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Guvernul a aprobat la 8 iunie hotărîrea 
care prevede majorarea graduală a sa-
lariilor angajaţilor din sfera bugetară. 

Documentul prevede stabilirea, începînd cu 
1 iunie 2011, a unor noi salarii tarifare şi de 
funcţie şi perfecţionarea Reţelei tarifare uni-
ce. Astfel, vor fi majorate salariile a peste 107 

mii angajaţi din instituţiile de cultură şi artă, 
medico-sanitare şi de asistenţă socială, cultu-
ră fizică şi sport, din sfera ştiinţei şi inovării, 
din alte instituţii bugetare, precum şi perso-
nalului cu profesii şi specialităţi complexe din 
instituţiile de învăţămînt, salarizarea cărora 
se efectuează în baza Reţelei tarifare unice. 

Totodată, de majorare a salariilor de funcţie 
vor beneficia circa 20 mii de militari şi colabo-
ratori ai organelor apărării naţionale, securită-
ţii statului şi ordinii publice. Pentru asigurarea 
acestor majorări de salarii, fondul de salariza-
re va fi suplimentat cu 98,1 mil. lei, majorarea 
salariilor constituind în mediu 8,5%.

Anume creația l-a legat de armată deja de mulți 
ani. În prezent Rodislav Cotiujanschi îm-

preună cu colectivul său organizează concerte de 
muzică militar-patriotică pentru veterani și soldați 
ai Armatei Naționale. Datorită cooperării strîn-
se cu Centrul militar teritorial Edineț, interpreții 
formației ”Rubej” se întîlnesc des și cu recruții, care 
sînt mereu bucuroși să le asculte piesele. 

Ca să participe la această emisiune, dumnea-
lui a așteptat mai bine de zece ani. Pentru a ajunge 
în studioul ”Pole Ciudes” trebuie să îndeplinești o 
condiție - să compui integrame. Prima integramă 

domnul Cotiujanschi a trimis-o la Moscova în 
anul 2001, însă n-a avut noroc să se întîlnească 

cu prezentatorul Leonid Iacubovici. Pe parcursul 
acestor zece ani dumnealui nu-și pierdea speranța 

și în această iarnă și-a mai încercat o dată noro-
cul. De data aceasta șansa a fost de partea lui.

Fiind bine cunoscut printre militari, dum-
nealui a putut conta pe susținerea întregii Armate 

Naționale. Mulți dintre ofițeri și soldați i-au urat 
noroc și au ținut pumnii pentru el. A devenit deja 
o tradiție ca fiecare participant să vină la emisiune 

cu cadouri și suvenire de la baștină. N-a rămas 
în urmă nici concetățeanul nostru. Rodislav 

Cotiujanschi i-a adus lui Leonid Iacubovici multe 
cadouri, printre care un cozonac, vin moldo-
venesc, un suvenir de la șeful Centrul militar 

teritorial Edineț și …drapelul Armatei Naţionale 
a Republicii Moldova, un cadou special din partea 

ministrului Apărării Vitalie Marinuța pentru 
muzeul ”Pole Ciudes”! După cum spune domnul 

Cotiujanschi, prezentatorul emisiunii a fost plăcut 
uimit de această surpriză. ”Cînd i-am înmînat 

drapelul lui Leonid Iacubovici și i-am spus că 
acest cadou vine din partea ministrului Apără-
rii, dumnealui a fost foarte bucuros. Împreună 

l-am întins pe capota automobilului, pe care 
l-am și cîștigat. Ulterior, Iacubovici a declarat: 
”Cine va cîștiga acest automobil să știe că este 

un cadou din partea ministrului Apărării al 
Republicii Moldova”. Deci, pot să spun că acel 

drapel mi-a purtat noroc”, povestește cu zîmbet 
cîștigătorul.

Din spusele domnului Cotiujanschi, în acea 
zi în studioul din Ostankino a fost o atmosferă 

extraordinară. Au răsunat toasturi moldovenești 
și cîntece patriotice. Toată lumea era fericită. Dar 
cel mai important este că cîștigătorul nostru și-a 
realizat visul de-a ajunge la ”Pole Ciudes”. Chiar 

dacă era nevoie să aștepte zece ani.
Peste cîteva zile, Rodislav Cotiujanschi 

urmează să plece din nou la Moscova pentru a-și 
ridica premiul.

Dmitrii Vosimeric

...Şi automobilul-cadou din partea
      ministrului  Apărării!

un locuitor al satului Mihăileni, raionul Briceni, 
a cîştigat un automobil la emisiunea ”Pole Ciudes”. 

Norocosul este Rodislav Cotiujanschi, şeful Casei de cul-
tură din satul Mihăileni. Dumnealui este şi chitaristul formaţi-

ei ”Rubej”, care interpretează piese militar-patriotice. 
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Un grup de inspectori din cadrul 
Agenţiei de verificare a arma-

mentului convenţional din Germania au 
desfăşurat o inspecţie de instruire în Ar-
mata Naţională, conform Tratatului cu 
privire la forţele armate convenţionale 
în Europa (Tratatul CFE).

Potrivit locotenent-colonelului Ser-
giu Railean, şef serviciu implementarea 
tratatelor internaţionale, Direcţia planifi-
care strategică, militarii germani au orga-
nizat şedinţe teoretice pentru ofiţerii Ar-
matei Naţionale în domeniul controlului 
armamentului. De asemenea, inspectorii 
au verificat armamentul convenţional în 
Divizionul de Artilerie din Ungheni.

Tratatul CFE, adoptat la Paris în 
noiembrie 1990, impune limite legale 
asupra a cinci categorii de echipament 

şi armament (tancuri de luptă, vehicule 
blindate de luptă, artilerie, avioane de 
luptă şi elicoptere de luptă) şi prevede 
schimb de informaţii şi notificări extrem 
de detaliate, precum şi efectuarea de ac-
ţiuni de verificare şi inspecţii inopinate 
în unităţile militare ale statelor partici-
pante.

De menţionat că tratatul în cauză 
a avut ca efect reduceri drastice ale ar-
mamentului şi echipamentului limitat în 
toată Europa. Astfel, pînă în prezent, au 
fost efectuate peste 3 000 de inspecţii, 
iar peste 60 000 de piese de armament 
au fost distruse sau dezafectate.

Republica Moldova a ratificat Trata-
tul CFE în iulie 1992.

Peste 60 de militari ai Armatei Na-
ţionale participă în perioada 5-18 

iunie la exerciţiul multinaţional de 
menţinere a păcii „Sea Breeze 2011”, 
desfăşurat în Ucraina.

Armata Naţională a detaşat la exer-
ciţiu şapte ofiţeri de stat major, şapte 
genişti, 18 paraşutişti şi un pluton de 
infanterie în număr de 30 de militari 
din cadrul Batalionului 22 de Menţine-
re a Păcii.

Superiorul contingentului Armatei 
Naţionale, maiorul Vadim Moraru, a 

comunicat că statul major general al 
exerciţiului va activa în oraşul Odesa, 
iar trupele vor fi dislocate la Baza de 
instruire „Shirokiy Lan” din oraşul 
Nikolaev.

„Scopul acestui exerciţiu este de a 
îmbunătăţi interoperabilitatea trupelor 
multinaţionale în operaţiuni de men-
ţinere a păcii. În conformitate cu sce-
nariul exerciţiului, militarii Armatei 
Naţionale vor fi antrenaţi în operaţiuni 
de menţinere a păcii, activităţi antite-
ro, operaţii amfibii şi operaţiuni de de-

santare”, a relatat Vadim Moraru.
De menţionat că în cadrul exer-

ciţiului „Sea Breeze 2011” vor fi im-
plicaţi circa 2000 de militari din 13 
ţări — Ucraina, SUA, Azerbaidjan, 
Belgia, Marea Britanie, Danemarca, 
Georgia, Canada, Macedonia, Moldo-
va, Germania, Turcia şi Franţa.

„Sea Breeze 2011” este un exerci-
ţiu multinaţional de menţinere a păcii 
în spiritul Parteneriatului pentru Pace, 
iar Armata Naţională participă la acest 
exerciţiu din anul 2007.

Militarii Armatei Naţionale participă 
la exerciţiul „Sea Breeze”

INSTRUIRE ÎN DOMENIUL 
ContRoLULUI aRMaMEntULUI

S-a dat start noului semestru de pre-
gătire practică în zbor a militarilor 

care studiază la Cursul de pregătire 
iniţială de specialitate pentru piloţi, 
desfăşurat la Centrul Aeronautic de 
Instruire.  Acesta încadrează 6 ore de 
zbor în zi cu aeronava R-40 Festival 
pentru prima grupă de studenţi, care 
se instruieşte la Aerodromul din Va-
dul lui Vodă şi NARP pentru cea de-a 
doua care parcurge cursul la Aeropor-
tul Internaţional Chişinău. Cursanţii 
au debutat instruirea practică în zbor 
cu efectuarea turului de pistă, imita-
rea panei de motor şi aterizarea forţată 
pe teren accidentat.  Studenţii au acu-
mulat cîte 28 de ore de zbor, iar la fi-
nalizarea pregătirii practice, numărul 
acestora se va dubla. Ultimele zboruri 
au fost efectuate în luna decembrie a 
anului precedent. 

După finalizarea Cursului de pre-
gătire iniţială de specialitate pentru 
piloţi, studenţii vor susţine un examen 
teoretic şi practic pentru obţinerea 
licenţei de pilot privat PPL, apoi vor 

fi respecializaţi pe aeronave militare. 
Cursul de pregătire a piloţilor pen-
tru Armata Naţională a demarat la 1 
septembrie 2008, cu scopul instruirii 
personalului aeronautic care să supli-

nească posturile vacante din Forţele 
Aeriene ale Armatei Naţionale, în 
sensul dezvoltării aviaţiei militare. 
Cursul are durata de doi ani, iar costul 
lui este de  124 235 €.

Transmisioniştii Armatei Naţiona-
le participă la conferinţa finală de 

planificare a exerciţiului multinaţional 
„Combined Endeavor 2011”, desfăşu-
rată în perioada 6 - 10 iunie, în oraşul 
Budva, Muntenegru.

Potrivit locotenent-colonelului Oleg 
Guzun, şef Secţie dezvoltare sisteme 
informaţionale, Direcţia comunicaţii şi 
sisteme informaţionale, la conferinţă, 
care întruneşte 250 de militari din 40 
de ţări membre NATO şi semnatare ale 
Programului Parteneriat pentru Pace, 
se finalizează scenariul exerciţiului şi 
se elaborează planul de desfăşurare al 
acestuia.

Exerciţiul multinaţional „Combined 
Endeavor 2011”, planificat pentru peri-
oada 9 - 22 septembrie, în oraşul Gra-
fenwöhr, Germania, are ca obiectiv atin-

gerea unui nivel înalt de compatibilitate 
operativă, securitate informatică, tehni-
că şi software prin integrarea sistemelor 
C4 naţionale, pentru susţinerea pe viitor 
a contingentelor militare multinaţiona-
le, declarate în operaţiunile cu caracter 
umanitar, de menţinere a păcii, militare 
şi înlăturarea consecinţelor calamităţilor 
naturale.

Guzun a spus că Armata Naţiona-
lă va participa la acest exerciţiu cu 10 
militari, echipament de comunicaţii şi 
informaţional (staţii radio, echipamente 
de reţea).

Participarea Armatei Naţionale la 
Combined Endeavor datează cu anul 
1998, iniţial ca observator, iar din 1999, 
militarii moldoveni s-au implicat activ 
în desfăşurarea exerciţiului.

PILOŢII-STUDENŢI ExECUTă zBORURI
Piloţii instruiţi pentru Armata Naţională efectuează zboruri de instrucţie 

la aerodromul din Vadul lui Vodă

TRANSMISIONIŞTII ARMATEI 
NAŢIONALE SE PREGăTESC 

PENTRU „COMBINED ENDEAVOR 2011”
Militarii din Batalionul cu Des-

tinaţie Specială „Fulger” şi 
din Batalionul 22 de Menţinere a 
Păcii detaşaţi la exerciţiul multinaţi-
onal „Sea Breeze 2011” au efectuat 
salturi de antrenament cu paraşuta şi 
trageri la poligonul Shirokyi Lan din 
regiunea Nicolaev, Odesa.

Superiorul contingentului Armatei 
Naţionale, maiorul Vadim Moraru, a 
comunicat că în perioada 7-10 iunie, 
efectivul internaţional detaşat la po-
ligonul Shirokyi Lan este antrenat 
zilnic în exerciţii tactice, executarea 
salturilor, trageri de luptă, operaţiuni 
de escortare şi acţiuni de depistare a 

substanţelor explozive improvizate.
Paraşutiştii au realizat salturi cu şi 

fără trageri în aer din elicopter MI-8 
de la înălţimea de 800, 2000 şi 3000 
de metri.

Totodată, militarii au efectuat sal-
turi în cădere liberă în grup de cîte 7 
persoane din aeronava militară AN-26 
de la altitudinea de 4200 de metri.

„Astfel de exerciţii sînt importante 
pentru asigurarea unor relaţii de inte-
roperabilitate trainice, dezvoltarea ca-
pacităţii de a acţiona împreună pentru 
realizarea eficientă a unor misiuni de 
luptă sau rezolvarea unor situaţii de 
criză”, a specificat Radu Burduja, co-
mandantul Batalionului „Fulger”.

Infanteriştii şi paraşutiştii moldo-
veni, cît şi cei ucraineni, au apreciat 
pozitiv colaborarea în cadrul salturilor 
şi tragerilor din antrenament. Militarii 
au avut posibilitatea să se familiarize-
ze cu diferite tipuri de armament pen-
tru misiuni, tehnici de prevenire şi de 
a acţiona în situaţii neprevăzute.

De menţionat că la salturile de an-
trenament au participat 18 paraşutişti 
moldoveni şi circa 160 de militari din 
infanteria marină şi trupele aeropurta-
te ale Ucrainei, precum şi 15 sportivi 
militari ucraineni.

... efectuează salturi şi trageri 
de antrenament la poligonul Shirokyi Lan
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Îmbarcaţi în 3 autocare, copiii care 
aveau vîrsta cuprinsă între 7 - 13 ani, 

au luat calea spre Dubăsari, escortaţi de 
poliţia rutieră care le-au făcut calea mai 
accesibilă. Ajunşi pe litoral, cei mici 
s-au salutat cu ministrul Apărării, Vitalie 
Marinuţa, care i-a felicitat şi le-a promis 
că vor avea o zi plină de surprize. În aş-
teptarea vaporului, copiii au şi organizat 
o mică competiţie, aruncînd cu pietre în 
apă şi încercînd să le dea traiectorii cît 
mai originale, iar alţii  şi-au spus în gînd 
dorinţe. Dorin Sclifos a zis că dorinţa 
trebuie să rămînă secretă, pentru că în 
caz contrar nu se îndeplineşte. 

Puţin mai sus de cursul apei, patru 
copii urmăreau jocul pînzei drapelului 
Republicii Moldova, pentru că, “cum 
să te porneşti la drum fără drapel!”, zice  
Cătălin Zastînceanu, băiatul care a avut, 
zice, onoarea să-l ţină în mîini. “Mi-a 
fost încredinţat de ministru”, zice copi-
lul.  După zece minute, drapelul a trecut 
în mîinile Ianei Ţurcanu, iar ea avea un 
motiv întemeiat să sărbătorească această 
zi din plin, pentru că s-a născut chiar de 
ziua copilului. Iana a împlinit 11 anişori. 
“Această excursie cu vaporul este un 
cadoul frumos pe care mi l-a făcut Mi-
nisterul Apărării, pentru ce îi mulţumesc. 
Iar acasă mă aşteaptă o tortă mare”, zice 
Iana.  Vaporul-gazdă a venit cu întîrziere 
de cîteva minute, care însă au trecut ne-
observate de micuţi. Plini de emoţii po-
zitive, copiii au urcat la bordul vasului şi 
au făcut cunoştinţă cu căpitanul şi echi-
pajul, apoi şi-au găsit cîte un loc cît mai 
aproape de bordul navei ca să urmărească 
valurile provocate de motorul vaporului.  
Totodată, copiii au admirat aşezarea geo-
grafică şi peisajul stîncos inedit al rîului 

Nistru, flora şi fauna regiunii. Căpitanul 
vasului zice că itinerarul excursiei con-
stituie în total circa 25 km pe Nistru. 

“Am avut parte de multe surprize 
pe vapor, aşa cum ne-a promis minis-
trul Apărării”, zice Maria Glava, care 
nu este la prima plimbare cu vaporul pe 
Nistru. “Şi în anul precedent am partici-
pat la programul organizat de Ministerul  
Apărării de 1 iunie”, afirmă Măriuţa. 

La îmbarcarea pe vapor, copiii au 
primit  din partea conducerii instituţiei 
dulciuri şi băuturi răcoritoare şi au ur-

mărit un program artistic organizat de 
Casa Centrală a Armatei. “Ne-am stră-
duit şi în acest an să organizăm un pro-
gram divers şi distractiv pentru cei mici. 
Sperăm că acest lucru ne-a reuşit”, zice 
şeful Casei Centrale a Armatei, locote-
nent-colonelul Vladimir Drugaliov. 

Iar la întoarcere, toţi cei 170 de copii 
au avut parte de încă o surpriză – înghe-
ţată delicioasă.

Maria Glava, Cornel  Zmeu, Cătălin 
Zastînceanu, Dorin Sclifos, Iana Ţurca-
nu, Radu Frumusache şi Cristina Burca 

sînt doar cîţiva dintre copi-
ii care s-au distrat de Ziua 
internaţională a copilului 
în croaziera pe Nistru şi fi-
ecare dintre ei a promis că 
o să revină şi la anul.  

Potrivit ministrului 
Apărării, Vitalie Marinuţa, 
în această zi în toate uni-
tăţile şi instituţiile armatei 
au fost organizate ample 

acţiuni pentru copiii angajaţilor, deoare-
ce “copiii sint cea mai sigură investiţie 
a noastră”. Vitalie Marinuţa a mai spe-
cificat că pe parcursul vacanţei de vară 
majoritatea copiilor angajaţilor Armatei 
Naţionale vor avea posibilitatea să se 
odihnească la tabăra de odihnă a Mi-
nisterului Apărării de la Vadul lui Vodă, 
precum şi în alte pensiuni din ţară.

Locotenent major 
Inga MIhaILova

Copiii în croazieră pe Nistru
De Ziua internaţională a copiilor, circa 170 de copii ai militarilor şi angajaţilor 
civili din Armata Naţională s-au adunat la Casa Centrală a Armatei şi în acest 

an pentru a merge într-o croazieră pe Nistru. 

Ministrul Apărării a subliniat că 
mijloacele financiare pentru 

desfăşurarea paradei militare n-au 
fost planificate în bugetul pentru 
anul 2011, iar structurile implicate 
vor folosi aceşti bani pentru diferite 
activităţi de pregătire şi organizare.

„Este vorba despre cheltuieli 
ce vizează asigurarea cu obiecte de 
echipament a participanţilor la para-
da militară, asigurarea cu carburanţi-
lubrifianţi, produse alimentare, pre-
gătirea tehnicii şi armamentului şi 
procurarea instrumentelor de percu-
ţie şi altor rechizite de paradă”, a ac-
centuat ministrul Apărării în calitate 
de responsabil pentru constituirea 
formaţiunilor de paradă cu ocazia 
aniversării a XX-a de la proclamarea 
independenţei R. Moldova.

Calculul forţelor şi mijloacelor 
relevă că în parada militară urmează 
a fi implicate 1528 persoane. Astfel, 
Ministerul Apărării va fi reprezentat 
la paradă de 1018 persoane (inclusiv 
91 participanţii la conflictul armat 
din anul 1992), Ministerul Afaceri-
lor Interne - 389 persoane, iar Servi-
ciul Grăniceri -  121 persoane.  

Totodată, la parada militară vor 
fi implicate 86 de unităţi de tehnică 
auto şi blindată. Ministerul Apărării 
va antrena 66 de unităţi de tehnică, 
Ministerul Afacerilor Interne – 14, 
iar Serviciul Grăniceri  - 6. În afa-
ră de aceasta, la parada militară din 
Piaţa Marii Adunări Naţionale vor fi 
implicate 600 unităţi de sisteme de 
artilerie şi armament, dintre care: 
360 unităţi ale Ministerului Apă-

rării, 160 unităţi ale Ministerului 
Afacerilor Interne şi 80 unităţi ale 
Serviciului Grăniceri.

De menţionat că parada militară 

cu participarea unităţilor militare ale 
Armatei Naţionale, subdiviziunilor 
Ministerului Afacerilor Interne şi ale 
Serviciului Grăniceri, cu tehnica şi 

armamentul din dotare, va avea loc 
în Piaţa Marii Adunări Naţionale la 
27 august 2011, Ziua Independenţei 
Republicii Moldova.

Guvernul a aprobat cheltuielile 
pentru parada militară 

Guvernul R. Moldova va aloca peste 9 mln. 400 mii lei 
pentru parada militară organizată în Piaţa Marii Adunări 

Naţionale în data de 27 august - Ziua Independenţei 
Republicii Moldova. O decizie în acest sens a fost adop-
tată miercuri, 8 iunie, în şedinţa cabinetului de miniştri la 

propunerea ministrului Apărării Vitalie Marinuţa.  
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„În urma intervenţiei chirurgicale efectuate de 
medicul Vladimir Şcerbacov, înfăţişarea 

fiului nostru s-a schimbat radical. Acum este un  
băiat chipeş şi încrezut în sine, nu ca altădată cînd 
suferea de frica că nu-şi va găsi ursita. Iar fiecare 
părinte îi doreşte copilului său un viitor cît mai lu-
minos”. Acesta este un pasaj redat din scrisoarea de 
mulţumire a domnului Vladimir Zglăvuţă, adresată 
ministrului Apărării. 

Povestea tristă a lui Andrei Zglăvuţă a început 
în urmă cu 17 ani, atunci cînd din cauza unui acci-
dent a obţinut o traumă la nivelul buzei superioare.  
„La vîrsta de 3 ani, fiul nostru a fost muşcat de un 
cîine. Rana trebuia cusută în interval de cîteva ore 
de la producerea accidentului, dar medicul din sat 
mi-a zis că acest lucru este imposibil. Cînd am mers 
la spitalul raional Căuşeni, era prea tîrziu ca să se 
mai poată corecta defectul. Era necesară intervenţia 
unui chirurg, la care nu am apelat din cauza lipsei 
surselor financiare. Din acest motiv, fiul meu a pur-
tat pe faţă ghinionul acelei întîmplări tragice timp 
de aproape 17 ani”, povesteşte mama tînărului, 
doamna Liuba Zglăvuţă. 

Andrei Zglăvuţă are 20 ani şi a fost încorporat 
în Armata Naţională în luna mai a anului 2010 cu 
defect estetic la nivelul buzei superioare, pe stînga. 
La începutul lunii noiembrie 2010, tînărul a acceptat 
o intervenţie chirurgicală şi a fost internat în Spita-
lul Clinic Militar, secţia chirurgie maxilo-facială şi 
stomatologie. Iar la data de  patru a aceleiaşi luni, a 
fost operat de medicul chirurg Vladimir Şcerbacov, 
şeful acestei secţii. Operaţia de remodelare a bu-

zei a durat puţin peste  o oră şi a decurs cu succes. 
„Tehnic, operaţia nu a fost dificilă, dar corectarea 
oricărei asimetrii a buzelor şi accentuarea formei 
roşului buzelor implică risc”, menţionează domnul 
Şcerbacov. Corecţia buzei s-a reuşit din prima in-
tervenţie, iar Andrei s-a ales cu un contur al buzelor 
frumos reliefat.  Despre operaţie, părinţii tînărului 
au aflat mai tîrziu. „Am vrut să le fac o surpriză. 
Atunci cînd mi s-a propus o intervenţie chirurgicală 

la buză, aveam o umbră de frică pentru ce se poate 
întîmpla, dar intuiţia mi-a dat asigurări că totul va 
fi bine”, zice Andrei Zglăvuţă.   De atunci, viaţa 
tînărului a pornit pe alt făgaş. „Întîi de toate, este 
mai încrezut în sine”, zice fratele Ion. Şi vecinii 
şi-l amintesc bine pe protagonistul nostru înainte 
de armată. Doamna Valentina Burzacovschi îl cu-
noaşte bine pe Andrei de cînd era mic. „Familiile 
noastre prietenesc de multă vreme. Andrei este un 

băiat cumsecade. Şi vreau să accentuez că armata 
i-a schimbat nu doar aspectul fizic, dar şi cel inte-
rior. Armata l-a maturizat”, zice doamna Valentina. 

Andrei are o prietenă pe nume Elena cu care 
este într-o relaţie frumoasă de 3 ani şi care a avut 
răbdarea să-l aştepte de la armată.  Andrei are o 
mare pasiune pentru automobile şi aşa se explică 
intenţiile lui de a îmbrăţişa meseria de automobilist.  
Înainte de a fi înrolat în Armata Naţională, tînărul 
a urmat cursurile de conducător auto la Centrul de 
pregătire a specialiştilor, filiala Căuşeni, gratis, ob-
ţinînd categoriile B şi C. Iar noi îi urăm succes în 
realizarea aspiraţiilor.

Se zice că viaţa le aranjează pe toate la locurile 
lor. Aşa s-a întîmplat în cazul lui Andrei Zglăvu-
ţă. „Cînd mi-am văzut fiul, mi-au dat lacrimile şi 
emoţiile mi-au învăluit inima, pentru că are mare 
măiestrie şi dragoste chirurgul care l-a operat pe 
fiul nostru, căruia îi mulţumim din suflet. Şi vrem 
să zicem tuturor că Armata Naţională dispune de 
cadre medicale profesioniste, bine pregătite în arta 
chirurgicală”, încheie scrisoarea domnul Vladimir 
Zglăvuţă, tatăl tînărului, care, la momentul vizitei 
noastre, se afla la muncă peste hotarele ţării. 

Este de menţionat că costul intervenţiei chirur-
gicale se estimează la 2321 lei, achitaţi din bugetul 
Ministerului Apărării. Iar în Spitalul Clinic Militar 
Central au fost efectuate circa  275 de intervenţii 
chirurgicale pe parcursul anului precedent.  

Locotenent major 
Inga MIhaILova

Medicii militari schimbă destine
Despre acest fapt vorbeşte povestea lui Andrei Zglăvuţă care a suportat o intervenţie chirurgicală la Spitalul Clinic Militar Central, 

în perioada serviciului militar în termen

ACCeNte

- Domnule locotenent-colonel, cum 
se pregătesc militarii moldoveni 
pentru misiunile desfăşurate sub 
egida ONU?
- Nu există o pregătire standard pen-

tru militarii care primesc mandate de 
observatori militari. Pregătirea porneş-
te de aici, din armată, prin parcurgerea 
procesului de instruire de la încadrarea 
în serviciul militar. În ceea ce priveşte 
cursul de participare în operaţiuni de 
menţinere a păcii, acesta durează, de 
regulă, 2-3 săptămîni şi permite pregă-
tirea militarilor pe specificul misiuni-
lor la care sînt detaşaţi, în cazul nostru 
cele desfăşurate sub egida ONU. Aceste 
cursuri sînt treapta din urmă pe care o 
parcurg militarii care urmează să fie de-
taşaţi într-o misiune internaţională. 

- Din cîte cunosc, cursurile de 
pregătire a observatorilor militari 
ONU nu se desfăşoară în ţară. 
Care sînt statele care instruiesc ofi-
ţerii moldoveni?
- Centrul Operaţiuni de Menţinere a 

Păcii, în competenţa căruia intră desfă-
şurarea unor asemenea cursuri, din lipsa 
resurselor financiare, nu mai instruiesc 
ofiţerii care primesc mandate de obser-
vatori militari ONU.  Prin partenerii 
noştri NATO şi prin intermediul Progra-
mului Parteneriat pentru Pace, Armata 
Naţională detaşează anual unul-doi ofi-
ţeri în Elveţia, Germania, Suedia, Gre-
cia, Norvegia, Turcia. 

- Cînd a început proiectul de pre-
gătire a ofiţerilor moldoveni peste 
hotare?
- De la iniţierea programului NATO, 

parte componentă a Programului Parte-
neriat pentru Pace, cu scopul interopera-

bilităţii Armatei Naţionale cu armatele 
altor state. În acest context, pot menţiona 
că Armata Naţională caută diferite căi de 
a mări numărul de participanţi în ope-
raţiunile ONU de menţinere a păcii - a 
observatorilor militari şi ofiţerilor de stat 
major în Africa, Georgia, Cosovo, acolo 
unde vom primi oferte. 

- Are Armata Naţională capacita-
tea de a trimite mai mulţi militari 
în operaţiuni de menţinere a păcii 
peste hotarele ţării?
- Armata Naţională are mulţi ofiţeri 

bine pregătiţi care vor lucra profesionist,  
cot la cot cu colegii din alte state, în ope-
raţiunile de menţinere a păcii desfăşura-
te sub egida ONU. La moment, partici-
păm cu 8 militari, iar numărul acestora 
s-ar putea mări pînă la 15 militari anual. 
Avem observatori în Coasta de Fildeş, 
Liberia şi Sudan. 

- Cum se desfăşoară procesul de 
selectare a militarilor care urmează 
să primească un mandat de obser-
vator militar ONU?
- Procesul de selectare a candidaţilor 

pentru misiunile ONU este amplu. Can-
didaţii se selectează cu un an înainte. La 
parvenirea solicitărilor,  facem un test 
iniţial. Există o serie de cerinţe  pentru 
solicitanţi. Unele dintre ele sînt: 1. Cate-
goriile de militari (solicitantul trebuie să 
fie căpitan, maior sau locotenent-colo-
nel); 2. Cunoaşterea limbilor engleză şi 
franceză obligatoriu (engleza este limba 
de lucru în ONU, iar în franceză se con-
versează cu populaţia băştinaşă); 3. Să 
fie apt din punct de vedere medical; 4. 
Să cunoască bine tehnica de calcul; 5.  
Să fie absolvent al unui curs de opera-
ţiuni de menţinere a păcii; 6. Să deţină 
permis de conducere şi experienţă, în 

special a maşinilor de teren; 7. Calită-
ţile moral-psihologice adecvate. Un alt 
aspect important este experienţa în ope-
raţiuni de menţinere a păcii în Zona de 
Securitate a Republicii Moldova. 

- Şi dacă candidaţii nu au experi-
enţă în Zona de Securitate a Repu-
blicii Moldova, ce se întîmplă?
- Este doar un avantaj, nu un aspect 

obligatoriu. Iar la încheierea mandatu-
lui,  ofiţerii noştri se întorc cu experienţă 
care poate fi implementată în reglemen-
tarea conflictului transnistrean.

- Pînă la moment, cîţi ofiţeri moldo-
veni au primit mandate de observa-
tori militari ONU?
- Circa 65. În viitorul apropiat ur-

mează să mai plece în aceste misiuni 3 
ofiţeri. Aici vreau să remarc că primele 
misiuni la care au participat ofiţerii mol-
doveni nu au fost cele desfăşurate sub 
egida ONU, ci de Conferinţa pentru Se-
curitate şi Cooperare în Europa (CSCE), 
actuala Organizaţie pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa (OSCE) şi au fost 
în  Republica Cecenia, apoi Macedonia, 
Georgia, Cosovo, Bosnia şi Herţegovina 
desfăşurate  sub egida NATO şi doar în 
2003 am început să participăm în misi-
uni sub egida ONU. Apoi am participat 
în operaţiunea post-conflict din Irak. Iar 
militarii Armatei Naţionale au intrat în 
topul primelor 5 ţări după profesiona-
lismul demonstrat în aceste misiuni. Nu 
îmi amintesc vreun caz cînd  un militar 
moldovean să fi primit observaţii din 
partea unui reprezentant ONU.

- Armata Naţională detaşează şi 
doamne în operaţiuni de menţinere 
a păcii sub egida ONU. Cîte au fost 
pînă acum?

- Au fost 4 doamne care au participat 
în misiuni ONU de menţinere a păcii în 
Coasta de Fildeş, Liberia şi Georgia. În 
momentul în care vom avea candidat o 
doamnă capabilă să se descurce într-o 
misiune internaţională, va avea susţi-

nerea noastră. Am convingerea că în 
Armata Naţională  avem doamne bine 
pregătite pentru aceste misiuni. 

Locotenent major 
Inga MIhaILova

Republica Moldova are capacitatea de a mări 
numărul de observatori militari în misiunile ONU

Interviu cu locotenent-colonelul Grigore ChIRICă, Direcţia Planificare Strategică
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Constantin Nimerenco m-a impresionat prin le-
jeritatea şi eleganţa manifestate în abordarea 

sentimentului patriotic. „Autor” al unor emoţio-
nante amintiri legate de primele zile de cătănie, 
Constantin este originar din satul Viişoara, Glo-
deni, are 18 ani şi în toţi aceşti ani a crescut cu 
imaginea celor care au luptat şi deveniseră pagini 
de istorie. Despre el se vorbeşte doar de bine în 
rîndul camarazilor şi a comandanţilor, şi nu doar 
din motivul că este comandant de grupă, ci pen-
tru flexibilitatea cu care abordează viaţa şi pentru 
energia pozitivă pe care o emană. Are Constantin 
o putere uimitoare de asimilare a informaţiei lega-
tă de armată, despre care ne-a vorbit comandantul 
unităţii, locotenent-colonelul Ion Doţenco şi mai 
are un zîmbet uşor ironic rezervat pentru toate 
obstacolele cu care se ciocneşte. „Pentru că aşa e 
viaţa”, afirmă optimist tînărul în mesajele pe care 
le lansează în timpul discuţiei noastre.

Constantin Nimerenco a venit la armată nu pur 
şi simplu pentru că a avut o datorie constituţiona-
lă, ci pentru un argument cu greutate înmiit mai 
mare - datoria faţă de străbuni, zice el, şi pentru că  
îl cheama inima.  „Nu ştiu ce gîndesc alţii despre 
armată. Dar indiferent de ce o să se vorbească, eu 
ştiu că viaţa nu este întotdeauna uşoară aşa pre-
cum ne dorim. Toate se întîmplă cu sens în lume. 
Străbunii noştri ne-au apărat, ne-au dat o ţară, un  
drapel şi noi sîntem datori să le păstrăm. Datorită 
lor ne-am născut moldoveni. Iar noi trebuie să le 
continuăm misiunea, care nu este oarecare, ci este 
aceea de păstrare şi valorificare a ceea ce avem 
mai scump – pămîntul, neamul, limba. Nu este 
vorba despre a începe un război, ci să ştim cum să 
păzim ceea ce avem. Cine ştie pe unde ne va purta 
destinul,  ce vom decide să facem mai departe, dar 
trebuie să învăţăm să ne apărăm patria. Din multă 
iubire pentru ţară şi neam am hotărît să fac arma-
ta”, zice tînărul. 

Protagonistul nostru mai spune că avea toate 
motivele din lume să meargă la armată. Îndemnat, 
desigur, şi de taică-său, domnul Eugen Nimeren-
co. Aici, de fapt, vroiam să ajung cu pasajul de 
la prefaţă. Povaţa părintească.  Deşi decizia de a 
veni la armată îi  aparţine mai mult lui Constantin, 
gîndul bun şi vorba înţeleaptă a părintelui  întot-
deauna au dat putere ca să mergem mai departe. 
Constantin de mic a fost educat să respecte şi să se 
respecte pe sine însuşi, şi să fie corect cu cei din 
jur. “Poate că aceste valori le-a preluat de la bise-
rică, unde mergea de copil în fiecare duminică”, 
zice domnul Eugen .  

Constantin s-a „apropiat” de Dumnezeu de la 
vîrsta de 5 ani. Iar mai tîrziu a absolvit seminarul 
teologic de la Edineţ, unde a studiat 3 ani. „Am 
făcut studii în teologie nu cu intenţia de a mă popi, 
ci din dorinţa de a cunoaşte geneza, să înţeleg cine 
sîntem, spre ce mergem, care este calea pe care 
trebuie să o urmăm. Doar pentru început am ana-
lizat posibilitatea de a deveni preot. Nu am con-
tinuat din cauza responsabilităţii pe care o are un 
preot. E o ştiinţă întreagă despre care am aflat şi 
care m-a ajutat să-mi găsesc singur răspunsuri la 
întrebări. Omul este pus mereu la încercări la care 
trebuie de sinestătător să găsească răspunsuri, ci 
nu să le audă de la altcineva care poate să mani-

puleze. Aşa am aflat despre geneză, despre neam, 
etnie, patrie şi apărarea poporului. Totul este orîn-
duit să meargă bine în viaţă, într-un număr, după 
un regulament”, afirmă tînărul. 

Iar la moment, viaţa lui Constantin este ghida-
tă de regulamentul militar. Primele zile de armată. 
Zile extraordinare care au fost petrecute alături de 
alţi zeci de tineri care exact ca Constantin au des-
chis braţele instrucţiei militare. Prin capul acestor 
tineri circulau gînduri fără căpătîi în primele zile 
de regim cazon. Tinerii ostaşi încercau să rezolve 

dilemele în discuţii lungi pe timp de noapte, pen-
tru că ziua deh!!! era atîta instrucţie, încît nu le mai 
ajungea timp pentru abordarea problemelor vieţii. 
La armată nu e ca acasă. Aici se învaţă mult, se 
aleargă în poligoane, se defilează, se fac marşuri 
obositoare, se trage din arme, se învaţă lupta pen-

tru viaţă. Aici se pregătesc apărătorii patriei. Iar 
Constantin era pregătit pentru această luptă, ghidat 
de ideea că moştenirea strămoşilor trebuie păstrată 
şi apărată. Deşi se afla sub imperiul necunoscu-
tului, acest imperiu nu îl speria. Ba din contra, îl 
captiva pe protagonistul nostru.  „Îmi amintesc că 
am reuşit să adormim abia în dimineaţa celei de-a 
doua zile de aflare în cazarmă. Tunşi, trecuţi prin 
primul duş milităresc şi în haine noi”, descoase 
firul amintirilor eroul nostru. Odată cu lăsarea în-
tunericului, s-au început şi primele istorii de viaţă. 
Sus cerul este plin de stele, iar jos este beznă şi 
doar ecoul cuvintelor erau purtate de aerul cazon 
pe tot spaţiul dormitorului comun. Aveau atîtea 
să-şi povească (he-he-he!). „În prima seară în uni-
tate nu ni s-au explicat prea multe. Iar a doua zi a 
fost mult mai încărcată. Ne-am dat seama că avem 
foarte multe de învăţat şi că trebuia să ascultăm de 
superiori şi să executăm comenzile întocmai, ceea 
ce nu era prea simplu pentru noi, cei care am venit 

cu prea multă libertate din viaţa civilă şi aici na! 
conformează-te la noile rigori. Era ca şi cum ne-ar 
fi băgat într-o cutie”, tînărul încearcă să descrie 
primele emoţii, dulci-amare, de ostaş, pe care le-a 
încercat fiecare bărbat trecut prin viaţa de cazar-
mă. „A doua zi am învăţat multe. Îmi amintesc de 
primul pas de defilare pe care trebuia să-l execut 
exact cum mi se spunea, dar şi să-l simt, să-l fac să 
arate frumos, iar asta deja înseamnă artă. Era foar-
te interesant pentru mine. Iar după zile întregi în 
care antrenam pasul cadenţat, a devenit obositor”, 

zice tînărul care pînă la armată a înregistrat per-
formanţe la volei şi baschet. „Apoi au urmat tra-
gerile în poligon. Erau atîtea strigăte de bucurie în 
acea zi, după lansarea primelor gloanţe, de parcă 
am făcut ceva extraordinar. Eu am tras primul, din 
AK 74. Am primit cinci gloanţe, trei dintre care 
au atins ţinta. Apoi mă rugam ca superiorii să-mi 
mai dea cîteva. Inima bătea puternic pînă a ajunge 
la locul de trageri. Nu am tras dintr-o armă pînă la 
armată, de aceea mă aşteptam ca lovitura ei să fie 
mai puternică. Perioada de instruire iniţială este 
cea mai interesantă, foarte captivantă, pentru că în 
fiecare zi aflăm cîte ceva nou”, zice ostaşul. Au ur-
mat multe zile răvăşite de neastîmpărul tineresc, în 
care ingeniozitatea mioritică a tinerilor a fost pusă 
din nou la încercare. Apoi jurămîntul. „Am avut 
foarte mari emoţii alături de el la ceremonia de 
depunere a jurămîntului mlitar. L-a schimbat ar-
mata. Era mai copil înainte. Mi-l amintesc cum ne 
certau părinţii, iar el lua toată vina asupra sa. Pe el 
îl certau. Şi cînd plîngeam, el mă cuprindea şi mă 
consola. Mă ajuta la lucru. Cînd l-am văzut pentru 
prima dată în uniformă, mi-au dat lacrimile”, zice 
sora ostaşului, Maria Pînzari. Dar şi mai greu îi 
vine iubitei lui Constantin care în fiecare weekend 
face naveta Chişinău-Bălţi ca să fie alături de el. 
Deşi ea nu a fost de acord cu decizia ostaşului, 
pentru că un an de despărţire este echivalentul 
unui an de dor, zice că despărţirea consolidează şi 
mai mult frumoasa lor relaţie de prietenie. 

După încă 2 săptămîni de pregătire iniţială în 
poligonul din Bălţi, tînărul va primi repartiţie în 
Compania Garda de Onoare, Batalionul de Gardă, 
dislocat în Chişinău. Aici îl aşteaptă încă circa 10 
luni de serviciu militar pe care, aşa cum l-a îndem-
nat taică-său, trebuie să le parcurgă „cu multă în-
ţelepciune, cu multă ascultare şi cu respect pentru 
camarazii lui”. 

Locotenent major Inga MIhaILova

constantin Nimerenco a venit 
la armată nu pur şi simplu pentru 
că a avut o datorie constituţio-
nală, ci pentru un argument cu 
greutate înmiit mai mare - datoria 
faţă de străbuni, zice el, şi pentru 
că  îl cheama inima. !

“Din multă iubire pentru ţară şi neam 
am hotărît să fac armata!”

„Să năzuieşti mereu a dobîndi stima oamenilor, şi mai ales pe a ta însuţi. De aceea, 
sufletul tău să fie întotdeauna ca gîndul, gîndul cu vorba şi vorba cu fapta, căci numai 
astfel vei obţine un echilibru statornic între lumea ta şi lumea din afară! Ca bărbat să-ţi 
faci datoria şi să nu uiţi niciodată ca eşti român!”. 

Atunci cînd am început articolul, gîndul mi-a fugit involuntar la acest pasaj din romanul 
“Pădurea spînzuraţilor” de Liviu Rebreanu. Nu pentru că ar exista vreo tangenţă între per-
sonajul romanului, Apostol Bologna, şi protagonistul din această ediţie a publicaţiei noastre 
mai mult decît în limita acestor cuvinte care vin din partea unui părinte. 
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SfAtul PSIhOlOGuluI

,,Disciplina conştientă se bazează 
pe autoritatea şefului, 

pe aprecierea definitivă a subalternilor, 
dar nu pe frica pedepsei”.

colonel P. IzmestIev, sec. XIX 

Axioma 1. 
Toţi militarii sînt supuşi sentimentului de 

frică, indiferent de grade şi funcţii, dar la dife-
riţi militari ea se manifestă în mod diferit. Evo-
luarea stărilor de frică la subalterni şi manipularea 
cu ele constituie direcţia strategică de activitate în 
psihologia militară. Dilema psihologică, care stă în 
faţa comandanţilor şi psihologilor militari, este de a 
cultiva frica prin pedepse disciplinare şi disciplina 
prin frică la subalternii săi, sau de a cultiva elibe-
rarea de stările de frică prin manipulări şi dirijare 
îndemînatică cu  stările respective.

Patru instincte de bază definesc esenţa umană: 
foamea, frica, sexul, agresiunea. Fenomenul fricii 
este atotpătrunzător şi cuprinzător. El urmăreşte 
omul de la naştere pînă la moarte, modificîndu-se 
şi evoluînd în noi forme. Frica poate fi atît de vio-
lentă, încît să afecteze nu numai funcţionarea nor-
mală a psihicului uman, ci şi funcţiile biologice ale 
organismului, iar uneori duce la moarte. Frica este 
reacţia instinctelor omului, programate genetic, la 
mediul ambiant.

Iată de ce militarii trebuie să cunoască aceste 
fenomene, iar comandanţii şi psihologii militari să 
desfăşoare activităţile de diagnosticare, profilaxie,  
explicare a fenomenului în cauză. Prin cunoaştere, 
militarul singur exclude circa 50% a riscului de a 
cădea pradă stărilor respective. Celelalte 50% revin 
resurselor psihice de personalitate şi sistemului de 
pregătire psihologic.

Axioma 2. 
Comandantul este obligat să opereze cu fe-

nomenul fricii la nivel psihologic în scopul con-
trolului comportamentului său şi al subalterni-
lor, dar nici într-un caz să nu facă abuz de şantaj 
prin frică.

În primul rînd, frica este o senzaţie naturală, 
moştenită în procesul evoluţiei omului de la pre-
decesorii săi preistorici. În al doilea rînd, frica nu 
este materială, ci de origine psihică. În al treilea 
rînd, frica este un fenomen dualist. Frica are atît 
efecte pozitive atunci cînd ajută omul pentru a-şi 
păstra viaţa sau înfrunta diferite situaţii extremale, 
cît şi negative atunci cînd capătă proporţii, care ies 

de sub controlul psihicului omului, expunîndu-l la 
pericole majore. 

Frica ca fenomen are la origine aspectele natu-
rale, sociale şi interne.

Clasificarea fenomenului cu origini naturale: 
claustrofobie – frica de spaţiile închise,  agarofo-
bie – frica de spaţiile imense, altofobie – frica de 
înălţimi.

Sociofobii (cu origini sociale) – frica de a te 
înroşi la faţă, de a face cunoştinţă, de comandant, 
de a-şi pierde serviciul, de a fi pedepsit disciplinar, 
de a pierde privilegii, frica de responsabilitate, frica 
de examene, frica de părinţi, frica de gîndurile şi 
acţiunile personale, frica faţă de viitor, frica aştep-
tării, frica faţă de viaţă, frica faţă de infractori, frica 
condamnaţilor, frica imprevizibilului, frica robiilor, 
frica demnitarilor, frica faţă de doctor etc.

Frica cu origini interne este manifestată prin: 
nosofobie – frica de bolile contagioase,

- acvafobie – frica de apă; tanatofobie – frica de 
moarte, nictofobie – frica de întuneric, fobofobii – 
frica faţă de neînţeles, necunoscut, exagerat etc.

Cele mai răspîndite sînt sociofobiile. Citind lista 
fobiilor, vom specifica cele specifice nouă personal, 
cît de incomod n-ar fi să recunoaştem acest fapt.

Intensitatea fricii (în mod crescînd):
- alarmă (reacţia neafectivă la pericol potenţial, 

neidentificat, neconştintizat);
- spaimă (reacţia neafectivă la pericol imediat, 

neidentificat, neconştientizat);

- frică (reacţia neafectivă la pericol  identificat, 
conştientizat);

- groază (reacţia afectivă la pericol identificat, 
conştientizat);

- panică (reacţie afectivă la pericol identificat, 
neconştientizat).

Simptomatica internă a fricii: pulsul şi bătăile 
inimii majorate; senzaţie de asfixie, respiraţie deasă; 
seboree rece; vomă, greţuri, meteorism, diaree; urina-
re şi defecare necontrolată; reacţia dermo-galvanică 
majorată (pusă în baza principiului funcţionării de-
tectorului  minciunii); senzaţie de uscăciune în gură.

Simptomatica externă a fricii: sprîncenele sînt 
ridicate şi drepte, ochii larg deschişi, gura semi-
deschisă şi buzele încordate, faţa este palidă cu 
broboane de sudoare, părul pe corp se “ridică”, tre-
murul buzelor, pleoapelor, membrelor, mişcări  şi 
comportament neadecvat.

Frica de diferită intensitate se manifestă cu vi-
olenţă şi reacţie diferită a organismului. Am expus 
simptomatica comună pentru toate stările. Alarma, 
spaima, frica sînt reacţii neafective, de apărare, pe 
care un om normal nu numai că le posedă, dar şi le 
poate depăşi.

Panica este o  stare afectivă, care pune în peri-
col viaţa omului, din motiv că el reacţionează ne-
adecvat la pericole şi nu conştientizează realitatea. 
Panica este generată atunci cînd oamenii aşteaptă 
evenimente neplăcute, periculoase. 

Practica de luptă ne demonstrează totuşi dina-

mica imprevizibilă a panicii. Astfel o masă de mi-
litari cuprinşi de panică în cîteva secunde se poate 
transforma în masă extrem de violentă şi contraata-
ca cu dibăcie adversarul. Trebuie să conştientizăm 
că verbal panica nu poate fi oprită, chiar este peri-
culos să facem acest lucru. Comandantul în cîteva 
secunde trebuie să formeze un centru de coagulare, 
în jurul său astfel, ca militarii cuprinşi de panică să 
se alipească acestui centru de stabilitate, şi umăr la 
umăr, cot la cot să riposteze stării de panică şi ad-
versarului. Anume simţul umărului şi cotului trans-
formă masa haotică de oameni în masă ordonată, 
care aşteaptă  să fie dirijată cu fermitate. Secundele 
hotărăsc practic totul. 

Axioma 3. 
Unde se ascunde frica?
După cum am menţionat, frica este de origine 

psihică, îşi găseşte lăcaş în creierul omului, unde 
este analizată, structurată, anihilată sau amplifica-
tă. Din punct de vedere anatomic centrul fricii este 
localizat în emisfera dreaptă şi elementele fricii pă-
trund în creier prin organele senzitive din dreapta.

10 reguli de a depăşi frica:
1. Nu vă faceţi griji pe seama fricii, pe care o 

deţineţi;
2. Stabiliţi precis obiectul fricii şi împrejurările;
3. Stabiliţi originea fricii;
4. Recurgeţi la autosugestie;
5. Apreciaţi cît de real e pericolul;
6. Comparaţi frica Dumneavoastră cu o frică 

mult mai puternică;
7. Închipuiţi-vă că ceea de ce vă temeţi deja s-a 

întîmplat;
8. Dumneavoastră nu sînteţi unicul care pose-

daţi frica;
9. Comportaţi-vă ca şi cum deja sînteţi viteaz 

şi frica a trecut;
10. Trăiţi viaţa “acum” şi “aici”.
Formarea şi educarea constituie un  element 

esenţial în stăpînirea fricii. Curajul militarului creş-
te odată cu cunoştinţele sale profesionale. Cunoş-
tinţele dau un sentiment de încredere nu numai în 
tine însuţi, dar şi în camarazi, în echipament şi în 
metodele folosite. Războaiele se schimbă, dar te-
merile fundamentale rămîn aceleaşi...

Locotenent major Ion PleŞCA,
şef secţiune evaluare psihologică 

şi relaţii cu publicul, 
sociolog-psiholog Academia militară a FA

FRicA: bine sau rău?
Trei axiome ale fricii la militari

Căpitanul Tudor Popa este conside-
rat unul dintre cei mai competenţi 

ofiţeri din Armata Naţională în genul de 
armă protecţie NBC. Dumnealui a urmat 
o serie de cursuri de specialitate peste 
hotarele ţării care i-au format şi conso-
lidat abilităţile în domeniul chimiei mi-
litare, aşa cum sînt  cursul avansat de 
apărare în NBC în România, şi mai tîrziu 
unul similar în SUA. Modest din fire, 
dumnealui afirmă că chimia militară este 
una dintre cele mai frumoase specialităţi.  
Trecut şi dînsul prin criticile severe ale 
instructorilor, zice că formarea unui spe-
cialist adevărat în domeniu necesită efort 
şi timp, dar şi trebuie să fii pasionat de 
meserie pentru a o practica fără cusur.

Comandantul Companiei protecţie 
chimică independentă, infanterist din 
talpă, şi-a legat viaţa de armată la vîrsta 
de 18 ani. „ De fapt, am fost îndemnat 
de tatăl meu ca să urmez studiile superi-
oare cu profil militar. El şi-a dorit mult 
să devină ofiţer, dar nu a avut posibili-
tatea să facă studii militare pe atunci”, 
zice căpitanul Popa. Continuînd visul 
tatălui său, în anul 2001, Tudor Popa 
păşeşte pragul Institutului Militar al 
Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, 
optînd pentru specialitatea infanterie. 
Iar după finalizarea studiilor debutează 
şi în chimia militară. „În Institutul Mili-
tar  am studiat doar bazele chimiei mili-
tare. A fost o provocare pentru mine de 

a studia tactica specială a subunităţilor 
de chimie,  adică să mă aprofundez în 
domeniul apărării în NBC. Era necesar 
să  urmez cursuri de perfecţionare în do-
meniu”, zice căpitanul Popa. 

Trebuie să faci  muncă de echipă  

ca să  ajungi la rezultatul scontat.  Aşa 
se vorbeşte în armată. Este un adevăr 
confirmat şi de căpitanul Popa. Comuni-
carea cu subordonaţii este unul din atu-
urile comandantului. „Pentru ca să se 
ajungă la un rezultat acceptabil, trebuie 

să se muncească mult şi să se înţeleagă 
misiunea pe care o are fiecare angajat în 
parte”, zice domnul căpitan. Comunica-
rea cu militarii în termen trebuie să fie 
la fel de eficientă, afirmă comandantul, 
pentru că importanţa lor este majoră în 
cazul unei situaţii de urgenţă.  Din grupa 
de reambalare a pesticidelor care a ac-
tivat în toate raioanele Republicii Mol-
dova unde au fost localizate depozite de 
păstrare a pesticidelor au făcut parte şi 
militari în termen. „Factorul uman este 
cea mai de preţ avere, de aceea trebuie 
apreciat şi motivat pentru ca să-şi facă 
munca bine”, subliniază căpitanul Popa. 

Lupta cu agenţii toxici nu este de-
loc uşoară, mai cu seamă cînd aceştia  
tind să crească în complexitate, iar dis-
ponibilitatea capabilităţii de apărare în 
această direcţie trebuie să fie pe măsura 
provocărilor.  De aceea, munca chimis-
tului militar trebuie apreciată şi de ziua 
lor, din respect, le prezentăm onorul. 

Compania protecţie chimică inde-
pendentă a fost fondată la 1 iunie, 1995.

Locotenent major 
Inga MIhaILova 

Onor chimiştilor militari
Sînt ani buni în care specialiştii noştri în arma protecţie NBC au 

demonstrat pregătirea lor profesionistă în cadrul unor proiecte de 
nimicire a pesticidelor. Despre ei s-a vorbit mai puţin, dar importanţa 

lor este colosală în faţa pericolului armelor chimice şi radioactive. 
Astăzi, în fruntea Companiei Protecţie Chimică Independentă, 

dislocată la Negreşti, ajunsă la 16 ani de activitate, se află căpitanul 
tudor Popa, primul ofiţer al Armatei Naţionale care a urmat un curs 

de apărare în NBC în cadrul armatei SuA, în anul 2008.
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Sfîntul Mucenic Nicon şi cei 199 de 
ucenici ai lui sînt prăznuiţi în Bise-

rica Ortodoxă pe dala de 5 aprilie. Căpi-
tanul Nicon şi 9 ostaşi erau în serviciu la 
Neapole. Acestora li s-au alăturat alţi 190 
de creştini şi împreună s-au retras la o 
mănăstire în Sicilia, pentru a-1 sluji astfel 
pe Hristos. Dregătorul Quvintilian a po-
runcit să fie judecaţi şi ucişi în anul 251.

Sfînta Muceniţă Teodora şi Didim 
Ostaşul sînt trecuţi în calendarul 

ortodox pe data de 18 aprilie. Ostaş în 
timpul împăratului Diocleţian, Didim 
a izbutit să salveze una din fecioarele 
creştine forţate la desfrîu de potentaţi, 
deghizînd-o în hainele lui de ostaş. 
Prinşi, au fost decapitaţi.

Sfîntul Teodor din Perga a fost ostaş 
în timpul lui Antonius (136-161). 

Refuzînd să se închine idolilor, a fost 
aruncat în foc, dar a rămas nevătămat. 
Apoi a fost răstignit pe cruce şi a treia 
zi a murit. Mama lui Teodor a fost şi ea 
ucisă, prin decapitare. Sfîntul Teodor 
este prăznuit pe data de 6 mai.

Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe. 
Numele şi icoana Sfîntului Gheor-

ghe sînt cunoscute şi răspîndite în toată 
lumea creştină: calendarul ortodox şi cel 
romano-catolic îi consemnează aminti-
rea la 6 mai, zi care în multe părţi este ţi-
nută ca sărbătoare deosebită. Există ţări 
şi regiuni care îi poartă numele şi altele 
l-au ales de patron deosebit: Genova, 
Portugalia, Lituania şi îndeosebi An-
glia. Englezii i-au imprimat chipul şi pe 
monedele lor, ceea ce a dus la expresia 
„cavaleria Sfîntului Gheorghe”. Con-
ducător în oastea împăratului Diocle-
ţian (284-305), i s-a cerut să-şi renege 
credinţa creştină. A rezistat cumplitelor 
torturi, impresionînd-o pe împărăteasă, 
care a trecut şi ea la creştinism. Amîndoi 
au fost decapitaţi în anul 303.

Sfîntul Mucenic Ioan Valahul a fost 
un roman trăitor în secolul XVII. 

Robit la 15 ani, într-o luptă cu otomanii, 
acestuia i s-a cerut să renunţe la creşti-
nism şi să îmbrăţişeze mahomedanismul. 
Refuzul a stîrnit mînia vrăjmaşilor, care 
l-au spînzurat. Învăţatul grec Ioan Cario-

fil, martor al evenimentelor, a descris pă-
timirea şi viaţa lui neprihănită. Biserica 
Ortodoxă 1-a trecut în sinaxar, prăznuin-
du-1 la 21 decembrie.

Sfîntul Mucenic Isidor. Ostaş în Hios 
şi Terapond. în vremea lui Decius 

(249-251) şi-a mărturisit curajos credin-
ţa creştină, fiind decapitat în anul 251, 
aşa cum poruncise căpetenia Numerian. 
Este serbat pe 27 mai.

Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul. A 
fost ostaş veteran din Durostor. Sta-

tornic în credinţa creştină, a fost ucis. Este 
amintit în calendarul ortodox pe 9 iunie.

Sfinţii Martin Nicandru şi Marcian 
sînt prăznuiţi pe 21 iunie. Au fost os-

taşi romani în cetatea dunăreană Duros-
tor, în timpul împăratului Galeriu (293-
31 I). În anul 298 au fost ucişi pentru 
credinţa lor în Hristos.

Sfinţii Mucenici Manuil, Savel şi 
Ismail au fost ostaşi, fraţi, originari 

din Persia. Veniţi ca soli de pace la îm-
păratul Iulian, refuzînd idolatria şi ră-
mînînd statornici credinţei creştine, au 
fost ucişi. Sînt prăznuiţi în Biserica de 
Răsărit pe 30 iunie.

Sfinţii Mucenici leontie, Ipatie şi 
Teodul sînt amintiţi pe 1 iulie. Ostaşi 

în timpul împăratului Vespasian, (69-79) 
au fost ucişi pentru refuzul de a-şi rene-
ga credinţa în Hristos.

Dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel 
Mare şi Sfînt (1457-1504) este prăz-

nuit în Biserica noastră pe 2 iulie. Fiu al 
lui Bogdan al II-lea şi al doamnei Oltea, 
Ştefan cel Mare personifică însăşi Mol-
dova, fiind cel mai mare domn al Moldo-
vei şi apărător al creştinătăţii în faţa pu-
hoiului otoman. A domnit 47 de ani, con-
struind 44 de mănăstiri, tot atîtea, spune 
tradiţia, cîte războaie de apărare a dus, 
căci războaiele au fost doar de apărare. 
Binecredinciosul domn Ştefan nu a fost 
doar un om al războaielor. Tradiţia îl cu-
noaşte ca trăitor al rugăciunii şi postitor. 
Papa Sixt al IV-lea 1-a numit „atlet al lui 
Hristos”. Nu a uitat niciodată să se roage 
pentru poporul său, pentru oştenii săi. În 
cazuri de restrişte a căutat sfatul divin la 
adăpostul Bisericii. Rămas în memoria 
poporului ca „Sfînt”, la mormîntul lui din 
Putna s-au perindat generaţii de credin-
cioşi români pentru a-i implora ajutorul. 
Biserica a consfinţit tradiţia poporului 
canonizîndu-1 pe marele domnitor.

Sfîntul Mucenic Iachint a fost ostaş în 
timpul împăratului Traian (98-117). 

Descoperit de alt oştean că se închina lui 
Hristos, a fost schingiuit şi ucis. Este ser-
bat în calendarul ortodox pe 16 iulie.

Sfîntul Mare Mucenic Procopic a fost 
ostaş, apoi dregător al Alexandriei, 

pe timpul domniei lui Diocleţian. Aflat 
într-o expediţie de ucidere a creştinilor, a 
trăit clarviziunea unei cruci cu trei icoane 
şi a desluşit un glas: „Eu sînt Hristos Cel 
răstignit, Fiul lui Dumnezeu”. A devenit 
creştin, motiv pentru care a fost decapi-
tat. Este prăznuit pe data de 21 iulie.

Sfinţii 45 de Mucenici din Nicopolea 
sînt trecuţi în calendarul ortodox pe 

data de 23 iulie. Patru căpetenii şi 41 de 
soldaţi din Nicopolea (Armenia) pe tim-
pul lui Licinius, mărturisind şi stăruind 
în creştinism, au fost arşi.

Sfîntul Mucenic emilian de la Du-
rustor. Din actul său martiric, păstrat 

în limbile greacă şi latină, aflăm că Sfîn-
tul Emilian se trăgea dintr-o familie bo-
gată, iar tatăl său, pe nume Sabbatianus, 
îndeplinea funcţia de prefect. Fiind ostaş 
a fost creştinat în timpul lui Iulian Apo-
statul (361-363). Distrugînd idolii de 

piatra din templu, a fost ars pe rug, dar 
focul nu l-a mistuit. Apoi a fost supus la 
moarte martirică la 31 iulie 362, dată la 
care şi Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte.

Binecredinciosul voievod Constan-
tin Brîncoveanu, împreună cu fiii 

săi, Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi 
sfetnicul Ianache. Constantin Brînco-
veanu a fost domn al Ţării Româneşti 
între anii 1688-1714. S-a născut în anul 
1654 şi a rămas orfan de mic, fiind cres-
cut de unchiul său, stolnicul Constantin 
Cantacuzino. După moartea voievodului 
Şerban Cantacuzino, Constantin Brînco-
veanu se urcă pe tronul Ţării Româneşti, 
fiind uns domn de mitropolitul Teodo-
sie. Deşi ţara era ameninţată de turci şi 
de forţele austriece, el a găsit răgazul de 
a deveni unul dintre cei mai mari ctitori 
de cultură ai Ţării Româneşti. Nenumă-
rate vor deveni bisericile şi mănăstirile 
ridicate sau înzestrate de el pe tot cu-
prinsul ţării. În legătură cu activitatea sa 
ctitoricească este suficient să menţionăm 
inconfundabilul stil arhitectonic Brînco-
venesc. Cununa muceniciei a primit-o 
binecredinciosul voievod la 15 august 
1714, în ziua în care împlinea 60 de ani, 
după ce a văzut căzînd sub sabie păgînă 
capetele fiilor săi şi al sfetnicului său. 
Trupurile martirizate au fost pîngărite 
pe străzile Constantinopolului şi apoi 
aruncate în Bosfor, de unde au fost adu-
nate şi înmormîntate pe insula Halki. În 
1720 trupul marelui voievod a fost adus 
în ţară şi înmormîntat în biserica Sfîntul 
Gheorghe cel Nou din Bucureşti. Biseri-
ca Ortodoxă Română l-a trecut pe Con-
stantin Brîncoveanu, împreună cu fii săi 
şi sfetnicul său în rîndul Sfinţilor martiri 
şi îi prăznuieşte la 16 august. 

Sfîntul Andrei Stratilat a fost căpete-
nie de ostaşi în timpul lui Maximian. 

Creştinîndu-se şi avînd mare înrîurire 
asupra celor peste 2500 de ostaşi care 
l-au urmat în credinţă, au fost cu toţii 
trecuţi prin sabie. Este pomenit în calen-
darul nostru pe 1 septembrie.

Sfîntul Mucenic Corneliu Sutaşul 
este prăznuit pe 26 septembrie. A 

fost primul ostaş păgîn, în legiunea Ita-
lică, convertit creştin, în timpul lui Tibe-
riu (14-37).

Sfinţii Mari Mucenici eustatie şi Te-
opista cu fiii lor Agapie şi Teopist 

sînt trecuţi în calendar pe 3 octombrie. 
Eustatie a fost căpetenie de ostaşi în 
timpul lui Trăian. Încreştinîndu-se, a 
fost însoţit în noua credinţă de întreaga 
familie. Împăratul Adrian (117-138) i-a 
osîndit la moarte, fiind arşi de vii.

Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah au 
fost căpetenii romane în armata im-

perială în timpul lui Maximian. Desco-
perindu-se că sînt creştini, li s-a cerut de 
către împărat să aducă împreună jertfă 
lui Zeus. Refuzul lor a stîrnit mînia îm-
păratului, din a cărui poruncă au fost 
batjocoriţi, schingiuiţi şi omorîţi. Cape-
tele lor se află la Mitropolia din Craiova. 
Sînt prăznuiţi pe 20 octombrie.

Sfîntul Mucenic longhin Sutaşul este 
pomenit în calendarul ortodox pe 29 

octombrie. Ostaş în timpul lui Ponţiu Pilat 
(26-36), acesta a împuns cu suliţa trupul 
lui Hristos şi a păzit mormîntul Mîntuito-
rului. Martor la toate semnele morţii şi în-
vierii lui Hristos, a devenit propovăduitor 
al noii credinţe, motiv pentru care Tiberiu 
(14-37) a poruncit să fie decapitat.

Sfîntul Mucenic Mina a fost ostaş 
sub comanda tribunului Erminian în 

vremea lui Diocleţian. Dislocat cu oastea 
la Catiani, cînd a început prigoana împo-
triva creştinilor, s-a retras în munte. Re-
venit în mijlocul necredincioşilor şi cert-
îndu-i în timpul unei sărbători păgîne, a 
fost prins din ordinul guvernatorului şi 
decapitat. Este prăznuit la 24 noiembrie.

Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie este 
prăznuit pe 8 noiembrie în calenda-

rul ortodox. A fost general în armata ro-
mană, fiind fiul guvernatorului Tesalo-
nicului în vremea lui Diocleţian. Ajuns 
el însuşi guvernator în Tesalonic şi des-
coperindu-se că este creştin, a fost, din 
porunca împăratului, întemniţat, pentru 
a fi trimis să lupte în arenă cu un gla-
diator, neînvins pînă atunci. Tînărul Ne-
stor a primit îngăduinţa să lupte el cu 
gladiatorul, dar a fost învins. Dimitrie şi 
Nestor au fost ucişi. Trupul lui Dimitrie 
a devenit izvor de mir şi, prin atingere, 
prilej dc vindecare.

Sfîntul Mucenic Dasius, amintit în 
calendarul nostru la 3 decembrie, 

a fost ostaş creştin din Axiopolis. Re-
fuzînd să participe la Saturnalii, a fost 
decapitat în anul 304.

Sfîntul Mucenic Mercurie a fost os-
taş de origine scitică în timpul lui 

Decius. Într-o luptă impotriva barbarilor 
i s-a arătat îngerul Domnului. Invitat să 
aducă jertfe zeilor, a refuzat. Împăratul a 
poruncit să fie omorît. Biserica noastră îl 
prăznuieşte pe 8 decembrie.

Sfîntul Mucenic eustratie este tre-
cut în calendarul ortodox la 26 de-

cembrie. A fost comandant de oaste în 
timpul lui Diocleţian. La judecata unor 
creştini, pe care îi aştepta osînda, Eus-
tratie a ieşit în faţa lor, mărturisindu-şi 
propria credinţă în Hristos, motiv pentru 
care au fost ucişi laolaltă.

Toate datele de prăznuire sînt pe stilul vechi.

Preot viorel COjOCARU,
„Revista COhORTA”, 
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O felicitare pentru tine

Felicitări locotenent-coloneilor medici 
Vladimir TROFIMOV, Igor UR-

SACHI, maiorilor medici Ion VACU-
LIN, Ilarion DRĂGUŢA, locotenentu-
lui Tatiana CREŢU care îşi sărbătoresc 
zilele de naştere la începutul lunii iunie. 
Vă mulţumim pentru că staţi la straja 
sănătăţii publice şi vă dorim fericire, re-
alizări în plan personal şi profesional şi 
mult noroc în viaţă.

cu respect, colectivul spitalului clinic 
militar central. 

La mulţi ani căpitanului Vladimir 
CRESTIANOV,  locotenentului  ma-

jor Tatiana SCUTARI, locotenenţilor 
Alexandru BOTNARI,  Adrian SECRI-
ERU,  Victor POLOVEI, Sergiu DOGO-

TARI, Ilie LUNGU, plutonierilor  Aliona 
GAVRILIUC,  Natalia URSU. Să fiţi 
fericiţi, iubiţi şi să aveţi parte numai de 
raze de soare în viaţă.  

Din partea colectivului  
Batalionului de Gardă

Multă sănătate, iubire, fericire şi un 
sincer la mulţi ani  locotenentu-

lui Dumitru GORCEAG, plutonierului 
major Radu CAZACIOC, plutonierului  
Inga CARP, sergentului  Nadejda MA-
XIM, funcţionarului Ion MOCANU.

La mulţi ani!

cu respect,  
colectivul Divizionului de artilerie

Colectivul Academiei 
Militare “Alexandru 

cel Bun” vine cu un mesaj 
de felicitare pentru omagi-
aţii din luna iunie. Cu aceas-
tă ocazie vă aducem sincere şi 
calde felicitări, urări de bine şi noi 
realizări frumoase. La mulţi ani lo-
cotenent-coloneilor Ghenadie  BRUMĂ, 
Sergiu PLOP, căpitanului Victor CE-
BOTARI, locotenenţilor majori  Nicolae 
LAZOVSCHI, Ion PORNEALĂ, plutoni-
erilor Ana CUCOŞ,  Ion CANŢER,  ser-
gentului inferior Alexandru VOLOŞIN.

Felicitări locotenent-coloneilor Leo-
nid DANILOV, Viorel BUCĂTARI, 

căpitanului Pavel GRIBINICENCO, lo-
cotenenţilor majori Gheorghe GRECU, 

Ruslan GHERASIMENCO, locotenen-
tului Vladislav DRĂGUŢĂ, plutonie-
rilor Victor VOICU, Adrian MACARI, 
sergentului major Gheorghe TIHON, 
sergenţilor Alexandru SÎRGHE, Eduard 
LUNGU. Viaţa să vă fie plină de bucurii, 
să fiţi apreciaţi, iubiţi şi sănătoşi. 

La mulţi ani! 

colectivul Brigăzii “Ştefan cel mare”

1. Programul de masterat
Programul de masterat de profesiona-

lizare/specializare „Securitate şi apărare”, 
domeniul 87, „Militărie”.

Numărul de candidaţi preconizat pen-
tru Planul de înmatriculare la studii supe-
rioare, ciclul II, masterat, în anul de studii 
2011-2012, cu finanţare din bugetul de 
stat, constituie 20 de locuri, dintre care: 

16 locuri pentru Armata Naţională,
2 locuri – Serviciul Grăniceri,
2 locuri – Departamentul Trupelor de 

Carabinieri.

2. Procedura de admitere
Candidaţii care optează pentru pro-

gramul respectiv vor trebui să corespundă 
criteriilor generale şi specifice pentru par-
ticiparea la concursul de admitere, după 
cum urmează:

- deţinători ai diplomei de licenţă sau 
diplomei echivalente studiilor de licenţă;

- gradul militar: maior (minim 2 ani în 
acest grad) – locotenent-colonel;

- pentru funcţionarii publici – vîrsta 
cuprinsă între 30 – 41 de ani şi cel puţin 
2 ani de serviciu în cadrul structurii mi-
litare;

- calificativul cel puţin „bine” la ulti-
ma evaluare anuală.

3. Procedura de înscriere la concurs
Înscrierea la concursul de admitere la 

studii de masterat va fi posibilă în baza 
rapoartelor depuse pe cale ierarhică şi re-
mise în adresa Direcţiei Management Re-
surse Umane pînă la 1 iulie curent, însoţite 
de următoarele documente: raport perso-
nal, fişa personală, copia fişei de evaluare 
anuală.   

Academia Militară a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun” anunţă concurs 

de admitere la studii superioare de maste-
rat, ciclul II, pentru anul de studii 2011-2012

- subofiţer de serviciu Ministerul Apărării, plu-
ton poliţie militară, companie poliţie militară (plu-
tonier adjutant);

- şef patrulă – locţiitor comandant pluton comen-
duire, companie poliţie militară (plutonier major);

- şef patrulă – comandant grupă comenduire, 
pluton comenduire, companie poliţie militară (plu-
tonier major).

Criterii de încadrare (numire):
- gradul militar: minimal plutonier
- stagiu militar: 2 ani în funcţie de subofiţer;
- studii civile: colegiu;
- studii militare: şcoala (cursuri) de sergenţi, 

subofiţeri;
- referinţă de la ultimul loc de serviciu militar 

(sau loc de muncă);
- lipsa sancţiunilor disciplinare în vigoare.

Adresa: Batalionul de Gardă 
Mun. Chişinău,
str. Pietrarilor, 3 
Tel. (022) 252 384; 252 372 

Batalionul de Gardă anunţă 
concursul de suplinire a func-
ţiilor în serviciul militar prin 

contract pentru militarii activi 
şi din rezervă:

Specialităţile: 
infanterie, artilerie, transmisiuni.
Durata studiilor – 4 ani.

Documentele necesare pentru com-
pletarea dosarului de candidat:

1.  Persoanele civile, la cererea tip depu-
să în Secţia administrativ-militară/Centrul 
militar, prezintă în vederea constituirii 
dosarului de candidat, următoarele acte:

- copia certificatului de naştere (auten-
ticitatea acesteia se confirmă de către 
comandantul Centrului militar prin 
vizarea şi respectiv aplicarea ştampilei 
pe copia respectivă, în baza originalu-
lui prezentat de către candidat);
- copia buletinelor de identitate ale 
candidatului, părinţilor sau întreţină-
torilor legali, soţiei (dacă este căsăto-
rit), cu viza domiciliului permanent 
(autenticitatea acesteia se confirmă 
similar alineatului anterior);
- cazierul judiciar din Direcţia infor-
maţii MAI (mun. Chişinău, str. Hîncu, 
3, tel. 255-155);
- actul de studii în original cu anexa 
respectivă (cei care urmează să absol-
vească instituţia de învăţămînt pînă la 
desfăşurarea concursului de admitere în 
instituţia de învăţămînt militar prezintă  
o adeverinţă din instituţia de învăţă-
mînt în care îşi face studiile, prin care se 
confirmă faptul că este elev sau student 
în anul de absolvire al acestei instituţii);
- recomandarea eliberată de către in-
stituţia de învăţămînt în care îşi face 
studiile/pe care a absolvit-o sau de la 
locul de muncă/ultimul loc de muncă;
- curriculum vitae; 
- certificat referitor la anticorpi către 
virusul HIV;

- 6 fotografii color 3x4 cm.
Candidaţii îndreptaţi la comisiile medi-

co-militare de pe lîngă centrele militare și 
respectiv în Centrul consultativ-diagnostic 
al Ministerului Apărării, după efectuarea 
expertizei medico-militare, adăugător la 
documentele menţionate vor prezenta:

- fișa examenului medical (de experti-
ză medico-militară) stabilită pentru înma-
tricularea în instituţiile de învăţămînt mili-
tar, eliberată de către comisiile respective 
cu decizia Comisiei centrale de expertiză 
medico-militară a Forţelor Armate.

Dosarele persoanelor civile care nu au 
îndeplinit serviciul militar în termen sau 
cu termen redus, se completează suplimen-
tar, cu copia adeverinţei de recrut.

Dosarele persoanelor civile, care au 
îndeplinit serviciul militar în termen sau 
cu termen redus, se completează suplimen-
tar, cu copia fișei de evidenţă, de către cen-
trele militare.

Cererea  poate fi depusă începînd cu 1 
februarie 2011.

2. Militarii prin contract și milita-
rii în termen, candidaţi pentru studii în 
instituţia de învăţămînt militar la raport 
prezintă:

- copia certificatului de naştere (auten-
ticitatea acesteia se confirmă de către 
comandantul unităţii militare prin viza-
rea şi respectiv aplicarea ştampilei pe copia 
respectivă, în baza originalului prezentat de 
către candidat);

- copia buletinelor de identitate ale 
candidatului, părinţilor sau întreţinăto-
rilor legali, soţiei (dacă este căsătorit), cu 
viza domiciliului permanent (autenticitatea 
acesteia se confirmă similar alineatului 1);

- copia legalizată notarial a actelor de 
studii cu anexele respective;

- copia ultimului contract de îndeplinire 
a serviciului militar (în cazul militarilor 
prin contract);

- copia fişei de serviciu;
- curriculum vitae;
- referinţa de serviciu;
-  fişa de evidenţă (în cazul militarilor 

în termen);
- certificatul referitor la anticorpi către 

virusul HIV;
- cazierul judiciar;
- 6 fotografii color 3x4 cm.
După examinarea candidaţilor de către 

comisia de selectare (de atestare) din uni-
tatea militară și respectiv efectuarea exper-
tizei medico-militare de către Comisia 
centrală de expertiză medico-militară a 
Forţelor Armate ale Republicii Moldova, la 

documentele candidaţilor se anexează:
a) copia procesului verbal al comisiei de 

atestare din unitatea militară;
b) fişa examenului medical (de experti-

ză medico-militară) stabilită pentru înma-
tricularea în instituţiile de învăţămînt mili-
tar, eliberată de către comisia respectivă.

Rapoartele pot fi depuse anual, înce-
pînd cu 1 februarie 2011.

În raport se indică: gradul militar, 
numele, prenumele, patronimicul, data, 
luna, anul nașterii, funcţia ocupată, studiile 
și la ce specialitate dorește să candideze.

3. Candidaţii pentru care prezentul 
regulament prevede privilegii și doresc să 
beneficieze de acest drept, pentru înscrie-
rea în această categorie de candidaţi, ur-
mează să prezinte adăugător următoarele 
documente:

- certificatul care confirmă faptul parti-
cipării unuia dintre părinţii candidatului la 
acţiunile militare pentru apărarea integrită-
ţii şi independenţei Republicii Moldova, din 
războiul din Afganistan sau la lichidarea 
consecinţelor avariei de la Cernobîl, elibe-
rate de către organele abilitate;

- copiile legalizate notarial ale diplo-
melor de gradul I-III, obţinute la concur-
surile şcolare republicane şi internaţionale 
pe discipline de studiu, precum şi diplome 
ce atestă premierea la diferite concursuri 
(olimpiade) etc., organizate de Ministerul 
Educaţiei şi Tineretului sau de Ministerul 
Apărării;

- extrasul din carnetul de muncă (pen-
tru persoanele civile angajate în cîmpul 
muncii);

- certificatul despre componenţa famili-
ei (pentru candidaţii din familiile cu trei şi 
mai mulţi copii);

- certificatul de studii ce include notele 
examenelor de bacalaureat şi situaţia şco-
lară pe anii de studii şi ulterior diploma de 
bacalaureat;

- adeverinţa eliberată de organul de 
tutelă şi curatelă din localitate (pentru copiii 
orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părin-
ţilor, cu statut de copil orfan).

Candidaţii înscriși pentru participarea 
la concursul de admitere, la sosirea în insti-
tuţia de învăţămînt militar, vor prezenta 
în original, pînă la începerea concursului, 
actele de identitate personale și de studii, 
cu anexele respective.

Probele de admitere:
- test de inteligenţă;
- test la pregătirea fizică.
concursul de admitere se va desfăşu-

ra în perioada 25 – 29 iulie 2011.
Absolvenţilor Academiei Militare a 

Forţelor Armate li se acordă:
- gradul primar al corpului de ofiţer 

„locotenent”;
- diploma de licenţă la domeniul ge-

neral de studii: militărie cu specialitatea 
administraţie publică, la domeniul de 
formare profesională: infanterie, artilerie, 
transmisiuni;

- permisul de conducere categoria „B”;
- serviciul garantat în una din unităţile 

militare ale Armatei Naţionale.

adresa:
academia militară a Forţelor armate
mD-2023, mun. chişinău, str. Haltei, 23.

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

Academia Militară a Forţelor Armate
anunţă concursul pentru Admiterea 2011-2012


