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proclamarea independenţei Republicii 

Moldova, efectivele militare ale Armatei 
Naţionale vor purta uniformă militară 
de model nou. Modelele de ţinută au 

fost prezentate la 23 iunie, la Ministerul 
Apărării.
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VIP

Armata Naţională nu lipseşte nici în 
campania cu genericul “Dăruieşte o 

picătură de viaţă!” din luna iunie, curent. 
Primul a donat 450 ml de sînge ministrul 
Apărării, urmat de 50 de studenţi ai Aca-
demiei Militare “Alexandru cel Bun”. În 
opinia ministrului Marinuţa, donarea vo-
luntară de sînge este un act de înaltă res-
ponsabilitate civică, iar Armata Naţiona-
lă transmite un semnal întregii societăţi 
privind importanţa donării de sînge vo-
luntare şi sistematice.“Sîngele reprezintă 
un dar nepreţuit, care nu poate fi cum-
părat cu bani, ci doar donat. Îi îndemn 
pe toţi concetăţenii noştri să participe la 
campania de donare a sîngelui, mai ales 
că procedura de donaţie e simplă, rapidă 
şi inofensivă”, a accentuat Vitalie Mari-
nuţa. Ministrul Apărării a mai declarat că 
donează sînge la fiecare 6 luni. 

Procedura de donare a sîngelui nu 
este complicată. Prima etapă ţine de 

înregistrare, a doua etapă presupune o 
conversaţie dintre medic şi donator, apoi 
se fac teste de donare şi urmează pro-
cedura propriu-zisă care durează în jur 
de 10 minute. Directorul Centrului Na-
ţional de Transfuzie a Sîngelui, doamna 
Svetlana Cibotari, a subliniat că militarii 
Armatei Naţionale sînt donatori activi de 
sînge. „Militarii sînt cei mai activi dona-
tori de sînge. Ei donează cîte 350-450 
ml de sînge  nu doar  în campanie, dar cu 
periodicitate la fiecare două-trei luni. De 
exemplu, în  luna februarie, anul curent, 
circa 100 de ofiţeri ai Armatei Naţiona-
le au participat în cadrul campaniei de 
sensibilizare pentru donarea voluntară a 
sîngelui”, zice doamna Cibotari. 

“Oricine dintre noi poate să ajungă în 
postura de … Ca să ne ajute cineva, tre-
buie să ajutăm. Militarii fac această do-
naţie dezinteresat, pentru că vor să ajute. 
Este pentru a doua oară cînd particip la 

această campanie şi cred că voi continua 
să o fac, pentru că este o datorie a noastră 
să ajutăm societatea”, afirmă  studentul 
sergent inferior Mihail Ciobanu. 

Militarii Armatei Naţionale au fost 
prezenţi şi la alte puncte de colectare vo-
luntară a sîngelui, deschise în capitală.

În Republica Moldova bolnavii ne-
cesită zilnic circa 350 unităţi de produse 
sanguine, dintre care 70 la sută – pentru 
intervenţiile chirurgicale, traumatizme şi 
hemoragii la naştere. În 2% din cazurile 
de transfuzie zilnică de sînge şi compo-
nente sanguine beneficiază copiii. În pre-
zent, rezervele de sînge sînt suficiente. 
Totuşi, identificarea donatorilor conti-
nuă, deoarece zilnic aproximativ 300 de 
oameni au nevoie de transfuzii de sînge.

Locotenent major 
Inga Mihailova

Potrivit locotenent-colonelului Mihail 
Semionov, şef Secţie geniu a Arma-

tei Naţionale, cea mai recentă operaţiune 
a fost depistarea unei grenade de tip F-1 
fără siguranţă, în apropierea unei staţii 
de alimentare cu petrol PECO din loca-
litatea Băcioi, mun. Chişinău. La faţa 
locului s-a deplasat echipa căpitanului 
Nicolae Teleghin, Batalionul Geniu 
„Codru”. Geniştii au cercetat obiectul 
şi au constatat că este din perioada ce-
lui de-al Doilea război mondial şi repre-
zenta un pericol sporit pentru populaţie 
în cazul unei acţiuni fizice sau naturale 
asupra obiectului. Pionierii au decis ne-
utralizarea grenadei la o distanţă de si-
guranţă în cîmp.

Alte trei proiectile de artilerie, calibru 
100 mm, au fost descoperite de localnici 

în timpul lucrărilor agricole în satele din 
raioanele Făleşti, Ungheni şi Nisporeni. 
La faţa locului au fost solicitate echipele 
de genişti din Brigada “Moldova”, Bălţi, 
şi Batalionul Geniu. Toate muniţiile au 
fost identificate ca fiind de producţie ger-
mană, rămase în sol din timpul celui de-
al Doilea război mondial. Tot în această 
perioadă, geniştii au neutralizat în Anenii 
Noi, s. Varniţa, şi raionul Orhei, 2 mine 
de aruncător de mine 82 mm şi cartuşe de 
calibru 14 mm şi 5 mm.

Locotenent-colonelul Semionov a 
specificat că în anul curent geniştii Ar-
matei Naţionale au efectuat 122 de ieşiri 
la deminare şi au lichidat 1986 de obiec-
te explozive în diferite localităţi ale re-
publicii.

Potrivit locotenent-colonelului Sergiu 
Voinu, şeful secţiei politici resurse 

umane: „Rezultatele pe care le-au înre-
gistrat cei 16 absolvenţi ai cursului sînt 
evidente, pentru că dumnealor nu doar 
înţeleg, dar şi vorbesc în limba de stat. 
Sperăm ca toţi cei 16 absolvenţi să nu se 
oprească la performanţele atinse, dar să-
şi îmbogăţească vocabularul”, a afirmat 
Voinu în cadrul ceremoniei de înmînare 
a certificatelor.

La rîndul său, directorul Centrului 
lingvistic şi fondatorul cursului „Limba 
română în 50 de lecţii”, domnul Andrei 
Caşenco a menţionat că cele 50 de lecţii 

cuprinse în programul de studii oferă stu-
denţilor cunoştinţe în plan gramatical şi 
lexical. „Programul prevede parcurgerea 
tuturor temelor gramaticale importante, 
dar şi studierea lexicului limbii române. 
Este un program pentru intelectualii ruşi, 
care durează un an şi jumătate. Acum cei 
16 absolvenţi au nevoie de practică de 
vorbire în limba română”, zice Caşenco.

Cursul de studiere a limbii române 
a demarat la 10 martie 2010 şi s-a în-
cheiat la 20 iunie 2011, fiind organizat 
de specialiştii Întreprinderii municipale 
„Centrul lingvistic” la iniţiativa Minis-
terului Apărării.

Orele de studiu se desfăşoară gratis 
şi au ca scop perfecţionarea abilităţilor 
de vorbire a limbii române, facilitarea 
procesului de comunicare în activitatea 
cotidiană şi de serviciu, precum şi îmbu-
nătăţirea calităţii perfectării documente-
lor de serviciu şi a actelor normative.

„Frecventarea acestui curs mi-a fost 
de un real folos. Interesul pentru cunoaş-
terea limbii române a crescut. Foarte des 
apelez la dicţionar, dar sînt sigură că 
cu mult efort se fac performanţe”, zice 
doamna căpitan Stela Galaţan, Direcţia 
Management Resurse Umane.

Nouă obiecte exPlozive 
Neutralizate de geNiştii 

armatei NaţioNale
Echipele de genişti militari au fost solicitate în satele din 

raioanele Ungheni, Anenii Noi, Făleşti şi Orhei

certificate de cuNoaştere a limbii de stat
16 militari şi funcţionari ai Ministerului Apărării au primit certificate 

de absolvire a cursului de studiere a limbii române

Dialogul oficialilor s-a axat pe eva-
luarea stadiului actual al cooperării 

Armatei Naţionale cu Garda Naţională a 
statului Carolina de Nord şi au fost sta-
bilite direcţiile prioritare de colaborare 
în viitor, fiind remarcat caracterul dina-
mic şi multidimensional al colaborării 
dintre ambele structuri.

În cadrul întrevederii, ministrul 
Apărării Vitalie Marinuţa a menţionat 
despre obiectivul executivului de la Chi-
şinău de a oferi cetăţenilor moldoveni o 
guvernare democratică, bazată pe supre-
maţia legii, după modelul occidental.

Referindu-se la segmentul militar, 
Marinuţa a menţionat că: ”Pentru noi 
este importantă continuarea proceselor 
de reformă, impulsionarea desfăşurării 
Analizei Strategice a Apărării, dar şi 

alte proiecte care se regăsesc pe agenda 
instituţiei militare moldoveneşti”.

La rîndul său, general-maior Lusk 
a declarat că Armata Naţională a înre-
gistrat progrese la mai multe capitole 
în timp foarte scurt şi că acest proces ar 
trebui să continue, în condiţiile în care 
instituţia militară moldovenească are tot 
sprijinul şi asistenţa necesară în exterior. 
Moldova s-a angajat să devină o ţară de-
mocratică, care să contribuie la promo-
varea păcii şi securităţii în lume.

În timpul aflării în Republica Mol-
dova delegaţia americană se va informa 
despre activitatea unor unităţi militare 
din Armata Naţională, precum va vizita 
şi se va familiariza cu infrastructura Ba-
zei militare de instruire Bulboaca.

colaborare bilaterală 
îNtre armata NaţioNală 

şi garda NaţioNală 
a caroliNei de Nord

Ministrul Apărării, Vitalie MAriNUţA a avut o întrevedere 
de lucru cu general-maior Gregory LUsk, 

comandantul Gărzii Naţionale a Carolinei de Nord, sUA

Potrivit ministrului Apărării, Vitalie 
Marinuţa, în premieră pentru ţara 

noastră, efectivul participant la parada 
militară a Armatei Naţionale va apărea 

în faţa societăţii în uniformă militară 
de model nou, care a fost aprobată 
prin Decretul Preşedintelui R. Mol-
dova. În noua uniformă de paradă 
vor fi echipaţi 378 de militari din ca-
drul Ministerului Apărării şi Marelui 
Stat Major, precum şi comandanţii 
unităţilor militare, iar în uniformă 
de instrucţie vor fi îmbrăcaţi 640 de 
militari. Echiparea unui militar cu 
uniformă de paradă constituie 2050 
de lei, iar echipamentul de instrucţie 
costă 1137 lei.

Modelul echipamentelor indi-
viduale a fost elaborat în scopul 
sporirii eficienţei, funcţionalităţii în 
condiţii dificile, confortului şi îngri-
jirii, precum şi reducerii cheltuielilor 
nejustificate ce ţin de confecţionarea 

acestora, a menţionat Marinuţa. Pentru 
uniformele de paradă şi de instrucţie, 
echipamentul de inventar, însemnele 

distinctive şi accesoriile vor fi cheltuite 
2438013 lei.

La parada din 27 august vor parti-
cipa 1528 persoane. Ministerul Apărării 
va fi reprezentat la paradă de 1018 per-
soane (inclusiv 91 participanţi la con-
flictul armat din anul 1992), Ministerul 
Afacerilor Interne - 389 persoane, iar 
Serviciul Grăniceri - 121 persoane. Tot-
odată, la parada militară vor fi implicate 
86 de unităţi de tehnică auto şi blindată.

La 27 august 2011, în cadrul celei 
de-a XX-a aniversări de la proclama-
rea independenţei Republicii Moldova, 
în municipiul Chişinău, în Piaţa Ma-
rii Adunări Naţionale, începînd cu ora 
10:00, va fi desfăşurată parada militară 
cu participarea unităţilor militare ale Ar-
matei Naţionale, subdiviziunilor Minis-
terului Afacerilor Interne şi ale Serviciu-
lui Grăniceri, cu tehnica şi armamentul 
din dotare.

cadeNţă 
si uNiformă Nouă 

militarii 
doNează 

o Picătură 
de viaţă

La parada militară din 27 august 2011, consacrată 
aniversării a 20-a de la proclamarea independenţei 
Republicii Moldova, efectivele militare ale Armatei 

Naţionale vor purta uniformă militară de model nou. 
Modelele de ţinută au fost prezentate la 23 iunie, 

la Ministerul Apărării.

„Pe bunica au salvat-o 32 de do-
natori de sînge după o intervenţie 

chirurgicală recentă. De aceea, din 
principiu, o să merg de fiecare dată 

cînd voi avea posibilitatea ca să 
donez sînge”, zice studentul Lauren-

ţiu Moraru care, împreună cu alţi 
50 de colegi ai săi, au făcut coadă la 
centrul de transfuzie mobil, impro-
vizat în Grădina Publică “Ştefan cel 
Mare”, pentru a dona sînge de Ziua 

mondială a donatorului de sînge.

Pentru onoare! Pentru Patrie! 
Pentru tricolor!
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- Unde aţi îndeplinit serviciul militar?
- Am făcut stagiul militar în armata sovietică 

doar un an, pentru că eram după facultate şi pentru 
că atunci aşa era legislaţia. Am fost soldat în ora-
şul Dneprodzerjinsk, care este baştina lui Leonid 
Brejnev. Era un oraş închis, un oraş secret unde nici 
străinii şi chiar anumiţi cetăţeni sovietici nu aveau 
voie să intre, pentru că acolo era o industrie milita-
ră, chimică preponderent. Poate mai era şi altceva, 
doar că asta nu ştiam noi. Armata se ocupa cu paza 
acestui teritoriu. În armată am avut funcţii de patru-
lare şi de santinelă la anumite obiective. 

- Ce amintiri vă leagă de acea perioadă?
- Deşi era numeroasă, armata sovietică era des-

tul de disciplinată şi strict organizată. Totuşi din 
punctul meu de vedere era un lagăr sub cerul liber. 
Toate caracteristicile armatei, superioritatea celor 
mai în vîrstă, aşa numita “dedovşcină” aminteau 
de modele cenuşii. De ce spun, pentru că în acea 
zonă erau unităţi de construcţie sau “stroibat”, unde 
tinerii erau recrutaţi pentru muncă forţată şi nu pen-
tru instruire militară. Ceea ce m-a marcat a fost că 
unii militari îi păzeau, iar ceilalţi, fiind tot militari, 
munceau. Sînt de părere că este o idee falsă cînd se 
spune că un soldat trebuie să acţioneze inconştient, 
mecanic. Cred că un soldat bun fiind pus în unele 
situaţii, sigur în virtutea disciplinei şi a unor rigori 
speciale, trebuie să-şi manifeste creativitatea.

- Care este opinia dumneavoastră  despre 
necesitatea Armatei Naţionale în Republica 
Moldova?
- Republica Moldova este un stat independent şi 

ca orice stat independent are nevoie de armată. Toate 
speculaţiile despre un stat mic care nu are nevoie 
de armată sînt puerile şi chiar demagogice. Lumea 
nu a ajuns încă în veacul de aur şi sigur că toate ţă-
rile se confruntă cu probleme, inclusiv cele legate 
de securitatea naţională. Altceva este că un stat mic 
precum Republica Moldova nu este în stare doar cu 
forţele ei armate să-şi asigure o securitate de care 
are nevoie societatea acestei ţări. Este normal ca o 
ţară să aibă aliaţi, un sistem de parteneriat cu ţările 
cu care are foarte multe în comun, aliaţii noştri fi-
reşti sînt desigur partenerii noştri europeni, pentru 
că obiectivul Republicii Moldova este integrarea în 
Uniunea Europeană. De aceea este firesc că trebuie 
să ne bazăm pe comunitatea europeană, pe statele 
care vin de acolo. Din punctul meu de vedere poate 
ar trebui să ne bazăm pe România ca stat membru 
al UE şi al Alianţei Nord Atlantice, ca stat cu care 
avem foarte mult în comun: unitate etnică, istorică, 
culturală. Şi este foarte bine că în ultimii doi ani se 
accentuează  cooperarea cu Alianţa Nord Atlantică. 
NATO nu este neapărat o forţă războinică în virtutea 
unor stereotipuri vechi sau a unei propagande noi. 
NATO este un furnizor de securitate pentru demo-
craţiile occidentale, în genere pentru toate statele ca-
re-şi doresc o societate liberă şi pluralistă. Republica 
Moldova este o tînără democraţie care încearcă să se 
ralieze la standardele europene, iar statele europene 
reclamă printre altele şi o armată modernă.

- În calitate de jurnalist aţi avut posibilita-
tea să monitorizaţi şi evoluţia Armatei Naţio-
nale. Este o cale bună cea aleasă de instituţie?
- În această perioadă au fost de toate. Desigur că 

am avut ocazia să urmăresc lucrurile chiar din ca-

pul locului - formarea şi afirmarea armatei noastre, 
datorită activităţii mele de ziarist la Televiziunea 
Naţională la începutul anilor ’90. Am colaborat cu 
echipa de ziarişti ai armatei, împreună am oglindit 
ostilităţile războiului de la Nistru. Am avut ocazia 
să văd pe teren cum s-a constituit armata. Desigur 
că au fost şi progrese înregistrate de-a lungul anilor, 
dar putem vorbi şi de un recul, mai cu seamă de la 
2000 încoace cînd consider că armatei nu i s-a dat 
atenţia cuvenită şi cînd se vorbea că am putea avea 
o demilitarizare totală. Discuţii utopice, din punc-
tul meu de vedere, care, în fond, au demoralizat 
Forţele Armate şi voinţa de a ameliora lucrurile în 
armată, de a o ridica la un rang mai înalt. Acum am 
impresia că lucrurile încet, încet se îndreaptă. Re-
publica Moldova pînă la urmă va avea, în situaţia în  
care, sigur,  îi permite şi conjunctura internaţională 
şi situaţia economică din ţară, o armată mică, dar 
funcţională. Poate puţin costisitoare, dar modernă 
şi profesionistă.

- Cum vedeţi Armata Naţională în viitor?
- O armată bună nu este neapărat o armată nu-

meroasă. Chiar şi marile puteri occidentale au re-
dus efectivul Forţelor Armate, în schimb au cîştigat 
teren datorită modernizării, retehnologizării arma-
tei. Cred că în aceste tipare ar trebui să se înscrie şi 
Armata Naţională a Republicii Moldova. Treptat, 
Republica Modova ar putea să aibă o mică arma-
tă profesionistă, ceea ce nu înseamnă că serviciul 
militar obligatoriu trebuie anulat. Cred că putem 
alege un model mixt aşa cum se întîmplă şi în unele 
state europene, pentru că noi nu sîntem mari puteri 
mondiale sau regionale care îşi permit exclusiv o 
armată profesionistă. Noi am putea să avem pentru 
anumite misiuni internaţionale sau de altă natură, 
structuri profesioniste şi un mic efectiv cu soldaţi 
în termen. Sper că odată cu stabilizarea politică să 
demareze şi o reformă militară profundă în acest 

sens. Am impresia că ministrul Apărării Vitalie Ma-
rinuţa, judec după declaraţiile care au fost făcute în 
ultimul timp, are idei, voinţă şi profesionalismul de 
a schimba lucrurile în bine.    

- Ultimele sondaje de opinie arată că ar-
mata este în topul încrederii în rîndul popu-
laţiei civile.
- În top sînt instituţii precum biserica şi armata, 

dar asta nu înseamnă că în aceste instituţii lucrurile 
sînt fără cusur, fiindcă pentru populaţie aceste in-
stituţii stau de strajă naţiunii. Cea dintîi - spiritual, 
iar armata stă strajă  hotarelor, siguranţei naţionale. 
Datorită acestui factor, instituţiile au şi popularita-
te de care se bucură. Sigur că sînt multe de făcut, 
în primul rînd, trebuie să eficientizăm armata care 
ar putea să fie mai costisitoare, dar care să fie una 
funcţională. De aceea consider că Republica Mol-
dova, cu toate că din punct de vedere economic nu 
stă prea bine, trebuie să suplinească bugetul acestei 
instituţii, pentru ca aceasta să poată da randamentul 
maxim, De aceea este nevoie de o colaborare mai 
strînsă cu partenerii noştri occidentali. Pentru că cu 
toţii ştim că unele state la fel cu probleme de acest 
gen se bucură de subvenţii din partea partenerilor 
internaţionali.    

- La 27 august va fi organizată o paradă 
militară. Ce părere aveţi despre acest lucru?
- Am o părere foarte bună. Desigur o paradă 

se organizează şi pentru a da dovadă de forţă. Pa-
rada militară, după mine, este un simbol naţional, 
un simbol al dragostei de neam, de ţară. Pe de altă 
parte, parada militară are şi o semnificaţie pedago-
gică educaţională, răspîndeşte doctrina militaro-pa-
triotică. Este salutabil acest gest, pentru că este un 
lucru inerent într-o democraţie, în special că este şi 
o dată simbolică.

Realizare de Pavel MAFTEI

Petru BogaTU, jurnalist, analist politic:

„Speculaţiile despre 
un stat mic ce nu are nevoie 
de armată sînt demagogice”

Zborurile au început la ora 6 dimi-
neaţa. O fi fost frumoase, scăldate 

în razele pure ale soarelui nou-născut. 
Noi am ajuns cu cîteva ore mai tîrziu, 
în mare parte din cauza că ne-a luat ceva 
timp să găsim aerodromul din Vadul lui 
Vodă. Dacă nu cunoşti itinerarul, te rătă-
ceşti în peisajul zonal compus din verde 
crud şi culorile pămîntului.  Cu o răbda-
re de 30 minute pe un drum secundar şi 
cu norocul care ne însoţea atunci, pentru 
că un avion apăruse pe seninul cerului 
ţărişoarei noastre parcă să ne ghideze, 
am ajuns la locul destinat pentru zboru-
rile de instrucţie practică ale studenţilor-
aviatori. I-am găsit optimişti pe viitorii 
piloţi ai Armatei Naţionale. Cu ochii 
mai mult lipiţi de cer, cu zîmbet uşor pe 
chip şi tot discutînd ceva despre avioa-
ne, despre manevre de pilotare şi despre 
multe altele care sînt departe de noi, cei 
care nu am îmbrăţişat această meserie – 
măiestrie. Instructorul, domnul Nicolai 
Poddubnîi şi locotenentul major Vasi-
le Mirca tocmai executau zborul. Iar 
locotenentul major Sergiu Condrea şi 
Igor în costumele lor speciale îşi aştep-
tau aeronava. „E uimitor de interesant 
acolo, sus”, îmi zice locotenentul major 
Condrea. Îmi amintesc, de foarte multe 
ori am avut ocazia să discut cu el atunci 
cînd veneam să-i vizitez cu colegii mei 
din presa militară, dar de fiecare dată gă-
sea cuvinte noi ca să-şi descrie pasiunea 
pentru avioane şi entuziasmul de la „la 
înălţime”. Sergiu nu a  avut exemple de 
aviatori în familie, ci pur şi simplu şi-a 
urmat un vis. „Era un vis al meu să de-
vin aviator, care şi-a văzut împlinirea cu 
doi ani în urmă, atunci cînd am candidat 
pentru acest curs”, îmi zice. Un vis pe 

care l-a uitat de zeci de ori şi pe care l-a 
regăsit de alte sute de ori. 

Între timp, am aflat că astăzi în ca-
drul instrucţiei vor efectua turul de pis-
tă, imitarea panei de motor şi aterizarea 
forţată pe teren accidentat. În pauzele 
mici care se formau în discuţii, priveam 
împreună cu Sergiu şi Igor zborul fru-
mos peste plaja din Vadul lui Vodă.  Prin 
staţiile radio se aude vocea concentrată 
a instructorului care anunţă aterizarea, 
iar în cîteva minute “Festival 
R-40” atinge cu roţile cîm-
pul de zbor hărăzit sub soare. 
Locotenentul major Mirca, 
părăsind bordul aeronavei, 
îşi recapitulează filmul zbo-
rului. “Orele petrecute pe 
cer sînt cele mai vii pentru 
un pilot. În zbor te pregăteşti 
pentru situaţii deosebite, iar 
pericolele pot fi ocolite prin 
maximă concentrare”, zice 
dînsul. 

La momentul vizitei 
noastre, grupa de studenţi 
care efectuează instrucţia 
practică în zbor la aerodro-
mul din Vadul lui Vodă au 
executat în total 140 ore de 
zbor, cîte 28 ore fiecare stu-
dent. Mai mult de jumătate 
din orele incluse în progra-
ma de zbor. De la domnul 
Poddubnîi aflăm că ultima 
sesiune de zbor a fost efec-
tuată în luna decembrie a 
anului precedent. “Ceea ce 
nu este prea bine. Pilotul 
cînd nu zboară, se descalifi-
că. Mai ales dacă este pilot 

tînăr în formare.  Lipsa orelor de cer se 
răsfrîng asupra pregătirii acestor tineri”, 
zice dumnealui. De aceea, înainte de de-
mararea sesiunii curente de zboruri, s-a 
dat timp pentru recuperarea abilităţilor 
formate în iarna anului precedent.  Tot 
domnul instructor, unul dintre cei mai 
competenţi în domeniu din Republica 
Moldova, şi-a lăudat ucenicii. “Fieca-
re student din această grupă are pasi-
une pentru zbor, fiecare dintre ei vrea 

să însuşească arta zborului, de aceea 
rezultatele pe care le înregistrează sînt 
pe măsura aşteptărilor”, afirmă domnul 
Poddubnîi. Studenţii speră să finalizeze 
programa de studii şi să ia licenţa de pi-
lot în vara acestui an, dar acest vis al lor 
este legat direct de finanţarea orelor de 
zbor rămase care vine din partea Aero-
portului Internaţional Mărculeşti. Iar la 
sfîrşitul acestei perioade studenţii vor 
susţine examene de calificare. După ab-

solvirea cursului de bază, vor 
fi detaşaţi la Baza de aviaţie 
de la Mrculeşti şi vor face 
recalificare pe avioanele  din 
dotarea Armatei Naţionale. 
Şi chiar dacă nu vor lua li-
cenţa CPL, aşa cum le-a fost 
promis din start, ci pe cea 
PPL, tinerii rămîn optimişti 
şi spun că cele mai impor-
tante sînt zborurile, pentru 
că nu poţi concepe inima de 
pilot fără cer, jocul cu norii, 
fără sentimentul acela de 
dominare asupra toate cîte 
se întîmplă miniscul! pe pă-
mînt (pentru că aşa se vede 
lumea de sus, minusculă, ca 
un muşunoi de furnici fără 
de astîmpăr . 

Igor în cîteva minute va 
urca la bordul aeronavei, dar 
înainte îmi zice că puţine lu-
cruri sînt mai dificile decît a 
struni un avion în zbor. Pen-
tru asta trebuie să devii una 
cu aparatul. Orice mişcare 
greşită poate fi ultima. „La 
bordul aeronavei trebuie să 
uiţi de toate cîte există şi să 

te concentrezi la misiune”. Aşa, con-
centrat şi nerăbdător în acelaşi timp de 
a încerca măreţia zborului, l-am urmrit 
pînă la intrarea în aeronavă. Elicea in-
tră în joc cu aerul, iar noi cei care am 
rămas la sol, facem cîţiva paşi în urmă, 
rămînînd zburliţi să urmărim cum avio-
nul se desprinde de iarbă şi survolează 
cerul patriei. 

Studenţii efectuează zborurile de 
învăţămînt în două locaţii. Este vorba 
despre aerodromul din Vadul lui Vodă 
şi aeroportul din Chişinău. Nu ştiu dacă 
studenţii care efectuează zborurile la 
Aeroportul Internaţional Chişinău de pe 
aeronava NARP, sub îndrumarea lui Va-
leriu Luca, sînt mai mult sau mai puţin 
norocoşi ca grupa din Vadul lui Voda. 
Data viitoare îi vom vizita anume pe ei 
şi vom afla. 

La prima etapă a cursului de pregă-
tire a piloţilor pentru Armata Naţiona-
lă, studenţii  au fost pregătiţi din punct 
de vedere teoretic. Aceştia au practicat 
convorbirile radio în limba engleză şi au 
învăţat să interacţioneze în componenţa 
echipajului, a aeronavei multi-pilot şi 
multi-motor. Totodată, studenţii mili-
tari au fost familiarizaţi cu transportarea 
încărcăturilor periculoase şi au studiat 
numeroase discipline de profil, precum: 
aerodinamica, meteorologia, legislaţia 
aeriană, utilajul electronic de bord, etc. 
Cursul de pregătire a piloţilor pentru Ar-
mata Naţională a demarat la 1 septem-
brie 2008. Durata lui este de doi ani, iar 
costul de  124 235 €.

Locotenent major 
Inga Mihailova

Piloţii la testarea înălţimii
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După o ceremonie de deschidere, la 
care au fost prezenţi comandanţi, 

diplomaţi, şi peste 300 de militari şi 
civili din ţările participante la aplica-
ţii, urmată de o conferinţă de presă cu 
participarea liderilor Forţelor Mariti-
me ale Ucrainei şi ai Forţelor Navale 
ale SUA, au început antrenamentele 
propriu-zise desfăşurate la Baza de 
instruire „Shiroky Lan” din oraşul Ni-
kolaev. 

Potrivit superiorului contingentu-
lui, maiorul Vadim Moraru, 
militarii Armatei Naţionale 
au fost antrenaţi în operaţi-
uni de menţinere a păcii, 
activităţi antitero, operaţii 
amfibii şi operaţiuni de de-
santare, în conformitate cu 
scenariul exerciţiului.

În prima parte a exer-
ciţiului, atît militarii din 
Batalionul cu Destinaţie 
Specială, cît şi cei din Ba-
talionul 22 de Menţinere a Păcii au 
efectuat salturi şi trageri de antrena-
ment în colaborare cu militarii ucrai-
neni şi americani, în cadrul cărora 
aceştia au avut posibilitatea să se fa-
miliarizeze cu diferite tipuri de echi-

pament şi armament pentru misiuni, 
tehnici de prevenire şi de acţiune în 
situaţii neprevăzute. 

Pentru militarii noştri, participa-
rea la exerciţiu a fost un pas înainte 
în dezvoltarea profesională. Potrivit 
comandantului Batalionului cu Desti-
naţie Specială, maior Radu Burduja, 
în cadrul antrenamentelor, paraşutiştii 
au realizat salturi cu şi fără trageri în 
aer, dintr-un elicopter de tip MI-8 de 
la înălţimea de 800, 2000 şi 3000 de 

metri. Militarii moldoveni, împreună 
cu cei ucraineni, au utilizat paraşute 
D6 de producţie sovietică pentru sal-
turi cu cădere stabilizată şi sisteme de 
paraşutare MC5 pentru salturi cu căde-
re liberă, arme AKS pentru efectuarea 

tragerilor în aer şi containere pentru 
echipament de tip GK30.

Potrivit sursei, militarii moldoveni 
au avut parte şi de o experienţă nouă în 
cadrul exerciţiului. Astfel, pentru pri-
ma dată, paraşutiştii noştri au efectuat 
salturi în cădere liberă în grup de cîte 
7 persoane din aeronava militară AN-
26 de la altitudinea de 4200 de metri şi 
desantări cu echipament şi armament 
folosind containere cu greutatea de 
30-40 kg. Un moment foarte important 

pentru militarii moldoveni a fost 
şansa de a practica salturi de la 
înălţimi limită de 1500 de metri, 
unde aceştia trebuiau să reacţio-
neze la timp. 

„Am realizat un număr total 
de 90 de salturi într-o perioadă 
destul de scurtă de timp. Faptul 
că am depăşit numărul planificat 
de salturi este o dovadă a colabo-
rării eficiente pe care am avut-o 
cu trupele aeropurtate ucraine-

ne”, a menţionat Burduja.
La rîndul lor, militarii din Batali-

onul 22 de Menţinere a Păcii au acu-
mulat experienţă în materie de trageri. 
Aceştia au avut posibilitatea să se fa-
miliarizeze cu armamentul de produc-

Performanţa 
Peste 60 de militari ai Armatei Naţionale au participat în perioada 5-18 iunie la exerciţiul mul-
tinaţional de menţinere a păcii „Sea Breeze 2011”, desfăşurat în Ucraina. Armata Naţională 
a detaşat la exerciţiu 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 menţinere a Păcii.

Potrivit superiorului contingen-
tului, maiorul Vadim Moraru, 

militarii Armatei Naţionale au fost 
antrenaţi în operaţiuni de menţinere 
a păcii, activităţi antitero, operaţii 
amfibii şi operaţiuni de desantare, în 
conformitate cu scenariul exerciţiului.!

La începutul lunii iunie, poligonul 
de la Buboaca a fost „ocupat” de studen-
ţii militari din anul IV, infanterie, pentru  
a pune în practică cunoştinţele teoretice 
ale celor patru ani de pregătire. Absol-
venţii au executat, în cadrul examenului 
de licenţă, trageri din tunul „Grom” de 
calibrul 73 mm şi mitraliera PKT de ca-
librul 7.62 mm. Deşi ţintele erau fixate 
la distanţe mari (700 m şi, respectiv, 500 
m), precizia mînuitorilor de traiectorii 
şi-a spus cuvîntul. Au fost doborîte una 
cîte una, spre bucuria ochitorilor, dar şi 
a comisiei de testare.  „Am studiat 4 ani, 
timp suficient ca să obţinem abilităţile 
de ţintaşi”, zice  Ghenadie Bodrug care 
a urmărit prin înălţătorul optic cu emo-
ţii lovitura ţintelor. Locotenentul major  
Nicolaie Lazovschii, superiorul locului 
de trageri, l-a notat pe Ghenadie Bodrug 
cu notă maximă. 

Stăpînirea de sine şi precizia lansării 
sînt coordonatele definitorii infanterişti-
lor. Loviturile lansate ofereau un specta-
col impresionant celor de la mass-media 
militară şi civilă care urmăream cum 
„mingea de foc” se îndreaptă spre cen-
trul ţintei blindate improvizate undeva 
în adîncul poligonului. Tragerile în ţin-
tele blindate au fost executate din maşi-
na de luptă. Iar fiecare echipă de studenţi 
a efectuat două lovituri în ţintă. În cadrul 
examenului practic de licenţă la discipli-

na instrucţia tragerilor studenţii au mai 
fost testaţi la montarea şi demontarea 
contra cronometru a armamentului de 
infanterie şi la pregătirea metodică. 

Întreaga acţiune a fost atent şi con-
ştiincios supravegheată de către domnul 
locotenent-colonel Vladislav Procopii, 
şef Catedră instrucţia trageri, facultatea 
interarme, care, după cum avea să ne zică 
mai tîrziu, studenţii au făcut faţă exame-
nului cu brio. „Majoritatea studenţilor au 
nimerit ţintele din prima încercare, ceea 
ce demonstrează eficienţa antrenamente-
lor în decursul celor patru ani de studii”, 
afirmă domnul locotenent-colonel. Tra-
gerile au fost finalizate  cu succes şi s-au 
încadrat în baremele stabilite şi califica-
tivele „Bine” şi „Foarte bine”. 

 Alexandru Petricenco a susţinut 
examenele bine, pentru că este sigur pe 
forţele proprii, dar şi pentru că a frec-
ventat biblioteca Academiei Militare. 
După examenul la instrucţia trageri, 
studenţii vor mai susţine două examene 
şi teza de licenţă. Iar următorul examen 
dificil pentru care se pregătesc studenţii 
infanterişti este cel la  disciplina tactică,  
zice studentul Alexandru Năstase. 

În perioada 14-24 iunie, curent, 85 
de studenţi absolvenţi ai Academiei Mi-
litare „Alexandru cel Bun” susţin exa-
menele de licenţă.

Locotenent major Inga Mihailova

Promoţia de militari în termen care au 
fost încorporaţi în Campania din pri-

măvară au primit certificate de absolvire a 
cursului de pregătire iniţială.

Emoţii, îmbrăţişări şi promisiuni la 
Centrele de instruire de la  Bălţi şi Cahul 
unde  426 de soldaţi au primit diplome de 
absolvire a cursului de instruire militară 
iniţială şi au fost repartizaţi în 12 unităţi 
ale Armatei Naţionale pentru serviciul 
militar în termen.  

“Aceşti tineri au dat dovadă de multă 
perseverenţă la însuşirea artei militare şi 
sînt sigur că vor fi şi mai silitori pe parcur-
sul stagiului militar în termen, indiferent 
de unitatea în care vor primi repartiţie”, 
zice colonelul Igor Gadîrcă. Dumnealui a 
felicitat noua generaţie de ostaşi, urîndu-le 
serviciu uşor şi putere să depăşească gre-
utăţile inerente cazărmii. Domnul colonel 
afirmă că a crescut considerabil calitatea 
materialului uman care a intrat în Armata 
Naţională, în mare parte datorită eficien-
tizării procesului de recrutare a tinerilor. 
Dar şi pregătirea iniţială a ostaşilor este în 
creştere datorită creării a două centre de 
instruire primară la Bălţi şi Cahul.  

La ceremonia de absolvire a cursului 
de pregătire iniţială au fost prezente ofici-
alităţi militare, preoţi care au binecuvîntat 
tinerii ostaşi, precum şi rude şi prieteni 
ale militarilor. După festivitate, ostaşii au 
plecat în concediu pentru trei zile, după 
care au fost repartizaţi în unităţile Arma-
tei Naţionale.

 “Aceste 6 săptămîni de instruire pri-
mară au avut un rol colosal pentru noi în 
formarea ca militari. Am parcurs etapele 
de pregătire iniţială cu mult interes, la 
fel ca şi camarazii mei, de care trebuie să 
mă despart, după aproape două luni de 
încurajări reciproce, răbdare, curiozităţi, 
de prietenie”, zice soldatul Sergiu Zaiaţ. 
Tînărul originar din satul Miciurin, Dro-
chia a primit repartiţie în Batalionul de 
Gardă. 

Locotenent-colonel Victor Guzun, 
şeful statului major al Brigăzii “Moldova”, 
informează  că  jumătate din programul 
de studiu al tinerilor ostaşi s-a desfăşu-
rat  în sălile de clasă, unde s-au  însuşit 
pregătirea tactică, instrucţia de front, 
regulamentele militare, pregătirea fizică 
şi alte discipline. Şedinţele practice, care 
au inclus şi un curs de supravieţuire, s-au 
desfăşurat la centrele de instrucţie.

Instruirea iniţială reprezintă un pro-
gram modern de pregătire a militarilor 
şi se desfăşoară centralizat. El a fost pus 
în aplicare în primăvara anului 2010 şi 
urmăreşte înlocuirea programelor depă-
şite de timp şi ineficiente. 

Instruirea iniţială a tinerilor soldaţi 
are ca obiectiv pregătirea militară genera-
lă pentru executarea misiunilor de luptă 
şi se desfăşoară de patru ori pe an, cu o 
durată de şase săptămîni.

Locotenent major
 Inga  MIhAILoVA

426 de ostaşi pentru unită-
ţile armatei Naţionale

Un examen milităresc
Douăzeci de studenţi infanterişti au susţinut 

examenul de licenţă 
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ţie americană, să însuşească tehnica 
şi să-şi perfecţioneze deprinderile de 
montare şi demontare a armelor.

Potrivit comandantului de compa-
nie infanterie moto, Batalionul 22 de 
Menţinere a Păcii, locotenent major 
Veaceslav Corcodel, la exerciţiile de 
antrenament, infanteriştii moldoveni 
au efectuat trageri de luptă din pistoa-
le-mitralieră de tip M4 şi M16 de pro-
ducţie americană, mitraliere uşoare şi 
grele şi aruncătoare de grenade cu fixa-
re sub ţeavă de la o distanţă între 200 
şi 400 metri.

“Pentru însuşirea şi perfecţiona-
rea tehnicii de manipulare cu armele 
americane, militarii noştri au fost 
asistaţi de instructori americani şi 
ucraineni”, a menţionat Corcodel.

În cadrul fazei active a exerci-
ţiului, militarii Armatei Naţionale, 
împreună cu efectivul din ţările par-
ticipante la aplicaţiile “Sea Breeze 
2011”, au fost implicaţi în misiuni 
de capturare si nimicire a inamicului 
desfăşurate în trei locaţii: poligonul 
“Shiroky Lan”, poligonul Chabanka, 
unde forţele militare multinaţionale 
au acaparat depozitele cu muniţii, şi 
insula Tendra, unde militarii au efectu-
at asaltul de pe mare pentru a distruge 
baza piraţilor şi captura echipamentul 
acestora. 

Conform scenariului, paraşutiştii 
din Batalionul cu Destinaţie Specială 
şi camarazii lor din trupele aeropur-
tate ucrainene care formau grupul de 
forţe I, au desantat pe insula Tendra 
pentru a observa mişcarea forţelor 
paramilitare şi a bloca accesul întă-
ririlor în zona de operaţii. În acelaşi 
timp, infanteriştii din Batalionul 22 
de Menţinere a Păcii, care au activat 
în cadrul grupului operativ II împreu-
nă cu trupele macedoniene, georgiene 
şi forţele americane, s-au debarcat de 
pe navele ucrainene pe insula Tendra 
folosind transportoare amfibii blindate 
pentru a distruge baza piraţilor situată 
în localitatea respectivă. Misiunea a 
fost urmată de ocuparea unui sector de 
apărare pe aceeaşi insulă.

Pentru militarii din Batalionul cu 
Destinaţie Specială şi din Batalionul 
22 de Menţinere a Păcii detaşaţi la 
exerciţiul multinaţional „Sea Breeze 
2011”, colaborarea cu militarii ucrai-
neni, americani, precum şi cei din Ma-
cedonia şi Georgia, a fost una eficientă 
în îndeplinirea misiunilor comune de 
luptă, iar participarea la un exerciţiu 
multinaţional de genul “Sea Breeze 
2011” le-a oferit posibilitatea să-şi 
perfecteze tacticile şi procedeele utili-
zate în activitatea lor zilnică, să înlă-
ture barierele lingvistice existente pînă 
atunci, şi nu în ultimul rind, să realize-
ze schimbul de experienţă în domeniul 
în care activează.

Sergentul Igor Tamburean din 
Compania II de Infanterie Motorizată, 
Batalionul 22 de Menţinere a Păcii, 
consideră că participarea la exerciţiu 
înseamnă posibilitatea de a lucra într-
un colectiv multinaţional, cunoştinţe 
noi şi posibilitatea de a se manifesta 
în cadrul diferitor misiuni. “În cadrul 
aplicaţiilor, am participat la operaţi-
uni de escortare a convoiului, control 
al mulţimii, trageri de luptă. Cel mai 
important moment pentru mine a fost 
efectuarea tragerilor din armamentul 

american, pentru că a fost o experienţă 
nouă pentru mine”, spune Igor Tambu-
rean. 

Pe lîngă tehnicile învăţate, an-
trenamentele efectuate şi experienţa 
acumulată, scopul exerciţiului mul-
tinaţional de menţinere a păcii “Sea 
Breeze 2011” este să asigure relaţii de 
interoperabilitate trainice, lucru sus-
ţinut şi de sergentul major Alexandru 
Gangan din Batalionul 22 de Menţi-
nere a Păcii. “Experienţa acumulată 
la exerciţiu o vom aplica cu siguranţă 
în activitatea noastră zilnică în Armata 
Naţională. Aici am reuşit să efectuăm 
trageri din armamentul american de 

infanterie şi de producţie sovietică, am 
realizat operaţiuni pe apă şi am învă-
ţat tehnici de control al mulţimii sub 
îndrumarea militarilor americani”, a 
specificat Gangan. 

Pentru locotenentul major Gultur 
Rodion din Batalionul cu Destinaţie 
Specială, salturile cu paraşuta cu exe-
cutarea tragerilor în aer au fost o expe-
rienţă deosebită. “Sînt foarte mulţumit 
că am avut posibilitatea să simt cum e 
să sari cu paraşuta din aparatul de zbor 
care se mişcă cu o viteză mai mare de 
300 km pe oră”, a spus Gultur.

Prestaţia militarilor noştri partici-
panţi la exerciţiu a fost apreciată la cel 
mai înalt nivel de superiorii din alte 
contingente. 

Astfel, maiorul John Hughes, co-
mandant de companie în cadrul Cor-
pului de Infanterie Marină al SUA, a 
afirmat că a rămas plăcut surprins să 
constate că militarii moldoveni sînt 
bine pregătiţi, cunosc regulile de se-
curitate în activitatea lor şi sînt foarte 
deschişi spre cooperare. „Am avut oca-
zia să lucrez împreună cu infanteriştii 
moldoveni la exerciţiile de instruire 
şi de familiarizare cu armamentul din 
dotarea americană. Ei au învăţat cîte 
ceva de la noi. La rîndul nostru, şi noi 
am învăţat lucruri noi de la ei. De fapt, 
a fost un schimb de experienţă destul 
de eficient pentru activitatea noastră 
ulterioară”, a menţionat Hughes.

Totodată, colonelul Igor Voron-
cenko, locţiitorul comandantului For-
ţelor Maritime ale Ucrainei, a speci-
ficat că cel mai mult l-au impresionat 
salturile paraşutiştilor din Batalionul 
cu Destinaţie Specială, lucru apreciat 
şi de partea americană a exerciţiului. 
„Contingentul nostru a colaborat cu 
moldovenii în cadrul tuturor exerci-
ţiilor, antrenamentelor şi misiunilor. 
Datorită faptului că sîntem vecini, teh-
nicile noastre de lucru se aseamănă, 
de aceea ne înţelegeam dintr-o privire 
la realizarea oricărei misiuni”, a spus 
Voroncenko.  

De menţionat că exerciţiul a inclus 
şi o serie de activităţi organizate pen-
tru delegaţiile armatelor participante şi 

reprezentanţii mass-media desfăşurate 
la poligonul “Shiroky Lan”, Nicolaev, 
unde a fost prezent şi generalul de bri-
gadă Igor Cutie, comandantul Coman-
damentului Forţe Terestre. 

În timpul vizitei, generalul Cutie, 
împreună cu oficiali militari din Alge-
ria, Germania, SUA, Ucraina şi alte 
armate, a asistat la exerciţii de patrula-
re şi escortare a convoiului, acţiuni la 
punctele de control, evacuarea răniţi-
lor etc. Totodată, comandantul trupelor 
terestre a vizitat tabăra de dislocare a 
contingentului moldovean, format din 
militarii Batalioanelor cu Destinaţie 
Specială  şi cel de Menţinere a Păcii, 

unde s-a familiarizat cu condiţiile 
de trai, programul zilnic şi cu co-
laborarea dintre militarii noştri şi 
cei ucraineni, americani şi mace-
donieni, cu care acţionează într-o 
subdiviziune comună pe parcursul 
exerciţiului. 

Comandantul a rămas mulţumit 
de progresele militarilor moldo-
veni în materie de trageri, salturi, 
control al mulţimii, apreciind po-
zitiv participarea acestora în cadrul 

unui exerciţiu multinaţional de genul 
“Sea Breeze 2011”. „Pentru militarii 
Armatei Naţionale este foarte impor-
tantă participarea la exerciţiul „Sea 
Breeze 2011”, deoarece avem posibili-
tatea atît să instruim efectivul conform 
standardelor aplicate de partenerii din 
armatele occidentale, cît şi să împărtă-
şim experienţa noastră militarilor din 
alte state”, a declarat Cutie.

Exerciţiul multinaţional de men-
ţinere a păcii “Sea Breeze 2011” a 
culminat cu o ceremonie de închidere, 
premiere şi trecere în revistă a per-
formanţelor efectivului internaţional 
participant. La ceremonia desfăşurată 
la poligonul “Shiroky Lan”, Nicolaev, 
organizatorii au ţinut să mulţumească 
contingentelor militare pentru partici-
pare şi colaborare. „Militarii Armatei 
Naţionale din Republica Moldova au 
avut o prestaţie reuşită la exerciţiul 
multinaţional de menţinere a păcii 
“Sea Breeze 2011”, dînd dovadă de 
profesionalism şi abilităţi excepţionale 
de colaborare cu militarii din contin-
gentele participante la aplicaţii, lucru 
demonstrat şi de faptul că scopul şi 

obiectivele stabilite în debutul exer-
ciţiului au fost realizate cu succes”, 
a declarat locţiitorul comandantului 
Brigăzii multinaţionale a exerciţiului 
„Sea Breeze 2011”, colonelul David 
A. Gruss, în cadrul ceremoniei. 

La final, militarii contingentelor 
internaţionale au primit diplome şi 
cadouri. Totodată, militarii din Batali-
onul cu Destinaţie Specială şi cei din 
forţele aeropurtate ucrainene au făcut 
schimb de insigne de paraşutişti în 
semn de apreciere a colaborării în ca-
drul efectuării salturilor. 

„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. 

De menţionat că, în acest an, la 
exerciţiul „Sea Breeze 2011” au par-
ticipat circa 3000 de militari din 13 
ţări — Ucraina, SUA, Azerbaidjan, 
Belgia, Marea Britanie, Danemarca, 
Georgia, Canada, Macedonia, Moldo-
va, Germania, Turcia şi Franţa.

Locotenent Maria ARAMă

paraşutiştilor moldoveni

„Pentru militarii Armatei 
Naţionale este foarte im-

portantă participarea la exerci-
ţiul „Sea Breeze 2011”, deoarece 
avem posibilitatea atît să instruim 
efectivul conform standardelor 
aplicate de partenerii din armatele 
occidentale, cît şi să împărtăşim 
experienţa noastră militarilor din 
alte state”, a declarat Cutie.!
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Pe ruinele Coastei de Fildeş se instalează pacea şi 
democraţia.  Nordicii şi-au luat revanşa asupra 

clanului de sudişti ai lui Gbagbo şi preşedintele ales, 
Alassane Ouattara, a fost pus în funcție, în acord cu 
o mare parte a comunității internaționale. Ivorienii 
încearcă să-şi revină după un nou şoc, iar majorita-
tea sînt fericiți că țara lor are un singur preşedinte. 
Însă toți cei care privesc Coasta de Fildeş consideră 
că potențialul pentru conflict este încă substanțial, 
iar concilierea populației este poate cea mai dificilă 
sarcină. Despre conflict, soluţii şi prognozele pentru 
Coasta de Fildeş ne vorbeşte maiorul Eugeniu Mariţ, 
care a primit mandatul de observator militar pentru 
Coasta de Fildeş la 9 august 2010. 

Chiar dacă Gbagbo a fost eliminat, statul ivorian 
rămîne într-un impas de proporții. Ouattara a fost in-
vestit în funcţia de preşedinte, dar guvernul actual nu 
este agreat de populația din sud, iar nemulțumiții vor 
fi greu de satisfăcut. Nu în ultimul rînd, preşedintele 
Ouattara trebuie să negocieze împărțirea puterii cu 
liderii tradiționali etnici, dar şi cu liderii rebeli care îl 
susțin astăzi. Mai mult de o mie de persoane au mu-
rit în urma confruntărilor violente care au avut loc 
în  Coasta de Fildeş, unde forţe loiale celor doi rivali 
pentru postul de preşedinte s-au luptat aproape pa-
tru luni. Ivorienii încearcă să-şi revină după un nou 
şoc, iar majoritatea sînt fericiți că țara lor are acum 
un singur preşedinte. Însă toți cei care privesc Coasta 
de Fildeş consideră că potențialul pentru conflict este 
încă substanțial, iar concilierea populației este poate 
cea mai dificilă sarcină. “Situaţia actuală în Coasta de 
Fildeş este calmă, dar total imprevizibilă. Populaţia 
încearcă să revină la viaţa normală. Acum că au un 
lider, oamenii privesc viitorul mai optimist. Pe plan 
politic, mai persistă  un mic conflict legat de primul 
ministru, Guillaume Soro, din cauza provenienţei 
etnice a acestuia, dar totodată şi pentru că a fost  su-
porterul ex-preşedintelui Gbagbo. Deocamdată nu 
se poate vorbi despre prognoze, deoarece  în luna 
noiembrie a acestui an sînt planificate alegeri parla-
mentare, care pot conduce la un dezastru şi mai mare 
sau la ciocniri violente în rîndurile populaţiei civile”, 
zice maiorul Mariţ. Preşedintele Ouattara a declarat 
că doreşte să organizeze alegeri legislative pînă la 
sfîrşitul acestui an. Optimiştii văd în acțiunile sale 
din ultimele săptămîni un reviriment al democrației 
în Coasta de Fildeş. Acest final al crizei ar putea 
influența în bine stabilizarea Africii de Vest.  Pe de 
altă parte, piedicile pe care le are de surmontat Coasta 
de Fildeş în viitor nu lasă mult loc pentru optimism. 
Outtara speră ca ţara să revină la normal şi a ordo-
nat deschiderea şcolilor, însă foarte puţini elevi s-au 
prezentat la cursuri, în condiţiile în care ţara e încă în 
haos. Adevăratul impuls pentru revenirea la normal 
va fi însă redeschiderea băncilor. 

Ultimele luni au fost marcate de sancțiunile eco-
nomice asupra țării – care este cel mai mare produ-
cător de cacao din lume şi care dispune de avantajul 
celei mai importante deschideri la Oceanul Atlantic 
din vestul Africii. “Evenimentele din Coasta de Fildeş 
au blocat exportul de cacao pe cale maritimă. Acum 
exportul are deschidere doar pe cale terestră,  prin ţă-
rile vecine (Ghana, Mali, Burkina Faso sau  Guinea), 
însă aceasta aducea la creşterea preţului la cacao şi 
la mărirea tarifelor de producere a ciocolatei. Situaţia 
post-electorală din ţară a impus prelungirea cu un an 
a embargoului la cacao, aur, arme şi diamante, care 
iar stopează exportul liber de cacao şi sigur va influ-
enţa la creşterea preţului ciocolatei pe piaţa mondială. 
Totuşi, prognozele exportului de cacao sînt optimiste, 
pentru că există mai multe opţiuni pentru exportul 
produsului brut din ţară. În timpul patrulelor aeri-
ene în localităţile de la graniţa cu Mali şi Burkina 
Faso am observat că sînt active mai multe mine de 
aur şi diamante. Lucru care vorbeşte despre redresa-
rea economiei ivoriene. Probabil, existenţa graniţelor 
stabilite şi bine controlate  permite  scoaterea acestor 
bunuri din ţară fără prea mari probleme. Iar în regiu-
nea în care activez se culege în cantităţi mari fructul 
de mango, destinat iarăşi pentru export, în special pe 
piaţa europeană”, scrie ofiţerul moldovean.

Rămîn multe probleme şi necunoscute. Trupele 
fidele lui Gbagbo, care au fost instruite să intre în case 
şi să omoare civilii la întîmplare, sînt încă pe străzi 
şi refuză să depună armele, în ciuda faptului că au 
fost înfrînţi decisiv. În întreaga ţară, cel puţin un mi-
lion de persoane şi-au părăsit casele şi traiul şi s-au 
refugiat care pe unde au putut, de teama soldaţilor 
lui Gbagbo. “Iar numărul celor ucişi a crescut pînă la 

1200. Pînă la instituirea în funcţie, Ouattara a primit 
un cartonaş galben de la ONU, din cauza număru-
lui înregistrat de cazuri de jaf, violuri, maltratări din 
partea militarilor bine înarmaţi care erau dislocaţi în 
regiunile ocupate după ofensivă. La fel, poliţia locală 
(DUZU) continua să jefuiască populaţia care trăia 
paşnic în satele aflate sub protecţia lor”, relatează ofi-
ţerul nostru. După instalarea noului guvern, forţele 
ONU sînt privite iar cu ochi buni. „Am reluat numă-
rul patrulelor efectuate pînă la ciocnirile armate din 
această ţară, iar circulaţia pe străzi, pe timp de zi,  nu 
mai este periculoasă. Nu mai întîlnim tineri agresivi 
care să arunce cu pietre în noi,  să dea foc automo-
bilelor ONU şi să ne ameninţe cu moartea. Trecerea 
prin punctele de control este liberă, însă de fiecare 
dată forţele militare ale noii conduceri  încearcă să 
demonstreze că ei sînt stăpîni aici, că ţin situaţia sub 
control şi că ajutorul nostru este de prisos. Sînt foarte 
siguri pe ei şi ne dau de înţeles că au tot ce doresc şi 
cînd doresc”, zice maiorul Mariţ. 

Războiul civil din Coasta de Fildeş a lăsat o ima-
gine teribilă în casele, dar şi în inimile localnicilor. 
“Războiul a lăsat o mulţime de case distruse, în speci-
al în Douekoue şi Abidjan, deoarece majoritatea case-
lor aici sînt construite din lemn şi paie. S-a întîmplat 
ca o localitate să fie distrusă timp de o noapte, aşa 
precum Toulepleu, din vestul ţării.  Au fost distruse 
un număr mare de maşini, iar o serie de magazine 
din Abidjan şi din alte oraşe au fost jefuite. La fel, în 
acest război, misiunea ONU a avut pierderi materia-

le, dar şi umane. Lumea mai este îngrijorată de situ-
aţia instabilă din ţară, de aceea nu se prea grăbeşte să 
se întoarcă acasă. Fie că le este frică de militarii care 
mişună pe străzi sau au casele distruse, rudele ucise. 
Cei care s-au refugiat în nordul ţării au revenit acasă.  
Iar alţii au ales să nu se mai întoarcă într-o ţară răvă-
şită de război şi ură etnică şi religioasă. 

Laurent Gbagbo a  refuzat să plece de la putere, 
în ciuda faptului că rezultatele alegerilor prezidenţia-
le, recunoscute de ONU, arătau că Alassane Ouattara 
a cîştigat alegerile. Gbagbo a împiedicat declararea 
oficială a rezultatelor de către Comisia Electorală, iar 
Curtea Constituțională (condusă de un fost director 
de campanie al lui Gbagbo) a anulat atîtea voturi 
cîte erau necesare pentru a-l desemna pe Gbagbo 
cîştigător. Forţele ex-preşedintelui au folosit violenţa 
împotriva protestatarilor care îi cereau demisia.

Ca urmare, Ouattara s-a refugiat la un hotel din 
capitală, sub apărarea ONU, iar Gbagbo s-a grăbit să 
se întroneze, recunoscut doar de către angolezi. În-
tr-o mişcare unanimă, Uniunea Africană, Uniunea 
Europeană, ONU şi Ecowas i-au cerut lui Gbagbo să 
renunţe la putere. Văzînd că acesta se împotriveşte, 
i-au impus sancţiuni economice pentru a-i forţa ple-
carea. Presa internaţională vorbeşte că lui Gbagbo i 
s-a spus că data limită pînă la care poate să plece de 
bunăvoie este de 24 martie. Nu s-a întîmplat nimic.  
După cîteva zile de la dead-line, forţele pro-Ouatta-
ra au coborît din nord înspre Abidjan, încercînd să-l 
forţeze pe Gbagbo să plece.

“Perioada noiembrie 2010 – martie 2011 a fost 
marcată de numeroase tensiuni în rîndul populaţiei, 
ciocniri între forţele din  nordul şi sudul acestui stat 
şi genocid. Ultimele provocări au determinat forţe-
le loiale lui Ouattara să înainteze spre centrul ţării, 
acolo unde se aflau forţele militarizate pro-Gbagbo. 
Tensiunile din Abidjan creşteau în fiecare zi, provo-
cînd jertfe în rîndurile colaboratorilor ONU.  Aceste 
prejudicii au impus forţele ONU să pornească, cu 
suportul „Licorn”-ului francez, în ofensivă pentru a 
ocupa Palatul prezidenţial, Televiziunea de Stat şi re-
şedinţa unde se ascundea autoproclamatul preşedin-
te”, relatează maiorul Mariţ. 

Misiunea ONU din Coasta de Fildeş a fost atacată 
constant în ultimele zile pînă la capturarea autopro-
clamatului preşedinte. Ofiţerul nostru zice că începînd 
cu 28 marite 2011, trupele pro- Ouattara au pornit în 
ofensivă spre sudul ţării, ocupînd toate oraşele. Iar la 
1 aprilie, acestea au ajuns în oraşul Abidjan, înconju-
rîndu-l. „Atunci forţele lui Gbagbo au început să ata-
ce  intensiv observatorii ONU, în special Statul Major 
dislocat în Hotelul Sebroko, Abidjan, bombardîndu-l 
din aruncătoare de bombe şi grenade. Atacarea for-
ţelor ONU a impus pe cea din urmă să răspundă cu 
foc, dar forţele nu erau egale.  De aceea, s-a apelat  la 
forţele franceze „Licorn”, dislocate în Coasta de Fildeş 
pentru cooperarea cu ONU şi protecţia persoanelor 
civile de cetăţenie franceză.  La data de 4 aprilie, for-
ţele pro-Ouattara au intrat  în oraşul Abidjan. Iar la 5 
aprilie, FRCI (Forţa Republicană a Coastei de Fildeş, 
foştii FAFN) sub jurisdicţia lui Ouattara, au început 
ofensiva spre reşedinţa lui Gbagbo şi Palatul Prezi-
denţial. Forţele „Licorn” au luat sub control aeropor-
tul. Iar elicopterele ONU au început să atace din aer 
tehnica militară şi întăririle din Abidjan”, informează 
ofiţerul nostru. Elicoptere ale ONU şi ale Franţei au 
atacat mai multe ţinte în apropierea locuinţei prezi-
denţiale. Secretarul general al ONU, Ban Ki-Moon, a 
declarat că atacurile au avut loc pentru a proteja civilii 
şi nu erau o declaraţie de război împotriva lui Gbagbo.  
Luptele au durat  două zile. Pînă la data de 7 aprilie, 
fapt ce a permis reînarmarea şi întărirea forţelor lui 
Gbagbo. La data de 8 aprilie 2011, trupele loiale ex-
preşedintelui Gbagbo au atacat hotelul „Golf ”  unde 
se afla noul preşedinte Ouattara şi forţele ONU care 
îl protejau. Iar atacurile s-au soldat cu noi victime în 
rîndurile colaboratorilor civili ONU şi a militarilor 
din contingente”, zice Eugeniu Mariţ.

Noile victime în misiunea ONU din Coasta de 
Fildeş au condus la acţiuni decisive. „Forţele ONU 
vroiau arestarea lui Gbagbo şi predarea forţelor loia-
le lui. Elicopterele ONU au reluat bombardamentele 
asupra reşedinţei lui Gbagbo şi a Palatului Preziden-
ţial la data de 9 aprilie, nimicind întăririle, tehnica de 
artilerie şi antiaeriene aflate în apărare. „Licorn”-ul 
francez şi forţele ONU au început ofensiva în ambe-
le direcţii. La data de 10 aprilie, Palatul Prezidenţial 
a fost luat complet sub controlul lui Ouattara, iar la 
data de 11 aprilie 2011, autoproclamatul preşedinte 
Gbagbo a fost arestat în reşedinţa sa, împreună cu 
soţia Simona, care se aflau în bunkerul situat sub re-
şedinţă”, zice maiorul Mariţ.

Forţele lui Gbagbo şi ale miliţiei liberiene, care, 
zice ofiţerul nostru, „probabil din lipsa de informare 
sau din propria iniţiativă făceau jafuri armate în spe-
cial în cîteva  regiuni ale Abidjanului (mai tîrziu,  şi în 
alte regiuni ale ţării, în special în apropierea graniţei 
cu Liberia)”, au continuat să se opună timp de cîteva 
zile după arestarea liderului lor. Iar fostul profesor de 
istorie, fost preşedinte al Coastei de Fildeş, a fost cap-
turat şi apoi predat taberei preşedintelui de facto al 
ţării, în vederea deferirii la Curtea Penală Internaţio-
nală pentru crime împotriva umanităţii, complicitate 
la viol, masacre şi uciderea deliberată a civililor. 

“După arest, Gbagbo a fost întemniţat în oraşul 
Korhogo, situat în nordul ţării, iar soţia lui într-un 
alt oraş, Odiene. Ex-preşedintele ivorian este vizitat 
uneori de reprezentanţi ai diferitor organizaţii (Cru-
cea Roşie, Drepturile Omului), iar la 7 mai - de ex-
Secretarul General ONU, Kofi Annan, care a venit 
împreună cu mass-media şi cu observatori militari 
din regiune, ca să infirme zvonurile care  circulau re-
feritor la sinuciderea lui Gbagbo. Iar forţele loiale lui 
au fost silite să se întoarcă în cazărmile unde aveau 
dislocarea permanentă”, mai scrie maiorul Mariţ. 

Va continua 
Locotenent major 

Inga MIhAILoVA

Militarii moldoveni în Africa

Coasta de Fildeş post-electorală
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Începînd cu luna mai 1992 are loc amestecul di-
rect al Rusiei în treburile interne ale Republicii 

Moldova, aceasta are loc începînd cu vizita vice-
preşedintelui  Rusiei A. Ruţcoi la Tiraspol, care a 
susţinut separatiştii şi s-a pronunţat deschis pentru 
implicarea Rusiei în acest conflict „pentru apărarea 
ruşilor din regiunea transnistreană”.

Sînt adresate telegrame preşedintelui Rusiei  
B. Elţin şi congresului al VI-lea al deputaţilor po-
porului din Federaţia Rusă în legătură cu decla-
raţiile făcute de  acesta  la Tiraspol. În rezultat, 
forumul moscovit  adoptă o hotărîre, care pentru 
noi  constituia un amestec făţiş în treburile interne 
ale statului suveran Moldova.  

Începînd cu 23 mai se intensifică acţiunile de 
luptă din partea formaţiunilor paramilitare. Începe 
agresiunea  directă  deschisă a armatei 14 ruse.  La 
21 mai 1992 aşa numitul preşedinte al republicii 
nistrene emite un decret cu privire la trecerea ar-
matei a 14-a sub jurisdicţia republicii fantomă. În 
conflict intră o companie a unităţii staţionate în sa-
tul Parcani. La 24 mai 1992 din cetatea Tighina în 
zona Dubăsarilor sînt trimise 7 maşini blindate. Tot 
în această zi la Tiraspol vine locţiitorul comandan-
tului suprem al Forţelor Armate ale CSI, generalul 
Stolearov, care declară că Transnistria şi armata a 
14-a reprezintă interesele geopolitice ale Rusiei în 
această zonă. 

La 12 mai 1992 preşedintele moldovean Mir-
cea Snegur cere preşedintelui rus B. Elţin retrage-
rea armatei a 14-a de pe teritoriul Moldovei,  adre-
sează un mesaj secretarului general al ONU privind 
implicarea acestei armate în conflict. 

Din toate secţiile de poliţie aflate pe malul stîng 
al rîului Nistru numai bravii poliţişti de la Tighina 
nu căzuse pradă ambiţiilor separatiste ale liderilor 
transnistreni rămînînd devotaţi conducerii de la 
Chişinău. Acţiunile diplomatice ale conducerii de 
vîrf  a republicii, în privinţa soluţionării conflictului 
de la Nistru, nu se încununează de succes, forţele 
separatiste, cooperînd cu armata a 14-a rusă, de-
clanşază o operaţie militară de amploare pentru a 
cuceri sediul secţiei orăşeneşti de poliţie Tighina în 
vederea lichidării acesteia. În ajutor poliţiştilor le 
vine Batalionul cu Destinaţie Specială „Fulger”. 

Din partea noastră încep să fie  utilizate mijloa-
cele din infrastructură şi mijloacele de legătură cu 
destinaţie militară care au creat posibilitatea de a 
crea puncte de comandă ale unităţilor şi subunităţi-
lor pînă la nivel de companie. Pentru prima dată în 
conflict sînt implicate unităţile Armatei Naţionale 
care erau organizate la acel moment, militarii par-
ticipînd pînă atunci numai ca specialişti la punctele 
de comandă sau ca comandanţi ai grupurilor care 
erau organizate la poziţiile de luptă. Ţinînd cont 
că cei ce atacau trupele de poliţie foloseau tehnica 
blindată, s-a permis includerea unei unităţi şi a ma-
şinilor de luptă sub comanda colonelului Carasiov.

Se luau neîntîrziat măsuri pentru redresarea 

situaţiei. La 19 iunie 1992, la orele 19:00, de la 
Ministerul Apărării, prin telefon, domnul general 
Ion Costaş ordonează colonelului Cihodari, care la 
momentul dat în lipsa colonelului Carasiov înde-
plinea funcţia de conducere a batalionului ce era 
staţionat în localitatea Hulboaca, ca unitatea să 
treacă la starea de operativitate. Comandantul urma 
să raporteze în timp de 30 minute conducerii de vîrf 
despre îndeplinirea ordinului. În scurt timp la starea 
de alarmă ce se anunţase batalionul era gata de a 
îndeplini orice dispoziţie. 

Planul prevedea intrarea batalionului în oraşul 
Tighina, care urma să atace duşmanul care se găsea 
în regiunea podului de peste Nistru şi să ocupe po-
ziţia de apărare la pod inclusiv 500 m vest. Pentru 

realizarea sarcinii de luptă prima şi a doua compa-
nie sub conducerea colonelului Cihodari trebuia să 
înainteze în direcţia Bulboaca - Gura Bîcului - Var-
niţa. A treia companie sub comanda locţiitorului 
comandantului, maior Cojocaru, trebuia să asigure 
deplasarea pe traseul Bulboaca-Hîrbovăţ să intre în 
oraş din partea de vest să dezangajeze trupele de 
gardişti şi mercenari. 

La orele 5:00 forţele rivale  integrităţii Repu-
blicii Moldova au desfăşurat primul atac folosind 
tancurile armatei a 14-a. Tancurile au trecut podul 
îndreptîndu-se direct spre poziţiile noastre ca mai 
apoi să intre în oraş. În rîndurile ostaşilor veniţi de 
la „coarnele plugului”, fără experienţă de luptă, se 
crease panică. Experienţa ofiţerilor ce se aflau pe 

poziţii duc totuşi la distrugerea tehnicii inamicului.
Pe la orele 10:00 duşmanul începe un nou atac 

de tancuri. Pentru a afla despre situaţia echipajelor 
ce se aflau în cele două tancuri distruse inamicul 
se mişcă în cerc, înaintînd din două părţi. Atacu-
rile s-au prelungit încontinuu. Forţele noastre erau 
practic încercuite,  deoarece unităţile militare aflate 
în oraş erau sub conducerea armatei ruse, rămîne-
rea pe poziţiile ocupate era inutilă, aducînd pierde-
rea a zeci de vieţi omeneşti. Conducerea militară 
hotărăşte retragerea.

Serviciul de presă al Ministerului Apărării avea 
să informeze: ”…în cursul nopţii ostaşii Armatei 
Naţionale şi reprezentanţii organelor de drept ale 
Republicii Moldova au întreprins acţiuni pentru 
dezangajarea formaţiunilor banditeşti”.

În acelaşi timp, la 20 iunie, Ministerul Apărării 
face un apel către locuitorii oraşului Tiraspol, ofi-
ţeri şi subofiţeri, soldaţii armatei a 14-a: „Forţele 
Armate ale Republicii Moldova n-au  de gînd să 
atace oraşul în care d-voastră locuiţi, nici nu vă 
ameninţă … noi năzuim existenţa unei Moldove  
democratice, independente, unice şi indivizibile, în 
care să fie respectate drepturile omului fără deose-
bire de naţionalitate”. 

La 24 iunie preşedintele Republicii Moldova 
face un apel către popoarele, parlamentele şi gu-
vernele statelor lumii, „… în acest moment tragic 
pentru destinul statului nostru ne adresăm popoa-
relor lumii să intervină prin  toate mijloacele  de 
care dispun pentru curmarea agresiunii dezlănţuite 
de Forţele Armate ale Federaţiei Ruse„. 

La 22 iunie 1992, prezidiumul legislativului 
lansează apelul către popoarele, parlamentele şi 
guvernele statelor lumii în legătură cu escaladarea 
conflictului şi participarea forţelor Federaţiei Ruse.

Masacrul de la Tighina a confirmat încă o dată 
intenţia „prietenească” a Rusiei faţă de Republica 
Moldova, operaţiunea urmărind scopul intimidării 
populaţiei civile din teritoriu şi menţinerii acestei 
republici separatiste ca un mecanizm de constrîn-
gere a conducerii politice de la Chişinău. Acest 
masacru s-a soldat cu sute de vieţi omeneşti, fiind 
masacrată îndeosebi populaţia civilă din acest teri-
toriu, multă dintre care pînă astăzi a rămas pribeagă 
cu statutul de refugiată în propria ţară.

în incinta muzeului armatei Naţionale s-a 
desfăşurat o conferinţă de comemorare a zilei 
de 19 iunie 1992 sau a ”masacrului de la tighi-
na”, cum o numesc participanţii la războiul de 
pe Nistru. această zi, precum şi 2 martie 1992, 
rămîne una dintre cele mai tragice zile din is-
toria conflictului transnistrean. organzatorii şi 
participanţii acestei conferinşe au încercat să 
reitereze cronica evenimentelor, care au adus la 
pierderea multor vieţi omeneşti.

Locotenent-colonel, 
doctor Vitalie CIobANU

Masacrul de la Tighina

Potrivit doamnei locotenent-colonel 
Mariana Grama, şef secţie ecologie 

şi protecţia mediului, Comandamentul 
Logistic, Armata Naţională, această în-
trunire a avut loc la intenţia sucursalei 
din Geneva a UNODA, pentru desfă-
şurarea unei misiuni de asistenţă UE în 
Republica Moldova referitor la imple-
mentarea Convenţiei asupra interzice-
rii perfecţionării, producerii şi stocării 
armelor bacteriologice (biologice) şi 
toxice şi asupra distrugerii lor.

Convenţia armelor bacteriologi-
ce ne oferă posibilitate să combatem 
dezastrele care sînt asociate cu agen-
ţii biologici. Arma de ultima oră, sînt 

contaminările care se produc în mediul 
ambiant involuntar sau intenţionat cu 
agenţii biologici şi care se reflectă asu-
pra populaţiei umane, asupra securităţii 
alimentare şi inclusiv asupra sănătăţii 
animalelor. Implementînd această con-
venţie ni se permite să asigurăm cadrul 
normativ şi legislativ inclusiv asistenţă, 
să ne creăm acele capabilităţi pentru 
a reacţiona în cazuri de prevenire, de 
răspuns şi de intervenţie, a menţionat 
Grama.

„Această convenţie are un rol im-
portant în special a pericolelor care sînt 
de ultima oră: virusul E-coli depistat în 
Germania în produsele agricole şi care 

a avut un impact enorm asupra popu-
laţiei Germaniei, cît şi a Franţei; gripa 
aviară şi pandemică care a fost răs-
pîndită şi asupra populaţiei Republicii 
Moldova în ultimii ani; apariţia focare-
lor de rabie, botulism şi antrax care în 
ultimii ani ne avertizează şi ne pune în 
pericol sănătatea umană şi animală”, a 
specificat Mariana Grama.

Prezent la ceremonia de deschidere 
a atelierului internaţional, viceministrul 
Apărării Igor Panfile, a opinat că „Or-
ganizarea întrunirilor specialiştilor din 
domeniu sînt foarte importante pentru 
ţările din regiune, pentru că ne oferă 
posibilitatea de a realiza un schimb de 

idei, experienţă în domeniul Convenţiei 
Armelor Biologice, astfel contribuind 
la consolidarea securităţii nu numai în 
regiune, dar şi în jurul ei. Iar din anul 
2004, Ministerul Apărării este desem-
nat autoritate naţională responsabilă de 
coordonarea şi implementarea prevede-
rilor convenţiei în cauză.”

Scopul atelierului constă în consoli-
darea încrederii între statele membre ale 
prezentei convenţii, familiarizarea cu 
performanţele realizate de către Repu-
blica Moldova la implementarea şi res-
pectarea cerinţelor convenţiei nominali-
zate (centre de cercetări şi laboratoare, 
măsuri de contra proliferare a armelor 

bacteriologice (agenţii biologici), pro-
grame de dezvoltare biologică, focarele 
de boli infecţioase înregistrate, cadrul 
legislativ şi normativ, producerea, ex-
portul şi importul de vaccine etc), preve-
nirea apariţiei ambiguităţii, îndoielilor şi 
suspiciunilor, precum şi îmbunătăţirea 
cooperării internaţionale în domeniul 
activităţilor paşnice biologice.

Lucrările atelierului s-au desfăşurat 
în perioada 22-24 iunie, cu participarea 
a 40 de specialişti din Armenia, Bela-
rus, Georgia, Marea Britanie, Germa-
nia, Ucraina, Portugalia, UE, Moldova, 
SUA etc.

„Convenţia armelor bacteriologice” 
discutată la Ministerul apărării 

La Ministerul Apărării s-au desfăşurat lucrările atelierului internaţional organizat 
de Oficiul Naţiunilor Unite pentru Dezarmare (UNODA)
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o felicitare pentru tine

La mulţi ani dorim maiorului Vio-
rel GLAVA, locotenentului Ma-

ria ARAMĂ şi funcţionarului Dmitrii 
VOSIMERIC!

vă doreşte colectivul  
Centrului mass-media militară

Felicitări maiorului Vitalie BUNDUCHI! 
Cele mai sincere urări de sănătate vă do-

rim, să plutiţi pe cele mai mari şi norocoase 
valuri ale vieţi, să trăiţi cele mai frumoase 
clipe alături de oamenii dragi sufletului şi să 
lăsaţi cele mai plăcute amintiri omenirii. 

La mulţi ani!

 Din partea colectivului  
Direcţiei secretariat 

şi management intern.

Sincere urări de bine, pace în suflet şi 
în casă, fericire şi iubire locotenentu-

lui major Sergiu CONDREA. Îţi dorim din 
suflet viaţa să-ţi fie asemeni unui drum pe 
care să te însoţească adevăraţii prieteni: 
dragostea şi optimismul. 

La mulţi ani!

Cu respect,  colegii de la cursul de 
instruire pentru piloţi. 

Urări de bine, sănătate, fericire şi 
numai gînduri bune locotenenţilor 

majori Artur GHERVAS, Elena STĂVILĂ, 
plutonier major Eduard PEREŞCAILOV, 
sergentului Pavlina MICOVA.

La mulţi ani!
Din partea colectivului brigăzii 

„Ştefan cel Mare”

Felicitari cu ocazia zilei de naştere 
căpitanului Igor ADJOVSCHII, 

sergenţilor Veronica CALANCEA, 
Violeta LUPAŞCO. Vă urăm  să-
nătate,  energie şi inspiraţie, 
rezultate maxime în tot ceea ce 
faceţi, căldură şi dragoste în 
suflet. 

La mulţi ani!!!
Cu respect,  

colectivul Divizionului de artilerie

Felicitări locotenentului Alexandru 
VOICA,  plutonierului adjutant Vi-

talie JOSAN,  plutonierilor majori Petru 
GÎRLEA,  Vadim SURUGIU, plutonierului 
Liviu CEBAN. În această zi specială vă 
dorim să găsiţi dragoste şi fericire în orice 

lucru şi în orice persoană din viaţa voas-
tră! Viaţa lungă,  sănătate şi iubire!

Cu respect,  
colectivul batalionului de Gardă

- subofiţer de serviciu Ministerul Apărării, 
pluton poliţie militară, companie poliţie militară 
(plutonier adjutant);

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

- şef patrulă – comandant grupă comendui-
re, pluton comenduire, companie poliţie militară 
(plutonier major);

- tehnician – şef birou permise, Secţia poliţie 
militară.

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 mili-

tar (sau loc de muncă);
- lipsa sancţiunilor disciplinare în vigoare.
Adresa: Batalionul de Gardă 
Mun. Chişinău,
str. Pietrarilotr, 3 
Tel. (022) 252 384; 252 372 

Batalionul de Gardă anunţă 
concursul de suplinire 

a funcţiilor în serviciul 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 şi 
respectiv în Centrul consultativ-diagnostic 
al Ministerului Apărării, după efectuarea 
expertizei medico-militare, adăugător la 
documentele menţionate vor prezenta:

- fişa 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 fişei de evidenţă, de către cen-
trele militare.

Cererea  poate fi depusă începînd cu 1 
februarie 2011.

2. Militarii prin contract şi 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 şi 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 naşterii, funcţia ocupată, studiile 
şi la ce specialitate doreşte să candideze.

3. Candidaţii pentru care prezentul 
regulament prevede privilegii şi 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 înscrişi 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 şi 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

Şeful Spitalului Clinic Militar 
Central, locotenent-colonel 

Vladimir Trofimov, afirmă că în 
tabără pot fi cazaţi 65-75 copii cu 
vîrste cuprinse între 7 şi 15 ani.

Potrivit sursei, după criterii ri-
guroase au fost selectaţi instructorii 
pentru sport şi pedagogii-educatori, 
din rîndul cadrelor didactice şi stu-
denţilor Academiei Militare „Ale-
xandu cel Bun”, care vor activa în 
perioada de odihnă a copiilor. „Co-
piii vor avea parte de programe cul-

tural-sportive diverse, teren de fot-
bal renovat şi două bazine, care va 
fi un punct de atracţie pentru ei.”

Trofimov a menţionat că toată 
infrastructura bazei de odihnă a 
fost reparată, căsuţele cu 4 locuri 
în cameră au fost amenajate, s-au 
instalat duşuri, lavoare şi grupuri 
sanitare noi etc.

Pe parcursul verii vor fi organi-
zate 5 ture de odihnă pentru copiii 
militarilor şi angajaţilor civili din 
Armata Naţională. Preţul integral 

pentru o zi de aflare la odihnă este 
în mărime de 116 lei, iar pentru co-
piii militarilor şi funcţionarilor Ar-
matei Naţionale a fost stabilită plata 
în mărime de 300 lei pentru 10 zile.

Totodată în luna august vor 
avea posibilitatea de a se odihni la 
tabăra de la Vadul lui Vodă şi copiii 
invalizi.

În anul 2010 la tabăra de la Va-
dul lui Vodă circa 450 de copiii au 
beneficiat de odihnă şi întremarea 
sănătăţii.

Un moldovean 
a devenit 
campion 

al Ucrainei
 

Oraşul Cernăuţi din Ucraina a fost 
gazda etapei a 7-a a Campionatului 

European regional la motocros. Ilie Du-
mitriu a prezentat Clubul Sportiv Central 
al Armatei la clasa 85 cm3. În lupta cu 
cei 15 concurenţi, sportivul moldovean, 
în vîrstă de 11 ani, a reuşit să se claseze 
pe locul 8.

Concomitent cu această competiţie 
s-a desfăşurat şi Campionatul Ucrainei 
la motocros. Dintre cei 11 concurenţi, 
participanţi la clasa de 50 cm3, discipo-
lul Clubului Sportiv Central al Armatei 
Nicolae Timuş, anul naşterii 2003, s-a 
situat pe prima poziţie a clasamentului. 

În opinia lui Victor Belevici, şeful 
Clubului Sportiv Central al Armatei, acum 
la început de vacanţă, rezultatele obţinute 
la aceste competiţii constituie cele mai 
bune cadouri, dar şi speranţe de viitor în 
tendinţa de a realiza performanţa.

Start pentru odihna 
copiilor militarilor

Baza de odihnă a Ministerului Apărării 
a dat start primei ture de odihnă 

la 20 iunie. 65 de copii ai militarilor 
şi angajaţilor civili din Armata Naţională 

se vor odihni timp de 10 zile.


