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Programul de reducere a 
riscului de explozie la depo-
zitele de muniţii ale Armatei 

Naţionale, desfăşurat îm-
preună cu organizaţia non-

guvernamentală „Norwegian 
People’s Aid” (NPA), reprezin-

tă angajamentul instituţiei 
militare de a ridica 

nivelul de siguranţă 
şi securitate la locurile 

de păstrare a muniţiilor. 

Declaraţia aparţine locţiitorului 
şefului Marelui Stat Major pentru 
asigurarea resurselor, colonel An-
drei Şarban şi a fost făcută în cadrul 
unei vizite de documentare a jurna-
liştilor la baza de instruire Bulboaca, 
unde se desfăşoară proiectul-pilot 
de sortare, categorisire şi paletizare 
a muniţiilor cu termen de utilizare 
expirat.

Proiectul realizat în baza Memo-
randumului de înţelegere cu organi-
zaţia non-guvernamentală „Norwe-
gian people’s Aid” se va finaliza cu 
distrugerea unor stocuri de muniţii 
convenţionale, stabilite în mod pri-
oritar pentru nimicire la depozitele 
din Bulboaca. NPA a suportat chel-
tuielile pentru procurarea paletelor, 
a mijloacelor materiale pentru fixa-
re, precum şi cantitatea necesară de 
combustibil, costul cărora se esti-
mează la 30 mii dolari SUA.

Colonelul Şarban a specificat că 
proiectul-pilot va servi drept bază 
pentru un studiu referitor la asigu-
rarea şi respectarea condiţiilor şi 
normelor de păstrare internaţionale 
a muniţiilor în toate depozitele Ar-
matei Naţionale. Modul de păstrare 
prin metoda de paletizare este re-
glementat de către toate standardele 
internaţionale, cum ar fi ale OSCE, 
NATO, ONU şi altele.

Ministerul Apărării a semnat un 
memorandum cu NPA care preve-
de implementarea unui program de 
reducere a riscului de explozie la 
depozitele de muniţii ale Armatei 
Naţionale, precum şi continuarea 
colaborării în domeniul menţinerii 
şi ridicării nivelului de securitate şi 
siguranţă în locurile de păstrare a 
acestora.

Totodată, memorandumul pre-
vede colaborarea organizaţiei nor-
vegiene cu instituţia militară în 
domeniul ajustării/modificării in-
strucţiunilor şi normelor actuale ce 
reglementează modalitatea manage-
mentului armamentului şi muniţii-
lor din Armata Naţională la standar-
dele internaţionale.

ArmAtA NAţioNAlă distruge muNiţiile 
cu termeN de utilizAre expirAt
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Pentru onoare! 
             Pentru Patrie! 
                        Pentru tricolor!

Batalionul 22 de Menţinere a Păcii şi-a 
propus printr-o acţiune de binefacere 

ajutorarea celora pentru care sărbătorile 
nu mai prezintă un prilej de bucurie în 
familie, ci un alt motiv de îngrijorare din 
cauza neajunsurilor. Astfel, un grup de mi-
litari ai Batalionului 22 au mers la Şcoala-
internat specială din oraşul Hînceşti. Circa 
65 de copii cu deficienţe locomotorii au 
beneficiat de rechizite şcolare, haine, jucă-
rii şi multe dulciuri. 

Administraţia şcolii a mulţumit 
militarilor pentru grijă şi suport, pen-
tru cadourile acordate copiilor, adău-

gînd că efortul depus nu le va rămîne 
nerăsplătit.

Potrivit căpitanului Sorin Babără, şef 
interimar S1, Secţia personal, pentru a face 
cuiva viaţa mai frumoasă este nevoie doar 
de o inimă plină de bunăvoinţă, un suflet 
plin de iubire…”Mulţi dintre noi definesc 
acţiunile caritabile, puţini însă le săvîrşesc. 
Iar cel mai trist este că doar atunci cînd le 
săvîrşim ne dăm seama cît de norocoşi sîn-
tem că avem o viaţă normală”, a menţionat 
dumnealui.

Locotenent 
Natalia ANDRONACHI

diN iNimă peNtru copilAşi

Ministrul Apărării le-a mulţumit militarilor din 
Batalionului 22 pentru activitatea desfăşurată şi a 
înmînat cu acest prilej militarilor exemplari diplo-
me de onoare pentru disciplină ireproşabilă şi înde-
plinirea exemplară a obligaţiunilor de serviciu.

În cadrul ceremoniei festive, Vitalie Marinuţa 
a menţionat că militarii Batalionului 22 sînt pre-
gătiţi pentru a participa în misiuni de menţinere a 
păcii care beneficiază de legitimitate internaţională 
sub mandatul Consiliului de Securitate al ONU, 
precum şi în teatrele de operaţii sub egida Uniunii 
Europene.

„Sînteţi ofiţeri bine pregătiţi, profesionişti care 
vă cunoaşteţi bine meseria de pacificator”, a de-
clarat ministrul Apărării. „Succesele de care a dat 
dovadă Batalionul 22 pe parcursul acestor ani de-
monstrează atitudinea conştiincioasă, spiritul de 
iniţiativă şi profesionalismul fiecărui militar din 
această unitate”.

Comandantul Batalionului 22, locotenent-co-
lonelul Roman Ceban susţine că misiunea subuni-
tăţii este instruirea militarilor pentru participarea 
în operaţiuni de menţinere a păcii atît în ţară, cît şi 
peste hotare.

„Circa 50 la sută din militarii pe contract ai ba-
talionului au participat în misiuni sub egida ONU 
în Liberia, Coasta de Fildeş şi Sudan, iar o mare 
parte din militarii noştri îndeplinesc serviciul în 
Zona de Securitate a R. Moldova. Totodată, efecti-
vul participă cu succes la aplicaţii şi exerciţii inter-

naţionale, iar ultimul exerciţiu de acest gen a fost 
„Mission Rehearsal Exercise”, desfăşurat în luna 
februarie în Germania”, a accentuat locotenent-co-
lonel Roman Ceban.

Evenimentul dedicat aniversării a 13-a de la 
crearea Batalionului 22 de Menţinere a Păcii a cul-
minat cu un program inedit de exerciţii cu arme 
demonstrate de militarii Batalionului 22. La eveni-
ment au participat invitaţi de onoare, elevi şi stu-
denţi din municipiul Chişinău, dar şi părinţii osta-
şilor care îndeplinesc serviciul militar în termen.

Batalionul 22 de Menţinere a Păcii a fost fondat 
la 11 mai 1999.

BAtAlioNul 22 –
BilANţ de ActivitAte lA 13 ANi 

ministrul apărării vitalie marinuţa a 
participat la ceremonia dedicată ani-

versării a 13-a de la crearea batalionului 
22 de menţinere a păcii, desfăşurată în 
tabăra militar-permanentă 142 din secto-
rul telecentru al capitalei.

cscA-rapid 
în finală

Echipa de fotbal „CSCA-Rapid” Ghidi-
ghici s-a calificat senzaţional în finala Cupei 
Moldovei la fotbal.

Fotbaliştii militari au ajuns în finală după 
un meci foarte dificil cu favorita acestei com-
petiţii „Sheriff ” Tiraspol. „CSCA-Rapid” 
a încasat un gol în propria poartă chiar în 
debutul reprizei secunde, însă, datorită in-
sistenţei sale, ei au egalat scorul în minutul 
88 printr-o lovitură superbă a mijlocaşului 
Alexandru Paşcenco. Mai multe goluri nici 
în timpul regulamentar, nici în cele două re-
prize suplimentare n-au fost înscrise. Soarta 
meciului s-a decis în timpul executării lovi-
turilor de departajare, cînd eroul calificării a 
devenit portarul militarilor Vladimir Livşiţ, 
care a parat două lovituri de la 11 metri. 4-2 – 
scor final al acestui meci istoric pentru echi-
pa de fotbal a armatei.

În finală, rapidiştii se vor întîlni cu o altă 
„surpriză” a competiţiei – „Milsami-Ursidos” 
din Orhei, care la fel de senzaţional a trecut 
în semifinală de „Dacia” Chişinău cu scorul 
de 5-4. În premieră finala se va disputa pe 
stadionul din Orhei, la data de 27 mai.

„În calitate de viitori lideri în 
cadrul Guvernului SUA, este im-
portant să aveţi o înţelegere clară 
a proceselor democratice derulate 
în plan mondial. Din acest punct 
de vedere, am convingerea că în 
rezultatul vizitei în R. Moldova veţi 
obţine informaţii corecte despre 
toate aspectele vieţii social-politi-
ce din ţara noastră, dar şi rolul R. 

Moldova în contextul arhitecturii 
moderne de securitate prin prisma 
conflictelor îngheţate”, a accentuat 
ministrul Apărării.

Totodată, în timpul aflării la 
Ministerul Apărării, studenţii ame-
ricani au fost familiarizaţi cu aspec-
te concrete din activitatea Armatei 
Naţionale, cu accent pe prezent şi 
perspective. În acest sens, au fost 

prezentate rolul şi misiunile, etape-
le transformării, stadiul programe-
lor de modernizare şi principalele 
misiuni ale Armatei Naţionale.

De asemenea, au fost trecute în 
revistă principalele realizări obţinu-
te de Ministerul Apărării în reforma 
militară, iar conducerea Ministeru-
lui Apărării a subliniat că asistenţa 
continuă oferită Armatei Naţionale 
de SUA, prin diverse programe de 
asistenţă tehnică şi de instruire mi-
litară, a impulsionat reforma iniţia-
tă în sectorul de apărare.

Şeful Direcţiei politică de apă-
rare şi planificare a apărării, loco-
tenent-colonel Vladimir Ababii, a 
comunicat că pe agenda studen-
ţilor de la Colegiul Naţional de 
Război din SUA este prevăzută o 
vizită de familiarizare în Batalionul 
3 Infanterie Independent al Forţe-
lor de Menţinere a Păcii, dislocat în 
Coşniţa.

„Studenţii americani vor fi fa-
miliarizaţi cu mandatul operaţiunii 
de pacificare din Zona de Securi-
tate a R. Moldova, infrastructura 
subunităţii şi dotarea cu echipa-
ment şi tehnică militară. În acest 
context, comandamentul unităţii 
va prezenta un briefing informativ 
cu privire la misiunea Batalionului 
din Coşniţa şi specificul îndeplini-
rii serviciului militar la posturile 
de menţinere a păcii”, a specificat 
sursa citată.

studeNţii colegiului NAţioNAl de 
răzBoi viziteAză r. moldovA

ministrul apărării vitalie marinuţa a primit la sediul mi-
nisterului apărării un grup de studenţi ai colegiului 

naţional de război din sua, aflaţi în r. moldova într-o 
vizită de familiarizare.

ministrul apărării a salutat prezenţa studenţilor ameri-
cani în r. moldova şi s-a arătat convins că această vizită 
va aprofunda cunoştinţele lor în domeniul de apărare şi 
securitate din această regiune.



3 Oastea Moldovei16 mai 2012

Programul evenimentului a inclus 
competiţii sportive la individual şi pe 
echipe, învingătorii fiind premiaţi cu 
diplome şi premii băneşti. Recruţii au 
concurat la alergări pe distanţa de 100 
metri, ştafetă, tracţiuni la bara fixă, ridi-
carea halterei, tragerea otgonului şi alte 
probe sportive.

Totodată, oaspeţii prezenţi la sărbă-
toare au avut posibilitatea să asiste la un 
program care a inclus exerciţii de luptă 
corp la corp prezentate de militarii Bata-
lionului cu Destinaţie Specială „Fulger”, 
un program de mînuire a armamentului 
prezentat de soldaţii Gărzii de onoare, 
piese muzicale interpretate de orchestra 
Brigăzii „Ştefan cel Mare” şi alte acti-
vităţi.

Potrivit şefului Centrului gestionare 
resurse de mobilizare, colonelul Vitalie 
Beşleagă, activităţi de acest gen se des-
făşoară în diverse localităţi din ţară cu 
scopul de a promova serviciul militar, 
imaginea Armatei Naţionale în societa-
te, educaţia civică a tinerilor, precum şi 
pregătirea recruţilor pentru îndeplinirea 
serviciului militar în Forţele Armate ale 
Republicii Moldova.

,,Ziua recrutului este o zi specială şi 
importantă atît pentru oraşul Hînceşti, 
cît şi pentru Armata Naţională şi doar 
printr-o colaborare eficace, printr-un 
efort comun al comandanţilor unităţilor, 
al ofiţerilor Ministerului Apărării, Cen-
trului Militar Teritorial şi Consiliului 
raional, recruţii vor completa  rîndurile 
Forţelor Armate şi vor purta cu dem-
nitate uniforma militară”,  a menţionat 
vicepreşedintele raionului Hînceşti, 
Anatol Chetraru. Oficialul de la Hîn-
ceşti, care este şi  preşedintele  Comisiei 
de încorporare, a mai adăugat: ,,Arma-
ta Naţională a Republicii Moldova este 
una tînără, dar este un instrument foarte 
necesar pentru a ne păstra independenţa 
şi suveranitatea ţării”.

Potrivit doamnei Valentina Tonu, 
şefa Direcţiei generale de învăţămînt, 
or. Hînceşti, este vizibil interesul sporit 
al modului de participare şi antrenare în 
desfăşurarea zilei recrutului. ,,Participa-
rea la ziua recrutului a 12 licee din cele 
14 din raion, demonstrează încă o dată că 
viitorii ostaşi şi părinţii acestora  împreu-
nă cu cadrele didactice din raion au con-
ştientizat  rolul şi marea responsabilitate 

ce aparţine tinerei generaţii de a deveni 
un sprijin de nădejde pentru Republica 
Moldova”, a punctat doamna Tonu.

Doamna Elvira Nederiţă, mama vi-
itorului ostaş Gheorghe Nederiţă, a opi-
nat: ,,Pentru o mama, dacă feciorul  îşi 

îndeplineşte datoria faţă de popor, este 
o mare cinste”.

Unul dintre învingătorii la competi-
ţiile sportive şi anume, Alexandru Gar-
maşov, clasa a XII-a, Liceul Teoretic 
,,Mihai Eminescu”, a reiterat că a reuşit 
să se familiarizeze cu procedeele şi me-
todele  de luptă, armamentul din dotarea 
Armatei Naţionale, ceea ce i-a sporit in-
teresul şi dorinţa de a deveni student al 
Academiei Militare. Cîştigătorul a fost 
premiat pentru locul I la cursa de aler-
gări de 100 m.

La finalul evenimentului, coman-
dantul Centrului Militar Hînceşti, loco-
tenent-colonelul Pavel Lupu, a declarat 
că sarcina de încorporare stabilită pentru 
raionul Hînceşti în campania de primă-
vară este de peste 70 de tineri.

Totodată, sursa citată a specificat că 
din cei 300 de tineri care s-au prezentat 
la comisia medico-militară, majoritatea 
au fost apreciaţi apţi pentru îndeplinirea 
serviciului militar în termen, dar o bună 
parte au obţinut amînare pentru continu-
area studiilor.

Susţinerea asigurată de părinţi, dar 
şi de dascăli îi motivau pe curajoşii eroi 
ai acestei zile de la Hînceşti. Zîmbetul şi 
buna dispoziţie, dar mai ales cît de uniţi 
erau ei, nu puteau să te lase indiferent, 
înţelegînd cît de mult înseamnă pentru 
această ,,o altă” generaţie cîştigarea unui 
trofeu  - o mîndrie pentru satul natal, o 
cinste pentru părinţi şi un prim succes 
pentru ei, viitorii apărători ai Patriei.

Locotenent Mihaela Mîrza

la evenimentul organizat de centrul militar teritorial şi 
consiliul raional Hînceşti s-au adunat tinerii care ur-

mează să fie încorporaţi în Forţele armate în primăvara aces-
tui an, precum şi părinţi, elevi, veterani şi delegaţi ai primării-
lor din componenţa raionului. la festivitate, de asemenea, au 
fost prezenţi reprezentanţi din cadrul administraţiei raionului 
Hînceşti, precum şi alte autorităţi, care au venit cu mesaje de 
felicitare în adresa recruţilor.

BucuriA “Altei” geNerAţii
Peste 300 de recruţi au participat la sărbătoarea cu caracter militar-patriotic „Ziua Recrutului” la stadionul din oraşul Hînceşti

Deşi în cîmp manifestă maximă seriozitate şi 
exigenţă, acasă este o fire veselă, glumeaţă şi sări-
toare la nevoie. Ştie ce vrea de la viaţă. Obiectivele 
către care tinde maiorul Vitalie Gurulea, locţiitor 
comandant Batalionul Geniu, ţine să le înfăptuiască 
neapărat. Dumnealui trăieşte o adevărată poveste de 
viaţă alături de soţie şi cele două fiice. Are o soţie 
minunată cu care se mîndreşte. Datorează căsnicia 
de durată şi reuşită nu atît norocului, cît devotamen-
tului şi relaţiei de prietenie. Cele mai fericite cupluri 
sînt cele în care partenerii sînt buni prieteni, au inte-
rese comune, împărtăşesc aceleaşi valori.

Dacă de nenumărate ori în misiunile de men-
ţinere a păcii este nevoit să facă faţă unor situaţii 
deosebit de stresante, solicitante din punct de ve-
dere psihic, liniştea şi calmul le găseşte în pasiunea 
pentru apicultură. Îi plac albinuţele la nebunie. Al-
binele sînt hobby-ul lui, îndeletnicirea care îi oferă 
posibilitatea de a se abate de la stresul zilnic, de a 
beneficia de darul naturii şi de a trăi o viaţă lungă.

Cea mai bună metodă e 
cea care mă ţine în viaţă
Rolul de a-l călăuzi pe autentica cale a destinu-

lui profesional i-a revenit unchiului său, colonelul  
Ion Gurulea, ex-şef al Secţiei asigurării genistice şi 
protecţiei chimice a trupelor. Anume el l-a îndrumat 
să facă pasul spre arta militară. Acumularea practi-

cii, deprinderea cunoştinţelor noi şi posibilitatea de 
a vedea o altă ţară sînt doar o parte din motivele 
ce-l determină să meargă în operaţiuni post-conflict 
de menţinere a păcii în Irak, care au durat 6 luni. Pe 
parcursul celor 180 de zile, împreună cu contingen-
tul de militari moldoveni, au depistat, identificat 
şi neutralizat 65505 de obiecte explozive. În baza 
declaraţiilor maiorului Gurulea, acolo a acumulat 
marea parte a experienţei sale. Totodată a avut po-
sibilitatea să implementeze teoria ce a fost stocată 
în memorie pe parcursul anilor. Dintr-un alt unghi 
al lucrurilor poţi spune că, ce e mai aiurea decît să 
vezi un genist încorsetat într-un echipament greu de 
30 de kilograme, plin de praf şi transpirat, privind 

fiecare civil ca pe un potenţial agresor, fiecare obuz 
ca un sfîrşit. Să umbli la peste 50 de grade prin 
cîmp deschis. Să numeri în gînd fiecare zi rămasă 
pînă la încheierea unei misiuni. Dar protagonistul 
nostru vede altfel starea lucrurilor. “Regula de aur 
pe care se bazează un genist este credinţa puternică 
în Dumnezeu, în forţele proprii şi, desigur, mizăm 
foarte mult pe noroc, care, după părerea mea, nu 
m-a părăsit niciodată”, a menţionat domnul ofiţer. 
Şi-apoi merge de fiecare dată cu inima împăcată la 
o deminare, fiindcă este încrezut că prin acţiunile 
sale profesioniste vor fi salvate multe vieţi ome-
neşti şi numai viaţa pe care o trăieşte pentru alţii 
este o viaţă ce merită să fie trăită. Din experienţa 

lui în teatrele de operaţii, de preferat este să nu te 
apropii de un proiectil. Dar, la fel de adevărat e că, 
uneori, nu există alternativă. Şi tocmai pentru că nu 
există reguli stricte, consideră că afirmaţia „cea mai 
bună metodă e cea care mă ţine în viaţă” rămîne cea 
mai optimă condiţie.

Totodată, genistul Vitalie Gurulea sfătuie so-
cietatea civilă să respecte cîteva reguli de bază la 
depistarea obiectelor explozive. Pentru securitate, 
persoana care a depistat un obiect suspect nu ar 
trebui să atingă obiectul în cauză şi mai ales să-l 
mute dintr-un loc în altul. În continuare e de dorit 
să marcheze locul  de depistare a obiectului explo-
ziv. Important este să nu arunce obiectul în foc şi să 
nu facă focul în apropierea obiectelor explozive. La 
fel de important este să anunţe poliţia şi structurile 
publice locale.

Conform Decretului Preşedintelui Republicii 
Moldova, pentru serviciu militar ireproşabil, parti-
cipare la operaţiuni internaţionale de menţinere a 
păcii şi bărbăţia manifestată la îndeplinirea datori-
ei ostăşeşti, în anul 2007 a fost decorat cu medalia 
“Meritul Militar”.

Nu regretă nimic din ceea ce a făcut în viaţă. 
Destinul este destin. Consideră că fiecare din noi ar 
vrea să dea timpul înapoi, cu scopul de a modifica 
un moment anume. În viaţă treci şi prin momente 
mai puţin plăcute, dar, totuşi, crede că e mai bine să 
fie aşa cum vrea Dumnezeu. “Dacă ne-am putea în-
toarce în timp, poate că n-ar fi aşa misterioasă viaţa. 
Ai putea modifica orice, nu?”, spune ofiţerul. Însă, 
dacă, totuşi, ar exista maşina timpului, ar face-o 
pentru a-şi retrăi viaţa.

Pregătirea temeinică, inteligenţa, inventivita-
tea, ingeniozitatea şi spiritul organizatoric au făcut 
ca în ofiţerul de geniu Vitalie Gurulea să modeleze 
personalitatea ce are mari responsabilităţi atît în ar-
mată, cît şi în viaţa de zi cu zi.

Locotenent 
Natalia aNDrONaCHI

Militarul la datorie

“viAţA pe cAre o trăim peNtru Alţii este 
o viAţă ce merită să fie trăită”

Genistului i se cer calităţi fizice ro-
buste, dezvoltate din punct de 

vedere senzorial, cu deprinderi profe-
sionale, cu un caracter ferm, dinamic, 
cu gîndire şi memorie dezvoltată, cu o 
disciplină severă, bazată mai ales pe 
simţul răspunderii în tot ceea ce face.

Misiunea în Irak. Vitalie GURULEA în dreapta imaginii
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- La 20 de ani de activitate aţi putea 
să ne punctaţi cîteva din perioadele 
de dezvoltare?
- Activez în această instituţie medica-

lă din 1992, cînd am revenit în ţară din 
forţele armate ale URSS. La 15 mai 1992 
fosta Policlinică militară a trecut sub ju-
risdicţia Republicii Moldova şi de atunci 
în fiecare  an sărbătorim aniversarea în 
această zi.

 O perioadă semnificativă a fost chiar 
la începuturi. Colectivul deja existent şi-a 
continuat activitatea, deoarece  o bună 
parte din medici şi asistente medicale au 
activat în fosta Policlinică militară a gar-
nizoanei Chişinău.

A urmat adaptarea  legislaţiei la  lim-
ba de stat. Au fost  traduse registrele şi alte 
documente semnificative. Au fost editate 
prin intermediul Ministerului Apărării 
broşuri medicale ce au fost repartizate în  
unităţile medicale militare pentru a facili-
ta  activitatea acestora.

Aparatajul medical era din perioada 
sovietică şi deja o bună parte din acesta 
era învechit, de aceea în primii ani  a fost 
depus efort pentru a fi renovat. În perioa-
da ’94-’95  a fost procurat aparataj medi-
cal pentru secţiile de stomatologie, de la-
borator, de diagnostică funcţională.

Au fost luate la evidenţă medicală toa-
te persoanele, în primul rînd, pensionarii 
Ministerului Apărării. S-a introdus meto-
dica de examinare a militarilor în termen,  
prin contract, membrii de familie ai aces-
tora pentru a putea fi depistate maladiile 
cronice. 

După anii ’95 ne-am străduit să nu 
rămînem în urmă faţă de alte instituţii 
medicale din Chişinău. Am studiat cu ce 
se ocupă alte policlinici referitor la pro-
blemele de examinare a pacienţilor, de 
profilaxie. 

- La moment care sînt principalele 
obiective de care se ghidează colecti-
vul de medici CCD? 
- Asigurăm suportul medical efecti-

vului Armatei Naţionale, inclusiv efecti-
vului contingentului din cadrul Forţelor 
de Menţinere a Păcii din Zona de Secu-
ritate  şi dezvoltăm capabilităţi proprii de 
asigurare medicală pentru a participa la 
misiuni  internaţionale. Deviza medicilor 
este: ,,Ceea ce poate fi examinat azi - azi 
să se examineze”. O sarcină deosebită pen-

tru noi este acordarea ajutorului metodic 
şi practic medicilor din unităţile militare 
din Chişinău, iar la necesitate, şi din alte 
garnizoane în ceea ce ţine de dispensari-
zare, de  evidenţa în dinamică a pacienţi-
lor cu maladii cronice din rîndul militari-
lor în termen, prin contract şi funcţionarii 
armatei. 

- Care sînt serviciile solicitate de că-
tre efectivul Armatei Naţionale?

- Cel mai des sînt solicitaţi medicii 
stomatologi, fiindcă o bună parte din  mi-
litarii în termen vin în armată cu proble-
me ale cavităţii bucale. 65%-70% din tine-
rii ostaşi necesită sanarea cavităţii bucale, 
tratare şi  protezare. 

Foarte mulţi pacienţi din aceeaşi ca-
tegorie au maladii cu care se adresează la 
medicul otorinolaringolog: sinusitele ca-
tarale, unele maladii cronice ale urechii. 

În perioada de dispensarizare, dacă 
au fost identificate careva probleme de 
sănătate, chiar în stare incipientă, iar mi-
litarii nu acuză dureri, noi le solicităm 
prezenţa pentru a fi trataţi. Ţin să men-
ţionez că fiecărui pacient înainte de a fi 
examinat, obligatoriu, i se fac investigaţii 
de laborator, analiza biochimică, electro-
cardiografia, fliurografia cutiei toracice 
şi sinusurilor paranazale pentru a avea o 
situaţie clară a stării sale de sănătate. 

 - Aţi putea să ne vorbiţi despre secţii-
le CCD, despre utilajul medical? 

- În CCD activează secţiile de terapie, 
chirurgie, stomatologie, diagnostic-labo-
rator, radioimagistică şi un şir de cabinete 
specializate: otolaringologic, oftalmologic, 
ginecologic, dermatologic, de endoscopie 
şi examenul ultrasonor ş.a. 

În  2009 au fost renovate 2 aparate în 
secţia stomatologie, în 2010 s-a procurat  o 
instalaţie stomatologică de tip german, un 
aparat pentru efectuarea peliculelor radio-

logice direct în cabinet şi aparataj medical 
special pentru implantarea dinţilor. 

În secţia laborator au fost achiziţio-
nate un analizator hematologic pentru a 
uşura munca lucrătorilor medicali medii 
la efectuarea analizelor de sînge şi un ana-
lizator biochimic, cu ajutorul căruia se fac 
toate investigaţiile biochimice de nivelul 
unui Centru Consultativ. 

În secţia radiologie a fost instalat în 
2010 un aparat de roentghen german do-
nat de Serviciul medical al Bundeswehr-
ului  şi aparataj de developare automată a 
peliculelor. 

Am mai procurat cîteva aparate pen-
tru secţiile de fizioterapie şi diagnostică 
funcţională.  Şi aş menţiona în special  2 
electrocardiografe şi un spirograf, care 
permite  depistarea unor maladii cronice 
ale plămînilor.

- Care  este situaţia cu completarea 
funcţiilor de medici?
- O bună parte din medici şi asisten-

te medicale activează în această instituţie 

mai bine de 20 de ani. Este vorba despre 
şeful Secţiei stomatologie, locotenent-
colonel în rezervă Iurie Tolcan, asistenta 
medicală superioară doamna Ana Cob-
zari, şefa Secţiei diagnostică funcţională, 
doamna Elvira Sajin, medicul neuropato-
log, doamna Nina Mihai, medicul otola-
ringolog, doamna Elena Bîstriţchi, şi alţi 
specialişti importanţi. Avem un post va-
cant de psihiatru şi unul de psiholog, dar, 
din păcate, tinerii medici nu sînt mulţu-
miţi de salariul propus. 

- La ce nivel este colaborarea dintre 
instituţia ce o conduceţi şi alte insti-
tuţii medicale din ţară?
- Colaborăm cu  colegii noştri din 

Spitalul Clinic Militar Central. Avem 
contracte cu Spitalul Clinic Republican, 
Institutul Oncologic, Centrul Republican 
de Diagnosticare, Dispensarul Dermato-
venerologic Republican, Centrul medical 
privat Medexpert şi cu alte instituţii de 
profil din Chişinău.

- În afară de militari, cine mai be-
neficiază de asistenţă medicală la 
CCD?
- Prioritari sînt militarii prin con-

tract, militarii în termen, pensionarii Mi-
nisterului Apărării şi membrii familiilor 
lor. Funcţionarilor Ministerului Apărării 
acordăm servicii consultative, deoarece 

aceştia se află la evidenţa medicilor de 
familie din sectorul unde locuiesc. Mai 
acordăm asistenţă medicală  studenţilor 
care fac catedrele militare din cadrul uni-
versităţilor şi  acordăm servicii medicale 
contra plată. 

- Este vreun avantaj pentru CCD în  
acordarea asistenţei medicale  şi al-
tor  categorii de persoane?
- Acordarea asistenţei medicale civili-

lor contra plată ne permite să acumulăm 
surse financiare suplimentare. Datorită 
acestora putem procura aparataj medi-
cal, instrumente medicale, medicamente, 
preparate medicale parafarmaceutice, ne 
facilitează  întreţinerea edificiului CCD şi 
efectuarea unor  reparaţii curente şi cos-
metice. 

- Noi vă mulţumim mult pentru in-
terviul acordat, vă urăm succese, să-
nătate şi ne bucură foarte mult cînd 
auzim doar lucruri frumoase despre 
Centrul Consultativ Diagnostic. La 
mulţi ani!
- Vă mulţumesc pentru felicitare şi 

pentru că aţi găsit timp să ne vizitaţi, să 
vedeţi cu ce ne ocupăm, şi să ne ascultaţi 
năzuinţele.

Interviu realizat 
de locotenent Mihaela MÎRzA

JuBileul străJerilor săNătăţii
Interviu susţinut cu colonelul (r) Ion Targon, şeful Centrului Consultativ - Diagnostic (CCD) 

cu ocazia aniversării a 20-a a instituţiei medicale

Pulsul armatei

Noutăţi din unităţi

Unitatea militară din Bălţi a fost im-
plicată în campania de înrolare a 

tinerilor ostaşi în rîndurile Armatei Na-
ţionale. Circa 230 de băieţi au mers să-
şi dezvolte spiritul patriotic şi civic faţă 
de patrie. Totodată, a demarat cursul de 
instruire iniţială a soldaţilor. Prima ju-
mătate din perioada de instruire are loc 
în unităţile militare din Bălţi şi Cahul, 
unde soldaţii studiază pregătirea tactică, 
instrucţia de front, regulamentele mili-
tare, pregătirea fizică şi alte discipline. 
Celelalte ore se desfăşoară la centrele de 
instrucţie ale brigăzilor, unde se execută 
partea practică, în care este încadrat şi 
un curs de supravieţuire.

De asemenea, la iniţiativa auto-
rităţilor locale, militarii Brigăzii I au 
participat la activităţi de comemorare 
a victimelor catastrofei de la Cernobîl, 
Ucraina. Manifestaţiile au inclus depu-
neri de flori pentru prietenii şi apropia-
ţii, ce şi-au pierdut viaţa în urma parti-
cipării la lichidarea consecinţelor celei 
mai mari explozii nucleare din Europa. 
“Efectele negative ale accidentului nu-
clear încă mai sînt resimţite şi astăzi, de 
aceea trebuie să fim solidari şi cît mai 
aproape de oameni”, a subliniat locote-
nent-colonelul Valeriu Chilaru, coman-
dantul Brigăzii “Moldova”.

Haina militară a fost îmbrăcată şi la 
Cahul de către tineri din toate loca-

lităţile ţării. 268 de băieţi au schimbat o 
nouă filă a vieţii lor, păşind poarta şcolii 
în care se deprinde bărbăţia, curajul şi 
puterea de a învinge greutăţile. La 18 
mai ei urmează să depună jurămîntul de 
credinţă patriei şi poporului Republicii 
Moldova.

La 9 mai, 50 de militari ai Brigăzii 
„Dacia” au pregătit un show teatralizat, 
îmbinînd abilităţile practice cu tehnicile 
specifice de execuţie. Spectacolul de ex-
cepţie a debutat cu prezentarea tehnicii 
blindate, ca mai apoi să continue cu o 

exemplară paradă militară.  Programul 
evenimentului a inclus demonstraţii de 
luptă corp la corp, precum şi de mînuire 
a armamentului. Pe final, lumea prezen-
tă la activitate a fost invitată să serveas-
că un terci ostăşesc pregătit la o bucă-
tărie de campanie în cele mai frumoase 
tradiţii militare.

La etapa raională a Festivalului re-
publican cu genericul „Cîntecele cre-
dinţei, speranţei şi iubirii – Victoria 67”, 
ediţia a XV-a, reprezentanţii Brigăzii 
„Dacia” s-au clasat pe locul I, depăşind 
concurenţii civili. Ţin să subliniez că, 
anul trecut, un militar din Brigada „Da-
cia” a obţinut locul III la nivel naţional. 
Concursul a culminat cu un Concert de 
gală, desfăşurat la 5 mai în incinta Tea-
trului de Operă şi Balet.

În contextul evenimentelor dedicate 
catastrofei de la Centrala atomică 

de la Cernobîl, în Brigada ”Ştefan cel 
Mare” a fost organizată o şedinţă la care 
invitat de onoare a fost colonelul în re-
zervă Andrei Vicolaş. În calitate de vi-
cepreşedinte al Asociaţiei Republicane 
“Cernobîl” şi participant la lichidarea 
consecinţelor dezastrului din 1986, An-
drei Vicolaş a prezentat un film docu-
mentar care exprimă adevărul despre 
ce s-a întîmplat, de fapt, cu 26 de ani 
în urmă. Alte cîteva volume de cărţi ce 
reflectă cauzele şi consecinţele celei mai 
mari deflagraţii din Europa au fost dona-
te bibliotecii Brigăzii “Ştefan cel Mare”.

 Ziua Tricolorului a fost prilej de 
sărbătoare pentru efectivul militar din 
Brigada II. La 27 aprilie pe platoul uni-
tăţii s-a desfăşurat ceremonia de oma-
giere a drapelului, unde fiecare dintre 
militarii unităţii i-a adus onorul. De ase-
menea drapelul a fost sfinţit de către un 
sobor de preoţi. Semnificaţia şi istoricul 
drapelului naţional au fost prezentate în 
comunicarea maiorului Andrei Alexan-
drov, şef Secţia personal.

Locotenent Natalia aNDrONaCHI

Onor eroilor

Debut ostăşesc

Adevărul peste ani
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- Cu ce performanţe a intrat Centrul 
de pregătire a specialiştilor pentru 
Armata Naţională în cel de-al 20-
lea an de activitate? 
- Cea mai mare performanţă a in-

stituţiei este  reprezentată de potenţialul 
uman de cea mai înaltă calitate. Vor-
bim despre personalul care rămîne fidel 
întreprinderii de zeci de ani, aducînd 
succesul instituţiei şi imaginea în soci-
etate. Un alt aspect important este baza 
material-didactică preluată de la vechiul 
DOSSAF şi ajustată la cerinţele contem-
porane. Datorită acesteia, noi avem un 
nume pe piaţa economică a ţării. Aici 
menţionez renovarea  parcului auto şi 
dotarea cu maşini performante pentru 
exploatare şi studiu, dar şi renovarea 
laboratoarelor de pregătire, a terenuri-
lor utilizate în instruire. Toate acestea 
ne permit să performăm în pregătirea 
conducătorului auto şi să menţinem un 
segment larg al pieţiei în acest domeniu, 
în pofida concurenţei acerbe care există 
astăzi.  În ţară există peste 200 de şcoli 
de şoferie, iar nouă ne revin 40-50% din 
pregătirea conducătorilor auto. 

- Aţi vorbit  despre DOSSAF. Care 
este diferenţa de preocupări dintre 
Centrul de pregătire a Specialiştilor 
pentru Armata Naţională şi fosta 
structură?
- Diferenţa majoră constă în lărgirea 

spectrului de specialităţi şi publicul spre 
care sînt orientate.  Pe atunci obţineau 
o specialitate doar  tinerii care se pre-
găteau pentru îndeplinirea serviciului 
militar, atît ca conducători auto, cît şi în 
domeniul tehnic şi sportiv. Centrul de 
pregătire a specialiştilor pentru Armata 
Naţională a păstrat numărul de tineri 
care trebuie pregătiţi pentru serviciul 
militar (300-350 de tineri anual), dar 
activăm şi pentru economia naţională. 
Pregătim conducători auto şi alţi speci-
alişti pentru ţară. 

- Care este spectrul de specialităţi 
oferite ?

- În mare parte,  pregătim conducă-

tori auto, dar mai avem licenţiate spe-
cialităţile: contabil-operator, operator 
calculator, lăcătuşi auto, cîteva speciali-
tăţi în domeniul construcţiei şi pentru 
Armata Naţională pregătim bucătari.

- pentru Armata Naţională instruiţi 
doar conducători auto şi bucătari?
- Avem legalizate documente care 

permit, în cadrul instituţiei noastre să 
activeze centre de instruire a rezervei 
Forţelor Armate. Anul curent vom iniţia 
programul respectiv pentru a avea posi-
bilitatea să lucrăm cu rezerviştii şi cu ti-
nerii care trebuie să posede o specialitate 
militară pentru a primi livretul militar 
cu specialitate. 

- Cîte filiale aveţi în prezent şi care 
sînt cele mai solicitate?
- Dispunem de 29 de filiale, iar cele 

mai solicitate sînt Lipcani, Rîşcani, Glo-
deni, Donduşeni, Sîngerei, Criuleni, 
Hînceşti, Anenii Noi, Vulcăneşti. Acestea 
menţin întîietatea ani de-a rîndul, fiecare 
dintre ele pregătind mii de cursanţi. 

- În ultimul timp se vorbeşte tot mai 
des despre pregătirea de proastă ca-
litate  a conducătorilor auto, care 
duce la sute de accidente pe străzile 
ţării. Dumneavoastră cum vă expu-
neţi la acest subiect? 
- Este o realitate de care nu poţi să 

fugi. Într-adevăr, aceasta este o proble-
mă generală a şcolilor de conducători 
auto din ţară. Dar, în mare parte, vina 
este a fiecărei persoane în parte, deoare-
ce şoferii sînt cei care trebuie să fie coin-
teresaţi în a studia bine. Noi îi instruim, 
îi obligăm să semneze documente,   le 
verificăm cunoştinţele, dar ei trebuie să 
acorde atenţie sporită pregătirii practi-
ce. Pînă la urmă, noi nu sîntem o şcoală 
obligatorie, ci complementară. La fina-
lizarea cursului, fiecare cursant susţine 
un test intern. Examenul teoretic este 
susţinut din prima încercare doar de 65-
70 % din cursanţi,  dar combinat cu cel 
practic, de doar 45-50%. Motivul este că 
în cazul examenului practic există mai 
mulţi factori, precum şi cel uman. Nu 
este vorba despre calitatea studiilor, ci 
de capacitatea lor de a însuşi materialul. 
Programa de studiere este foarte simplă. 
Cele 700 de teste pe care eventual le poa-
te susţine un viitor şofer sînt foarte clare. 
În 7 minute poţi să răspunzi la cele 20 

sau 26 de întrebări, în dependenţă de ca-
tegoria de calificare. În afară de aceasta, 
nu toate accidentele sînt motivul pregă-
tirii proaste a conducătorilor auto. 

- pentru că aţi atins mai devreme 
subiectul dotării Centrului de pre-
gătire a Specialiştilor pentru Ar-
mata Naţională, ce ne puteţi spune 
despre baza tehnico-materială a in-
stituţiei pe care o conduceţi?
- Dispunem de peste 200 de autotu-

risme pentru categoria „B”. Avem circa 
400 de maşini pentru categoriile „C1”, 
„C”, „D”, „E”. Pentru categoria „D” avem 
27 de autobuze. Fiecare filială este dota-
tă cu motociclete pentru categoria „A”, 
„A1”. În contextul creării subcategori-
ilor, începem să completăm parcul cu 
microbuze pentru categoria „D1”. În ge-
neral, baza tehnică a întreprinderii noas-
tre corespunde pentru pregătirea tuturor 
categoriilor de calificare auto. Acum ne 
pregătim pentru noile cerinţe care vor fi 
aplicate în  2017- 2020. Acestea prevăd  
dotarea automobilelor  cu sisteme per-
formante  de frînare, staţionare etc. Sis-
temele respective nu există la CamAZ, 
Ural sau Zil. Am reuşit deja să procurăm 
cîteva automobile noi, de  producţie chi-
neză, dispunem de 140-150 de clase do-
tate pentru toate categoriile şi sîntem to-
tal pregătiţi pentru instruirea şoferilor. 

- Cunoaştem că anul precedent Cen-
trului de pregătire a Specialiştilor 
i-a revenit sarcina reparării tehni-
cii care a participat la paradă... 
- Ne-am ocupat cu pregătirea  tehni-

cii care a defilat în Piaţa Marii Adunări 
Naţionale în cadrul paradei militare. A 
fost o sarcină grea care trebuia să fie exe-
cutată în nici două luni. Datorită agen-
ţilor economici şi a angajaţilor noştri a 
fost posibilă îndeplinirea acesteia.  Au 
fost reparate peste 60 unităţi de tehnică. 

- În cadrul Centrului funcţionează 
şi un atelier de croitorie. Cu ce se 
ocupă acest atelier şi care este co-
manda pe care o primiţi?
- Am creat acest atelier pentru diver-

sitatea activităţilor întreprinderii. Am 
preluat fostele ateliere ale Armatei Na-
ţionale cu tot cu datorii, şi care erau pe 
cale să dea  faliment. Am creat unul în 
Chişinău şi altul în Bălţi. Aici coasem, în 
mare parte, uniforme militare, cele mo-

zaicate şi de paradă şi lenjeria de corp a 
militarilor. Chiar în prezent lucrăm la 
uniformele studenţilor militari.  

- Cîţiva ani în urmă aţi deschis şi un 
centru lingvistic de studiere a limbi-
lor engleză şi germană. Aţi reuşit să 
vă dezvoltaţi în acest sens?
- Centrul lingvistic funcţionează şi 

astăzi, doar că de cea mai mare popula-
ritate se bucură studierea limbii engleze. 
Nu am reuşit să formăm grupele pentru 
studierea limbilor germană şi franceză. 
Perioada de studiu este de nouă luni. Se 
organizează cursuri serale comerciale 
îndreptate la obţinerea unui beneficiu, 
care în esenţă este îndreptat tot spre Ar-
mata Naţională. 

- Oferiţi vreo facilitate militarilor 
pe contract care vor să studieze lim-
ba engleză pe cont propriu?
- Desigur. Pentru militarii şi colabo-

ratorii armatei, inclusiv pentru cei care 
vor să studieze conducerea auto, am fixat 
taxe speciale, mai mici cu  30 %. 

-  Cîţi absolvenţi aveţi anual la 
cursurile de conducători auto?
- În ultimii ani, de la 20000 la 22000. 

Planul de studiu pentru anul 2012 preve-
de 22000 de cursanţi. 

- Din această cifră, cîţi militari pre-
gătiţi?
- Pentru ambele perioade de recru-

tare, instruim  în jur de 350 de recruţi. 
Din această cifră, 30 de bucătari şi 60 de 
conducători pentru maşinile blindate, iar 
ceilalţi sînt pregătiţi ca conducători auto. 

- Care sînt categoriile cele mai soli-
citate?
- Cea mai solicitată este categoria 

„B”. Tinerii recruţi au de cîştigat pentru 
că nu se poate obţine categoria „C”, fără 
„B”. De aceea, îi pregătim pentru catego-
ria B şi C. Conform legii tînărul poate să 
obţină categoria „C” după 21 ani. Pentru 
Forţele Armate există o excepţie. 

- Am vorbit atîta despre cheltuieli. 
Se ştie că cheltuiţi anual o sumă 
mare de bani şi pe proiecte sociale. 
- Este bine să facem unele cheltuieli 

pentru viaţa socială, mai ales că există 
anumite structuri care necesită a fi susţi-
nute. Anual cheltuim bani pentru susţi-
nerea unor case de copii, organizaţii ale 
copiilor cu dizabilităţi, inclusiv copii ai 

militarilor.  Fiecare filială se implică în 
astfel de proiecte. Facem donaţii unor 
biserici, pentru organizarea diferitor 
concursuri care abordează tema circula-
ţiei rutiere, la fel, Spitalului Clinic Mili-
tar Central, Centrului mamei şi al copi-
lului etc. Nu rămînem indiferenţi faţă de 
problemele societăţii.

- pe final, vă invit să vorbim pe cea 
mai interesantă temă – proiecte, 
viitor. 
- Avem foarte multe idei pe care spe-

răm să le punem în practică în viitorul 
apropiat. Atunci cînd vorbim despre 
viitor, trebuie să gîndim strategic cum 
să rămînem în picioare atunci cînd una 
dintre afacerile noastre nu va funcţiona 
şi să căutăm modalităţi de a ne extinde.  
Ţara merge înainte, „spre Europa” şi noi 
trebuie să ne soluţionăm toate proble-
mele legate de dotarea tehnicii. Nu avem 
suficiente autobuze performante pentru 
categoria „D” . Pentru ca să le obţinem,  
trebuie să acumulăm finanţe. Tindem în 
viitor să ne diversificăm activitatea, tre-
buie să găsim surse suplimentare de ob-
ţinere a veniturilor. În căutarea soluţiilor 
de afaceri sînt implicate toate filialele. În 
oraşul  Străşeni, acolo unde avem filia-
lă, am deschis o cantină. Încasările de la 
cantină şi cele de la şcoala auto în scurt 
timp s-au echivalat.  Dacă cade o afacere, 
ştim că cea de-a doua ne salvează. Solu-
ţii de acest gen căutăm în toate raioanele 
unde avem filiale. Avem multe proiecte. 
Acum ne ocupăm cu înregistrarea tutu-
ror edificiilor şi a terenurilor de care dis-
punem, pentru că acestea sînt comoara 
întreprinderii şi a armatei. Cred că în 
anul 2012-2013 vom finaliza cu înregis-
trarea terenurilor noastre, iar mai tîr-
ziu vom face acelaşi lucru cu terenurile 
unităţilor militare. Suport în acest sens 
este Serviciul de geodezie şi cartografie, 
în care am obţinut licenţă. Împreună cu 
Ministerul Apărării, putem să pornim 
cîteva proiecte de dezvoltare social-loca-
tivă în beneficiul militarilor Armatei Na-
ţionale. Acestea sînt doar cîteva aspecte 
din planurile fixate pentru anii viitori. 

- Vă urez succes şi mulţumesc pen-
tru acordarea interviului.

Locotenent major  
Inga MIHAILOVA

„cînd vorbim despre viitor 
trebuie să gîndim strategic”

Interviu cu colonelul (r) Ion PaNICI, şeful Centrului de Pregătire 
a Specialiştilor pentru Armata Naţională

În anul 1992 militarii 
batalionului au participat la 
la acţiunile militare din ca-
drul conflictului armat de pe 
Nistru. Nici pe timp paşnic 
transmisioniştii nu şi-au ui-
tat meseria. Anual militarii 
batalionului participă cu 
succes la diferite aplicaţii 
internaţionale, cum ar fi  
„Combined Endeavor”, fiind 
apreciaţi înalt pe plan orga-

nizatoric şi profesional.
Misiunile de bază pe care 

le îndeplineşte efectivul Ba-
talionului de Transmisiuni 
ţin de organizarea sisteme-
lor de transmisiuni pentru 
toate eşaloanele şi asigura-
rea interconectării în funcţi-
onarea acestora, organizarea 
şi desfăşurarea pregătirii 
permanente a specialiştilor 
de transmisiuni în vederea 

cunoaşterii şi îndeplinirii în 
orice condiţii a misiunilor 
de asigurare a legăturilor, de 
pază şi apărare a centrelor, 
staţiilor şi liniilor de trans-
misiuni.

Deşi la momentul ac-
tual în unitate activează un 
număr redus de militari, 
comparativ cu perioada 
1992-2006, comandantul 
batalionului, maior Iulian 
Strungă, susţine că aceştia 
reprezintă  elita unităţii, 
adevăraţi militari, profesio-
nişti, competenţi în dome-
niul transmisiunilor radio, 
radioreleu şi a mijloacelor 
moderne din dotare. „În ca-
drul Batalionului de Trans-
misiuni activează un colectiv 

bine instruit, gata să înde-
plinească cu succes în orice 
moment diferite misiuni şi 
sarcini de luptă formulate 
de către eşalonul superior”, a  
mai accentuat comandantul 
Iulian Strungă.

Pe parcursul anilor, în 
urma reformei militare, des-
făşurate în cadrul Armatei 
Naţionale, Batalionul de 
Transmisiuni a suportat o 
serie de transformări şi reor-
ganizări. În anul 2006 Regi-
mentul de Transmisiuni In-
dependent „Basarabia” a fost 
transformat în Batalionul de 
Transmisiuni.

Dmitrii VOSIMERIC

trANsmisioNiştii 
mArcheAză JuBileul

Batalionul de Transmisiuni al Armatei Naţio-
nale a marcat 20 de ani de la formare. Aces-

tei unităţi militare îi revine un rol special în cadrul 
armatei. Pe parcursul a două decenii, specialiştii 
Batalionului de Transmisiuni au executat un şir 
de misiuni importante. 
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În opinia lui Marian Lupu, preşedin-
tele Parlamentului Republicii Mol-

dova, 9 mai este o zi de unitate naţională, 
unitate spirituală, unitate de valori. Este o 
zi ce ne impune să gîndim şi să acţionăm 
la asigurarea păcii interetnice şi armoniei 
civice.

După 67 de ani de la cel mai sîngeros 
război, pe care l-a văzut vreodată ome-
nirea, se pare că s-a găsit un consens în 
privinţa veteranilor ce s-au aflat în diferi-
te părţi ale baricadei din perioada războ-
iului. În debutul festivităţii, veteranul de 
război al armatei române, Nistor Onu, a 
declarat că datorită restabilirii adevărului 
istoric, el şi camarazii săi au fost egalaţi 
în drepturi cu veteranii armatei sovietice. 
El a subliniat că Ziua de 9 mai reprezintă 
un moment important pentru cei care au 
adus pacea. Astfel, i-am putut admira pe 
cei menţionaţi mai sus în toată splendoa-
rea şi modestia lor, pe acelaşi segment al 
platformei de sărbătoare.

Urmaşii celor ce au dus lupte crîncene 
în anii ’40 ai secolului trecut, mari şi mici, 
părinţi şi copii au adus braţe de flori, urari 
de bine şi sănătate într-un loc memorabil 
şi glorios, care ne aminteşte de eroismul 
celor care au luptat şi şi-au dat viaţa în nu-
mele generaţiilor viitoare. Indiferent dacă 
le cunoaştem sau nu numele, fiecare din 
ei poartă un singur nume, acel de patriot 
şi apărător al plaiului natal, numele cărora 
sînt scrise cu litere de aur în istoria ţării.

Boris Diacenco, veteran al armatei 
sovietice, nu o să uite niciodată seara de 
8 mai a anului 1945, cînd statul major i-a 

anunţat că coaliţia hitleristă capitulează. 
Pur si simplu nu-i venea să creadă că răz-
boiul a luat sfîrşit, război care a luat viaţa 
a milioane de oameni, război care a lăsat 
milioane de orfani şi invalizi. Nu poate 
să exprime emoţiile şi starea de suflet pe 
care le-a trăit la auzul acelui mesaj. El şi 
acum se miră  şi admiră bărbăţia de care 
au dat dovadă camarazii săi pe cîmpul de 
luptă. Dumnealui a precizat ca, datorită 
muncii titanice a populaţiei, Republicii 
Moldova, a chişinăuienilor, oraşul şi ţara 
au fost restabilite şi modernizate, inclusiv 
Complexul Memorial „Eternitate”. Cel 
mai mult il doare faptul ca toţi s-au gîn-
dit că vor trăi în pace şi prietenie, odată 
cu finalizarea acelei deflagraţii mondiale, 
dar de-a lungul timpului conflictele au 
luat naştere între alte naţiuni de pe globul 
pămîntesc. Exemplu elocvent poate servi 
neînţelegerile dintre cele două maluri ale 
Nistrului.

Reprezentînd noua generaţie, o elevă 
din liceul “A. Puskin” a asigurat că tine-
rii din Republica Moldova nu numai că 
ţin minte, dar şi respectă trecutul nostru. 
Potrivit ei, strămoşii noştri ne-au lăsat un 
tezaur de valori şi virtuţi, în baza căror 
am fost şi sîntem educaţi. “Nu ne rămine 
decît să ne închinăm în faţa eroismului şi 
curajului lor. Sacrificiul lor ne îndeamnă 
să ne iubim patria, să o apărăm, să o ridi-
căm în slăvi, iar eroismul determină să ne 
mîndrim cu trecutul nostru. Să ne unim 
destinele în aceasta zi memorabilă, astfel 
încît pacea şi liniştea să domnească pe 
acest binecuvîntat pămînt”.

După mitingul solemn, unde s-au 
ţinut un şir de discursuri, sărbătoarea a 
continuat cu depuneri de flori la focul 
veşnic, stela eroilor moldoveni, monu-
mentul „Maica Îndurerată” aflate pe 
teritoriul Complexului memorial. De 
asemenea, în memoria ostaşilor căzuţi 
pe cîmpul de luptă s-a ţinut un minut de 
reculegere, iar soldaţii Armatei Naţionale 
au efectuat trei salve de foc.

Manifestările consacrate Zilei de 9 
mai au continuat în scuarul Teatrului de 
Operă şi Balet, unde Ministerul Apărării 
a organizat o expoziţie de maşini blindate 
şi armament de infanterie din dotarea Ar-
matei Naţionale. De asemenea, Orchestra 
Prezidenţială a evoluat cu un program de 
cîntece cu tematică militar-patriotică, iar 
bucătarii militari au pregătit cu această 
ocazie un terci ostăşesc pentru circa 400 
de persoane.

De menţionat că activităţi simila-
re dedicate Zilei Victoriei au avut loc şi 
la Complexul Memorial “Capul de pod 
Şerpeni”, la care a participat vicepremi-
erul Eugen Carpov şi autorităţile locale. 
Militarii Armatei Naţionale şi veteranii 
de război au depus flori la focul veşnic 
şi mormîntul soldatului necunoscut.  
Totodată, în garnizoanele militare Bălţi, 
Ungheni şi Cahul, militarii Armatei Naţi-
onale în comun cu administraţia publică 
locală au desfăşurat festivităţi consacrate 
aniversării a 67 de ani de la victoria asu-
pra fascismului la toate monumentele 
edificate în memoria ostaşilor.

memorie veşNică eroilor

Metal topit, foc, chin şi chiar durere,
Trecute-au fost cu mii de întrebări,
De ce se duc ostaşii în tăcere,
Loviţi în suflet de trecere spre zări.

Azi totul este clar, e linişte totală,
E pacea aşternută în întreaga ţară
Şi porumbeii zbor limpede spre zări,
Visînd din mers la noile chemări.

Eu nu doresc să uit durut trecutul,
Uitînd, vom face jalnice greşeli,
E greu trecutul, mai hain – prezentul, 
Doar viitorul ne va duce înspre zări.

Chiar fie foc, fie sfîrşitul lumii,
Cînd totul se va duce spre tăceri
Şi fiind praf de stele pe meteorul lunii,
Vom merge fără grabă spre veşnice 

chemări.

Da, ne gîndim la pace, la lumină,
Păşind uşor prin darnică grădină,
Ce Rai îl credem, dar îl numim Pămînt,
Cu sufletul spre viaţă, noi facem 

legămînt.

Iar dacă, totuşi, timpul va merge înspre zări
Şi toţi, durut, vor merge spre noile chemări,
Metal topit, nevoi şi chiar durere,
Vor duce-n lume ştirea că nu mai e tăcere!

Revelaţie?

9 mai ...  
dedicată memoriei bunelului meu Alexei Digore,

veteran în războiul II moldial

Sergiu DarII, Direcţia planificare resurse de apărare,
Marele Stat Major al Armatei Naţionale

Mergînd prin foc cu arma blestemată,
Privind cu ochii falnice văpăi,
Au dus ostaşii în suflet ţara înarmată,
Visînd din mers la noile chemări.

În Republica Moldova, 
ca şi în multe alte ţări, la 9 mai 
este marcată Ziua Victoriei şi 

comămorării eroilor căzuţi pen-
tru independenţa Patriei. Cu 

această ocazie, înalţi demnitari 
de stat, veterani de război, re-
prezentanţi ai Ministerului Apă-
rării şi oaspeţi de onoare şi-au 
dat întîlnire pe platoul Comple-

xului Memorial “Eternitate”.

Ignat Sandulescu sau moş Ihnaşca, 
cum îi spune lumea, este singurul ve-

teran care a mai rămas în satul Cruglic, 
şi, totodată, cel mai bătrîn om din sat. La 
doi împăraţi a slujit, la români şi la ruşi. 
Pentru prima dată frontul l-a mobilizat în 
armata română în august 1942, la graniţă 
cu Ungaria. Avea 24 de ani cînd a mers 
la război. Era proaspăt căsătorit. Îşi pu-
sese pirostriile în primăvara aceluiaşi an. 
Pînă în 1944, în ziua de Paşte, a luptat în 
armata română.

În 1944 Stalin a ordonat să-i “sloboa-
dă” pe toţi basarabenii care au luptat de 
partea armatei române. Soarta a făcut ca 
el să ajungă pe linia de front de pe Nistru. 
A dorit să-şi vadă satul, dar populaţia era 
evacuată, deoarece acolo veniseră nemţii. 
N-a fost să fie chiar aşa de îmbucurătoare 
vestea. După opt zile de la ordinul gene-
ralului rus, soarta i-a jucat din nou festa. 
A fost mobilizat să lupte în armata sovie-
tică. La începutul lunii martie a fost tri-
mis să lupte contra fasciştilor pe teritoriul 
Germaniei, în apropiere de oraşul Berlin. 
Pe teritoriul Germaniei a dus lupte crîn-
cene pînă la sfîrşitul celui de-al doilea 
război mondial.

În ziua de 8 mai au primit “pricazul” 
să înainteze spre Berlin. Straniu era că nu 

aveau cu cine să lupte. Nu avea de unde 
să ştie că cei din cealaltă parte a baricadei 
capitulaseră la ora aceea. 

În seara lui 8 spre 9 mai se auzeau 
strigăte de Ura-a-a şi în tabăra lor. Se sfîr-
şise războiul. Război pe care nimeni din 
noi nu şi l-ar fi dorit vreodată.

După încheierea celui mai devastator 
război din istoria omenirii, nu a revenit 
imediat acasă. A rămas pe acel teritoriu 
blestemat încă şapte luni. Şapte luni în 

care a participat la restabilirea ordinii în 
regiune. S-a întors acasă la cei dragi în 
ajunul Crăciunului. 

În esenţă, spune o vorbă înţeleaptă, 
războiul este un mijloc sălbatic de rezol-
vare a unor probleme de viaţă, un mijloc 
nedemn pentru o naţiune umană.

Şi totuşi viaţa lui a continuat după 
război. De-a lungul timpului a lucrat  în 
calitate de inginer cadastru. Oamenii îl 
definesc ca un bun şi brav gospodar. Pînă 
mai ieri îngrijea de plantele din grădină. 
Ajuns la vîrsta de 94 de ani, cînd vîrsta 
începe să capete valori eterne, priveşte al-
tfel lumea. Bătrîneţea este un dar de care, 
din păcate, nu foarte mulţi beneficiază. 
Pentru moş Ihnaşca, bătrîneţea este o 
ocazie de a primi şi a oferi în continuare 
ce ai mai bun în tine, de a continua, chiar 
undeva la marginea vieţii şi a societăţii 
să fii tu însuţi, conştient de valoarea ta ca 
om. Se mîndreşte că a crescut şi a educat 
trei flăcăi care, l-a rîndul lor, i-au dăruit 
nepoţei. Un lucru nu poate să înţeleagă, 
cum pot dormi nepoţii bunelului pînă la 
ora zece, cînd el la vîrsta lor era în picioa-
re şi cu sapa pe deal încă de la răsăritul 
soarelui.

moş ihNAşcA - soldAt lA doi 
împărAţi 

pagină pregătită de locotenent  Natalia ANDRONACHI
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Bombardament 
în ziua de Paşti ‘44
Războiul nu se uită nici cu ochii, nici cu urechi-

le, nici cu sufletul rupt de durere. Nici data de 23 
august a lui 1944 nu se uită, pentru că în data de 23 
august, visele elevului Ion Mahu, venit să studieze 
la Botoşani arta militară, s-au spulberat. Războiul 
venise foarte aproape de el, atît de aproape, încît îl 
putea auzi liber cu urechea.  „În acea vreme studiam 
arta militară (după absolvirea liceului la Chişinău) 
la Şcoala militară din Botoşani, din1943 pînă în 
1944. Iar atunci cînd luptele se dădeau de-a lungul 
Nistrului, am fost transferaţi de la Botoşani la Tur-
nul - Severin. Aici a avut loc primul bombardament 
american, în ziua de Paşti. Din cauza situaţiei de 
urgenţă, a doua zi, împreună cu alţi colegi, am fost 
încărcaţi în trenuri şi trimişi în judeţul Bihor, aproa-
pe de Ungaria. Atunci cînd s-a rupt frontul, parte din 
armatele ungureşti şi nemţeşti au năvălit în Transil-
vania.  Ne-au dat arme, cartuşe  şi am ţinut piept „fo-
cului”. Am luptat pe front pînă în noiembrie 1944, 
cînd ţara românească a fost eliberată”, zice bătrînul 
Mahu, cu ochii adînciţi în trecutul celui mai dra-
matic an din experienţa vieţii sale. „Pe urmă a fost 
ordinul statului major sovietic ca basarabenii care 
luptau în armata română să fie eliberaţi ca să se în-
toarcă acasă”, continuă să povestească dînsul. A fost 
o amăgeală. Pentru că după „trîmbiţarea” ordinului 
de eliberare a basarabenilor din armata română şi 
întoarcerea la baştină s-a început adevărata trage-
die a celor care au luptat pe frontul românesc pentru 
eliberare. „Au ieşit basarabenii din armata română, 
dar pe o parte din ei sovieticii i-au luat prizonieri. 
I-au încărcat în eşaloane şi i-au dus în gulagurile 
staliniste. Unii s-au întors acasă peste 10-12 ani, iar 
alţii au rămas să zacă acolo.  În acelaşi timp, o altă 
parte din basarabenii care au fost eliberaţi din arma-
ta română şi care s-au pornit acasă au fost trimişi 
direct pe frontul sovietic. Iar a treia parte din ei nu 
au fost prinşi imediat, dar de ce?  - pentru că atunci 
cînd s-a rupt frontul, ca ei să scape, lepădau hainele 
şi rămîneau în cămaşă şi izmene, mai luau o sapă şi 
o greblă în mîini şi în acest fel ajungeau acasă. Dar 
nu pentru multă vreme, pentru că erau prinşi pes-
te o săptămînă – două, apoi mobilizaţi şi trimişi pe 
front. Şi, vasăzică, de pe teritoriul Moldovei au fost 
mobilizaţi 400000 de bărbaţi, luaţi pe linia întîi a 
frontului, incluşi în armata sovietică, fără pregătire 
militară. Vă dau un exemplu, din raionul Străşeni, 
în armata sovietică  au fost mobilizaţi circa 6000 de 
bărbaţi, dintre care, după sfîrşitul războiului, s-au 
întors 2000 şi aceea în mare parte invalizi. Aceasta a 
fost situaţia Moldovei”, zice Ion Mahu oftînd. 

Am rămas să  lupt ... 
Dumnealui a studiat în şcoala militară pînă în 

23 august 1944, atunci cînd toţi elevii au intrat în 
război, la hotarul Transilvaniei, după ce regele Mi-
hai a ordonat armatei române să întoarcă armele 
împotriva nemţilor. „Nu am luptat mult, pentru că 
a fost ordin ca basarabenii să se elibereze, sub pre-
textul că ţara are nevoie de medici, învăţători şi aşa 
mai departe. În realitate, ei au ajuns pe altă linie de 
front. Eu nu am ieşit după ordinul acela. O parte ne-
am camuflat şi nu am vrut să ne întoarcem acasă. 
Am vrut să-mi respect jurămîntul depus. Am ţinut 
frontul pînă în luna noiembrie 1944, cînd România 
a fost eliberată. Cînd am ajuns la hotarele cu Unga-
ria şi trebuia să mergem spre apus, eu nu am vrut să 
mă duc mai departe. O mare parte din elevii  şcolii 
militare s-au dus pe la ambasadele Angliei şi SUA 
şi s-au angajat pe front. O altă parte s-au pornit spre 
case, dar eu am hotărît să rămîn în Bucureşti”. 

Am căzut şi eu în rîndul 
celor arestaţi, pentru că aveam 
indicat în document 
că sînt basarabean
Decis să rămînă în Bucureşti, plimbîndu-se  pe 

străzile oraşului în haine militare şi cu un docu-

ment care-i legitima naţionalitatea de basarabean, 
a fost prins de ofiţeri ai armatei sovietice care ve-
rificau actele, în paralel cu ofiţerii români. „Erau 
formate razii şi se verificau documentele. Cei care 
aveau documentele în regulă treceau, dar ceilalţi 
erau arestaţi. Am căzut şi eu în rîndul celor arestaţi, 
pentru că aveam indicat în document că sînt basa-
rabean. În ziua aceea pregăteau eşalonul de militari 
basarabeni care să fie trimişi acasă şi am nimerit în 
rîndul lor. Ne-au încărcat în vagoane şi am mers 
aşa cale lungă, pe ger. Ne-au dus la Ungheni. De 
acolo ne-au zis că ne duc  în Chişinău. Dar la Chi-
şinău ne-au arestat şi am stat închis vreme lungă, 
iarna”. Soarta de mai departe a „duşmanilor popo-
rului” , aşa cum îi numeau ruşii pe militarii care 
au luptat împotriva lor, era decisă de KGB-ul ru-
sesc. Între pereţii de sîrmă ghimpată şi toate armele 
îndreptate spre ei existau doar două alternative – 
frontul sau Siberia. „Pe mine m-au dat la Siberia, 
deşi am luptat cot la cot cu ruşii după  acel decret. 
Dar eu m-am rugat de cineva dintre ei ca să mă 
trimită pe front. Peste un timp, ne-au scos din lagăr 
pe cîţiva dintre noi  şi ne-au dus la comisariatul 
militar din Chişinău. Am înţeles atunci că ceva nu 
este în regulă. Dar înainte de aceasta, am reuşit să 
comunic prin cineva din lagăr cu ai mei de acasă 
şi să le spun că sînt bine. Soră-mea mi-a scris pe o 
hîrtie  că o parte din moldovenii care nu au vrut să 
se mobilizeze în armata sovietică au fost angajaţi 
la muncă, pentru că nu erau suficienţi bărbaţi care 
să lucreze. Şi îmi zicea că dacă am să pot evada din 

lagăr, o să-îmi pot găsi un loc de muncă în sat”.  La 
comisariatul militar i-au strîns într-un colţ  pe 41 
de militari şi li s-a ordonat să nu se urnească din  
loc, pentru că va veni o maşină după ei. „Ziceau că 
o să ne trimită pe front, dar suspectam că ruşii au 
hotărît să ne pedepsească altfel. Atunci am început 
a căuta o cale de evadare. Am ieşit din colţul acela 
şi m-am îndreptat de două ori spre uşa care dădea 
în clădirea comisariatului, pentru că pe acolo ar fi 
fost scăparea mea. Dar nu am găsit nici o posibili-
tate ca să intru şi de fiecare dată mă întorceam îna-
poi în ungherul care mă ducea la moarte”. Abia la 
a treia tentativă, a zărit un grup de militari şi civili 
care vroiau să intre în clădire şi atunci a făcut un 
pas larg care l-a încadrat în rîndul acestora. „Dar 
înăuntru mă aştepta altă surpriză – un KGB-ist care 
verifica documentele celor care intrau şi elibera al-
tele celor care ieşeau. Atunci mi s-a făcut frică”. 
Disperarea i-a zgîrîiat sufletul protagonistului nos-
tru. „Mă rugam să plece măcar pentru un minut, cît 
să pot ieşi din acea clădire”. Şi Dumnezeu i-a auzit 
rugăciunea. „Cînd am văzut că a plecat KGB-is-
tul două uşi mai departe, am sărit în primul rînd şi 
am trecut printre militarii cu armele, cărora le-am 
strigat în urmă: Do svidania, rebeata!, mulţumit că 
am reuşit să amăgesc moartea”. Pe atunci, tînărul 
Mahu nu ştia că jocul de-a păcălitul morţii abia în-
cepea.

Lunga cale spre casă sau
jocul de-a păcălitul morţii
 Odată văzîndu-se ieşit pe porţile comisariatu-

lui militar, putea să dea cu banul încotro s-o apuce. 
Era de Bobotează şi pe unde te duceai, era contro-
lul actelor. „Şi m-am pornit prin lume aşa. Întîi am 
mers pe calea ferată. Dar calea ferată era controlată. 
Apoi am văzut o urmă de sanie şi am pornit după 
ea. Nu aveam unde să merg,  era noapte, ger. Şi 
unde m-a dus urma? În satul Ghidighici. Am bătut 

la uşa unei case unde am văzut lumina aprinsă.  A 
ieşit o femeie. I-am spus cine sînt. Ea mi-a dat de 
mîncat. Am rugat-o să-mi dea voie să mă culc pe 
paie, în casă. Dar ea cînd a auzit că am luptat de 
partea  românilor, mi-a zis aşa: Bărbatul nu-i acasă, 
dar cînd a veni, atunci vedem”. Cînd acolo, după 
miezul nopţii, vine bărbatul cu un „nacealnic mi-
liţîi” din Străşeni. Acela cînd m-a văzut, m-a între-
bat cine sînt şi ce caut aici. Mi-a cerut documentele. 
I-am zis că vin din armata română şi mi-a strigat: 
Arestat! A scos trăgaciul de la pistol şi mi-a zis că 
trage fără avertizare, dacă încerc să fug. Apoi s-a 
aşezat la masă să mănînce. În seara aceea au fost 
arestaţi mulţi. M-am trezit spre dimineaţă şi am vă-
zut că femeia nu dormea. Eu i-am zis că vreau să 
merg afară, iar ea îmi zice să zăbovesc un pic. Apoi 
am văzut-o venind cu un colac şi o bucată de slă-
nină şi mi-a zis să fug”. Aceasta a fost a doua oară 
cînd a reuşit să păcălească moartea.  Dar  mai de-
parte unde să te duci? Dacă „necealnicul” se trezeş-
te, îl va găsi după urme, pentru că era zăpada pînă 
la genunchi. A decis tînărul Mahu să se pornească 
spre gara Ghidighici. „Pe la miezul zilei am ajuns 
la Călăraşi, acolo unde era lume peste lume. L-am 
rugat pe un om să mă aşez 10 minute pe scaun, căci 
tremuram tot şi el a zis că nu-mi dă voie. În vre-
mea asta aud pe cineva strigînd: „Mahu, Mahule!” 
Am tresărit. Mă gîndeam, cine mă caută. Dar mai 
era un Ion Mahu în gară în ziua aceea. Şi datorită 
acelui  Ion Mahu, originar din Pîrliţa, am putut să-
mi continui calea şi să ajung în satul Chişcăreni, 
unde m-am oprit la o bătrînă care tocmai îşi îngro-
pase ginerele şi doi nepoţi care s-au îmbolnăvit de 
tifos. Şi tot de la ea am aflat că satul era bîntuit de 
o haită de lupi, dar eu reuşisem să-l parcurg tot pe 
jos”. Şi tot aşa trei zile şi trei nopţi pînă la Sîngerei, 
iar de acolo, la gara de nord din Bălţi. „În gara de 
nord am reuşit să scap de o altă „proverkă” a do-
cumentelor, datorită unui coleg de liceu care lucra 
controlor la trenuri. Atunci am reuşit să păcălesc 
moartea şi a treia oară”.  Ajuns acasă, disperarea 
l-a cuprins pentru a mia oară cînd tatăl său, învăţă-
tor la şcoala din sat, l-a întîmpinat cu un tăios „La 
ce-ai venit?!”.”Uite aşa am ajuns eu acasă. Am stat 
ascuns cît am stat, dar trebuia să lucrez. Cînd am 
încercat să mă angajez la lucru , îmi ziceau „Nado 
ispraviti svoi grehi!”. Şi s-a dus mama de s-a rugat 
la primărie să-mi facă paşaport, ca mai departe să 
pornesc iar prin lume”.

Astăzi Ion Mahu este un nume renumit în ţara 
noastră. În anii ΄60 ai secolului trecut, dumnealui a 
propus, a fundamentat şi a implementat disciplina 
„Munca”, pusă la baza reformării procesului de in-
struire în şcolile medii de cultură generală. Profeso-
rul Ion Mahu este dascăl a 73 de doctori şi doctori 
habilitaţi, dintre care 7 academicieni, conferenţiari 
şi profesori universitari, 7 Cavaleri ai Premiului 
Naţional în ştiinţă şi tehnică. La onorabila vîrstă 
de 90 de ani, dumnealui conduce Asociaţia repu-
blicană a veteranilor de război ai armatei române, 
fondată în anul 2000, dar nu mai păstrează nici o 
poză  din 1944. 

Locotenent major 
Inga MIHaILOva

cAleA spre cAsă de pe froNtul  ‘44 

“Drumul spre casă, de pe frontul românesc, 
a fost cea mai dramatică experienţă de viaţă 

pe care am trăit-o ...”

Fragmente de mărturie istorică ale veteranului Ion MAHu, profesor universitar, 
cercetător în domeniul pedagogiei, membru titular al Academiei Pedagogice din Rusia 
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Catedra ştiinţe umanistice şi limbi străine:
Militare:

• lector superior (locotenent-colonel) – 1;
Civile:

• profesor universitar – 2;
• conferenţiar universitar – 3;
• lector superior universitar – 5;
• lector universitar – 4.

Discipline:
• securitate naţională;                                      
• securitate regională;
• filosofie;                                
• politologie;
• geopolitică şi geostrategie;                         
• economie politică;
• istoria culturii şi civilizaţiei;                        
• logica;
• istoria militară a Moldovei;                        
• drept administrativ;
• limba străină (engleză, franceză);                      
• sociologia organizaţiilor;
• drept internaţional umanitar;                       
• bazele managementului;
• managementul organizaţional;
• relaţii internaţionale cu aspect militar;
• managementul resurselor umane;
• leadership, comunicare şi etică profesională.

Catedra administraţie publică:
Civile:

• lector universitar – 1.
Discipline:

• ştiinţa administraţiei;  
• istoria administaţiei publice din R.M.

Catedra artă militară:
Militare:

• lector superior – 1 (locotenent-colonel):
• lector – 4 (maior): 2 – Armata Naţională; 1 – 

Serviciul Grăniceri;1 – Trupele de Carabinieri;
• lector – 1 (maior, specialist NBC);
• asistent – 2 (căpitan);

Civile:
• conferenţiar universitar – 1.

Discipline:
Specialitatea infanterie
• Fundamente ale ştiinţei militare.

• Elemente de artă militară.
• Servicii sprijin de luptă (NBC).
• Planificarea acţiunilor militare.
• Conducerea cu subunităţile pe timp de pace.
• Conducerea cu subunităţile în operaţii de 

menţinere pace.
• Operaţiuni multinaţionale.
• Comandă şi control. 
• Pregătirea informativă a cîmpului de luptă. 
• Operaţii în suportul păcii. 
• Asigurarea de luptă (geniu/NBC)

• Tactica armatelor străine. 
• Tactica generală.
• Operaţii întrunite. 
• Planificarea operaţiilor. 
• Istorie şi artă militară. 
• Fundamente ale ştiinţei militare şi cooperarea 

civil militară. 
Specialitatea carabinieri
• Pregătirea juridică
• Tactica trupelor carabinieri
Specialitatea grăniceri
• Tactica Organelor Controlului de Frontieră
• Disciplina serviciului grăniceri.
• Organizarea serviciului de control a frontierei.
• Activitatea administrativ-economică.
• Tratate şi acorduri în domeniul frontierei de stat.            
Statutul şi evidenţa persoanelor în RM

Catedra sisteme de armament:
Militare:

• locţiitor şef catedră – lector superior – 1 (lo-
cotenent- colonel);

• lector superior – 1 (locotenent- colonel);
• lector – 2 (maior);
• asistent – 3 (căpitan).

Discipline:
• Sisteme de armament de infanterie;
• Instrucţia tragerii.

Catedra comunicaţii şi informatică:
Civile:

• profesor universitar – 1;
• conferenţiar universitar – 1;
• lector superior universitar – 1;

• lector universitar – 2.
Discipline:

• Pregătirea tactică specială;
• Pregătirea de transmisiuni;
• Exploatarea tehnică a mijloacelor de transmi-

siuni;
• Tehnica militară de transmisiuni telefon, tele-

graf şi multiplex;
• Matematica aplicată;
• Fizica aplicată;
• Informatica aplicată;
• Bazele teoretice ale circuitelor electrice.

Catedra tehnică militară:
Militare:

• lector superior – 1 (locotenent-colonel).

Civile:
• conferenţiar universitar – 1;
• profesor universitar – 1;
• lector superior universitar – 4;
• lector universitar – 1.

Discipline:
• Exploatarea autovehiculelor;
• Bazele de construcţie a autovehiculelor;
• Conducerea auto;
•  Ecologia mediului ambiant şi securitatea ac-

tivităţii vitale;
• Siguranţa circulaţiei rutiere;
• Transportarea încărcăturilor şi a personalului;
• Managementul în transport auto;
• Materiale de exploatare;
• Asigurarea tehnică şi transporturile;

• Reparaţia autovehiculelor;
• Siguranţa constructivă a autovehiculelor;
• Procesele tehnologice şi normarea în trans-

portul auto;
• Diagnosticarea computerizată a autovehicu-

lelor;
• Construcţia, proiectarea şi exploatarea utila-

jului de diagnosticare.

Catedra artilerie:
Militare:

• lector superior (locotenent-colonel) – 1;

Civile:
• lector universitar – 1.

Discipline:
• Tragerea şi conducerea focului de artilerie;
• Tactica specială.

Catedra pregătire fizică şi sport:
Militare:

• şef catedră - 1 (locotenent- colonel);
• asistent – 1 (căpitan);

Civile:
• lector superior universitar – 1.

Centrul lingvistic:
Militare:

• locţiitor şef centru-lector superior – 1 (loco-
tenent-colonel);

• asistent – 1 (căpitan).

Secţia management educaţional:
Militare:

• şef serviciu managementul calităţii secţia ma-
nagement educaţional – 1 (maior/funcţionar).

Batalionul de învăţămînt:
• locţiitor comandant batalionului de învăţă-

mînt – 1 (maior);
• comandant companie de învăţămînt – 1 (maior);
• comandant pluton de învăţămînt – 7 (căpitan) 

la specialităţile :
infanterie - 5 (căpitan); 
transmisiuni - 2 (căpitan).

Concursul de suplinire a posturilor didactice
se va desfăşura în perioada 2 mai – 6 iulie 2012.
Desfăşurarea concursului la catedre
va avea loc în perioada 15 iunie – 29 iunie 2012.

Adresa:
Academia Militară a Forţelor Armate  
„Alexandru cel Bun”,
MD-2023, mun. Chişinău, str. Haltei, 23.

Informaţii suplimentare
la tel. (022) 545-155, 252-085.
www. militaryacademy.pro.md

AcAdemiA militAră A forţelor ArmAte
anunţă concursul pentru suplinirea funcţiilor şi posturilor didactice vacante 

pentru anul universitar 2012 – 2013

Cele mai sincere felicitări colectivului Co-
menduirii militare a Armatei Naţionale 

care aniversează 20 de ani de la fondare. În res-
ponsabilitatea Comenduirii militare a Armatei 
Naţionale intră deţinerea în arest a militarilor 
sancţionaţi disciplinar, exercitarea controlului 
de respectare a ordinii publice şi respectarea 
ţinutei militare de către angajaţii Armatei Na-
ţionale, organizarea activităţilor militar-proto-
colare şi de stat.
La mulţi ani vă urăm! Succese şi realizări fru-

moase în plan personal şi profesional!

La mulţi ani maiorului Andrei TINCU, 
plutonierului major Vera RUSU, sergen-

tului Irina POCIUMBAN.  Credinţa şi iubirea 
să vă însoţească pretutindeni, iar împlinirea s-o 
întîlniţi la orişice pas. La mulţi ani fericiţi!

Cu respect,  
Centrul Comunicaţii şi Informatică.

Celebrarea a 20 de ani de activitate a Î.S. 
Centrul de Pregătire a Specialiştilor pen-

tru Armata Naţională îmi oferă deosebita 
plăcere să vă adresez cele mai sincere urări de 
bine şi sănătate. Au fost ani plini cu succese 
remarcabile şi realizări frumoase în domeniul 
pregătirii conducătorilor auto. Doresc să vă 
mulţumesc pentru eforturile depuse sîrguinţa 

şi spiritul de iniţiativă manifestat în realizarea 
sarcinilor de serviciu. 

Cu prilejul aniversării, vă doresc sănătate, 
fericire, prosperitate, căldură sufletească, success 
în activitatea pe care o desfăşurăm împreună şi 
frumoase realizări în continuare. 

Cu respect, Ion pANICI

Sincere felicitări cu ocazia zilei de naştere 
căpitanului Ala DIACONU.  Îţi dorim din 

adîncul sufletului să ai parte numai de împli-
niri, satisfacţii şi multă sănătate. Fie ca anii ce se 
scurg să treacă precum razele soarelui mîngîie o 
floare ce stă să înflorească. La mulţi ani!
Cu respect şi apreciere, Centrul mass-media 

militară şi Serviciul Relaţii publice.

La mulţi ani plutonierilor adjutanţi Ion 
RUSU, Vitalie CERNEI, plutonieru-

lui Irina ZAVALSKAIA, plutonierilor Elena 
CRUC, Lucia CERNEŢCHI, sergentului Ser-
ghei ŢURCAN. Vă urăm o zi de naştere plină 
de fericire, linişte şi momente de neuitat.

Cu respect,  
colectivul Brigăzii „Ştefan cel Mare”.

Felicitări locotenent-coloneilor Sergiu TI-
MERCAN, Gheorghe  ŢURCANU, maio-

rului Larisa TIŞCENCO, locotenentului major 
Viorel ZAPOROJAN, plutonierului Tatiana 

CARAPOSTOL. La mulţi ani în fericire, cu 
sufletul curat.

Cu respect, colectivul Academiei Militare.

Sincere felicitări plutonierului adjutant Ghe-
orghe ANGHELUŢĂ. Vă dorim să vă  bu-

curaţi de tot ce aveţi şi vă face fericit şi de tot ce 
vă lipseşte pentru a fi de două ori mai fericit!

Cu respect, colectivul  
Divizionului de Artilerie „prut”.

Sănătate, fericire şi numai împliniri frumoa-
se urăm locotenentului major Elena FOC-

ŞA,  plutonierilor adjutanţi Lilian CANALÎ, Ion 
HERŢA, Vitalie MUNTEANU, plutonierilor 
Eugenia VARVARIUC,  Ina MUNTEANU şi 
sergentului Alexei TAŞCĂ. De ziua dumnea-
voastră vă dorim ca cele mai frumoase vise pe 
care le aveţi să prindă viaţă!

Cu respect,  
colectivul Batalionului de Gardă.

La mulţi ani locotenent-coloneilor Oleg 
GUZUN, Alexandru DABIJA, pluto-

nierilor  Alexandra MERTIC, Larisa CEPRA-
GA, sergentului major  Irina COLEOGLO,  
sergenţilor Maria CUJBĂ, Dumitru MADJA-
ROV. Viaţă lungă, fericire, sănătate şi iubire!

Cu respect, colectivul Brigăzii „Dacia”.

O felicitare pentru tineZ

27 aprilie
Soldat Ion zaNet

El este mîndria ţării,
Mult stimatul meu drapel,
Ca o barcă-n largul mării,
El se zbate singurel.

Un drapel de luptă -avem
Şi de toate-l apărăm,
Dacă nu-l vom îngriji,
Patria  o vom răni.

Este  zi de sărbătoare
Pentru-ntreaga noastră  ţară,
Ziua ce o aşteptăm,
Drapelul să-l ridicăm.

Mult stimaţi părinţi şi fraţi,
De drapel să nu uitaţi,
De drapel, de neam şi ţară,
Nici de viaţa militară! 

Roşu, galben şi albastru,
Este al nostru tricolor,
Ca o pasăre măiastră
El e clătinat în zbor.


