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C

entrul întrunit de instruire Hohenfels a găzduit exerciţiul multinaţional “Combined
Resolve III”, unde alături de alte armate ale lumii, Armata Naţională a Republicii Moldova a
participat cu un contingent format din peste 100
de militari.
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Studenţii de la Academia Militară “Alexandru
cel Bun”, dar şi militari din Batalionul de Gardă
şi Batalionul cu Destinaţie Specială “Fulger”au
executat în comun cu subunităţile naţiunilor
partenere, misiuni de patrulare, escortare, pază,
sprijin, planificare şi evacuare medicală.
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T

ehnica militară a subunităţilor de artilerie
a fost inspectată în cadrul unei reviste de
front, desfăşurată la Centrul de instruire militară din Ungheni. Au fost verificate circa 40 de
unităţi de tehnică şi armament — sisteme de artilerie 2A-36, sisteme de lansare în salve 9P-140
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„Uragan”- precum şi maşini de conducere a focului de artilerie, dar şi alte mijloace de tracţiune, transportare şi încărcare.
Tehnica militară şi armamentul au fost verificate în contextul planului de instruire al Armatei Naţionale.
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Editorial

Subiectele care vizează armata au fost în acest
an solicitate şi distribuite cu mare interes,
publicul fiind „bombardat” mediatic cu surse care mai de care,
dar şi cu cifre, şi fapte, deseori şi departe de realitate

P

artea bună a lucrurilor este că militarii, ghidaţi cu profesionalism de conducerea Ministerului Apărării şi Armatei Naţionale, au activat
în asemenea mod, încît, inevitabil, subiectele
de domeniu au avut prioritate în multe cazuri.
Anul de instruire 2014 a fost, cu certitudine, cel
mai prolific în materie de instrucţie şi implicare,
de la 1992 încoace. Poligoanele armatei au trăit
un ritm de o intensitate deosebită, iar blindatele
au acoperit integral centrele de instruire.
Actualul contingent de militari în termen
este favorizat de o pregătire ca la carte. Imaginile
video şi foto ale reporterilor armatei au reuşit pe
deplin să transmită publicului emoţiile poligonului de la Cahul, Bălţi, Negreşti sau Bulboaca.
Tinerii militari, cu stagiu de patru-cinci luni, au
izbutit să tragă din tunuri, să lovească sigur din
aruncătoarele de grenade sau să conducă exemplar TAB-urile.
Apropo despre tehnica militară, tehnicienii
armatei au făcut minuni în timp record. Ceea ce
pînă mai ieri era imposibil, astăzi este foarte real.
Revistele de front din unităţile militare şi impli-

carea în manevrele de la poligoane au demonstrat faptul că trupele terestre au suportul tehnic
necesar conform regulamentelor militare.
Între timp, noi şi noi „detalii” despre armată
se strecoară în spaţiul mediatic al ţării noastre.
Se pare că mulţi au însuşit faptul că în actuala
configuraţie geopolitică subiectele armatei pot fi
speculate cu mult succes. S-a ajuns și la situația
absurdă în care armata este învinuită de faptul
că militarii sînt şcoliţi exemplar, iar tehnica militară pare a fi „mai în formă” ca niciodată. La ce
ne-ar trebui atîtea exerciţii tactice şi aplicaţii militare? Cu adevărat, la ce i-ar trebui tîmplarului
lemn şi utilaje specializate?
Peste puţin timp și anul de instruire 2014
va intra în istorie. Iar conducerea Ministerului
Apărării şi Armatei Naţionale poate raporta
scurt şi mai realist ca niciodată: militari instruiţi,
tehnică militară în funcţiune deplină, programe
de instruire însuşite! E un an ale cărui realizări
militarii speră să le aplice în continuare doar în
centrele de instruire.
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Locotenent-colonel Ion Vulpe,
redactor-șef
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Atenţie!

Sînt aşteptate „Uragane”!
N

u este o avertizare a meteorologilor,
ci o declaraţie multaşteptată a militarilor Armatei Naţionale. Mai multe
piese de tip 9P-140 numite şi „Uragan”,
din dotarea Divizionului de Artilerie
„Prut”, au fost restabilite şi sînt gata de a
fi testate în poligoanele ţării.
Anterior am menționat nu o singură dată succesele și realizările atît ale
artileriștilor, cît și ale întregului efectiv
al Armatei Naționale, obținute în procesul de restabilire a tehnicii militare. Erau
menţionate tunuri, obuziere, tehnică
blindată etc. Însă acum este vorba despre
o altă armă, care nu în zădar este considerată una dintre cele mai distrugătoare
din dotarea Armatei Naționale. Distanţa maximă de tragere a acestor sisteme
de artilerie este de 36 km. Fiecare piesă
conţine 16 tuburi cu rachete, iar capacitatea de nimicire a unei rachete este de
un hectar. Făcînd nişte calcule simple,
observăm că o astfel de maşină este în
stare să nimicească o arie de 16 ha, fără a
lăsa vreo şansă inamicului.
Cu toate că au nişte caracteristici
impunătoare, mai bine de 18 ani „Uraganele” Armatei Naţionale au păstrat
liniștea și au fost ferite de ochii lumii în
boxele unității militare. Ultima salvă din
sistemul 9P-140 a fost efectuată în anul
1996, în cadrul aplicațiilor tactice cu tra6

geri de luptă la poligonul de la Bulboaca.
De atunci tragerile din „Uragan” s-au
transformat treptat într-un mit, într-o
legendă, pe care militarii mai „bătrîni”
o povesteau tinerilor veniți în armată.
O bună parte a populației civile din țara
noastră, în general, a uitat de existența
acestei arme.
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În luna mai efectivul Divizionului de
Artilerie de la Ungheni a primit ordin să
înceapă lucrările de restabilire a tehnicii
din dotare, în special a tunurilor 2A36
„Ghiațint”. În scurt timp misiunea a fost
îndeplinită și deja în august artileriștii au
testat piesele restabilite în cadrul tragerilor de luptă la Centrul de instruire Bul-

boaca. După testarea pozitivă a tunurilor,
conducerea Ministerului Apărării și a Armatei Naționale a decis că a venit timpul pentru următorul pas – revenirea
pe poziții a sistemelor „Uragan”.
Una dintre problemele esenţiale, care punea în dificultate realizarea acestui proces, era lipsa pieselor de schimb pentru tehnica în
cauză. Dar, cu suportul conducerii
Ministerului Apărării şi Armatei
Naţionale, care a alocat sursele financiare necesare, s-a reuşit contractarea
unei companii civile, care a asigurat militarii cu piesele necesare.
Conform afirmaţiilor comandantului
Divizionului de Artilerie, locotenent-colonel Sergiu Răilean, tragerile de la Bulboaca din această vară i-au motivat pe
militarii unității sale să depună maxim
efort la restabilirea următoarei partide
de tehnică militară. „Noi am detaşat la
aceste trageri doar militari prin contract,
recent încorporaţi, pentru a pregăti specialişti tineri în domeniul respectiv. Ei
s-au întors în unitate plăcut uimiţi de
capacităţile tunurilor din care s-au efectuat tragerile. Toţi au revenit bucuroşi şi
mîndri că au fost parte la acele aplicaţii şi
asta i-a motivat să aplice toate puterile la
restabilirea celorlalte piese, care nu erau
în stare funcţională”, a menţionat locotenent-colonelul Sergiu Răilean.
Cînd am ajuns la Centrul de instruire a divizionului, unde era dislocată toată tehnica, aflată în proces de restabilire,
ne-am convins de cele spuse de către

comandant.
Practic tot efectivul
unităţii:
ofiţeri,
subofiţeri şi sergenţi, cot la cot
pregăteau tunurile, sistemele de artilerie, blindatele
şi maşinile militare
pentru „examenul”
practic. Conducătorii auto, cei care posedă mai multe abilităţi în
domeniu, erau antrenaţi în
reparaţia maşinilor. Alţi militari
pregăteau tehnica pentru vopsire: o
curăţeau, o spălau cu soluţii speciale...
Într-o boxă special amenajată pentru
vopsire, doi ofiţeri „îmbrăcau” maşinile
în „ţinuta” kaki. Nici doamnele în uniforme nu au ezitat să-şi aducă aportul
la succesul comun. Doamnele, pe care
am avut plăcerea să le urmărim vara,
în timp ce nimiceau cu uşurinţă ţintele
din aruncătoarele de mine la aplicaţiile precedente, făceau ultimele retuşuri
ale tehnicii proaspăt vopsite. Se observa un proces bine aranjat, asemenea
unui mecanism de ceasornic. „Nu este
o muncă uşoară, dar ne străduim să o
facem cît mai bine şi cît mai repede.
Uneori lucrăm sîmbăta şi duminica.
Uneori chiar şi noaptea. Totul depinde
de vremea de afară. Actualmente condiţiile meteo nu sînt cele mai favorabile, de aceea o bună parte din lucrări le
executăm în boxe”, a specificat comandantul divizionului. „Este greu, dar tot
efectivul lucrează cu o dispoziţie bună.
Pînă acum noi nu prea am avut posibiNoiembrie 2014

lităţi să ne ocupăm de meseria noastră
propriu-zisă, dar recent am început să
aplicăm în practică capacităţile. Asta ne
motivează şi ne dă putere”, a adăugat locotenent-colonelul Răilean.
Toţi militarii Divizionului de Artilerie au muncit zi şi noapte, fără a-şi
cruţa forţele, doar cu un singur gînd şi
cu o singură speranţă – să vadă cît mai
repede „Uraganele” în acţiune, făcînd
ravagii în poligoanele militare. „Sperăm că în noul an de instruire vom testa
piesele restabilite. Cu toţii aşteptăm acel
moment, cînd „zeul războiului” (artileria – n.r.) din nou îşi va demonstra forţa
în poligoanele ţării”, a concluzionat comandantul divizionului, locotenent-colonelul Sergiu Răilean.
Nouă ne rămîne doar să le urăm
succes artileriştilor noştri în realizarea
obiectivelor propuse şi să ne exprimăm
speranţa, că toate capabilităţile lor vor fi
demonstrate doar la centrele de instruire
şi doar în scopul pregătirii efectivului.
Locotenent Dmitrii VOSIMERIC
7

550

“

„Odată ce aţi depus jurămîntul militar, vă
asumaţi datoria să vă apăraţi Patria aşa
cum a făcut-o Ştefan cel Mare şi Sfînt!”
General de brigadă Igor Gorgan,
şeful Marelui Stat Major,
comandantul Armatei Naţionale

de JURĂMinte
pentru Ţară!

C

erul a fost mai nemilos ca niciodată, dar asta nu
a oprit mulţimea să se înghesuie în speranţa căşi vor zări fiul, nepotul sau iubitul defilînd mîndru
în formaţie.
Cinci sute cincizeci de ostaşi, absolvenţi ai cursului
de instruire militară iniţială, au depus, la 21 noiembrie,
jurămîntul militar, în cadrul unei ceremonii desfăşurate în tabăra militară 142 din Chişinău. La eveniment au
participat deputaţi, reprezentanţi ai conducerii Marelui
Stat Major al Armatei Naţionale, comandanţi de unităţi,
părinţi şi rude ale soldaţilor, care au venit şi de la sute
de km distanţă pentru a trăi împreună cu ei aceste clipe
unice în viaţă.
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P

rezent la ceremonie, şeful Marelui
Stat Major, comandantul Armatei
Naţionale, generalul de brigadă Igor Gorgan, i-a felicitat pe cei 550 de tineri ostaşi,
cu ocazia celui mai important moment
din viaţa militară. „Jurămîntul de credinţă Patriei dă start unei noi etape din
viaţa dumneavoastră, urmează 11 luni
de stagiu militar, care solicită capacităţi
fizice, psihice şi intelectuale. Vă îndemn

La

sfîrşitul primei luni în armată, băieţii spun că nu e chiar aşa de rău
la cătănie, după cum se zvoneşte în tîrg.
Pavel Chislenco din Dubăsarii Vechi a
trecut cursul de instruire militară iniţială
în Batalionul de Gardă. A mîncat terci ostăşesc, a însuşit regulamentele militare şi
a ţinut în mînă o armă adevărată. Potrivit
lui, impresiile sînt dintre cele mai pozitive.
„Merg acasă să mă văd cu rudele, să-mi revăd prietenii, iar începînd cu ziua de marţi,
mă găsiţi în Batalionul Geniu”, zîmbind, a
afirmat soldatul Chislenco.
După ce a îndurat frigul şi ploaia timp
de mai bine de o oră, Angela Conanenco
a avut puterea să ne spună cîteva cuvinte
despre cum a ajuns fiul ei să meargă în
armată. „La vîrsta maturităţii, într-un moment hotărîtor, l-am întrebat pe Veaceslav
ce vrea să facă: „Lucrezi sau?..”. La care el

să îndepliniţi cu cinste misiunile, să respectaţi disciplina militară şi să fiţi mîndri
de faptul că purtaţi uniforma militară”, a
spus comandantul Armatei Naţionale.
„Odată ce aţi depus jurămîntul militar,
vă asumaţi datoria să vă apăraţi Patria aşa
cum a făcut-o Ştefan cel Mare şi Sfînt!”, a
adăugat generalul Gorgan.
Vremea rea nu i-a speriat nici pe părinţii proaspeţilor ostaşi, care au aşteptat

în ploaie sfîrşitul evenimentului. Ion Iaţco
din Ocniţa a făcut armata încă pe vremea
sovietică. Acum a venit timpul lui Victor,
băiatul domnului Ion Iaţco, să vadă „cu ce
se mănîncă” aceasta. „Astăzi, mai mult ca
niciodată, avem nevoie de adevăraţi bărbaţi ai neamului şi ei, copiii noştri, jurînd
credinţă Patriei, dau dovadă de demnitate
şi patriotism faţă de ţară”, e convins domnul Iaţco.

mi-a răspuns: „Eu sînt bărbat în familie şi
aşa vreau să rămîn”. Băiatul meu a ajuns la
concluzia că trebuie să meargă în armată”, a povestit mîndră de decizia fiului său
doamna Angela.
Ion Chiperi a copilărit mai mult pe la
bunica Nina. Din spusele bunicuţei, este
un băiat modest, cuminte şi foarte bun. Se
poartă frumos cu toată lumea, ascultă de cei
vîrstnici, iar cînd veni vorba de armată, bunica aşa i-a zis: „Bunicul tău a făcut armată,
armată a făcut şi tatăl tău, aşa că vrei, nu vrei
o să mergi şi tu la armată şi o să te faci bărbat
în toată firea”. Tot bunica a fost cea care l-a
îndemnat să asculte de ofiţeri, pentru că ei îl
vor îndruma doar de bine. „M-am înghesuit
să-l văd în mulţime, dar nu l-am recunoscut. Toţi arătau la fel, îmi părea că toţi sînt
el... Dar l-am aşteptat să-l povăţuiesc încă o
dată”, ne-a mărturisit bunica lui Ion.

Potrivit şefului taberei militare 142,
locotenent-colonelul Adrian Balan, ostaşii, care au depus jurămîntul militar, au
fost încorporaţi în Armata Naţională în
luna octombrie curent şi au urmat un curs
de instruire iniţială cu o durată de patru
săptămîni.
Sursa citată a specificat că în perioada
respectivă soldaţii au studiat pregătirea
tactică, instrucţia de front, regulamentele
militare, pregătirea fizică şi alte discipline.
După ceremonie, ostaşii au plecat în
concediu pentru patru zile, ulterior urmînd să fie repartizaţi în unităţile Armatei
Naţionale, acolo unde vor fi în slujba Patriei.
Locotenent major
Natalia ANDRONACHI
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“

Noua tehnică militară le va permite
ostaşilor moldoveni să devină mai
mobili, dar şi mai protejaţi”
Nicolae Timofti
preşedintele Republicii Moldova,
Comandantul Suprem al Forţelor Armate

Soluţii americane
pentru pacificatorii moldoveni
Militarii noştri la volanul HMMWV-urilor americane

U

n lot de autovehicule au primit plăcuţe de înmatriculare cu numere
speciale ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova. Aceasta a avut loc după
ce Guvernul Statelor Unite ale Americii
a oferit Armatei Naţionale 43 de unităţi
de tehnică HMMWV (High Mobility
Multipurpose Wheeled Vehicle) şi 10
remorci. Unele exemplare sînt blindate,
dotate cu turele şi mitraliere. Cei care se
vor bucura de ele sînt militarii Batalionului 22 de Menţinere a Păcii din capitală. Donaţia a fost făcută la 12 noiembrie,
în cadrul unei ceremonii desfăşurate la
sediul Ministerului Apărării.
Primii care au testat şi apreciat maşinile militare au fost şeful statului şi
ministrul Apărării. Ministrul Valeriu
Troenco susţine că maşinile au un kilometraj parcurs mic şi sînt în stare perfectă. În plus, maşinile consumă mai puţin
carburant decît cele de producţie sovietică. Prin urmare, resursele financiare ale
Ministerului Apărării vor fi gestionate
mult mai eficient.
În discursul rostit în faţa celor prezenţi, preşedintele Republicii Moldova,
Comandantul Suprem al Forţelor Armate, Nicolae Timofti a subliniat că programul de fortificare a capacităţilor de pacificare ale armatei are un caracter strict
defensiv şi urmăreşte descurajarea potenţialilor agresori. Şeful statului şi-a exprimat gratitudinea pentru sprijinul oferit
de poporul american, menţionînd: „Mă
bucur să constat că potenţialul uman şi
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tehnic actual al Forţelor Armate este în
continuă creştere. Noua tehnică militară le va permite ostaşilor moldoveni să
devină mai mobili, dar şi mai protejaţi.
În condiţiile degradării climatului de
stabilitate, ca urmare a evoluţiilor din
Ucraina, sprijinul partenerilor occidentali, în primul rînd, din partea Statelor
Unite ale Americii, ne oferă încredere că
vom reuşi să facem faţă provocărilor de
securitate regională”. Preşedintele a accentuat că acest ajutor cu tehnică militară nicidecum nu poate fi calificat ca o
acţiune de a întreprinde măsuri militare
împotriva cuiva, ci dimpotrivă, este o
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misiune de a menţine pacea în regiune
şi de a apăra interesele ţării noastre.
Potrivit părţii americane, sînt două
motive pentru care SUA continuă să
acorde suport ţării noastre. Unul dintre
ele este ca Moldova să poată participa în
operaţiuni de menţinere a păcii, iar cel
de-al doilea motiv e ca Moldova să-şi
poată apăra hotarele.
Şeful misiunii diplomatice americane în Moldova, William Moser, a menţionat că autorităţile de la Chişinău pot
conta pe sprijinul guvernului de la Washington în ceea ce priveşte lansarea noilor proiecte şi programe necesare pen-

tru reformarea şi modernizarea armatei
ţării noastre. „Republica Moldova are o
experienţă de participare în misiuni de
menţinere a păcii, inclusiv o istorie lungă de furnizare a observatorilor ONU
în Africa, a mai multor contingente în
operaţiunea post-conflict din Irak, iar
astăzi aveţi al doilea contingent de militari detaşaţi în Kosovo. Aceste vehicule vor ajuta la pregătirea mai multor
militari pentru viitoarele operaţiuni de
menţinere a păcii”, a declarat ambasadorul. William Moser a mai adăugat că
programul de asistenţă pentru Armata
Naţională va continua.

La rîndul său, ministrul Apărării, Valeriu Troenco, a precizat că donaţia vine
să suplinească golurile armatei în condiţiile în care Forţele de Menţinere a Păcii
din Moldova dispun de tehnică învechită.
Troenco a mulţumit oficialilor americani
pentru asistenţa oferită, specificînd că
aceasta reprezintă un suport important
pentru dezvoltarea capabilităţilor Armatei Naţionale. „Donaţia oferită astăzi e un
exemplu elocvent că SUA este un partener
valoros, care, prin derularea diverselor
proiecte de asistenţă, contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova, dar şi a Armatei
Naţionale”, a menţionat Valeriu Troenco.
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„Odată ce am primit aceste maşini,
a fost soluţionată preocuparea care ne-a
deranjat în ceea ce-i priveşte pe pacificatorii noştri. De mai mulţi ani, militarii
noştri participă în misiuni peste hotare.
Ei trebuiau să se adapteze la acest tip de
transport pe loc. Din acest moment, ai
noştri vor merge pregătiţi încolo”, a precizat locotenent-colonel Mircea Bujor,
comandantul Batalionului 22 de Menţinere a Păcii.
De la începutul lui noiembrie, timp
de două săptămîni, un grup de conducători şi tehnicieni auto din cadrul Batalionului 22 de Menţinere a Păcii au
fost instruiţi în domeniul exploatării şi
mentenanţei unităţilor de transport de
tip HMMWV. Întrebaţi dacă sînt gata
să susţină testul de manevrabilitate, infanteriştii din Batalionul 22 spun că au
operat cu maşini mult mai sofisticate.
Experienţa misiunii din Irak şi aplicaţiile militare de peste hotare îl „obligă”
pe locotenent major Valentin Dvornic,
ofiţer Serviciu tehnic auto şi blindate,
Batalionul 22, să cunoască aceste vehicule pînă în cele mai mici detalii. Militarul ne-a condus printre maşini şi ne-a
povestit cîte ceva despre caracteristicile
tehnice ale acestora. Astfel, din spusele
dumnealui, noua tehnică militară e dotată cu aer condiţionat şi cutie de viteze
automată. Deşi par destul de spaţioase,
sînt prevăzute pentru patru-cinci militari. În condiţii de teren oferă o manevrabilitate deosebită şi stabilitate.
Cele 43 de autovehicule cu destinaţie multiplă şi mobilitate sporită au fost
transportate pe calea apei de la bazele
militare din estul SUA pînă în portul din
Constanţa, România, iar de acolo – cu
ajutorul camioanelor pînă în Chişinău.
Valoarea donaţiei ajunge la 700 de mii
de dolari.
Colaborarea moldo-americană în
domeniul apărării se desfăşoară în baza
Memorandumului „Cu privire la colaborarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova
şi Departamentul Apărării al Statelor
Unite ale Americii”, semnat la 4 decembrie 1995.
Locotenent major
Natalia ANDRONACHI
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“

Căpitanul Ken O’Reilly, evaluator in cadrul Centrului Întrunit de Instruire Hohenfels a fost plăcut
surprins să vadă că militarii din Republica Moldova şi-au îmbunătăţit considerabil prestaţia, mai
ales în ceea ce ţine de evacuarea medicală.

Un nou test la Hohenfels

C

entrul întrunit de instruire Hohenfels a găzduit exerciţiul multinaţional “Combined Resolve III”, unde alături de alte armate ale
lumii, Armata Naţională a Republicii Moldova a participat cu un
contingent format din peste 100 de militari.
Studenţii de la Academia Militară “Alexandru cel Bun”, dar
şi militari din Batalionul de Gardă şi Batalionul cu Destinaţie Specială
“Fulger”au executat în comun cu subunităţile naţiunilor partenere, misiuni
de patrulare, escortare, pază, sprijin, planificare şi evacuare medicală.

12
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P

otrivit colonelului Ghenadie Safonov,
superiorul contingentului moldovenesc, exerciţiul multinaţional “Combined Resolve III” s-a desfăşurat în cîteva
etape. La început au fost antrenamentele
premergătoare exerciţiului, unde militarii noştri au participat la diferite şedinţe teoretice şi practice, printre ele fiind
şi pregătirea conducătorilor auto atît în
timpul zilei, cît şi în perioada nocturnă.
Toţi membrii contingentului au trecut
prin simulatorul de imitare a rostogolirii
autovehiculelor. Acest lucru se realizează
în vederea pregătirii moral-psihologice
şi formării deprinderilor practice necesare în cazul unor eventuale accidente cu
implicarea mijloacelor de transport militare din dotare. Sursa citată a specificat
că militarii moldoveni au fost instruiţi şi
în domeniul relaţiilor publice, unde un
expert american le-a vorbit despre comportamentul cu presa în diferite situaţii,
în special pe cîmpul de luptă.
Etapa a doua a aplicaţiilor a prevăzut
desfăşurarea exerciţiilor tactice de nivel
pluton şi companie în vederea închegării
subunităţilor de luptă. Pentru o pregătire serioasă, cîmpul de luptă a fost imitat
în cele mai mici detalii. ,,M-au rănit cu
schijă de mină, şi acum am hemoragie în
regiunea mandibulei şi nasului. Aştept
ca să vină medicul să mă investigheze
şi să-mi acorde primul ajutor medical şi
cred că voi merge mai departe în „luptă””,
relatează locotenentul major Mihai Pavlov, ţinînd cont de cele mai mici detalii
ale scenariului aplicaţiilor.
Pentru studentul Andrei Cîrlig aplicaţiile militare au fost foarte interesante,
deoarece a avut posibilitatea să colaboreze cu colegi din alte ţări, obţinînd cunoştinţe noi ce ţin de deplasarea în teren,
desfăşurarea acţiunilor tactice, ş.a.

Pentru prima dată, din componenţa contingentului moldovenesc au făcut
parte şi 10 domniţe militare, care au
executat aceleaşi misiuni de luptă ca şi
bărbaţii.
„Este o toamnă tîrzie cu frig şi ger
uneori. Seara mai putem să îngheţăm,
dar ne consolăm cu gîndul că aşa e armata, ne îmbrăcăm mai gros şi înainte”,
spune studenta Elena Grîu. Colega sa
Irina Iarmaliuc de asemenea a rămas
impresionată de exerciţiul militar propriu-zis, deoarece a dus observarea asupra unui drum baricadat. “Noi avem
misiunea să nu permitem inamicului să
treacă. Interzicem parcursul oricărui vehicul, în afară de observatorii care acum
au trecut. Stăm aici şi zi, şi noapte, indiferent de condiţiile climaterice”, menţionează studenta Iarmaliuc.
Prestaţia moldovenilor a fost evaluată de cîţiva observatori americani care îi
ajutau pe militarii noştri în cele mai dificile momente. Căpitanul Ken O’Reilly,
evaluator in cadrul Centrului Întrunit de
Instruire Hohenfels a fost plăcut surprins

Noiembrie
Noiembrie 2014
2014

să vadă că militarii din Republica Moldova şi-au îmbunătăţit considerabil prestaţia, mai ales în ceea ce ţine de evacuarea
medicală. “A fost greu la început, dar ei
s-au adaptat situaţiei, continuu perfecţionîndu-şi abilităţile în arta militară. A
fost o plăcere să colaborez cu militarii
moldoveni, iar cel mai mult mă bucur că
au înţeles la ce capitole mai au de lucrat”,
a menţionat căpitanul O’Reilly.
La exerciţiul multinaţional “Combined Resolve III” au participat peste 4
mii de militari din SUA, Germania, România, Albania, Danemarca, Armenia,
Serbia, Bulgaria ş.a.
Căpitan Denis ROTARU
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Trageri nocturne la Bălţi

M

ilitarii brigăzii de infanterie motorizată „Moldova” din
municipiul Bălţi şi studenţii Academiei Militare „Alexandru cel Bun” au desfăşurat trageri pe timp de noapte la
Centrul de instruire al unităţii militare.
Potrivit comandantului brigăzii „Moldova”, colonelul Veaceslav Rusu, aplicaţiile au avut ca scop instruirea militarilor în
termen şi pe contract pentru efectuarea tragerilor de luptă pe
timp de noapte.
Sursa citată a specificat că la exerciţiu au participat peste
350 de militari din brigada de infanterie „Moldova” şi studenţi
ai Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
Aceştia au executat trageri de luptă din pistolul mitralieră RPK
cu ajutorul aparatelor de vedere pe timp de noapte NSP-3, din
aruncătoarele de grenade AG-7 şi SPG-9, dar şi mitralierele de
tip DŞK, KPVT şi PKT.
Totodată, în cadrul aplicaţiilor, subunităţile de artilerie au
efectuat trageri de luptă din aruncătoare de mine PM-120, din
tunul obuzier M-30 cu bombe de iluminare şi explozie, ţintele
fiind în totalitate nimicite.
Prezent la aplicaţii, şeful Marelui Stat Major, comandantul
Armatei Naţionale, generalul de brigadă Igor Gorgan, a apreciat nivelul înalt de pregătire a militarilor în condiţii speciale de
luptă, specificînd că aceştia au demonstrat încredere şi profesionalism în misiunile executate.
Exerciţiul respectiv a avut loc în conformitate cu planul
pregătirii de luptă al Armatei Naţionale, care prevede testarea
capacităţilor de luptă a unităţilor militare în condiţii meteorologice specifice.

Noiembrie 2014
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“

Transmisioniştii pot să respire uşor
atît timp cît la celălalt capăt al firului
se aude: „Alo, eu sînt Alfa!”

Eforturi maxime pentru
„Misiune îndeplinită”!

D

espre ei se spune că sînt nevăzuţi, atît timp cît legăturile funcţionează bine. Sînt cei care întrun teatru de operaţii, poligon sau cîmp de instrucţie, au misiunea să asigure informaţia în timp
real, securitatea maximă a informaţiei, rezistenţă deosebită la perturbaţii, flexibilitate şi fiabilitate maximă. O misiune deloc uşoară pentru specialiştii militari în comunicaţii şi informatică din Batalionul de Transmisiuni, dar care se face cu pasiune şi profesionalism. Recent am vorbit cu ei despre ce
înseamnă transmiterea datelor şi cu ce performanţe „părăsesc limitele” acestui an.

M

aiorul Alin Isac, comandantul Batalionului de Transmisiuni, este unul
dintre cei mai experimentaţi transmisionişti ai Armatei Naţionale, fiind
decorat pentru o serie de misiuni de succes. Modest din fire, dumnealui îşi
laudă subordonaţii cum ştie mai bine şi pe bună dreptate. Încadrat în exclusivitate cu militari pe contract, Batalionul de Transmisiuni a devenit mai atractiv
în ultimele luni, „în mare parte datorită participării noastre, începînd cu anul
viitor, în misiunea de menţinere a păcii din regiunea Kosovo, pentru care militarii noştri se pregătesc la diverse aplicaţii. Recent, am încorporat trei militari
pe contract şi am primit alte cîteva solicitări de angajare”, declară comandantul
unităţii în debutul discuţiei.
Anul acesta a fost unul plin de activităţi pentru specialiştii în comunicaţii
şi transmiterea informaţiilor din Batalionul de Transmisiuni. Militarii au fost
evaluaţi în cadrul unor aplicaţii naţionale şi internaţionale şi au demonstrat că
sînt pregătiţi să răspundă adecvat unei misiuni de luptă. Activitatea şi profesionalismul transmisioniştilor militari au fost evidenţiate în special pe timpul
participării la ultimul exerciţiu desfăşurat în Armata Naţională„ unde urmau
să demonstreze toate capacităţile lor. „Pentru aceasta s-au selectat cei mai buni
transmisionişti şi s-a reparat tehnica care pînă nu demult era nefuncţională”,
declară maiorul Isac.
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Este adevărat că o bună parte din tehnica de
comunicaţii din dotare este de model sovietic,
dar capabilă să răspundă pe măsură solicitărilor, plus că în ultimii ani s-a făcut o achiziţie de
sisteme moderne de comunicaţii, cu care transmisioniştii se pot mîndri. „Sîntem antrenaţi într-o cursă de adaptare la dezvoltarea tehnologică. Avem tehnica necesară să transmitem şi
informaţii video pentru a fi afişate în centrul de
comandă şi pentru transmiterea către comandanţi a informaţiilor din spaţiul de luptă, dar
ne-am dori, evident, echipament de comunicaţii modern”, adaugă maiorul Isac.
Ca să ne îndeplinim misiunile stabilite şi
angajamentele asumate de către ţara noastră în
cadrul sistemului de securitate naţională şi internaţională, transmisioniştii militari participă
la exerciţii internaţionale, cum este „Combined
Endeavor 2014”, desfăşurat în poligonul Algiers, oraşul Grafenwoehr, Germania, „care este
un exerciţiu de menţinere a păcii cu rolul de a
ne face sistemele compatibile şi interoperabile cu cele ale
statelor membre şi partenere
NATO şi UE”, a explicat locotenentul major Adrian Guţu,
care acum şase ani avea de
ales între pedagogie şi militărie. A ales-o pe a doua. „Îmi
venise deja confirmarea prin
fax că sînt admis la o instituţie de învăţămînt superior din
Rusia. Tatăl meu a fost cel care
m-a făcut să-mi revăd decizia”. În anul 2008, tînărul originar din satul Lipceni, raionul Rezina, a fost admis în Academia
Militară „Alexandru cel Bun” la specialitatea
transmisiuni şi de cîţiva ani asigură, cu dăruire
şi profesionalism, comunicaţiile şi transmiterea
informaţiilor. Cît despre exerciţiul desfăşurat
în Germania, locotenentul major Guţu măr-

“

turiseşte că, în urma participării la aceste aplicaţii, a rămas plăcut surprins să afle că părerea
partenerilor noştri despre fiabilitatea tehnicii
noastre de transmisiuni este una bună.
Alt transmisionist care contribuie, cu dedicaţie, la dezvoltarea sistemelor de comunicaţii
şi informatice ale Armatei Naţionale este sergentul major Andrian Pîslaru, originar
din Chişinău. Responsabil de menţinerea în stare ideală
a tehnicii de transmisiuni, militarul a
povestit amănunţit
cum funcţionează
staţia radio HARRIS
şi de ce a ales meseria de militar în locul unei profesii civile. „Milităria cere dedicaţie, pricepere şi devotament. După îndeplinirea
serviciului militar în termen, am decis să rămîn
în armată ca să-mi fac carieră. Sînt plătit la vreme şi obţin o profesie fără să achit pentru asta
un bănuţ”, mărturiseşte militarul.
Multe dintre planurile de viitor ale militarilor Batalionului de Transmisiuni sînt legate
de programele de studiere la nivel avansat a
limbilor de circulaţie internaţională, de participarea la cursuri de specialitate peste hotare,
dar, în primul rînd, de participarea în misiuni
de menţinere a păcii, aşa cum este KFOR, „deschisă” recent pentru ţara noastră. Pînă atunci,
transmisioniştii unităţii îşi îndeplinesc datoria
cu eforturi maxime, ca pe final de an să poată
raporta „Misiune îndeplinită!” „Transmisioniştii pot să respire uşor atît timp cît la celălalt
capăt al firului se aude: „Alo, eu sînt Alfa!”, a încheiat comandantul unităţii, maiorul Alin Isac.
Căpitan Inga Radvan

„Sîntem antrenaţi într-o cursă de adaptare la dezvoltarea tehnologică. Avem tehnica necesară să transmitem şi informaţii video pentru a fi afişate în centrul
de comandă şi pentru transmiterea către comandanţi
a informaţiilor din spaţiul de luptă, dar ne-am dori,
evident, echipament de comunicaţii modern”,
Maior Alin Isac,
comandantul Batalionului de Transmisiuni
Noiembrie 2014
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“

Îmi doresc Cupa ministrului Apărării să fie
adjudecată rînd pe rînd de fiecare unitate
militară, în aşa fel încît aceasta să ocupe locul
de onoare pe lista succeselor şi a victoriilor”.
Valeriu Troenco, munistrul Apărării

Studenţii militari
nu se lasă învinşi

“

E o plăcere să constat că sintagma O
minte sănătoasă într-un corp sănătos
este motto-ul Armatei Naţionale şi că
modul sănătos de viaţă nu e numai
o obligaţie pentru un militar profesionist, ci şi o pasiune. Competiţiile
sportive sînt o modalitate de a ne uni
eforturile, de a ne întări moral şi fizic
şi desigur de a ne manifesta. În lucrul
în echipă, anume această virtute a
fiecăruia dintre noi face ca organismul
militar să fie unul închegat, puternic,
împlinit şi interoperabil”.

Aceste cuvinte au fost rostite de ministrul Valeriu
Troenco la finele spartachiadei Armatei Naţionale la
Cupa ministrului Apărării, cea care, de altfel, a pus
capăt tuturor competiţiilor între unităţile militare
pentru 2014.
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devenit deja o practică uzuală ca
an de an în cadrul Armatei Naţionale să desfăşurăm asemenea competiţii. Scopul acestora este evaluarea
performanţelor fizice şi menţionarea
celor mai buni. De la an la an, sîntem
martorii sporirii interesului faţă de
practicarea sportului. Pe această cale,
ministrul Troenco a ţinut să încurajeze
comandanţii de toate nivelurile să întreprindă măsurile de rigoare pentru ca
aceste competiţii sportive să nu se piardă. „Îmi doresc Cupa ministrului Apărării să fie adjudecată rînd pe rînd de
fiecare unitate militară, în aşa fel încît
aceasta să ocupe locul de onoare pe lista succeselor şi a victoriilor”, a declarat
Valeriu Troenco.
După cinci zile de concurs, echipa
Academiei Militare a Forţelor Armate
„Alexandru cel Bun” a devenit învingătoare pentru al patrulea an consecutiv.
Pe locul secund s-au clasat militarii Batalionului 22 de menţinere a păcii, fiind
urmaţi de echipa Batalionului cu Destinaţie Specială „Fulger”.
Cupa a fost înmînată învingătorilor
de către ministrul Apărării, Valeriu Troenco, care a felicitat participanţii pentru
prestaţia reuşită în cadrul competiţiei,
specificînd că, prin participarea la astfel de evenimente sportive, concurenţii
îşi pun în valoare, individual şi la nivel
de echipă, aptitudinile de specialitate şi
pregătirea fizică.

Prezent la ceremonia de premiere,
şeful Marelui Stat Major, comandantul
Armatei Naţionale, generalul de brigadă Igor Gorgan, a declarat că pentru
conducerea Armatei Naţionale pregătirea fizică a militarilor în termen şi prin
contract rămîne în continuare o prioritate, iar realizarea acestui obiectiv necesită efort fizic şi perseverenţă.
Participanţii competiţiei povestesc
că nu a fost deloc uşor, iar pe podium
au urcat cei mai buni. Antrenamentele
zilnice şi-au spus cuvîntul pentru locotenentul Victor Lungu din Brigada II
infanterie motorizată. Deşi este la prima
participare, ofiţerul a obţinut poziţia a
doua la pentatlon militar. „Valoarea fiecăruia dintre militari a ieşit în evidenţă,
iar acest lucru nu va trece neobservat,
deoarece reuşitele obţinute vor fi luate
în considerare la promovarea în cariera
militară”, susţine locotenentul Lungu.
La prima participare a fost şi locotenent Nadejda Mocan din Batalionul
22 de Menţinere a Păcii. Aceasta a înregistrat cele mai bune rezultate la proba
trageri din pistol. „Nu ştiu cum m-aş fi
descurcat fără sprijinul colegilor, dar
cert este că prin performanţele sportive
obţinute, demonstrez nivelul de pregătire a unităţii pe care o reprezint”, a
confirmat ofiţerul Mocan.
Dacă cei doi militari menţionaţi mai
sus sînt la prima participare, atunci căpitan Natalia Lefter luptă pentru locuriNoiembrie 2014

le de frunte, începînd cu 2011. Nimeni
nu poate contesta măiestria şi modul
strălucit de a îndeplini normativele de
către căpitan Natalia Lefter. În acest an,
ea a devenit campioană la triatlon militar, învingătoare pentru al patrulea an
consecutiv la această probă. Tot ea este
cea care a înregistrat recordul la ridicarea trunchiului cu 90 de ridicări la activ
faţă de 86 anul trecut.
Potrivit şefului Direcţiei Instruire
Întrunită şi Doctrine, colonelul Octavian Varzari, la ediţia din acest an au
participat 10 echipe, formate din cîte
15 militari, care au concurat la diferite probe, după cum urmează: triatlon,
pentatlon, aruncarea grenadei de mînă,
trageri din pistol, ridicarea halterelor,
curse de alergări la distanţa de 3 000 şi
10 000 metri. Proba de pentatlon a fost
rezervată bărbaţilor şi a inclus curse de
alergări, tracţiuni în braţe la bara fixă,
trecerea pistei cu obstacole, o cursă
de rezistenţă şi un exerciţiu de control
general cu trageri din pistol. Pe de altă
parte, femeile au concurat la triatlon
militar, care a inclus ridicarea trunchiului la verticală din poziţia culcat dorsal,
trageri din pistol şi alergare pe distanţa
de 1000 de metri.
Spartachiada Armatei Naţionale s-a
desfăşurat în perioada 27-31octombrie
curent.
Locotenent major
Natalia ANDRONACHI
19

2500 de arbori şi arbuşti

plantaţi de militarii Armatei Naţionale
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“

„Pentru că ne pasă ce fel de aer respirăm,
am hotărît să ne solidarizăm cu întreaga
republică şi îndemn pe toată lumea să participe activ la asemenea acţiuni sociale”,

Valeriu Troenco, munistrul Apărării

narmaţi cu hîrleţe, militarii şi funcţionarii armatei în frunte cu ministrul Apărării, Valeriu Troenco, şi şeful Marelui Stat Major, generalul
de brigadă Igor Gorgan, au participat la acţiunea „Un arbore pentru
dăinuirea noastră”, în cadrul Zilei Naţionale a Înverzirii Plaiului.

„Pentru că ne pasă ce fel de aer respirăm, am hotărît să ne solidarizăm cu
întreaga republică şi îndemn pe toată
lumea să participe activ la asemenea
acţiuni sociale”, a menţionat ministrul
Troenco.
Potrivit informaţiei oferite de locotenentul major Ruslan Voloşciuc,
specialist în cadrul Serviciului ecologic, militarii au plantat circa 2500 de
arbori şi arbuşti în diferite sectoare ale
capitalei, dar şi în alte localităţi ale ţării. Militarii din garnizoana Chişinău,
inclusiv conducerea Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major al Armatei
Naţionale, au plantat pe teritoriul taberei militare 123 şi în cartierul Telecentru al capitalei peste 600 de puieţi.
Sursa citată a adăugat că alţi 1300
de pomi au fost sădiţi de militarii din
garnizoanele Bălţi, Cahul, Căuşeni,
Mărculeşti şi Ungheni, precum şi de
cei din secţiile administrativ-militare
şi centrele militar-teritoriale. De asemenea, efectivele antrenate în acţiunile de înverzire a plaiului au salubrizat
teritoriile adiacente unităţilor militare.
La Academia Militară a Forţelor
Armate „Alexandru cel Bun” s-au
plantat circa 80 de arbori pe strada
Calea Basarabiei. „Totodată, au fost
efectuate lucrări de salubrizare şi amenajare a teritoriului adiacent academiei, dar şi în apropierea rîului Bîc,
pe străzile Tăbăcăria Veche şi Haltei,
și, astfel, au fost adunate 14 tone de
gunoi menajer”, a precizat locotenent-

colonelul Ghenadie Bruma, şef Secţie
logistică a Academiei Militare.
Din 1995 pînă în prezent, militarii Armatei Naţionale au plantat 75 de
mii de arbori şi arbuşti pe întreg teritoriul ţării.
La nivel de ţară au fost plantaţi
peste 300 de mii de puieţi. Acţiunea
„Un arbore pentru dăinuirea noastră”
este organizată de mai mulţi ani consecutiv.
Potrivit Agenţiei „Moldsilva”,
Ziua Naţională a Înverzirii Plaiului,
marcată prin decret prezidenţial, se
desfăşoară, de obicei, în ultima sîmbătă a lunii octombrie. În acest an
înverzirea plaiului a fost amînată cu
o lună. Din cauza perioadei secetoase
din ultimele luni, puieţii nu au putut
fi scoşi mai devreme din pepiniere şi
replantaţi.
„Un arbore pentru dăinuirea noastră” este principala campanie naţională de plantare a arborilor din Republica Moldova. În 1995 a fost semnat un
decret prezidenţial privind instituirea
Zilei Naţionale a Înverzirii Plaiului în
prima sîmbătă a lunii aprilie, iar din
anul 2011 aceasta se marchează în ultima sîmbătă a lunii octombrie.
Astfel, în întreaga ţară în perioada
octombrie-noiembrie au loc ample
lucrări de plantare atît în fondul forestier, cît şi pe alte suprafeţe destinate
împăduririi. Tot mai multe instituţii
de stat şi private din oraşe şi sate contribuie centralizat sau independent la
Noiembrie 2014

extinderea suprafeţelor cu vegetaţie
forestieră şi la înverzirea ţării.
Locotenent major
Natalia ANDRONACHI
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“

Cultivarea patriotismului şi a dragostei de neam este scopul principal
al evoluărilor noastre”.
Locotenent-colonelul Sergiu Holban

Muzica, uniforma, Patria –
trei noţiuni ce dau valoare
unei cariere de artist militar

C

ine mai ştie astăzi despre copiii de trupă?!! E o tradiţie uitată, cînd copiii de
12-13 ani trăiau pe lîngă unităţi şi făceau serviciul militar la fel ca adulţii.
Ei bine, un astfel de copil de suflet al armatei a fost şi eroul nostru, care a
devenit în timp un soldat de nădejde al Patriei şi chiar brav ofiţer cu dragoste de
carte şi de muzică. Locotenent-colonelul Sergiu Holban, şef Serviciu Orchestral al
Armatei Naţionale, îşi aminteşte pas cu pas acei ani dificili, dar interesanţi.
- Orice muzician de mic copil frecventează şcoala muzicală. După absolvirea a opt clase, am aflat că există o
orchestră militară. În cadrul orchestrei
erau şi copii de trupă. Mi-a plăcut foarte mult ideea şi le-am spus părinţilor.
Mama nu s-a împotrivit, din contra,
s-a bucurat. Dirijorul Leonid Petrenco
m-a ascultat, i-a plăcut şi mi-a zis că,
începînd cu 1 septembrie, voi fi parte
a orchestrei militare. A fost o perioadă
de adaptare foarte grea, îndeplineam
aceleaşi misiuni ca un soldat în termen.
După ce le-am depăşit pe toate, îmi plăcea atît de mult să petrec timpul acolo că
nici nu vroiam să merg acasă cîteodată.
Eram zece copii de trupă – zece soldaţi
în termen muzicieni şi restul douăzeci
prin contract. Era o orchestră foarte puternică.
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- Pe unde aţi „copilărit” fiind
copil de trupă?
- Am mers în Odesa, Sankt-Petersburg
şi în localităţile Republicii Moldova.
După şapte ani de cătănie, lipsit de
copilăria firească, tînărul Holban încă
se mai gîndea de vrea o carieră militară. Cert însă era că îşi dorea să fie
muzician. Şi atunci a primit o propunere greu de refuzat – să fie angajatul
orchestrei militare. Or, aici ajungeau
doar cei mai buni.
Anii care au urmat au fost asemeni
piesei muzicale „Zborul cărăbuşului”,
scrisă de Rimski-Korsakov, cînd mai
activi, cînd mai înţepători, într-un moment chiar la cumpăna existenţei. Pentru Orchestra Prezidenţială se punea
întrebarea: a fi sau a nu fi, ca pînă la
urmă aceasta să ajungă orchestră reprezentativă, lăsînd pe locul doi orchestra
Ministerului Afacerilor Interne.
Oastea Moldovei

- Se formase o comisie din mari
muzicieni şi compozitori, care ne-au
acordat nouă acest statut de Orchestră
Prezidenţială şi bineînţeles a urmat decretul preşedintelui Republicii Moldova,
Mircea Snegur.
Clarinetistul Sergiu Holban şi-a îndeplinit cu dăruire rolul în orchestră,
fiind sigur şi mîndru că poate contribui la o imagine bună a armatei şi a
ţării. Mai mult ca atît, s-a simţit onorat
să susţină moral ostaşii de pe cîmpul
de luptă în anul 1992.
- Participam la diferite concerte, pe
atunci se formase şi ansamblul „Doina
Armatei”. Îmi amintesc că la o ieşire
de-a noastră ne-au înconjurat separatiştii. Eram îmbrăcaţi în ţinută de gală
şi la gît aveam fulare albe. Gardiştii au
crezut că sîntem militari din Batalionul
cu Destinaţie Specială. Am fost nevoiţi
să explicăm situaţia, iar ei ne-au în-

demnat să plecăm cît mai urgent, să nu
dăm şi peste cazaci...
Talentul artistului militar testat în
timp a adus şi aprecieri. În anul 2012
se învredniceşte de titlul de „Artist
Emerit”. După cum afirmă astăzi,
dacă ostaşul visează să ajungă general,
atunci pentru un artist titlurile aspirate sînt: „Artist al Poporului”, „Maestru
în Artă” sau „Artist Emerit”. Alte performanţe din CV-ul domnului locotenent-colonel Sergiu Holban sînt de
natură organizatorică. Astăzi este şef
Serviciu Orchestral, mai ieri şef grupă
orchestrală, avînd și experienţa de dirijor secund.
- Daaa... Experienţa dirijorului
secund! Pînă la aceasta am cîntat în
componenţa echipei, iar acum o conduc eu. Nu este deloc uşor, dar ne străduim să fie bine.

“

- Ce vă place cel mai mult, să
dirijaţi sau să cîntaţi la clarinet?
Aceasta, dincolo de munca administrativă pe care o aveţi?
- Şi una, şi alta. Totuşi dirijarea are
un farmec aparte, este o plăcere extraordinară.
- Cu ce gînduri mergeţi la concerte?
- Cultivarea patriotismului şi a dragostei de neam este scopul principal al
evoluărilor noastre.
- Vedeţi artistul ca un factor de
motivaţie a militarului?
- Evident, şi acest lucru ni-l propunem spre realizare.
Locotenent-colonelul Sergiu Holban este albinuţa Orchestrei Prezidenţiale, avînd grijă de condiţiile de
muncă ale artiştilor, de posibilităţile de
participare a formaţiei muzicale la diverse evenimente, festivaluri, inclusiv

Clarinetistul Sergiu Holban şi-a îndeplinit cu dăruire rolul în orchestră, fiind sigur şi mîndru că
poate contribui la o imagine bună a armatei şi a
ţării. Mai mult ca atît, s-a simţit onorat să susţină
moral ostaşii de pe cîmpul de luptă în anul 1992.
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internaţionale. În acest caz, e firesc să
sacrifice clarinetul. „Orice are un sfîrşit”, mărturiseşte dumnealui. Totodată, orice sfîrşit este un nou început. În
mod sigur, acesta va fi pe seama uneia
dintre fiicele sale.
- Fata cea mare nu, dar la cea mică
mă gîndesc să meargă la liceul „Ciprian
Porumbescu”. Va alege vioara sau pianul, nu ştiu, mai vedem.
- Munca unui artist militar
presupune sîmbete, duminici şi
dimineţi în afara familiei. Cum
depăşiţi acest lucru?
- Greu, bineînţeles. Şi de sărbători
muncim, dar soţia este înţelegătoare.
Ne străduim să recuperăm pe parcursul
săptămînii.
Artistul, dirijorul şi managerul Sergiu Holban a alinat şi impulsionat în
acelaşi timp sute de mii de inimi timp
de 25 de ani. Deşi prea puţin a fost în
faţă. Fără el, cu siguranţă, lucrurile în
Orchestra Prezidenţială s-ar fi derulat
altfel. Cu el însă Orchestra Prezidenţială rămîne a fi unică şi reprezentativă.
Liuba VICOL
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Andrei Porubin:

„Armata ştie să cioplească
neghina din bărbaţi”

C

upa amintirilor cazone şi radiofonice în acest sezon aparţine unui artilerist, jurnalist
militar, actor, showman, a cărui voce este recunoscută de oricine şi oriunde în Moldova. Mai puţini însă ştiu că el este şi locotenent-colonel în rezervă al Armatei Naţionale, iar
serialul militar în viața sa a început la Catedra militară a Facultății de Jurnalism. E vorba
de Andrei Porubin, unul dintre creatorii emisiunii radiofonice „Scutul Patriei ” şi unul
dintre cei mai prezenţi moderatori, inclusiv la spectacolele militare.
- Să ne întoarcem în timp şi să reactualizăm perioada cînd aţi făcut serviciul militar.

- După absolvirea facultăţii, în 1984, am
urmat cantonamente. Din acelea, adevărate,
cu dormitul în cort, pe paturi improvizate din
scînduri, şi fel de fel de aplicaţii, curse, înviorări de dimineaţă, de la ora şase. La început
mi s-a părut distractiv, pe urmă spiritul distractiv s-a mai domolit. Oricum, eram pregătiţi ca ofiţeri şi trebuia să facem faţă unor
cerinţe. Am susţinut examene, am condus
maşina blindată...
- Existau anumite exerciţii, la care
vă simţeaţi ca peştele în apă?
- Aplicaţiile militare le-am petrecut la poligonul de la Bălţi. Îmi plăcea să trag din armă.
Eram tare la topografie și orientarea pe teren
după semnele convenționale, aveam destule
abilități la pregătirea tactică. În una din zile,
am tras din aruncătorul de grenade. Am fost
destul de neinspirat să nimeresc în ţintă și
imediat mi s-a ordonat: „Porubin, вы будeте
гранатометчиком!”. Astfel, dacă toţi camarazii purtau automatul în spate, eu purtam
aruncătorul de grenade, care era și mai greu,
și mai incomod.
Pînă în final am obţinut gradul de locotenent. Trebuie să mărturisesc că perioada
aceea a fost frumoasă în virtutea tinereții,
aveam 20-21 de ani, cînd accepți cu mai multă
ușurință tot ce ți se întîmplă. Sau poate pentru
că a fost demult și multe dintre detaliile neplăcute și-au spulberat impactul. Era o atmosferă
deosebită, frumoasă, probabil, aşa cum ar trebui să fie într-o unitate militară, cu momente
mai dificile, cu „prostioare”, cu surprize...
-Vă mai aduceţi aminte de ele?
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- Au trecut 30 de ani de atunci... Țin minte doar fragmente. Cum era cît pe ce să mă
răstorn cu BTR-ul, adică cu mașina blindată, cînd exersam, sau cum ședeam în cordon
de pază la poligonul de tras cu automatul și
gloanțele șuierau pe de-asupra capului, iar
eu le tot strigam țăranilor care prășeau în
preajmă: „Culcaaaat!”. Sau cum ne scăldam
cu toții într-un iaz murdar și plin de broaște...
Am avut parte și de surprize. Una dintre ele
e legată de actorie. Înainte de cantonamente
dădusem probele fotografice pentru un rol de
film. Astfel, într-o seară am fost chemat la statul major. Doi colonei m-au examinat de jos
în sus și au rîs. Trebuie să spun că eram slab,
tuns la zero și arătam ca o fantomă. Apoi unul
zice: „Dacă nu-i permitem să plece, s-ar putea să fim învinuiți că am îngropat un talent”.
Vorba e că la „Moldova-Film” (regizorul Vasile Pascaru) se turna un film despre Serghei
Lazo. Eram invitat la probe pentru rolul principal. Mi-au permis. Am venit la Chișinău,
am susținut castingul, dar nu am trecut din
cauza înălțimii. Mi s-a spus că Lazo era mai
înalt și bine făcut. În schimb, am profitat de
două zile și mi-am vizitat părinții, m-am distrat cu prietenii.
Să știți că mai devreme, pe cînd eram la
anul întîi, armata a jucat şi un rol negativ în
viaţa mea. Pentru că nu aveam pile la comisariat, nu am putut să merg la studii actoricești
la celebra Școală Șciukin din Moscova, unde
trecusem șase etape de concurs. Era vară,
susțineam sesiunea la finele anului întîi și paralel dădeam probele pentru Moscova. Din
600 de tineri și tinere am fost selectați vreo
20. Eram și eu printre ei, dar pentru că riscam
să fim luați la armată, eu și Costică Cheianu
nu am plecat. Acesta era grupul care ulterior
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a constituit Teatrul „E. Ionesco”... Am avut, în
schimb, norocul sa fiu acceptat după aceea la
cursul de actorie al extraordinarului regizor și
pedagog Veniamin Apostol. Ei... toate în viață
se întîmplă așa cum trebuie să se întîmple.
Avem doar ceea ce TREBUIE să avem. Așa că
nu țin pică pe nimeni. Nici pe armată.
-Aţi ajuns pînă la gradul de locotenent-colonel (r). V-aţi propus să atingeţi
acest nivel sau cum a fost?
- Nu, nici pe departe nu era acesta un
scop în sine. Poate în copilărie... Îmi amintesc, inspirat fiind de filme, în special de cele
rusești, îmi doream la un moment dat să devin suvorovist. Știam că acolo ajung doar cei
foarte buni în toate. Era o lume pe care mi-o
desenam în mintea mea de elev drept una
ideală, perfectă, corectă, plină de demnitate și
curaj. Deja îmi pregăteam și actele. Actoria și
jurnalismul însă au învins. Era perioada războaielor din Vietnam, Cambodgia... Milităria
îi speria și pe părinții mei.
Am făcut catedră militară, am studiat
tehnică militară, balistică şi ce mai trebuie să
cunoască un ofiţer. Asta o cerea programul de
studii. L-am respectat și eu, ca alții.
Ulterior, am avut relaţii de colaborare
foarte frumoase cu Ministerul Apărării, cu
mai mulți miniștri. Am oglindit activitatea armatei timp de doi ani la postul de radio „Europa Liberă”, unde eram corespondent pentru
Moldova, am organizat și prezentat zeci de
spectacole muzicale pentru militarii noștri.
Astfel, la una dintre aniversările Armatei
Naţionale, ex-ministrul și ulterior prietenul
meu, Victor Gaiciuc, mi-a făcut o surpriză şi
mi-a înmînat livretul militar cu grad de maior
în rezervă, cu specificarea „jurnalistică mili-

tară”. Era, într-un fel, aprecierea eforturilor
mele pentru promovarea valorilor armatei
naționale, a activității ei, inclusiv culturale.
Colaborarea a continuat. Iar cînd am rotunjit 50 de ani, în 2012, prin ordinul ministrului Apărării (Vitalie Mărinuța – n.r.), am fost
avansat în gradul de locotenent-colonel, desigur, tot în rezervă.
- Cît de des le-aţi vorbit altora despre aceste grade militare sau le-aţi folosit
în activitatea dumneavoastră?
- Nu am prea vorbit despre asta și nu am
profitat niciodată în nici un fel. Ele, ca titlurile, medaliile și ordinul pe care le am, sînt un
semn de apreciere a muncii mele, sînt culminările unor etape ale vieții. Cîteodată îmi
mîngîie amorul propriu şi îmi ridică rating-ul
în ochii copiilor mei, în special, ai fiului meu.
- Fiul a fost tentat să vină în armată?

- Cînd era mic de tot îi plăcea să-l facă
pe „salvatorul”, așa sînt majoritatea băiețeilor.
Dar eu am fost prea ocupat să-i dezvolt această pasiune. Mi se părea mai important să educ
în el un om deschis la suflet, corect, bine
crescut. Chiar dacă la aproape 12 ani nu îl mai
aud vorbind de dorința de a se face militar, îl
tot roagă pe Moș Crăciun să-i aducă soldăței,
luptători fel de fel, apași, pirați... Este pasionat
de fotbal și de wrestling. Are în miniatură jucăriile celor mai vestiţi luptători. Îi plac filmele de acţiune, citeşte şi multă istorie.
- Cît de mult vă informaţi despre ce
se întîmplă în armată, exceptînd faptul
că prezentaţi spectacolele militare?
- Exact atît cît îmi oferă posibilitatea massmedia, relațiile. Ştim că presa nu este întotdeauna binevoitoare cu armata. De multe ori
îmi displace ceea ce citesc despre armata noastră. Aş vrea să cred că în armată lucrurile sînt

altfel decît le vede sau ar vrea să le vadă unii
dintre colegii mei, jurnaliștii. Ştiu că armata
noastră a avut noroc de oameni cumsecade la
conducere. Eu îi cunosc personal pe Victor
Gaiciuc, pe Vitalie Marinuţa şi pe actualul ministru Valeriu Troenco, un om de o cumsecădenie proverbială. Dintotdeauna, armata s-a
mîndrit cu cadre extraordinar de preţioase. Mă
bucură faptul că tinerii noştri, în mare parte,
nu se eschivează de la serviciul militar.
Sînt de părere că o ţară, oricît de mică, ar
trebui să aibă o armată, pentru că ea este unul
dintre elementele indispensabile ale statalității
și independenței țării. Nu e neapărat să te înarmezi pînă în dinţi, nu e neapărat să stai cu
arma în mîini încărcată şi să te uiţi chiorîş peste hotar. Armata este un semn al siguranţei, al
demnităţii, dacă vreţi. Pe lîngă apărare, trebuie să gîndeşti că eşti stăpîn în ţara ta şi eşti
stăpîn pe situaţie. Probabil, acesta ar fi rostul
unei armate. În plus, eu sînt absolut convins că
armata rămîne o şcoală a bărbăţiei, pentru că
armata ştie să cioplească neghina din bărbaţi.
- Aş vrea să vorbim şi despre activitatea dumneavoastră de la radio. În perioada cînd activaţi la Modern Club 805
a apărut şi emisiunea „Scutul Patriei”,
dedicată militarilor Armatei Naţionale.
- Îmi amintesc că nu puteam găsi coloana
sonoră a genericului emisiunii şi titlul. Au fost
mai multe variante. Şi era tocmai perioada de
renaştere naţională, cînd toţi eram foarte exaltaţi. Nu mai țin minte cine a propus denumirea de „Scutul Patriei”, poate chiar eu. În mod
sigur însă eu am montat genericul. Am căutat
fel de fel de fraze muzicale care ar corespunde
prin asociere conceptului emisiunii. Alegerea
a rămas pe Zborul Valkyriei de Wagner, care
mi s-a părut foarte sugestivă.
Ţin minte cît era de interesant şi totodată
cît era de greu să ai acces la toată informaţia,
pentru că instituţiile noastre (mă refer la ministerele de forţă) abia cu anii au învăţat să fie
mai cooperante cu mass-media și mai darnice
în informații și declaraţii...
-Ascultaţi emisiunea din obligaţie?
- O perioadă am fost redactorul şef al
Redacţiei Programe pentru Tineret şi trebuia
să semnez fiecare material pentru emisie. Ascultam din curiozitate „Scutul Patriei”. Era și
singura emisiune, care povestea despre tot ce
se întîmpla în structura militară.
- Dle Andrei Porubin, mulţumim pentru
aceste sincerităţi şi cuvinte încurajatoare în
adresa armatei.
- E frumos să-ţi aminteşti... dacă ai ce-ţi
aminti. Cu asta, de fapt, mergem prin viaţă,
cu amintirile şi lucrurile frumoase pe care
reușim să le facem.
Liuba VICOL

Foto: www. flux.md
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“

Sursele activării patriotismului
moldovenilor au fost întotdeauna
educația, armata și școala.

Tradiţiile şi obiceiurile militare
în abordarea premilitarilor din nordul ţării

C

entrul cultural-educativ al Brigăzii „Moldova” din mun. Bălţi a găzduit concursul
colectivelor etno-folclorice ale şcolilor profesionale, cu genericul „Feciorii pleacă la armată”. Iniţiativa aparţine Consiliului de directori
al Şcolilor profesionale din regiunea de nord a
ţării şi Centrului Militar Teritorial Bălţi, care
au invitat printre spectatori şi militarii din
Brigada „Moldova”, aceştia fiind, probabil, şi
cel mai exigent juriu.
În concurs au evoluat şcolile profesionale
din municipiul Bălţi, dar şi cele din Rîşcani,
Teleneşti, Alexăndreni (raionul Sîngerei),
Mărculeşti (raionul Floreşti), Cupcini (raionul Edineţ) şi Zguriţa (raionul Drochia).
Probele acestui concurs inedit au etalat
costumele naţionale autentice ale poporului
moldovenesc, obiceiurile şi tradiţiile din strămoşi, legate de organizarea plecării feciorilor
în armată. Şi aceasta deoarece scopul concursului a fost formarea şi dezvoltarea devotamentului recruţilor faţă de Patrie, precum şi
pregătirea lor moral-psihologică pentru încorporarea ulterioară în serviciul militar.
Unul dintre organizatori, directorul
Școlii profesionale nr. 3 din municipiul Bălţi,
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Vladimir Surdu, a ţinut să declare: „Sentimentul patriotic nu se dezvoltă prin învățare
de noi sentimente, ci prin apariția unor trăiri
lăuntrice noi. Profesorul nu le poate impune elevilor să simtă dragostea şi admirația
pentru valorile neamului, dacă aceste sentimente nu sînt materializate în diverse discuţii, activități extracurriculare, convorbiri
individuale. Sursele activării patriotismului
moldovenilor au fost întotdeauna educația,
armata și școala. De aceea, astăzi, școala,
familia și instituțiile de stat trebuie să se
adapteze la noile cerințe sociale și să-și revizuiască atitudinea față de tînăra generație.
Parteneriatul școala-familia-armata în zilele
noastre obţine noi valențe, scopul fundamental al acestei colaborări fiind integrarea
deplină a tinerei generații în comunitate”.
La rîndul său, locotenent-colonelul Snejana Nitrean, comandantul Centrului Militar
Teritorial Bălți, a mulțumit organizatorilor
de la instituțiile respective pentru această
activitate, menționînd că valorile naționale,
integrate cu iscusinţă în cadrul unor astfel de
activități, au o însemnătate educativă deosebită. Ele oferă dovezi asupra trecutului, aduc
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mărturii şi îi ajută pe tineri să înțeleagă prezentul și să tindă spre un viitor prosper într-o
țară democrată.
În rezultatul tuturor probelor din concurs, locul I a fost adjudecat de elevii Școlii
profesionale de la Mărculești (probabil, nu în
zădar în această localitate se află şi o unitate a
Armatei Naţionale). Poziţia secundă a revenit
Școlii profesionale nr. 3 din municipiul Bălți
și Școlii profesionale din satul Alexăndreni,
raionul Sîngerei. În consecinţă, elevii de la
Școala profesională din Telenești s-au învrednicit de locul III. În acest context, ţinem să
menţionăm că au avut de cîştigat toţi participanţii, deoarece şi-au îmbogăţit substanţial
cunoştinţele despre tradiţiile poporului nostru şi obiceiurile de cătănie din regiunile Republicii Moldova.
Centrul Militar Teritorial Bălţi, împreună cu militarii din Brigada „Moldova”, a mai
organizat, la Centrul de instruire al unităţii,
o activitate de familiarizare a tinerilor din
școlile profesionale ale municipiului Bălți cu
tehnica și armamentul din dotarea Armatei
Naționale. La această activitate au participat
peste 100 de tineri.

„Lovitura” pentru aur!
Soldatul Igor Micuşa promite medalia de aur la Campionatul
mondial de kickboxing care se dispută în Spania

Multiplu campion în Republica Moldova, Igor Micuşa
este antrenat în cea mai serioasă luptă din viaţa sa,
care se dispută în oraşul Bilbao din Spania

S

portivul, care îndeplineşte serviciul militar în termen în Brigada
„Ştefan cel Mare”, s-a antrenat asiduu în ultima perioadă, cîte
trei zile pe săptămînă, pentru a-l devansa pe adversarul mexican din
sferturile turneului principal. „Este o luptă foarte importantă pentru
mine”, a declarat la plecare soldatul Micuşa, care intră în concurs la
categoria de greutate 71 kg, amatori.
În vîrstă de doar 18 ani, Igor Micuşa are peste 200 de lupte la activ
în kickboxing (un grup de arte marțiale și lupte sportive verticale,
care utilizează lovituri cu pumnii și picioarele, dezvoltate istoric din
karate, Muay Thai și boxul clasic) K-1, şi Muay Thai. În zece ani de
activitate, sportivul antrenat de Petru Coltuc, fondatorul clubului
sportiv „COLTUC-GYM”, a cîştigat circa 15 trofee, performanţă cu
care se mîndreşte.
După ce a ratat aurul în Ucraina, în 2011, cînd
după trei lupte de succes, sportivul moldovean a
ajuns pe locul doi din cauza unei traume la picior,
Micuşa declară că este gata să se întîlnească cu cei
mai buni luptători din lume în categoria sa de greutate la Bilbao.
Întrebat ce înseamnă pentru el lunile de cătănie,
soldatul Micuşa răspunde onest: testarea rezistenţei
fizice şi datoria obligatorie de îndeplinit. „Tragerile
de luptă în poligoane reuşesc să acopere monotonia
specialităţii de transmisionist pe care o învăţ în
armată”, afirmă kickboxerul.
Ambiţiile protagonistului nostru sînt mult
mai mari. După îndeplinirea serviciului militar în
termen, va aplica pentru o facultate în aviaţie în ţara
vecină, România. „Vreau să fiu pilot, dar, totodată,
să-mi continui şi cariera sportivă”, afirmă soldatul
Micuşa, căruia îi urăm succese mari.
Căpitan Inga Radvan
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