avut aceştia în cadrul
Campionatului Mondial de Taekwondo ITF, desfăşurat în oraşul Roma,
Italia. Graţie pregătirii fizice şi muncii
depuse anterior, sportivii şi-au adjudecat

lie de aur la Cupa Europei la Radiosport,
iar Alexandru Vascan a obţinut la aceeaşi competiţie o medalie de argint şi
alta de bronz.
Sportivii juniori ai CSCA, de la începutul anului pînă în prezent, au evoluat
cu succes la competiţiile naţionale şi internaţionale. De la competiţiile internaţionale au revenit cu 37 de medalii, iar
de la cele naţionale cu 58. Din numărul
total al medaliilor, 37 sînt de aur, 30 de
argint și 28 de bronz.
Maior Sergiu LECA
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“

... Ce înseamnă Patrie?
Patrie înseamnă potecile
acelea pe care ai alergat
copil fiind, dimineţile cînd plecai cu tata la
cosit, sudoarea lui tata,
oboseala mamei şi pîinea
scoasă din cuptor. Astea
toate înseamnă Patrie ...”

Artistul emerit din Republica Moldova,
interpretul Iurie Sadovnic:

„Am cîntat în tranşeele
de la Varniţa şi Bender...”

- Cum a fost armata pentru interpretul Iurie Sadovnic şi dacă aţi
vrut să faceţi armata atunci cînd
v-a venit timpul?
- Vedeţi că atunci despre armată
lumea avea o idee fixă – băiatul care
nu pleca la armată, din orice motiv, nu
mai era privit cu ochi buni de sat şi mai
ales de fete. Nici dacă te întorceai de la
armată înainte de vreme, nu mai aveai
respectul cuvenit în sat. Să te duci la armată în anii aceia era o chestie de cinste,
dar să te întorci din armată în termenul
stabilit însemna acceptul oricărei fete
din sat de a se căsători cu tine. Eu, de
exemplu, puţin mai devreme de armată, trecusem concursul pentru un loc în
formaţia „Noroc”. Era în anul 1969. Din
26

60 de băieţi şi fete am trecut concursul
numai eu şi o fată. „Dar ce facem cu armata?”, m-a întrebat Mihai Dolgan, cel
care m-a ales să fac parte din „Noroc”.
Atunci faima formaţiei „Noroc” era prin
toată Uniunea Sovietică. Să faci parte
din această formaţie era ca şi cum ai nimeri în mituri.
- A fost grea alegerea?
- Atunci m-am întors acasă şi i-am
spus lui taică-meu ce opţiune am de făcut şi el a zis că mă ajută să mă eschivez
de la armată, dar că va trebui să îmi asum
riscul să nu mai fiu privit cumsecade de
fete. Aici am închis gura. M-am dus la
Mihai Dolgan şi i-am zis: „Îmi pare rău,
dar voi face parte din formaţie numai
după ce mă întorc de la armată”.
Oastea Moldovei

- Care au fost drumurile cătăniei?
- Soarta a făcut să mă mai întîlnesc
cu Mihai Dolgan în oraşul Nicolaev,
unde se dădeau foarte multe concerte.
Tot în Nicolaev a evoluat şi renumitul
ansamblu de dansuri „Joc”. Eu învăţam
în şcoala de sergenţi din oraş, de conducător-mecanic şi instructor pe tancuri.
Pe urmă s-a aflat că trebuia să fac parte
dintr-o formaţie şi pentru că mai cîntam
la chitară, am fost luat în orchestra militară a unităţii, care era una de jazz.
- Vi se permitea să ieşiţi din unitate ca să mergeţi la concerte?
- Eu aveam liber sîmbătă şi duminică,
pentru repetiţii, şi evident că găseam timp
liber să mă întîlnesc cu pămîntenii mei.

- Cum a fost viaţa de cătănie
pentru Iurie Sadovnic?
- Vreau să vă spun un lucru, unitatea
în care am îndeplinit eu serviciul militar
se numea „dikaya divizia”.
- De ce?
- Din cauza marşurilor forţate de 12
km, cu tot echipamentul militar pe tine.
Cînd urmai o asemenea distanţă chiar
şi un ac ţi se părea de vreo patru kilograme. Cu măştile antigaz pe faţă, alergam
kilometri întregi pe malurile rîului Bug.
Dacă nu rezistam, se făcea alinierea şi
ne ameninţau că ne trimit să luptăm cu
trupele de comando în Turcia. Ne închideau gurile imediat. De dimineaţă, mai
că din pat începeam să alergăm. Şi nu
mai vorbim despre exerciţii cu tancuri
în poligoane.
- Înseamnă că vă pare rău că aţi
făcut armata?
- Nu îmi pare rău. Eu şi pînă la armată am făcut sport, dar cazarma m-a
călit foarte bine fizic şi psihologic. Clar
că m-a ajutat. Da, a fost greu, se făceau

în armata sovietică şi multe lucruri anapoda, dar şi disciplină era.
- Credeţi că noţiunea de patriotism avea mai mare valoare pe
timpuri?
- Eu vreau să vă spun că noi de mici
eram crescuţi în ideea că Uniunea Sovietică este ţara noastră. Dar noi ştiam că
nu e aşa şi că sîntem români. Şi ei ştiau
care-i neamul nostru şi care-i neamul
lor. Pînă şi în armată mi se spunea „românul”.
- Aş vrea să ne povestiţi puţin
despre creaţia dumneavoastră şi
anume despre cîntecul patriotic.
Care melodii le consideraţi patriotice şi de ce?
- Eu consider că pînă şi melodia
„Mi-e dor de tine, mamă” este patriotică. Ce înseamnă Patrie? Patrie înseamnă potecile acelea pe care ai alergat copil
fiind, dimineţile cînd plecai cu tata la
cosit, sudoarea lui tata, oboseala mamei
şi pîinea scoasă din cuptor. Astea toate
înseamnă Patrie. De aceea, eu dacă şi
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am cîntece frumoase despre Patrie, zic
că sînt: „Noi pace vrem”, “În faţa pîinii”,
„Măicuţa”. Eu nu speculez cu noţiunea
de patriotism. Cîntecul „Lacrima mea”
este dedicat conflictului transnistrean.
Am cîntat de nenumărate ori în tranşeele de la Varniţa şi Bender, unde se dădeau luptele cele mai mari.
- Credeţi că la ora actuală, Republica Moldova mai are nevoie de
armată?
- Eu aş spune că tinerii noştri au nevoie de armată. Iar republica noastră cu
atît mai mult. Ştiţi vorba aceea: „Cine nu
are armata sa, hrăneşte armata altuia”.
- Vă rog să transmiteți un mesaj
pentru toţi cei care stau la straja ţării noastre.
- Le doresc tuturor celor care stau la
straja ţării noastre să aibă cît mai puţine clipe de nelinişte. Să nu aibă parte de
război. În rest, serviciul militar este un
lucru minunat pentru un bărbat.
Căpitan Denis Rotaru
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