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Fiecare donator este un erou

Militarii susţin iniţiativele societăţii civile
„Sîngele nu are preţ!”, a men-

ţionat ministrul Apărării 
Vitalie Marinuţa, în cadrul acţiunii 
organizate de Ziua Mondială a Do-
natorului de Sînge. Militarii prin 
contract ai Armatei Naţionale şi 
studenţii Academiei Militare „Ale-
xandru cel Bun” au participat la do-
narea benevolă de sînge, eveniment 
desfăşurat în Grădina Publică „Şte-
fan cel Mare” din Chişinău.

În opinia ministrului Marinuţa, 
donarea benevolă de sînge este un 
act de înaltă responsabilitate civi-
că, iar Armata Naţională transmite 
un semnal către întreaga societate 
privind importanţa donării de sînge 
voluntare şi sistematice.

„Sîngele reprezintă un dar ne-
preţuit, care nu poate fi cumpărat 
cu bani, ci poate fi doar donat de la 
o persoană la alta. Îi îndemn pe toţi 
concetăţenii noştri să participe la 
campania de donare a sîngelui, pen-
tru că este un gest nobil care poate 
salva vieţi omeneşti”, a accentuat 
Vitalie Marinuţa.

Potrivit colonelului medic Ghe-
orghe Antoci, din Direcţia Inspecţie 
Generală a Ministerului Apărării, 
circa 80 de militari prin contract şi 
în termen, au donat sînge la puncte-
le de donare şi colectare a sîngelui în 
garnizoanele Chişinău şi Bălţi.

Totodată, Antoci a menţionat că 
50 de studenţi din Academia Milita-
ră au donat cîte 300 mililitri de sin-
ge, şi conform legii donatorii bene-
feciază de două zile libere. Militarii 
Armatei Naţionale benevol au dorit 
să participe la acţiunea de donare 
a sîngelui, organizată de Centrul 
Naţional de Transfuzie a Sîngelui, 
desfăşurată sub genericul „Fiecare 
donator de singe este un erou”.
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Pentru Onoare! 
             Pentru Patrie! 
                        Pentru Tricolor!

Sportiva Armatei Naţionale, Mari-
na Zgurscaia, merge să reprezinte Re-
publica Moldova la Jocurile Olimpice 
din această vară, la proba pistol, seni-
oare. „M-am antrenat enorm pentru 
această olimpiadă şi mă declar pregă-
tită să reprezint ţara cu onoare”, zice 
sportiva noastră.

Marina Zgurscaia are 22 de ani. Ea 
este originară din Chişinău şi a început 
să practice tirul cu 6 ani în urmă, mo-
tivată de filmul artistic rusesc „Fratele”. 
Prima armă din care a tras era un „Fire” 
model foarte vechi cu care zice că nu s-a 
descurcat prea bine. Au urmat alte mo-
dele, printre care „Match-guns 1610”, de 
care se declară îndrăgostită. „Am trecut 
la această armă de la „Morini”. Este un 
pistol nou, care costă  circa 1500 euro şi 
care ne-a fost dăruit de senior Cezare, 
cel care i-a dat naştere armei”. 

Palmaresul Marinei Zgurscaia cu-
prinde medalii la o serie de competiţii 
naţionale şi internaţionale importante, 
la loc de cinste aflîndu-se titlul cuce-
rit la Etapa I a Cupei României, Iaşi, 
în 2011. Văzută ca o mare speranţă de 
către antrenorii săi, Zgurscaia nu s-a 
putut afirma la Campionatul Europei 

din iarna acestui an unde a tras slab din 
cauza neputinţei de adaptare climate-
rică. Însă a reuşit o revanşare  la Cupa 
mondială din Milano, apoi în Germa-
nia , München. „Aici am tras mai bine, 
în München am acumulat 382 puncte”. 

Rezultatele bune au propulsat-o 
spre Jocurile Olimpice din vara aces-
tui an. Sportiva noastră va participa la 
tragerile în ţintă din pistol, 40 de focuri 
de la distanţa 10 metri, senioare, în luna 
august a acestui an. Pîna la participare, 
Zgurscaia va avea cantonamente în Ro-

mânia. Dînsa zice că antrenamentul pe 
care îl face în ţară este, cu părere de rău, 
insuficient pentru a lua titluri olimpice. 
„Mă antrenez doar 2-3 ore în zi, adică 
foarte puţin pentru a fi pregătită de  au-
rul olimpic. Mi-aş fi dorit cel puţin 4 ore 
de tir dimineaţa şi altele patru seara”.  

Albert Parsian şi soţia sa, Ludmila 
Parsian, ambii maeştri emeriţi ai Uni-
unii Sovietice, sînt antrenorii Marinei 
Zgurscaia, care o ghidează spre victo-
rie şi care îşi pun mari speranţe în ea.  
„Vreau să le mulţumesc mult acestor oa-

meni minunaţi care m-au ajutat şi con-
tinuă să mă ajute să iau un titlu olimpic. 
Am mari emoţii, pentru că este pentru 
prima dată cînd o să particip la Jocurile 
Olimpice. O să depun maximum efort 
ca să reprezint bine ţara şi să mă întorc 
cu un loc de frunte”, zice membra Clu-
bului Sportiv Central al Armatei Naţio-
nale la final de discuţie. 

Noi îi urăm mari succese la Jocurile 
Olimpice şi promitem să ţinem pumnii 
pentru ea.

Locotenent major Inga MIhaILova

Olimpicii armatei şi ţării la Londra 2012

Marina Zgurscaia ţinteşte aurul oliMpic

reprezentanţii clubului 
sportiv central al arma-

tei vor participa la Jocurile 
olimpice de vară de la lon-
dra în perioada 27 iulie – 12 
august 2012

Atît în cadrul Ministerului 
Apărării, cît şi în instituţiile Arma-
tei Naţionale, împreună cu milita-
rii activează cu succes şi această ca-
tegorie de personal. La momentul 
actual în cadrul Armatei Naţionale 
funcţionarii publici activează la 
toate nivelele ierarhiei militare.

Din 1992, odată cu formarea 
Armatei Naționale, Ministerul 
Apărării selectează minuţios perso-
nalul pentru suplinirea posturilor 
atît militare, cît şi civile. De men-
ţionat că, toate funcţiile publice au 
fişe de post, cu sarcini şi atribuţii 
concrete. Se aplică concursul de se-
lectare a candidaţilor performanţi 
pentru funcţiile publice vacante, 
se organizează evaluarea anuală a 
performanţelor profesionale etc. 
Adică, se realizează activităţi, care 
au menirea de a atinge scopul prin-
cipal – să avem funcţionari publici, 
care să asigure servicii de calitate.

Serviciul public este în proces 
de schimbare. Astăzi avem cadrul 
normativ de bază privind regle-
mentarea activităţii tuturor cate-
goriilor de personal din autorităţile 
publice: demnitari; personalul din 
cabinetul demnitarului; funcţiona-
rii publici; funcţionarii publici cu 
statut special (legislaţie specială). 

Putem menționa că se între-
prind măsuri pentru sporirea ca-
pacităţilor funcţionarilor publici. 
Dezvoltarea profesională continuă 
a funcţionarilor publici, sporirea 
competenţei profesionale a aces-
tora reprezintă una din priorităţile 
Armatei Naționale în acest sens. 
Începînd cu anul 2009, au fost 
instruiţi circa 215 funcţionari pu-

blici, inclusiv funcționari publici 
cu statut special. 

Capacitatea funcţionarilor pu-
blici din Armata Națională se dez-
voltă atît în cadrul activităţilor de 
instruire internă, cît şi de instruire 
externă.  Ei sînt instruiţi în diverse 
domenii: managementul schimbă-
rii, limbi străine, planificare strate-
gică, relaţii publice ş.a. Cheltuielile 
financiare pentru aceste cursuri 
sînt suportate atît de stat, cît şi de 
Fondul fiduciar multidonator.

În 2010, în premieră s-a aplicat 
procedura de evaluare a perfor-
manţelor profesionale ale funcţi-
onarilor publici. Scopul evaluării 
constă în estimarea obiectivă a 
rezultatelor individuale obţinute, 
avînd la bază sarcinile şi atribuţiile 
de serviciu. 

Sîntem dinamici şi ne adaptăm 
schimbărilor societăţii! Vom rămî-
ne consecvenţi în ceea ce priveşte 
preocuparea pentru dezvoltarea de 
noi programe de formare şi per-
fecţionare adresate funcționarilor 
publici din Armata Națională, 
concepute astfel încît să răspundă 
nevoilor de formare. Menționăm 
acum cu toată certitudinea, că vom 
acţiona, în aceeaşi manieră, cu an-
gajament, neutralitate, fidelitate şi 
mai ales cu profesionalism. 

Moldova MarcheaZă 
„Ziua Funcţionarului public”

Conform deciziei Guvernului, la 23 iunie pentru 
prima dată în republica moldova va fi sărbăto-

rită „Ziua funcţionarului public”. legislativul a luat 
această hotărîre pornind de la prevederile rezolu-
ţiei nr. 57/277 din 20 decembrie 2002 a adunării Ge-
nerale a naţiunilor unite privind desemnarea zilei 
de 23 iunie – „Ziua naţiunilor unite pentru serviciul 
public”.

Stimaţi colegi,

Instituirea Zilei profesionale a 
funcționarilor publici este o confir-
mare a importanţei rolului acestor 
specialiști în fortificarea statului, în capacitatea și 
aspiraţia lor de a realiza reforme, lua decizii în inte-
resul fiecărui cetățean.

Experienţa, aspiraţia și efortul funcționarilor 
publici din armata Națională ne permit să realizăm 
proiecte de care depinde dezvoltarea și bunăstarea 
statului nostru. De aceea, am întreaga certitudi-
ne că, Dumneavoastră veți depune în continuare 
perseverența și ardoarea întru reformarea sistemu-
lui național de apărare, de implementare a noilor 
forme de lucru în toate domeniile sistemului militar. 
apreciind înalt progresele obţinute, este de remarcat 
că acestea au fost posibile numai datorită activită-
ţii intense, profesionalismului și responsabilităţii 

Dumneavoastră. am depășit mai 
multe greutăţi, care au consolidat 
personalul civil al instituției noas-
tre, acumulînd o experienţă vastă 
în condiţiile oscilărilor economice 
și sociale. 

Felicitîndu-vă cu ocazia acestei zile, exprim grati-
tudinea și respectul pentru demnitatea, disciplina și ab-
negaţia de care daţi dovadă în activitatea de zi cu zi. 

Fie ca această zi să simbolizeze o continuă dez-
voltare și consolidare a sistemului nostru, realizările 
impunătoare și aprecierile înalte să vă caracterizeze 
din plin.  

vă adresez cu o deosebită plăcere cele mai sincere 
felicitări și mulţumiri pentru munca depusă întru re-
alizarea cu succes a obiectivelor.

La mulţi ani!

Ministrul apărării vitalie MarINuţa

Generalul de brigadă 
Vitalie Stoian s-a născut la 
10 iunie 1970 în oraşul Chi-
şinău. Şi-a început cariera 
militară în anul 1992 în func-
ţia de comandant de pluton 
geniu şi a îndeplinit pînă în 
prezent diferite funcţii de co-
mandă şi stat major.

Vitalie Stoian este absol-
vent al Şcolii militare superi-
oare de comandă a trupelor 
de geniu din Kamenets-Po-
dolsk, Ucraina. Totodată, 
generalul a studiat la Univer-
sitatea Naţională de Apărare, 
specialitatea comandă şi stat 
major, şi Colegiul Naţional 
de Apărare din Bucureşti, 
România, precum şi la Insti-
tutul Militar de Limbi Străine 
din Hurt, Germania.

Generalul de brigadă 
Stoian a fost comandantul 
a două contingente de ge-
nişti detaşaţi în operaţiunea 
post-conflict de restabilire a 
Irakului şi a participat la nu-
meroase operaţiuni de demi-

nare a teritoriului Republicii 
Moldova.

Funcţia de comandant al 
Armatei Naţionale a devenit 
vacantă în septembrie 2011. 
În această perioadă, interi-
matul a fost asigurat de Vita-
lie Stoian.

Vitalie Stoian este căsă-
torit şi educă doi copii. Cea 
mai înaltă distincţie deţinută 
de generalul de brigadă este 
Ordinul „Credinţă Patriei” 
clasa III.

Guvernul republicii moldova a aprobat la 13 
iunie, un proiect de decret prezidenţial prin 

care generalul de brigadă vitalie stoian a fost 
numit şef al marelui stat major al armatei naţio-
nale, comandant al armatei naţionale.

„aveţi calităţile necesare pentru această 
funcţie. sunteţi un militar autentic. transmiteţi 
din experienţă şi subalternilor”, a menţionat pre-
mierul vlad Filat în cadrul şedinţei de guvern.

generalul de brigadă  
vitalie stoian -  

coMandant  
al arMatei naţionale
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Pulsul armatei

În acest caz nu este vorba doar des-
pre aplicaţii ordinare, dar şi despre eva-
luarea pregătirii profesionale a subuni-
tăţilor declarate de Republica Moldova 
pentru participare în misiuni de men-
ţinere a păcii. În 2008 a avut loc  eva-
luarea naţională de nivel 1 şi evaluarea 
NATO de nivelul 1 în anul 2009. În 2011 
a fost trecută cu succes evaluarea naţio-
nală de nivelul 2, acum urmează să se 
facă evaluarea NATO de nivelul 2. Ceea 
ce va  certifica şi recunoaşte capacitatea 
de executare de către militarii Batalio-
nului 22 a oricăror misiuni în contextul 
operaţiunilor de menţinere a păcii fie în 
ţară, fie peste hotarele ei împreună cu 

alţi parteneri care au acelaşi sistem şi 
aceleaşi programe de instruire.

Potrivit locotenent-colonelului Ro-
man Ceban, comandantul Batalionului 
22 de Menţinere a Păcii, exerciţiul  re-
spectiv se axează pe misiuni de men-
ţinere a păcii, în special este verificată 
interoperabilitatea şi respectarea stan-
dardelor internaţionale. ,,În fiecare an 
rolul important pentru evaluare îl are  
instruirea efectivului, dar cu unele nu-
anţe specifice. De exemplu  pentru anul 
curent pe lîngă cerinţele obişnuite se va 
pune accent şi pe dotarea  efectivului din 
subordine, pe asigurarea lui logistică şi 
asigurarea cu echipament necesar pentru 

executarea misiunilor la cel mai înalt ni-
vel”, a subliniat sursa citată.

Comandantul Batalionului 22 de 
Menţinere a Păcii a mai specificat că în 
exerciţiu este implicată o companie a 
Batalionului 22 şi statul major al aces-
tuia care gestionează şi planifică aceste 
activităţi, iar etapele pregătirii pentru 
această evaluare sînt detaşarea şi dislo-
carea  efectivului, executarea instruirii şi 
pregătirii propriu-zise, şi evaluarea .

,,Participarea la  exerciţiile care se 
referă la conceptul capabilităţilor opera-
ţionale, inclusiv la exerciţiul multinaţio-
nal Cooperative Longbow/Lancer 2012, 
desfăşurat în Macedonia, constituie  

un segment din instruirea şi pregătirea 
pentru desfăşurarea exerciţiului de aici 
,,Scutul Păcii 2012”, a menţionat locote-
nent-colonelul Roman Ceban.

Începînd cu 11 iunie, contingentul 
dislocat la Bulboaca este asistat de un 
grup de militari ai Gărzii Naţionale din 
Carolina de Nord, SUA, pentru consili-
erea şi utilizarea celor mai bune practici 
din teatrele de operaţii în ajutorul milita-
rilor moldoveni.

La exerciţiul „Scutul Păcii 2012” pa-
cificatorii vor avea de  îndeplinit misiuni 
precum patrularea în zona de responsa-
bilitate, evacuarea medicală, escortarea 
tehnicii în coloană, paza obiectivelor 

strategice şi intervenţii în situaţii de 
atac, precum şi asigurarea regimului la 
punctul de control şi trecere, etc.

Exerciţiul ,,Scutul Păcii 2012” se va 
desfăşura în perioada 25-28 iunie.

Armata Naţională a aderat la Concep-
tul Capabilităţilor Operaţionale (OCC) în 
anul 2007. Acest concept este un instru-
ment de colaborare în cadrul Programu-
lui Parteneriat pentru Pace, exprimat prin 
implementarea standardelor occidentale 
în instruirea şi evaluarea subunităţilor 
declarate şi disponibilitatea Republicii 
Moldova de a participa la operaţiuni mul-
tinaţionale de menţinere a păcii.

Locotenent Mihaela Mîrza

pas cu pas spre standarde Moderne

ziua copilului este cel mai opor-
tun prilej de a sărbători copilăria. 
Astfel, militarii prin contract ai Divi-
zionului de Artilerie “Prut” au decis 
să meargă cu odraslele lor în parcul 
orăşenesc din Ungheni. Profitînd de 
timpul frumos de afară şi de progra-
mul de muncă deosebit, copiii alături 
de părinţii lor s-au teleportat pentru 
o zi într-un univers de poveste. Îm-
preună s-au bucurat de o zi magică, 
cu multă îngheţată şi multe surprize. 
Ziua era neîmplinită dacă erau să lip-
sească distracţia, jocurile şi, respectiv, 
premiile. Cei mai îndrăzneţi şi-au dat 
frîu liber imaginaţiei, participînd la 
diverse concursuri de cîntec, poezie 
sau desen. Totodată, picii au reuşit să 
se fotografieze cu clovni şi cu alte per-
sonaje de poveste.

Recent, în unitatea militară din 
Ungheni au fost detaşaţi 14 ostaşi 
ce urmeză să îndeplinească serviciul 
militar în termen. Odată familiarizaţi 
cu noua structură, soldaţii au purces 
la activităţile zilnice ce se desfăşoară 
în unitate. Zilele acestea finisează cu 
procesul de pregătire a specialiştilor.

Divizionul de artilerie a primit 
vizita grupului de cadeţi din armata 
americană, aflaţi în Re-
publica Moldova într-o 
vizită de familiarizare. 
Obiectivul vizitei ca-
deţilor din armata SUA 
a fost să cunoască spe-
cificul procesului de 
activitate a unităţilor 
militare, schimbul de 
experienţă în dome-
niul militar, informarea 
cu procesul de studii 

şi condiţiile de trai ale studenţilor şi 
militarilor moldoveni. Conducerea 
divizionului i-a invitat să cunoască lo-
curile pitoreşti ale oraşului Ungheni. 
Itinerarul turistic a cuprins puncte 
dintre cele mai diverse şi interesante. 
Oaspeţii americani au făcut cunoştinţă 
cu Muzeul de Istorie şi Etnografie Un-
gheni, după care au mers la Podul pro-
iectat de Gustave Eiffel, ce se află la 
hotar cu România. Aici, dumnealor au 
făcut o poză comună, bucurîndu-se că 
au paşit “linia roşie”. Fabrica de co-
voare a marcat sfîrşitul plimbării prin 
oraşul Ungheni, iar Secţia de produce-
re a fabricii de mobilă a trezit cel mai 
mare interes din partea cadeţilor.

La 21 iunie, la Centrul de instruc-
ţie al Divizionului de Artilerie, efec-
tivul militar va efectua trageri din ar-
mamentul de infanterie şi anume din 
aruncătoarele de bombe. Va fi lecţia 
practică a orelor din clasele de studii. 
La exerciţiu sînt aşteptaţi toţi artile-
riştii din Armata Naţională, iar rezul-
tatele lui vor trasa obiectivele pentru 
pregătirea specialiştilor acestui gen de 
armă.

Locotenent  
Natalia aNDrONaCHI

Un contingent de mili-
tari ai batalionului 

22 de menţinere a păcii par-
ticipă la pregătirile pentru 
exerciţiul în spiritul partene-
riatului pentru pace „scutul 
păcii 2012”, la baza militară 
de instruire bulboaca. 

exerciţiul este organizat 
pentru a evalua capabilită-
ţile operaţionale ale armatei 
naţionale pentru îndeplini-
rea misiunilor de menţinere 
a păcii la standarde interna-
ţionale.

Noutăţi din unităţi

DiviziOnul De Artilerie:  
ritmul cotidian şi salvele de instrucţie

Comandantul Centrului Militar Teri-
torial Edineţ, locotenent-colonelul Vita-
lie Cuţei a fost alături de băieţi, felicit-
îndu-i şi urîndu-le succes la competiţie. 
Dumnealui  a opinat că forţa, rezistenţa 
şi rapiditatea de care au dat dovadă lice-
enii pe parcursul etapelor competiţiei o 
să le prindă bine în viaţă. Iar însuşirea 
deprinderilor militar-sportive sporeşte 
nivelul lor de pregătire fizică. Astfel de 
întreceri sportive vor rămîne în memo-
ria lor încă mult timp înainte, nu pentru 
că au demonstrat abilităţile sportive, dar 
pentru că au participat alături de semenii 
lor îmbrăcaţi în ţinută militară.

Participanţii au concurat la probe pre-
cum curse de alergări pe distanţa de 60 m 
şi 1000 m, ridicarea greutăţilor, tragerea 
otgonului, tracţiuni la bara fixă etc.

Prezentă la eveniment, orchestra mi-
litară din Brigada „Moldova” s-a ales cu 
cele mai multe aplauze din partea spec-
tatorilor pentru evoluţia profesionistă şi 
interpretarea unor piese militaro-patrio-
tice.

Carabinierii din Bălţi, însoţiţi de 
locotenent-colonelul Sergiu Lupaşco, 
au demonstrat măiestria lor prin inter-
mediul exerciţiilor de mînuire a arma-
mentului din dotare. Neîntrecuţi au fost 

şi grănicerii. Împreună cu „colaboratorii 
patrupezi” au simulat un scenariu de re-
ţinere a infractorilor.

Activităţile de acest tip urmăresc un 
singur scop, acela de a altoi principiile 
unui mod sănătos de viaţă şi cultivarea 
dragostei faţă de patrie.

Performanţe la ridicarea greutăţilor 
a demonstrat Iulian Cernea din oraşul 
Edineţ. El a reuşit recordul competiţiei, 
ridicînd greutatea 16 kg de 120 de ori. 
Pe cînd Igor Gîscă a surprins publicul 
prin rapiditatea picioarelor la distanţa de 
1000 m. Ştafeta militară a fost pe me-
rit cucerită de echipa din Briceni, care 
în final a şi devenit cîştigătoarea cupei 
competiţiei.

După ce distincţiile au fost înmîn-
ate, sigur că a urmat tradiţionalul terci 
ostăşesc.

Organizînd marşuri turistice şi dese-
ori fiind înconjurat de tinerii din ziua de 
azi, am observat că aceştia au nevoie de 
ore de pregătire militară. Ceea ce învaţă 

ei acum la orele de pregătire tehnică nu 
corespunde cu cerinţele vieţii şi mai ales 
cu ale tinerilor. Viitorul ţării nu are ne-
voie de vorbe goale care nu corespund 
cerinţelor realităţii, dar au nevoie de o 
pregătire serioasă, o pregătire militară 
care ar pune bazele unui viitor prosper al 
societăţii. Din practică cunosc că elevii 
devin mai disciplinaţi după ce urmează 
pregătirea militară. Nu cred că toţi ar 
trebui să facă armata şi nici nu e cazul, 
dar tînărul trebuie să poată delimita bi-
nele de rău. Sînt de părerea că ar trebui 
în şcoli să existe  ore de instruire milita-
ră iniţială. Viaţa de multe ori ne creează 
surprize şi situaţii în care trebuie să ac-
ţionăm prompt, de aceea este nevoie de 
atenţie faţă de urmaşii noştri. Aşa, cum 
de altfel procedează zilnic şi Vitalii Cu-
ţei, un exemplu cear trebui să-l urmeze 
şi alţii.

Nicolai UstUrOI, 
 fost instructor militar,  
s. Brătuşeni, r. Edineţ

dornici de perForManţe 
Militaro-sportive

Jocurile militar-sportive au 
devenit deja o tradiţie la 

nordul republicii moldova. 
astfel, la 13 iunie în oraşul 
cupcini, la şcoala polivalen-
tă din localitate a avut loc o 
astfel de activitate. pentru 
titlul de campion au luptat 
reprezentanţi ai şcolilor şi li-
ceelor din raioanele de nord 
ale ţării.
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Vitalie Marinuţa a specificat că 
în ultimii ani Armata Naţională  a 
trecut printr-un proces avansat de 
reformă la mai multe capitole, au 
fost operate mai multe schimbări, 
de la însemnele distinctive  pînă la 
noul pas de defilare, iar toate aceste  

modificări nu se regăsesc suficient 
în instrucţiunile metodice şi alte 
acte, ce reglementează activitatea 
catedrelor, care continuă instruirea 
studenţilor după modele vechi, in-
eficiente.  Ministrul Apărării  le-a 
solicitat şefilor de catedre să ajus-

teze  instruirea studenţilor în co-
respundere cu noile cerinţe. 

La rîndul său, colonelul (r) 
Gheorghe Popa, preşedintele Aso-
ciaţiei şefilor de catedre militare 
din Republica Moldova, a spus că 
iniţiativa ministerului Apărării de 
a revizui procesul de instruire la 
catedrele militare este una nece-
sară, subiectul respectiv fiind pe 
agenda organizaţiei pe care o con-
duce de mai mult timp.  Gheorghe 
Popa a  adăugat că reforma în acest 
domeniu va putea fi realizată prin 
contribuţia  şi cu suportul specia-
liştilor Armatei Naţionale, institu-
ţie responsabilă de pregătirea re-

zervei de cadre a Forţelor Armate.
La ora actuală în Republica 

Moldova activează 12 catedre mi-
litare, care instruiesc studenţi în 
două etape, cu o durată de trei luni 
fiecare. La prima etapă absolvenţi-
lor li se acordă gradul “sergent în 
rezervă”, la cea de-a doua - “loco-
tenent în rezervă”. Din 2002, cînd 
a fost înregistrată prima catedră 
militară, şi pînă la ora actuală, cur-
sul de instruire militară a fost ab-
solvit de peste 44 mii de studenţi. 
În prima jumătate a anului curent, 
cursul de instruire de la catedrele 
militare a fost absolvit de circa 
3500 de studenţi.

“ministerul apărării va demara o analiză minuţi-
oasă a activităţii catedrelor militare şi va veni 

cu un set de propuneri privind revizuirea procesului 
de studii, astfel încît el să corespundă  necesităţilor de 
pregătire a rezervei Forţelor armate“. declaraţia a fost 
făcută  de ministrul apărării, vitalie marinuţa, în cadrul 
unei şedinţe de lucru cu şefii catedrelor militare.

În baza abilităţilor de care au dat dovadă, au 
fost desemnaţi şi numiţi în funcţii specializate, în 
subunităţile din Brigada “Ştefan cel Mare”. Os-
taşii s-au integrat în activităţile care se desfăşoa-
ră nemijlocit în unitate, în special în procesul de 
pregătire a specialiştilor, a doua etapă ca urmare 
a cursului de instruire iniţială. Astfel, patru săptă-
mîni ei petrec şedinţe pentru pregătirea specialiş-
tilor, conform funcţiilor (cercetaşi, transmisionişti 
etc.) pe care le deţin în unitate. Totodată, au primit 
armamentul şi tehnica militară conform speci-
alităţilor, de care nu se vor despărţi pe perioada 
cătăniei. În timp de două săptămîni ei au reuşit 
să formeze colective. Împreună cu comandanţii 
de plutoane au făcut excursii în teritoriu, famili-
arizîndu-se cu infrastructura, istoricul şi muzeul 
unităţii militare.

Din cei 134 de militari în termen detaşaţi la 
infanteriştii din Chişinău, raportul dintre cei cu 
studii medii de cultură generală şi medii incom-
plete este de 50 la 50. Sînt printre ei băieţi care îşi 
fac studiile cu frecvenţă redusă în instituţiile de 
învăţămînt superior din ţară. Poate unii din sol-
daţi vor rămîne pe contract, cum au făcut-o mulţi 
de-a lungul anilor. Exemplu elocvent servesc 12 
soldaţi încorporaţi anul trecut în Compania cer-
cetare a brigăzii, care au depus rapoarte pentru 
a continua serviciul militar pe contract, ceea ce 
reprezintă un lucru îmbucurător pentru Armata 
Naţională.

Cele mai stringente probleme cu care se con-
fruntă militarii în termen sînt cele de acomodare. 
Or, asistenţa psihologului într-o unitate militară 
este de neînlocuit. Psihologul este alături de sol-
daţi din primele zile ale aflării lor în armată. Pre-
ventiv se fac testări, după care se depistează gru-
pul de risc. Stresul şi problemele de ordin psihic 
şi comportamental dezorganizează şi adaugă nişte 
factori de risc în încadrarea militarului în sarcinile 
şi atribuţiile impuse de mediul militar. Identifica-
rea din timp a acestor tulburări şi în egală măsură 
tratarea acestora prin metode specifice psihologi-
ce permit integrarea soldatului în mediul militar în 
parametrii optimi ceruţi odată cu scăderea riscului 
evenimentelor deosebite.

Comandanţii de companii şi plutoane sînt 
„obligaţi” să discute cel puţin o dată în săptămînă, 
la necesitate şi mai des, cu fiecare ostaş în mod 
particular despre atitudinea lui faţă de serviciul 
militar, problemele ce-l frămîntă şi primele impre-
sii despre viaţa cazonă. Să informeze comandan-
tul despre felul în care tinerii ostaşi se adaptează 
la rigorile existente în armată, să-i ajute să depă-
şească greutăţile cu care se confruntă aici. Să-i 

depisteze la timp pe aşa-numiţii „lideri”, care se 
deosebesc de ceilalţi prin răutate, egoism, tendin-
ţa de a-i umili pe cei mai neputincioşi. 

În situaţii de acest gen, comandantul, colonelul 
Ion Doţenco, încurajează tinerii, îmbărbătîndu-i şi 
împărtăşindu-le propria experienţă de viaţă. Chiar 
dacă, la vîrsta de numai 15 ani a îmbrăcat pentru 
prima oară ţinuta militară, ofiţerul nu a cedat în 
faţa provocărilor. Ba mai mult, greutăţile şi dorul 
de casă i-au modelat valori din care a tras foloase 
ceva mai tîrziu. Aşa că nostalgiile sînt trecătoare. 
Trebuie de maturizat. Plus la toate, pe durata înde-
plinirii serviciului militar, soldaţii vor avea conce-
dii de stimulare şi nici măcar nu o să observe cum 
vor zbura cele 12 luni de militărie. 

În prezent autoritatea comandantului este un 
aspect de maximă importanţă, avînd rolul decisiv 
în procesul educaţiei efectivului. Colonelul Do-
ţenco încearcă să transmită devotamentul absolut 
faţă de serviciul militar, dăruirea de sine în munca 
de zi cu zi, responsabilitatea şi seriozitatea faţă 
de rezolvarea oricărei probleme a subordonaţilor 
săi. Dar speră ca rezultatul să-i „afecteze” cel mai 
mult pe militarii în termen. Pentru că important 
pentru militari este exemplul ofiţerului, care re-
prezintă modelul persoanei ce îmbină talentul 
profesional, exigenţa, disciplina şi grija faţă de 
subalterni. Domeniul de bază unde trebuie să se 
manifeste exemplul personal al ofiţerului este în-
deplinirea corectă a obligaţiunilor funcţionale şi 
măiestria profesională.

Potrivit locotenentului major Anatolii Mircea, 
comandantul Companiei transmisiuni, cele mai 
multe întrebări parvenite din partea efectivului mi-
litar în termen ţin în mare parte de programul zilic, 
deşteptarea la ora 6:00, cînd vor putea lua conce-
dii... Dar ei trebuie să înţeleagă că şi răspunsul este 
specific: „Ne aflăm într-o unitate militară şi nu la o 
tabără de pionieri.” Ofiţerul Mircea caracterizează 
efectivul drept ager, descurcăreţ şi curios. 

- Mulţi spuneau că la armată e greu, afirmă 
soldat Grigore Timofti. Am dorit să văd cu proprii 
ochi dacă e aşa precum susţin unii, am vrut cu tot 
dinadinsul să văd dacă voi face faţă acestor pro-
vocări. Era mai mult o curiozitate proprie pînă la 
urmă. Acum, după ce am „gustat” din arta milita-
ră, pot să spun fără nici un fel de dubii că nu este 
chiar aşa de complicat să te supui regulamentelor 
şi normelor militare. Mai degrabă este o panică 
stîrnită de cei care nu au avut niciodată vreo tan-
genţă cu armata.

În aprilie, anul curent, soldatul Constantin 
Burnusus, conducător auto electric Staţia radio-
releu, a fost mobilizat în armată. Stagiul militar 
pe care a început să-l petreacă la cîţiva kilometri 
de casa părintească, în Brigada „Ştefan cel Mare”, 
îi întăreşte convingerea că a ajuns în pragul matu-
rităţii, iar cea mai bună şcoală îi va fi armata.

- N-am dat greş venind în armată, spune Con-
stantin. Chiar dacă sînt aici de scurt timp, privesc 
înţelept lucrurile şi înţeleg că pentru a obţine ceva 
în viaţă trebuie să faci sacrificii. Şi timpul pe ca-
re-l dedic, fiind în slujba patriei, reprezintă o jert-
fă nobilă şi inegalabilă. Perspectivele vor şterge 
chiar şi cele mai mici dubii.  

Constantin îndeamnă toţi tinerii ajunşi la vîr-
sta de cătănie, să nu ezite să îmbrace uniforma mi-
litară, deoarece armata te face un adevărat bărbat. 
La întrebarea, ce va face după îndeplinirea ser-
viciului militar, răspunde prompt: „E o întrebare 
grea. Dar ştiu că vreau să obţin ceva în viaţă.”

arMata – o potecă nouă, 
dar interesantă

Un nou contingent militar a fost mobilizat în Armata Naţională

De data aceasta vorbim despre 134 de tineri care au fost detaşaţi în Bri-
gada “Ştefan cel Mare”, locul unde se intersectează valorile umane cu 

adevăratele rigori militare. Pe o perioadă de şase săptămîni ei au trecut instru-
irea iniţială a tinerilor soldaţi, ce are drept scop pregătirea militară generală 
pentru executarea misiunilor de luptă. În cadrul cursului, ei mai studiază pre-
gătirea tactică, instrucţia de front, regulamentele militare şi pregătirea fizică.

un an de camaraderie
sînt voinici, excelent pregătiţi, cu-

nosc foarte bine tehnica militară, 
iar lucrul care-i deosebeşte la prima 
vedere de toţi ceilalţi sînt beretele al-
bastre. este o unitate de elită, militarii 
căreia sînt adesea angajaţi în misiuni 
internaţionale.

Denis Şapovalov, sergent în Batalionul 22 de 
Menţinere a Păcii al Armatei Naţionale, spune că îi 
plăcea uniforma şi ţinuta militară încă din copilărie. 
Din acest considerent a binevoit să-şi clădească o ca-
rieră în militărie şi doar aici vedea o perspectivă. A 
hotărît să poarte bereta albastră, deoarece îl tentează 
noile provocări. De un an încoace trăieşte în strînsă 
simbioză cu viaţa armatei şi cu regulamentele milita-
re. A depus maximum de efort pentru ca, după 3 luni 
de catedră militară, să-şi continue cariera de militar 
pe bază de contract. Spune cu mîndrie: ,,Aici sîntem 
instruiţi foarte bine. Participăm la trageri din diferite 
arme. În plus, ni se oferă posibilitatea de a ne per-
fecţiona pregătirea sportivă. Cred că toate acestea îmi 
oferă şansa să plec acum şi pe viitor în misiuni de pa-
cificare peste hotare”, zice Denis. Ţin să menţionez că 
sergentul Şapovalov a avut parte şi de o experienţă in-
edită de a reprezenta Republica Moldova la exerciţiul 
„Mission Rehearsal Exercise” desfăşurat în  Germa-
nia. Superiorii au mizat pe profesionalismul sergen-
tului şi astfel l-au delegat pentru a îndeplini exemplar 
misiunile. Totodată a reuşit să îşi dezvolte deprinderi 
noi pentru participarea în operaţiuni internaţionale. 
De asemenea, pentru exerciţii de menţinere a păcii 
este detaşat periodic la Centrul de instruire Bulboaca. 
Apreciază schimbul de experienţă şi cunoştinţele pe 
care le poţi obţine doar aflîndu-te în mediul ostăşesc 
al altei ţări. A învăţat noi tactici de luptă pentru a în-
deplini cu maximum de eficacitate scopurile fixate atît 
în zonele de oraş, cît şi în cîmp deschis sau în pădure.

Pînă a se încorpora în Armata Naţională a consi-
derat că merită să facă şi o altă facultate. Cinci ani a 
studiat Dreptul general la Universitatea de Stat “Alecu 
Russo” din Bălţi, ca într-un final să renunţe la drept în 
favoarea milităriei. Rîvneşte la funcţii şi grade milita-
re de care să fie demni nepoţii şi strănepoţii lui. 

Denis deseori vine cu iniţiative bune de imple-
mentat. Actualmente, el împreună cu un coleg de-al 
său, lucrează la nişte ghiduri ce vor servi drept călăuze 
pentru cei ce pe viitor vor dori să-i urmeze calea de 
pacificator. El spune că manualele însumează tot ce-i 
esenţial şi de-a dreptul important pentru a cunoaşte 
arta militară. Toate astea le face pentru a uşura şi a 
economisi timpul familiarizării cu instruirea militară 
a viitorilor ostaşi. Drept surse de inspiraţie au servit 
cărţile, conspectele şi internetul. Amintirile şi experi-
enţa proprie îşi au locul şi ele în broşură. A cules in-
formaţii relevante şi din cărţi electronice pe care le-a 
primit de peste hotare. A tradus materiale din limbile 
engleză, rusă şi ucraineană. Pînă la tipar, ghidurile vor 
fi minuţios analizate şi la nevoie completate de către 
superiori. Ulterior, el intenţionează să promoveze căr-
ţuliile în rîndurile colegilor săi. 

Are sufletul mare al oamenilor simpli. Un om bun 
este acela care uită de propriul interes şi lucrează în 
folosul societăţii. Se bucură de respect şi preţuire prin 
eforturile cu care a ştiut să reprezinte armata şi ţara în 
împrejurări diferite, fie în teatrele de operaţii, fie pe 
cîmpul de instrucţie. Altfel spus, la datorie!

Pagină realizată de locotenent Natalia aNDrONaCHI

altă reZervă, cu alt prograM
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Întreaga acţiune a fost atent şi conştiincios 
supravegheată de către întreaga echipă de eva-
luatori. Potrivit locotenent-colonelului Vladis-
lav Procopii, şef Catedra Sistem de Armament a 
Academiei Militare, cei 25 de absolvenţi au exe-
cutat trageri în ţintă din aruncătorul de grenade 
antitanc portativ AG-7, destinat pentru nimicirea 
ţintelor blindate cu efect cumulativ. Studenţii au 
efectuat cîte trei trageri la două obiective afla-
te la distanţa de 600-800 m. În urma verificării 
cunoştinţelor acumulate, studenţii Plutonului 
11 Infanterie au fost apreciaţi cu calificativele 
„foarte bine”, „bine” şi „satisfăcător”.

Studenţii militari au demonstrat că stăpî-
nesc bine acest armament, majoritatea nime-
rind ţintele din prima încercare, dar au fost şi 
cîteva rateuri. De rînd cu studenţii militari, 
emoţii şi stare de nelinişte s-a putut citi în ochii 
celor care timp de patru ani le-au fost călăuze. 
Loviturile lansate în ţintele improvizate unde-
va în adîncul poligonului ofereau o privelişte 
uluitoare. 

Comandantul interimar al Companiei 1, 
maiorul Andrei Şram, a declarat că după 4 ani 
de studii şi interes sporit faţă de arta militară, 
studenţii au demonstrat abilitaţi practice de in-
vidiat. În opinia lui, unii băieţi s-au dovedit a fi 
mai buni la partea practică decît la cea teoreti-

că. Şi toate acestea graţie străduinţei pe care au 
depus-o şi lectorii instituţiei. „Nici măcar norii 
şi ploaia care s-au abătut asupra poligonului 
nu le-au zădărnicit performanţele”, a conchis 
dumnealui.

Andrei Botnari a susţinut examenul cu 
brio, aceasta pentru că s-a dovedit a fi un stu-
dent sîrguincios şi pentru că a avut încredere 
în forţele proprii. Succes a avut la toate 
cele trei încercări de tragere, deoarece 
toate trei lovituri au fost în ţintă.

După examenul la instrucţia tra-
gerii, studenţii vor mai susţine două 
examene şi teza de licenţă. Următo-
rul examen la fel de important pen-
tru care se pregătesc infanteriştii 
este cel la disciplina tactică. 

în perioada 5-29 iunie, curent, 108 stu-
denţi absolvenţi ai Academiei Militare „Ale-
xandru cel Bun” susţin examene de licenţă. 
La absolvirea Academiei Militare, tinerii 
obţin gradul militar primar al corpului de 
ofiţeri - locotenent. Fiecare locotenent este 
asigurat cu loc de muncă în una din unită-
ţile Armatei Naţionale, unde îşi vor îndeplini 
serviciul militar conform specialităţii.

Locotenent Natalia aNDrONaCHI

Prin prisma  cîtorva cuvinte te poate 
cuceri, dar să ajungi să o cunoşti, să 

fii coleg, să o ai de prieten e o adevărată 
comoară. E veselă şi sufletistă, e realistă 
şi optimistă, e cea care îţi poate da o po-
vaţă şi chiar prin privire te poate face să 
nu renunţi în faţa greutăţilor.

Muzica a cedat în favoarea 
milităriei
 Deşi 7 ani a studiat vioara la şcoala 

muzicală, şi mama o vedea muzician pe 
scena mare, Natalia a ales milităria. De 
mic copil admira pe cei de la pichetul 
de grăniceri din satul natal, Sculenii din 
partea Ungheniului, de aceea a ales să 
îmbrace uniforma mozaicată pentru o 
viaţă. Şi chiar dacă uneori o incomodea-
ză semnele rămase de la bocancii nemi-
loşi sau a bronzului neuniform, Natalia, 
spre deosebire de prietenele de la civilie, 
ştie că momentele petrecute în „cîmp”, 
pe ploaie sau pe vînt, alături de cama-
razi, fac viaţa mult mai frumoasă şi plină 
de culoare.

De 15 ani această femeie-militar e 
alături de colegi, fie în poligon, fie la 
exerciţiu sau acordînd ajutor celor cu 
care natura a fost nemiloasă. A venit în 
armată în calitate de bucătar în Batalio-

nul de Transmisiuni, după un an a hotărît 
să se transfere în Batalionul cu Destina-
ţie Specială, acolo unde a materializat 
năzuinţa primului salt cu paraşuta, unde 
se făceau trageri săptămînal şi unde a 
gustat din viaţa de poligon. După o bună 
şcoală a vieţii ostăşeşti din Batalionul cu 
Destinaţie Specială ce a durat 4 ani, a 
păşit pe o nouă treaptă, întro unitate cu 
un viitor prosper, la funcţia de sergent 
în logistică. Acel colectiv căruia îi este 
fidelă şi acum, Batalionul 22 de Menţi-
nere a Păcii. 

,,Femei sau bărbaţi, 
toţi la o linie sîntem aliniaţi”
Întrebînd-o de viaţa de militar şi 

mai ales de greutăţi, doamna Chiper 
zîmbeşte, dar parcă calculat, pentru că 
,,greutăţi şi priviri deocheate au fost, dar 
le-am trecut pe toate, iar unele impedi-
mente au fost chiar un sprijin pentru o 
nouă reuşită”.  De-a lungul anilor, cole-
gii au devenit mai mult decît colegi, unii 
pleacă, alţii vin, dar sînt şi din acei care 
au devenit prieteni. ,,Pentru comandant  
sîntem toţi egali, indiferent că sînt femei 
sau bărbaţi, toţi la o linie sîntem alini-
aţi” subliniază cu mîndrie reprezentanta 
sexului frumos. 

La început avea emoţii şi palpitaţii 
atunci cînd punea degetul pe trăgaci, as-
tăzi este o simplă obligaţie de serviciu. 
Şi după cum menţionează locotenent-
colonel Roman Ceban, comandantul 
Batalionului 22 de Menţinere a Păcii: 
,,Doamna plutonier Chiper are un merit 
aparte, întotdeauna a avut rolul său în 
menţinerea nivelului moral–psihologic 
în cadrul colectivului femeilor şi 
în instruirea lor, astfel încît acestea 
să reziste unor greutăţi ca mai apoi 
să se mîndrească pentru experienţa 
sau succesele pe care le-au obţinut. 
Dumneaei şi-a cîştigat încrederea şi 
stima din partea întregului efectiv, 
s-a remarcat permanent prin spiritul 
său inovativ şi ingeniozitate, vreau 
să apreciez şi experienţa pe care o 
are, cu care de altfel se împarte cu 
generaţiile mai tinere.”

Cele mai triste imagini pe care le 
are în memorie sînt cele de la Nem-
ţeni, acei bătrînei care cu lacrimi de 
disperare se uitau la farfuria cu bu-
cate ce le-o întindea. ,,Nu pot să uit 
vreodată privirea deznădăjduită şi 
mîinile lor tremurînde, mîini cu care 
o viaţă şi-au hrănit copiii, şi şi-au fă-
cut gospodării.” A stat acolo, alături 
de ei, renunţînd la condiţii sau la plă-
cerea de fi acasă şi nu regretă, căci a 
făcut mult bine.

,,Nicoleta vrea să fie soldat
 ca mama”
Se întîmplă că mai des e la poligon 

şi mai rar acasă, şi doar o mamă ce a fost 
în asemenea situaţie ar putea să cunoas-
că cît de greu  i-a fost eroinei noastre să 
lase copilul de 9 luni  acasă şi ea să plece 
la exerciţiu în altă ţară. Dar ,,de ce sînt 

bucuroasă”, pentru că soţul îi este spri-
jin în toate şi ,,mai mare fericire nu poţi 
avea decît atunci cînd vii acasă din stră-
inătate şi-ţi găseşti familia sănătoasă şi 
îngrijită.” ,,Mă susţine şi mă înţelege” şi 
nu doar pentru că e militar în rezervă, ci 
poate pentru că în pragul vieţii familiale 
şi ea, Natalia, des a înţeles şi a aşteptat. 
Asculţi asemenea mărturisiri şi realizezi 
cîtă dragoste şi stimă poate cuprinde su-
fletul omenesc, iar succesul unei familii 
sănătoase depinde de ambii părinţi, de 
cei care se iubesc şi au făcut alegerea po-
trivită la timpul potrivit. În această fami-
lie va fi şi o continuitate în profesie, căci 
,,Nicoleta vrea să fie soldat ca mama”, 
un alt mod de încurajare pentru mamă de 

a-şi continua meseria nici că mai e 
nevoie. 

În lumea căştilor albastre o 
doamnă chipeşă cu ochii verzi-
căprui, prin note feerice de vioară 
interioară, creează o atmosferă fe-
minină, chiar prin prezenţa ei, prin 
zîmbet sau prin vocea calmă, prin 
vaza improvizată cu flori de cîmp. 
Poate scena mare pe care o vedea 
mama sa, e scena exerciţiilor multi-
naţionale, iar publicul ce o aplaudă 
nu sînt doar colegii, doar superiorii, 
ci şi persoane rămase fără cuvinte 
atunci cînd o văd în cîmp cu arma 
în mîină şi cu casca pe cap, atunci 
cînd se bucură de puţinele clipe 
alături de frumoasa-i familie. Băr-
bat sau femeie fiind, e o onoare să 
strîngi mîna unei asemenea femei, 
să strîngi mîna doamnei plutonier 
Natalia Chiper.

Locotenent Mihaela Mîrza

suFlet de vioară  
şi Militar de Meserie

Militarul la datorie

,,sînt natalia chiper, militar în batalionul 22 de menţinere 
a păcii, căsătorită şi am 2 copii”, simplu şi concis s-a pre-
zentat doamna cu beretă de culoarea cerului. aşa am cu-
noscut-o pe cea care ştie cum să îmbine serviciul militar cu 
priorităţile vieţii. 

„PrACTICA” BATE (GrAMATICA) ŢINTA!!!
Concentraţie maximă, mult fum şi adrenalină în poligonul bulboaca. stu-

denţii anului iv din cadrul facultăţii de infanterie a academiei militare 
„alexandru cel bun” au susţinut la 6 iunie partea practică a examenului de 
licenţă la disciplina instrucţia tragerii. examenul s-a desfăşurat la baza mili-
tară de instruire bulboaca.



Oastea Moldovei 616 iunie 2012

În acest context, colonelul Mihail 
Bucliş, comandantul Academiei Milita-
re “Alexandru cel Bun”, l-a invitat  să 
revină „acasă” pe unul din specialiştii 
care a stat la baza fondării primului liceu 
militar. Vasile Bîlici este persoana care 
vine să deschidă parantezele despre tre-
cutul şi modernizarea instituţiei noastre 
militare.

În timpul discuţiei, domnul Bîlici a 
vorbit despre primul sediu al instituţiei, 
angajarea profesorilor, desfăşurarea pro-
cesului de studii şi de instruire a tinerilor 
studenţi etc. Discuţia a fost completată 
şi argumentată cu documente oficiale. 
Dacă pînă în prezent se ştia că data de 3 
octombrie este ziua academiei, conform 
actelor prezentate de Bîlici, lucrurile nu 
stau deloc aşa: “De facto, ziua fondării 
este 23 iulie. Acest lucru este confirmat 
de Hotărîrea de Guvern nr. 495 din 23 
iulie 1992 “Cu privire la crearea Liceu-

lui Militar «Alexandru cel Bun»””. Sco-
pul hotărîrii prevedea instruirea elevilor 
în domeniul ştiinţelor exacte, umanisti-
ce şi a artei militare pentru a pregăti vi-
itori comandanţi pentru Forţele Armate 
ale Republicii Moldova. Liceul Militar 
instruia elevii doar în limba de stat. Era 
amplasat în edificiile Centrului de recru-
tare al Comisariatului Militar al Repu-
blicii Moldova şi se subordona nemijlo-
cit Ministerului Apărării şi Ministerului 
Învăţămîntului. Capacitatea de înma-
triculare a liceului era de circa 500 de 
persoane. Dar pentru primul an de studii 
1992-1993 se stabilise un contingent de 
300 de elevi. Elevii se aflau la întreţine-
rea deplină a statului. Astfel, Ministerul 
Apărării s-a angajat să finanţeze liceul 
totalmente, să creeze condiţiile necesare 
pentru desfăşurarea procesului instruc-
tiv-educativ, să asigure cazarea, întreţi-
nerea şi echipamentul liceenilor. 

Tot în contextul acestei vizite, pri-
mul director adjunct al liceului a vizitat 
sediile instituţiei militare, unde a obser-
vat schimbările ce au avut loc în timp. La 
fel, domnia sa a avut întrevederi cu foştii 
discipoli, care actualmente activează în 
Academia Militară în calitate de lectori, 
şefi de catedre. “Peste ani, situaţia ma-
terială s-a ameliorat. Se observă spiritul 
de iniţiativă şi aplicarea acestuia. Este 
de dorit ca ei să continue tot aşa, doar 

cu paşi mai repezi, pentru că vremea nu 
aşteaptă”, a subliniat Bîlici.

Ideea de a crea o instituţie de învă-
ţămînt cu profil militar a apărut odată 
cu declararea suveranităţii Republicii 
Moldova. Vasile Bîlici  nici nu a visat 
să facă un lucru mai nobil ca acesta, dar 
deprinderile organizatorice şi percepţiile 
manageriale i-au fost de folos în acest 
proces de creaţie. Cei 52 de ani, care i-a 
dedicat cu abnegaţie muncii pedagogice 

l-au învăţat să fie corect şi exigent în 
activitatea pe care o îndeplineşte. Dum-
nealui afirmă că i-a fost uşor să lucreze 
alături de militari, deoarece cei din urmă 
sînt mult mai disciplinaţi în comparaţie 
cu civilii.

Rectorul Academiei Militare, colo-
nelul Mihail Bucliş, speră că în rezulta-
tul acestor întîlniri să descopere adevă-
rul istoric în amănunte pe care pînă la 
moment nu îl cunoştea, şi care neapărat 
trebuie să completeze dosarul cu docu-
mente oficiale ale academiei. „De curînd 
am aflat că instituţia a fost creată la 23 
iulie. Anul acesta vom respecta tradiţia 
şi vom sărbători la 3 octombrie, dar ne 
dorim totuşi, ca pe viitor să aducem cla-
ritate cu data istorică reală”, a adăugat 
comandantul.

În perioada anilor 1992 – 2012, in-
stituţia militară a parcurs mai multe eta-
pe de reorganizare şi reformare. Iniţial, 
a fost creat Liceul Militar (1992) urmat 
de Colegiul Militar (1993) pînă în 2002, 
cînd a devenit Institut Militar. În 2010 
a  obţinut statutul de academie, păstrîn-
du-şi titulatura „Alexandru cel Bun”. 
Precizăm că 1383 de tineri au absolvit 
instituţia militară de-a lungul acestor 
două decenii.

Locotenent 
 Natalia aNDrONaCHI

La două decenii de la crearea unicei instituţii de învăţă-
mînt cu profil militar din ţară, istoria organizării ei se 

vrea cunoscută în cele mai mici detalii. Şi pentru că anul cu-
rent academia militară aniversează această vîrstă a realiză-
rilor, s-a decis editarea unui album jubiliar. este un volum 
despre şi pentru cei care au contribuit la edificarea acestei 
instituţii.

adevărul peste ani

Zgomot de arme, fum, oameni precum mici insecte nepu-
tincioase aleargă  şi, deşi poate ai văzut imaginile de zeci sau sute 
de ori, oricum inima se zbate iepureşte, gîndul că în curînd va 
trebui să cuprinzi pămîntul, apoi să te ridici şi să treci cu viteza 
gîndului prin mocirla galbenă amestecată cu iarbă mucegăită te 
face să-ți alerge lichidul din vene ca nebunul şi te vezi doar la 
punctul final, deşi pînă acolo mai ai de numărat minute.

Începe acțiunea, fiecare îşi cunoaşte traseul, misiunea, sco-
pul şi toate astea par a fi ireale  doar pentru cei care sînt la mo-
ment în bibliotecă, nu şi pentru ființele a căror  existență uneori 
depinde de superior, de camarad, de situație, de gîndul  inami-
cului sau poate chiar de linia vieții.  Toate au o legătură, nimic 
nu se face doar pentru a face şi, deşi privirea o poți avea senină, 
gîndul pentru viitor  tremură, şi atunci cînd cineva îți repetă cîte 
minute mai ai pînă a pune capăt chinului, toate măruntaiele îți 
funcționează doar în baza reflexului şi a intuiției care uneori o 
poate lua  razna.

Auzi comenzi şi îndeplineşti. Eşti un robot cu suflet, iar 
mintea şi adevărații ochi ai momentului sînt undeva în desiş sau 
poate încălzesc pietrele din preajma ta. Cît de  bine e atunci  cînd 

ai încredere şi este una bine meritată!
E extraordinar să urmăreşti cum fiecare se mişcă, cum 

priveşte sau cum acționează. E tensiune, sînt doar cîteva mo-
mente pînă va lua sfîrşit, sau poate abia atunci va începe reala 
confruntare, căci nu eşti asigurat de nimic în lumea asta. Uimi-
tor cîte le poate face un om, însă cel mai important e să respire 
viața. 

Cu echipamentul pe tine  care se pare că vrea să te omoare 
în loc să te salveze, cu capul greu şi aspirații înălțătoare urmezi 
calea colegilor  abia atingînd pămîntul. Și nu se vede nimic, e 
fum şi e zgomot înfiorător. Să te opreşti nu poți.  Tu eşti cel care 
ți-ai ales această cale, sau poate crezi că ți-ai ales-o. Și nu e uşor 
a filosofa cu arma în mîini. 

S-a finisat deznădejdea, îți vezi colegii pe care îi iubeşti acum 
mai mult ca altădată. Te aprinzi şi vrei multă, multă apă. Tu nu 
îți dai seama că eşti ud sau murdar, iar adrenalina şi muşchii îți 
creionează zîmbetul pe față. 

,,Nu în zadar s-au scurs aceste zile. Bravo!” şi pentru mo-
ment acestea sînt cuvintele aşteptate. Iar de altă mulțumire nu 
ai nevoie, căci vezi chipurile camarazilor, nu-ți simți corpul de 
oboseală, în schimb vezi cerul şi respiri, iar mîine... Mîine va fi 
o nouă zi.

 Doar trebuie să-ți îndeplineşti misiunea, fie şi o misiune de 
instrucție. Important e să poți implementa profesionalismul, să 
nu ai vieți paralele, ci una, dar de o adevărată valoare, să merite 
a fi trăită. 

Locotenent Mihaela MîrZa

Dimensiunea lirică a poligonului

o altă valoare a vieții

munţi. cîmpie. cer încă senin. priveliştea 
încîntă ochii. e o linişte amorţită.  se văd 

doar ici-colo intruşi într-o zonă securizată. 
agitaţie doar la orizont. 

Începînd cu anul 2000, atunci cînd 
Ziua Mondială a Sănătăţii a fost de-

dicată campaniei „Sîngele salvează vieţi”, 
anual în data de 14 iunie este marcată Ziua 
Mondială a Donatorului de Sînge.

An de an Ministerul Sănătăţii în co-
mun cu Centrul Naţional de Transfuzie a 
Sîngelui (CNTS) organizează evenimente 
sociale cu scopul de a sensibiliza societa-
tea privind importanţa donării voluntare 
de sînge, neremunerate şi sistematice. La 
aceste campanii sociale participă persona-
lităţi publice, reprezentanţi ai comunităţii 
medicale, organizaţii neguvernamentale, 
asociaţii ale studenţilor, reprezentanţi ai 
organizaţiilor internaţionale şi nu în ulti-
mul rînd  Armata Naţională.

În 2010 militarii au participat la 
campania socială „Un sînge nou pentru 
omenire”. Vitalie Marinuţa, ministrul 
Apărării, a promis atunci că va reveni 
la CNTS de cîte ori va fi nevoie, şi s-a 
ţinut de cuvînt.

În 2011 în luna februarie, apoi şi în 
luna iunie ministrul Apărării împreună 
cu militari ai Armatei Naţionale au par-

ticipat activ la campania de sensibilizare 
pentru donarea voluntară a sîngelui cu 
genericul „Dăruieşte o picătură de via-
ţă!” care făcea parte din cadrul proiec-
tului „Prevenirea hepatitelor virale B şi 
C în Moldova”. Atunci s-a reuşit recol-
tarea sîngelui de la peste 100 de ofiţeri, 
precum şi 50 de studenţi ai Academiei 
Militare „Alexandru cel Bun”.

Şi în acest an, ministrul Marinuţa în-
soţit de militari din cadrul Ministerului 
Apărării, a Marelui Stat Major şi 50 de 
studenţi ai Academiei Militare au donat 
benevol cîte aproximativ 350 sau 450 
mililitri de sînge în funcţie de greutatea 
corporală. 

Genericul zilei mondiale de aceas-
tă dată este “Fiecare donator este un 
erou”.

În Republica Moldova, anual, sînt 
colectate 80 mii de donări, care asigu-
ră asistenţa la circa 150 mii de bolnavi, 
dintre care 25 mii sînt asiguraţi de către 
donatorii voluntari.

Locotenent Mihaela Mîrza

Fiecare donator 
este un erou

Militarii susţin iniţiativele societăţii civile
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„În acest conflict putem să vor-
bim mai mult de orgoliul conducerii 
din cele două state, un fel de test de 
rezistenţă a guvernării de bază şi a 
structurilor militare care conduc la 
dezastru politic, economic şi social”, 
menţionează Tudor Martea, ofiţer de 
legătură ONU în Sudanul de Sud din 
decembrie 2011. „Atît timp cît nu vor 
fi stabilite clar graniţele dintre cele 
două state şi nu se vor rezolva dispu-
tele petrolului şi cetăţeniei, care au re-
zultat din independenţa Sudanului de 
Sud, există temeri că ar putea porni un 
război”, opinează ofiţerul moldovean 
Tudor Martea. 

În ultima vreme, cele două părţi 
s-au ciocnit de mai multe ori de-a 
lungul frontierei, provocînd temeri 
că s-ar putea isca un război. Conflic-
tul s-a declanşat după ce soldaţi din 
Sudanul de Sud au preluat controlul 
asupra oraşului nordic bogat în petrol, 
Heglig, numind acţiunea o răzbunare 
pentru bombardarea  cîmpurilor petro-
liere aflate la 100 de mile distanţă de 
districtul Unity din Sudanul de Sud, cu 
cîteva săptămîni mai devreme. Drept 
răspuns, într-o sesiune de urgenţă, 
parlamentul sudanez a declarat o mo-
bilizare generală a armatei şi a efec-
tuat o serie de lovituri aeriene, cerînd 
forţelor sud-sudaneze să părăsească 
Hegligul. Preşedintele sudanez Omar 
al-Bashir a declarat că ţara sa nu va 
negocia cu Sudanul de Sud, cu excep-
ţia cazului în care îşi va retrage trupele 
din zona Hegligului şi din domeniile 
sale petroliere, a raportat „Sudan Tri-
bune”. Bashir a spus că Sudanul are 

dreptul să răspundă la ocupaţia dispu-
tatului oraş Heglig de către Sudanul 
de Sud, a relatat „Tribune”.

  Presa internaţională scrie mult 
despre problema controlului petrolu-
lui celor două state. Nordul îşi cîştigă 
veniturile din transportul petrolului 
spre export prin conductele sale, în 
timp ce 75 la sută din petrolul din re-
giune se află la graniţele Sudanului de 
Sud.  Khartoum, capitala Sudanului,  
susţine că Sudanul de Sud încă trebuie 
să plătească anumite taxe, pentru că a 
utilizat conducta şi că are arierate de 1 
miliard de dolari. La rîndul său, Juba, 
capitala Sudului, acuză guvernul su-
danez de confiscarea de ţiţei în valoare 
de 815 milioane de dolari de la Suda-
nul de Sud. La sfîrşitul lunii ianuarie, 
Sudanul de Sud şi-a închis toate cele 
300 de sonde de petrol din statul Uni-
ty, pentru a sufoca fluxul veniturilor 
Sudanului şi în speranţa că va înlătu-
ra impasul din negocieri. Pe 3 aprilie, 
ministrul sud-sudanez al petrolului, 
Stephen Dhieu, a acuzat Khartoum că 
a construit ilegal o conductă în apro-
pierea domeniului petrolier Toma de 
Sud şi Naar, pentru a fura petrol de 
la districtul Unity.  Ambele ţări sufe-
ră din punct de vedere economic de 
pe urma blocării petrolului, rezultînd 
creşterea inflaţiei şi a sărăciei. Suda-
nul de Sud se bazează pe veniturile de 
petrol pentru a finanţa 98 la sută din 
bugetul de stat.  De asemenea, întrea-
ga economie şi infrastructură socială a 
Nordului s-a bazat pe industria petro-
lieră. Dar nicio ţară nu pare dispusă să 
facă compromisuri. 

„Secesiunea Sudanului de Sud de 
Sudan a instalat pacea în cele două 
state doar pentru circa 7 luni. De 
două luni au loc ciocniri intermiten-
te la frontierele din zonele Blue Nile, 
Kordofanul de Sud şi Abyei. În pre-
zent, problema majoră dintre Sudan 
şi Sudanul de Sud este cea petrolieră, 
dar şi împărţirea datoriilor de pînă la 
secesiune. Niciunul din cele două gu-
verne nu vor să cedeze din poziţii, iar 
acest lucru poate isca un război. La 
moment, oraşul  Heglig se află sub 
jurisdicţia Sudanului, dar se impun 
anumite cerinţe din partea ONU şi 
Uniunea Africană ca acesta să fie îna-
poiat Sudanului de Sud”, zice Martea.  
O altă problemă grea despre care ne 
vorbeşte ofiţerul nostru este lipsa unei 
delimitări teritoriale clare între cele 
două părţi în conflict. „Din spusele 
colegilor mei care activează la gra-
niţe, populaţia de la periferiile celor 
două state este bulversată. O parte din 
ei se declară ai Sudanului şi cealaltă a 
Sudanului de Sud. Lumea nu se poate 
adapta la noile realităţi politice şi te-

ritoriale. Acel lucru face ca jăraticul 
să pornească focul”. Potrivit ultimelor 
relatări ale Ministerului de Informaţii 
al Sudanului de Sud, luptele recente 
din jurul regiunii Abyei s-au încheiat 
cu moartea a şapte soldaţi sud-suda-
nezi, precum şi a 15 soldaţi sudanezi. 
Iar atacul asupra oraşului Mayom  s-a 
soldat cu moartea a şapte civili şi 14 
răniţi. 

„Toţi declară că vor pace,
 dar nu tind spre ea”
Maiorul Tudor Martea a primit 

mandat de ofiţer de legătură ONU 
pentru Sudanul de Sud în decembrie 
2011.  „Am fost pregătit pentru aceas-
tă misiune, dar în primele luni eram 
concentrat să descopăr Sudanul de 
Sud care era o surpriză pentru mine. 
M-am acomodat rapid. Cînd am pri-

mit mandatul, în ţară era linişte. Am 
încercat să-mi umplu tot timpul cu 
munca ca să depăşesc dorul de fami-
lie. Acest lucru, de regulă, funcţionea-
ză”.  Adevărata surpriză pe care avea 
să i-o aducă Sudanul de Sud ofiţerului 
nostru a venit puţin mai tîrziu. După 
o perioadă scurtă de familiarizare cu 
misiunea din Sudanul de Sud, la 6 ia-
nuarie 2012, Martea a primit repartiţie 
în districtul Jonglei, oraşul Bor, unde 
activează pînă în prezent. Potrivit ma-
iorului moldovean, efortul principal al 
misiunii ONU este concentrat în acest 
stat, din  cauza situaţiei tensionate de 
aici. La moment, în statul Jonglei se 
desfăşoară procesul de dezarmare a 
populaţiei, condus şi desfăşurat de 
către armata Sudanului de Sud, dar 
monitorizat de ONU. Dilema acestui 
proces  reiese din cantitatea mică de 
arme colectată de la populaţie, ra-
portată la numărul de locuitori. „De 
exemplu, de la tribul Dinka care con-
stituie circa 1 mln de oameni s-au 
colectat doar 10 mii de arme. De aici 
rezultă că o parte din armament nu a 

fost declarat oficial. Aceeaşi situaţie 
se atestă în alt trib mare care  numă-
ră aproximativ 150 mii, dar de la care 
s-au colectat doar circa 6000 de arme. 
În acest nou stat, din cauza realităţi-
lor în care trăiesc,  fiecare bărbat este 
posesorul a una - două arme. Cînd a 
venit vorba să le predea, au scos doar  
una sau niciuna. Acest lucru a impus 
armata locală să recurgă la metode 
drastice de colectare a armamentului 
de la populaţie, prin reţinerea familii-
lor şi înjosiri. Aici există foarte multe 
probleme de acest gen”, zice maiorul 
Martea. Argumentul locuitorilor  Su-
dului este frica de eventualele atacuri 
armate din partea Nordului, care este 
aprovizionat cu armament din afara 
ţării. Arme şi muniţii din China, Rusia 
şi Belarus sînt încă furnizate guver-
nului sudanez. Recent, grupul pentru 

drepturile omului Amnesty Internaţi-
onal a declarat într-un nou raport că 
“importurile includ furnizarea unor 
cantităţi semnificative de muniţie, eli-
coptere, avioane de atac, rachete aer-
sol şi vehicule blindate”. Cu cinci ani 
în urmă, Amnesty şi-a exprimat îngri-
jorarea cu privire la armele din China 
şi Rusia care ajung în Sudan, ele fiind 
utilizate nu numai în Darfur, dar şi în 
provincia Kordofanul de Sud. Aceeaşi 
organizaţie a menţionat că embargoul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra 
armelor trebuie extins pentru întregul 
Sudan.  Potrivit surselor oficiale, Chi-
na este cel mai mare partener comer-
cial al Sudanului, Beijingul importînd 
petrol şi Khartoumul, capitala Su-
danului, importînd bunuri ieftine. În 
2007, China a achiziţionat 40 la sută 
din producţia anuală de petrol a Suda-
nului. „Toţi declară că vor pace, dar 
nu tind spre ea. Acest lucru pune în 
dificultate misiunea ONU în cele două 
state”. În desfăşurarea procesului de 
dezarmare a sud-sudanezilor din statul 
Jonglei, ONU a organizat 3 echipe de 
ofiţeri pentru monitorizarea şi asista-
rea armatei locale.   Maiorul Martea 
a fost numit ofiţer de bază în echipa 
nr.3. Cele trei echipe sînt detaşate pen-
tru o săptămînă-două în diferite loca-
ţii.  „Iniţial, ofiţerii ONU monitorizau 
procesul de dezarmare -colectare, de-
pozitare şi înregistrare a armamentului 
şi asistau militarii Sudanului de Sud. 
Acum armata locală înregistrează de 
sinestătător armamentul colectat”. 

Ofiţerii ONU reţinuţi
Adevărata surpriză a Sudanului 

de Sud pentru ofiţerul Armatei Naţio-
nale care activează sub steagul ONU 
s-a întîmplat la 1 mai, curent. Tudor 
Martea, împreună cu cîţiva colegi, au 
primit solicitare într-un oraş din sta-
tul Jonglei.  „Abia cînd am aterizat 
cu elicopterul, ne-am dat seama că 
am primit coordonate greşite şi că ne 
aflăm într-o localitate străină. Înainte 
ca să reuşim să urcăm în aparatul de 
zbor, am fost încercuiţi de un grup de 
militari sud-sudanezi. Am vorbit cu 
comandantul lor, care era în grad de 
căpitan. Noi le-am explicat care este 
situaţia, că din greşeală ne aflăm aici, 
dar nu am fost crezuţi. Am fost forţaţi 
să-i urmăm. Eram doi militari şi tra-
ducătorul. Am fost reţinuţi patru ore, 
timp în care ne-a fost verificată identi-
tatea şi apartenenţa elicopterului. Am 
fost trataţi urît, dar fără să fim agre-
saţi fizic.  Apoi am fost rugaţi ca să 
plecăm. Explicaţia care s-a dat oficial 
era de genul că armata Nordului are în 
dotare acelaşi tip de elicoptere, de cu-
loare albă  şi că am fost confundaţi”, 
povesteşte Martea. 

În Sudan, un grup rebel din regiu-
nea Darfur susţine că a capturat trupe 
UNAMID de menţinere a păcii ale 
ONU şi Uniunii Africane, conform ra-
poartelor media.  Iar în prima jumătate 
a lunii aprilie, în timpul disputelor din-
tre cele două Sudane de-a lungul zonei 
de frontieră, una dintre taberele Misi-
unii Organizaţiei Naţiunilor Unite din 
Sudanul de Sud a fost bombardată de 
avioane sudaneze. Nu au existat victi-
me în atacul asupra ofiţerilor ONU. 

Va urma 
Locotenent major  

Inga MIHaILOVa

este posibil un nou răZboi  
între sudan şi sudanul de sud?

misiunea ofiţerilor de legătură onu cu mandat în sudanul 
de sud a devenit dificilă după ce pacea fragilă din cele 

două state riscă să se rupă tocmai atunci cînd se spera medi-
erea unui summit de pace între vecinii agresivi. 
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Cele mai calde gînduri şi urări de sănătate, fe-
ricire, bucurii şi împliniri urăm ministrului 

Apărării, Vitalie MArinuţA.  Orice moment al 
vieţii să vă aducă voie bună.  La mulţi ani! 

Cu respect, personalul civil  
și militar al armatei Naţionale

La mulţi ani, plini de fericire şi împliniri 
urăm şefului Marelui Stat Major al Ar-

matei naţionale, generalului de brigadă Vitalie 
StOiAn. totodată, vă felicităm cu numirea în 
funcţie şi vă dorim performanţe frumoase în 
cariera militară. 

Cu respect, personalul civil  
și militar al armatei Naţionale

Sincere felicitări cu ocazia zilei de naşte-
re colonelului Vladimir trOfiMOV, şe-

ful Spitalului Clinic Militar Central. Multă 
sănătate,fericire,dragoste de la cei ce vă încon-
joară, stabilitate materială, noroc şi voie bună.

Cu respect,  
colectivul Spitalului Clinic Militar Central

Cele mai sincere felicitări locotenentului ma-
jor ion Chiperi. fie ca ziua asta să fie 

începutul la tot ce vrei în viaţă şi ce e mai bun 
să vină de acum încolo: fericire, prieteni buni, 
baftă şi momente de neuitat. felicitări!

Cu respect,  
colegii din Batalionul cu Destinaţie Specială 

La mulţi ani colegului nostru Dmitrii VO-
SiMeriC cu ocazia zilei de naştere. 

Cele mai frumoase urări de bine. Dacă există 
în lume sănătate, să fie a ta, dacă există în lume 
fericire, să fii tu stăpînul ei, dacă există în lume 
iubire, să te înconjoare întotdeauna! 

Cu drag,  
colectivul Centrului mass-media militară

La mulţi ani urăm locotenent-colonelului 
Leonid DAniLOV, maiorului Ghenadie 

petriCĂ, căpitanilor Gheorghe Grecu, pavel 
GreBiniCenCO, locotenenţilor majori Vla-
dislav DrĂGuţA, ruslan GherASiMenCO, 
locotenentului fiodor tiMerCAn, plutonie-

rului adjutant Victor VOiCu, sergentului ma-
jor Gheorghe tihOn, sergentului Alexandru 
SÎrGhe.  Să aveţi în cale numai flori, succes şi 
bucurii. La mulţi ani!

Cu respect,  
colectivul Brigăzii “Ştefan cel Mare”

Sincere felicitări cu ocazia zilei de naştere 
locotenent-colonelului Vitalie CArAMAn, 

căpitanului Valeriu ruSu, plutonierului major 
Oleg fOrţu, plutonierului Denis Sin, sergen-
tului  Mariana nAStAS,  sergenţilor majori 
Maria ZACOn, Galina DABiJA, fucţionarului 
Vladimir LOSeV. un buchet de culoare şi vese-
lie care să vă aducă noroc în viaţă şi prieteni în 
casă în această zi!

Cu respect, colectivul Brigăzii “Dacia”

La mulţi ani locotenentului major Dumi-
tru GOrCeAG, plutonierului adjutant  

radu CAZACiOC, plutonierului major inga 
CArp,  sergentului nadejda MAXiM, funcţio-
narului  ion MOCAnu. Cele mai calde gînduri 
şi urări de sănătate, fericire, bucurii şi împliniri. 
Să fiţi iubiţi şi fericiţi în fiecare moment al vieţii 
dvs. La mulţi ani! 

Cu respect,  
colectivul Divizionului de artilerie

felicitări locotenent-coloneilor Ghenadie 
BruMA, Sergiu pLOp, căpitanului Victor 

CeBOtAri. Vă dorim sănătate şi noroc. fieca-
re zi să înceapă cu o bucurie, fiecare clipă să vă 
aducă împlinire. La mulţi ani!

Cu respect, colectivul academiei Militare 

Sănătate şi fericire urăm căpitanului Vladimir 
CreStiAnOV,  locotenentului major tatia-

na SCutAri, locotenenţilor  Alexandru BOt-
nAri, Adrian SeCrieru, Victor pOLOVei, 
Sergiu DOGOtAri,  ilie LunGu,  plutonierilor 
Aliona GAVriLiuC , natalia urSu. Sănătate, 
fericire, pace în casă şi în suflet, bucurii de la cei 
dragi şi numai zile frumoase vă dorim. 

Cu respect,  
colectivul Batalionului de Gardă

O felicitare pentru tineZ

Specialităţile: infanterie, artile-
rie, transmisiuni.

Durata studiilor – 4 ani.
Documentele necesare pentru 

completarea dosarului de candidat:
1. La rapoarte şi la cererea tip de-

pusă în Secţia administrativ-militară/
Centrul militar, prezintă în vederea 
constituirii dosarului de candidat, ur-
mătoarele acte:

1) copia certificatului de naştere 
(autenticitatea acesteia se confirmă de 
către comandantul Centrului militar 
prin vizarea şi, respectiv, aplicarea ştam-
pilei pe copia respectivă, în baza origi-
nalului prezentat de către candidat);

2) copia buletinelor de identitate 
ale candidatului, părinţilor sau întreţi-
nătorilor legali, soţiei (dacă este căsă-
torit), cu viza domiciliului permanent 
(autenticitatea acesteia se confirmă 
similar alineatului anterior);

3) cazierul judiciar din Direcţia 
informaţii MAI (mun. Chişinău, 
str. Hîncu, 3, tel. 255-155);

4) actul de studii în original cu 
anexa respectivă (cei care urmează să 
absolvească instituţia de învăţămînt 
pînă la desfăşurarea concursului de 
admitere în instituţia de învăţămînt 
militar prezintă  o adeverinţă din in-
stituţia de învăţămînt în care îşi face 
studiile, prin care se confirmă faptul 
că este elev sau student în anul de ab-
solvire al acestei instituţii);

5) recomandarea eliberată de către 

instituţia de învăţămînt în care îşi face 
studiile/pe care a absolvit-o sau de la 
locul de muncă/ultimul loc de muncă;

6) curriculum vitae; 
7) certificat referitor la anticorpi 

către virusul HIV;
8) 6 fotografii color 3x4 cm.
Candidaţii îndreptaţi la comisiile 

medico-militare de pe lîngă centrele 
militare şi, respectiv, în Centrul con-
sultativ-diagnostic al Ministerului 
Apărării, după efectuarea expertizei 
medico-militare, adăugător la docu-
mentele menţionate vor prezenta:

- fişa examenului medical (de ex-
pertiză medico-militară) stabilită pen-
tru înmatricularea în instituţiile de 
învăţămînt militar, eliberată de către 
comisiile respective cu decizia Comi-
siei centrale de expertiză medico-mi-
litară a Forţelor Armate.

Dosarele persoanelor civile, care 
nu au îndeplinit serviciul militar în 
termen sau cu termen redus, se com-
pletează suplimentar, cu copia adeve-
rinţei de recrut.

Dosarele persoanelor civile, care 
au îndeplinit serviciul militar în ter-
men sau cu termen redus, se comple-
tează suplimentar, cu copia fişei de 
evidenţă, de către centrele militare.

2. Candidaţii pentru care prezen-
tul regulament prevede privilegii şi 
doresc să beneficieze de acest drept, 
pentru înscrierea în această categorie 
de candidaţi, urmează să prezinte adă-

ugător următoarele documente:
1) certificatul care confirmă faptul 

participării unuia dintre părinţii can-
didatului la acţiunile militare pentru 
apărarea integrităţii şi independenţei 
Republicii Moldova, din războiul din 
Afganistan sau la lichidarea consecin-
ţelor avariei de la Cernobîl, eliberate 
de către organele abilitate;

2) copiile legalizate la notar a di-
plomelor de gradul I-III, obţinute la 
concursurile 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;

3) extrasul din carnetul de muncă 
(pentru persoanele civile angajate în 
cîmpul muncii);

4) certificatul despre componenţa 
familiei (pentru candidaţii din familii-
le cu trei şi mai mulţi copii);

5) certificatul de studii ce include 
notele examenelor de bacalaureat şi 
situaţia şcolară pe anii de studii şi ul-
terior diploma de bacalaureat;

6) adeverinţa eliberată de orga-
nul de tutelă şi curatelă din localitate 
(pentru copiii orfani şi copiii rămaşi 
fără îngrijirea părinţilor, cu statut de 
copil orfan).

Candidaţii înscrişi pentru parti-
ciparea la concursul de admitere, la 
sosirea în instituţia de învăţămînt mi-
litar, vor prezenta în original, pînă la 

începerea concursului, actele de iden-
titate personale şi de studii, cu anexele 
respective.

Probele de admitere:
- test de inteligenţă;
- test la pregătirea fizică.
Din anul 2012, Academia Militară 

„Alexandru cel Bun” va admite la stu-
dii domnişoare. 

Vîrsta minimă la admitere 18-23 
de ani.

Concursul de admitere se va des-
făşura în perioada 23 – 27 iulie 2012.

Absolvenţilor Academiei Militare 
a Forţelor Armate li se acordă:

- gradul primar al corpului de ofi-
ţeri „locotenent”;

- diploma de licenţă la domeniul 
general de studii: Militărie cu specia-
litatea Adminstraţie publică, la dome-
niul de formare profesională: infante-
rie, artilerie, transmisiuni;

- permisul de conducere catego-
ria „B”;

- serviciul garantat în una din uni-
tăţile 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. academy.army.md

acadeMia Militară a Forţelor arMate „alexandru cel bun”  
anunţă concursul pentru admiterea 2012-2013

Tînăra şi talentata pictoriţă din Chi-
şinău, Natalia Nîş, îşi surprinde în 

continuare vizitatorii. Recent, ea a pre-
zentat spre opinia publicului noua sa 
lucrare în care tratează probleme deloc 
nu din cele ce le preocupă pe femei. 
Prezentarea noului tablou al Nataliei, 
intitulat, s-ar părea, destul de prozaic – 
„Uzina nr. 55” (numere li se atribuiau 
pe timpuri tuturor uzinelor militare în 
Uniunea Sovietică), avînd dimensiuni-
le unui întreg perete – 2x3 m, a avut 
loc în cadrul Centrului Cultural-Infor-
maţional al Ambasadei Ucrainei în Re-
publica Moldova. Deşi are o denumire 
prozaică, tabloul abordează probleme 
globale, comune întregii omeniri, în 
primul rînd fiind vorba de reconversi-
unea industriei militare.

Prin intermediul acestui tablou, 
autoarea ne îndeamnă să medităm 
asupra imperfecţiunii şi caracterului 
contradictoriu al acţiunilor globale, al 
cursei înarmărilor.

Studiind istoria de 80 de ani a Uzi-
nei Militare din Pavlovgrad şi vizitînd 
această uzină, autoarea a rămas pro-
fund impresionată, impresii care i-au 
permis să realizeze această lucrare. 
Ideea dominantă a tabloului se axează 
pe procesele moderne de reconversiune 
militară. Prin diferite procedee artisti-
ce autoarea prezintă atît istoria uzinei, 
tipurile de armament pe care le-a pro-
dus, precum şi activitățile de adaptare a 
uzinei la lichidarea stocurilor, acumula-
te în cantități impunătoare. Acesta este 
paradoxul zilei: cel care a produs arma-
ment, astăzi îl distruge. Este o abordare 
modernă, cu titlu de simbol. Tabloul 
predispune la meditație asupra sensului 
vieții, rostului armelor, rolul omului pe 
pămînt. Este o chemare spre armonie, 
spre pace, spre constructivism.

Natalia Nîş ne-a mărturisit: „Am 
dorit ca gîndurile şi frămîntările mele 
în legătură cu acest tablou să se trans-
mită şi vizitatorului meu şi, în cele din 

urmă, să devină un element constitutiv 
din care se construieşte viitorul paşnic 
şi echitabil al întregii umanităţi”.

Acest mesaj a fost perceput de 
majoritatea vizitatorilor. Cei prezenți 
la expoziție, printre care Ambasa-
dorul Extraordinar şi Plenipotenţiar 
al Ucrainei în Republica Moldova S. 
Pirojkov, directorul general al Uzinei 
Chimice din Pavlovgrad, doctor în 
ştiinţe tehnice, L.N. Șiman, reprezen-
tanţi ai oamenilor de ştiinţă şi cultură 
din Moldova – dr. hab. Aurelian Dă-
nilă, dr. hab. Tudor Stăvilă, Valeriu 
Oprea, E. Oseredciuc, A. Corcoţenco, 
au remarcat viziunea neordinară a 
tinerei pictoriţe asupra problemelor 
acute ale dezarmării globale. La expo-
ziţie au fost prezentate şi alte lucrări 
ale Nataliei Nîş, ce fac parte din crea-
ţia din perioada mai timpurie.

valeriu oPrEa,
cercetător științific, Institutul de 

Studii Enciclopedice al aŞM

Repere culturale

reconversiunea Militară  
în opera de artă

Încurajăm militarii pe contract, dar şi pe cei în termen 
să participe la rubrica „Felicitări”


