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“Am hotărît să înmatriculăm 
fete, bazîndu-ne pe pro-

gramul de modernizare a Academiei 
Militare şi pentru că sîntem membri 
ai Consorţiului Programului “Parte-
neriat pentru Pace” al Academiilor 
de Apărare şi Instituţiilor de Studii de 
Securitate, ne conformăm unor obiec-
tive acceptate de către acesta. De 
asemenea, academia iniţiat reforme 
şi acest lucru reprezintă nemijlocit şi 
respectarea legii gender”, a specificat 
Bucliş. “Este îmbucurător faptul că 
fetele sînt motivate, doresc să studi-
eze arta militară, au o condiţie fizică 

excelentă, şi chiar fac concurenţă bă-
ieţilor!”

Menţionăm că 33 de tinere care îşi 
doresc să devină studenţi militari şi vi-
itori ofiţeri ai Armatei Naţionale au de-
pus dosarele de participare la concursul 
de admitere, în condiţiile în care planul 
de învăţămînt prevede doar şase locuri.  

Pentru anul de studii 2012-2013 au 
fost scoase la concurs 100 locuri la spe-
cialităţile: infanterie – 50 de persoane, 
artilerie – 25 de persoane, transmisiuni 
– 25 de persoane. După susţinerea pro-
belor, tinerii admişi în academie vor 
pleca pentru trei săptămîni la Baza mi-

litară de instruire Bulboaca. În această 
perioadă, studenţii militari vor obţine 
primele cunoştinţe în materie de artă 
militară în cadrul pregătirii tînărului 
student. În acest răstimp, studenţii vor 
învăţa pregătirea militară generală, 
instrucţia de front, tactica, pregătirea 
geniu şi nu în ultimul rînd, mînuirea 
armamentului de infanterie.

Conform datelor statistice, cele 
mai multe cereri au fost înregistrate la 
specialitatea infanterie. 

Pentru a fi admis în cadrul aca-
demiei, s-a luat în calcul nota din di-
ploma de bacalaureat şi diplomele de 

studii medii de specialitate (colegiu), 
starea psihologică a viitorilor studenţi 
şi obligatoriu rezultatele obţinute la 
testul de inteligenţă şi aptitudinile 
sportive. Bucliş a specificat că testul 
de inteligenţă conţine 60 de întrebări 
de cultură generală de la diverse dis-
cipline: logică, limba română, geogra-
fie, istorie, chimie şi fizică, candidaţii 
avînd doar o oră la dispoziţie pentru a 
formula răspunsuri. Totodată, aptitudi-
nile sportive au fost testate la curse de 
alergări pe distanţa de 100 metri, trac-
ţiuni la bara fixă (băieţii), îndoirea şi 
dezdoirea trunchiului (fetele),  curse pe 

distanţa de 1000 m pentru fete şi 3000  
m pentru băieţi.

Pe durata sesiunii de admitere, can-
didaţii sînt asiguraţi cu spaţiu locativ şi 
cu hrană.

La absolvirea celor patru ani de 
studii în cadrul instituţiei militare, fi-
ecare tînăr devine deţinătorul diplomei 
de licenţă la una din specialităţile sus-
menţionate şi i se acordă gradul militar 
– locotenent. De asemenea, absolvenţii 
devin posesori ai permisului de condu-
cere de categoria „B”.

Locotenent 
Natalia ANDRONACHI

Start pentru cariera militară

circa 204 de tineri şi tinere şi-au încercat 
puterile în cadrul probelor de admitere în 

perioada 23-26 iulie, curent. 
potrivit colonelului mihail bucliş, coman-
dantul-rector al academiei militare “ale-
xandru cel bun”, anul acesta concursul 

este mult mai aprig în comparaţie cu anul 
precedent, cînd cifra a fost de 127. compa-
raţia cifrelor denotă faptul că instituţia îşi 

păstrează prestigiul şi chiar mai mult, este 
privită ca o bază de instruire profesională 
de elită, datorită procesului de învăţămînt 
bine închegat, a infrastructurii şi a coope-

rării internaţionale.

În premieră, Academia Militară îşi deschide larg porţile  
şi pentru domnişoarele ce aspiră la cariera de ofiţer. 

Acestea au putut pleda pentru un loc în cadrul instituţiei  
la specialitatea transmisiuni.
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Potrivit colonelului Andrei Şarban, 
locţiitorul şefului Marelui Stat Major 
al Armatei Naţionale pentru asigurarea 
resurselor, în urma procesării muniţiilor 
stocate la depozitele militare va fi mic-
şorat riscul unei explozii necontrolate 
şi ridicat nivelul de siguranţă a locului 
de păstrare. „Prin urmare, zona unde se 
păstrează muniţiile devine mai sigură 
pentru populaţia civilă din preajmă, pre-
cum şi pentru personalul militar impli-
cat în diferite activităţi. Tot personalul 
militar implicat în acest proces a fost in-
struit conform normelor internaţionale, 
iar metodele folosite de efectiv la proce-
sare urgentează verificarea şi evidenţa 
muniţiilor”, a menţionat Şarban.

Lee Moroney, manager în Departa-
mentul Muniţii şi Armament din cadrul 
„Norwegian People’s Aid”, a apreciat 
contribuţia OSCE şi altor structuri eu-
ropene la implicarea în proiecte de acest 
gen. “Sperăm că vom avea parte şi în 

continuare de susţinerea internaţională 
în nimicirea muniţiilor din alte depo-
zite ale Armatei Naţionale. Ministerul 
Apărării depune un efort enorm pentru 
ca procesul de reducere a riscului de ex-
plozie să meargă mai departe în confor-
mitate cu standardele internaţionale”, a 
specificat Lee Moroney.

În cadrul primului proiect, care s-a 
desfăşurat în perioada 7 mai —15 iunie, 
au fost procesate aproximativ 90 tone de 
muniţii cu termenul tehnic expirat, pre-
cum şi s-au nimicit aproximativ 12 tone 
de muniţii, care au fost stabilite ca fiind 
cu pericol eminent de explozie.

Ministerul Apărării al Republicii 
Moldova a semnat în luna mai, curent, 
Memorandumul de înţelegere cu orga-
nizaţia non-guvernamentală „Norwegi-
an People’s Aid”. Documentul prevede 
realizarea unui program de reducere a 
riscului de explozie la depozitele de mu-
niţii ale Armatei Naţionale.

Circa 600 tone de muniţii din dotarea armatei naţionale, 
fabricate în anii 1960-1980, vor fi procesate în cadrul 

programului de reducere a riscului de explozie la depozi-
tele de muniţii, implementat de ministerul apărării în co-
laborare cu organizaţia non-guvernamentală norwegian 
people’s aid.
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Oficial

circa 600 tone de muniţii 
din depozitele armatei  

naţionale vor fi proceSate

Vicepremierul a apreciat efortul 
autorităților militare în pregătirea 

tinerilor pentru încorporare şi asigura-
rea acestora cu toate cele necesare pentru 
indeplinirea la nivel a serviciului militar 
în unitățile Armatei Naționale. Oficialul 
a chemat părinții recruților la colaborare 
cu efectivul militar responsabil. ”Vă în-
demn să aveți toată încrederea că armata 
le va schimba viața feciorilor dumnea-
voastră spre bine, pentru că, după un an 
de serviciu militar, aceştia se vor reîn-
toarce acasă mai rezistenţi din punct de 

vedere fizic, moral şi psihologic”, a spus 
Moldovanu în adresarea către părinții şi 
rudele recruților prezenți la eveniment.

Totodată, Mihai Moldovanu a vizitat 
Centrul de instruire iniţială a Brigăzii I 
Infanterie Motorizată “Moldova”, unde 
a verificat condițiile de încorporare a 
soldaţilor în armată, inclusiv punctele 
de primire a documentelor, de studiere 
a datelor personale, control psihologic, 
precum şi punctele de asigurare logistică 
a tinerilor încorporați. Vicepremierul, 
de asemenea, s-a familiarizat cu con-

diţiile de cazare, alimentare şi instruire 
militară ale ostaşilor.

Comandantul Brigăzii „Moldova”, 
locotenent-colonelul Valeriu Chila-
ru, l-a informat pe vicepremier despre 
adaptarea ostaşilor la rigorile cazone şi 
pregătirea militară în primele luni de 
armată. ”Pe parcursul celor şase săp-
tămîni de instruire inițială, tinerii din 
municipiul Bălți, precum şi din raioa-
nele Sîngerei, Rîşcani, Glodeni, Făleşti, 
vor însuşi arta militară, după care vor fi 
repartizați în unitățile militare din țară. 
Datorită susținerii autorităților guverna-
mentale, soldaţii vor avea parte de toate 
condițiile şi facilitățile necesare, astfel 
încît să depăşească barierele psihologice 
şi comportamentale de cazarmă”, a spe-
cificat Chilaru.

Colonelul Eduard Ohladciuc, şef J1, 
Direcţia Personal a Marelui Stat Major, 
a comunicat că în perioada aprilie-iulie 
2012, în Forţele Armate au fost încor-
poraţi 1111 recruţi, dintre care 481 în 
Armata Naţională şi 630 în Trupele de 
Carabinieri, ceea ce constituie 100% din 
sarcina stabilită.

Potrivit legislaţiei naţionale, încor-
porarea tinerilor în serviciul militar în 
termen se desfăşoară de patru ori pe an, 
iar durata stagiului militar în Forţele Ar-
mate este de 12 luni.

Încorporarea În forţele armate –   
În atenţia autorităţilor centrale 

”Armata a fost întotdeauna o școală a bărbăției, în care tinerii au acu-
mulat o experiență bogată de viață, astfel devenind mai pregătiţi în fața 
provocărilor zilnice, încrezuți în forțele proprii și devotați valorilor de 
patriotism și responsabilitate civică”. declarația a fost făcută de vice-

prim-ministrul mihai moldovanu în cadrul unei vizite de familiarizare 
la centrul militar teritorial Bălţi, unde s-a documentat cu procesul de 

încorporare în armata națională.

Vitalie Marinuţa l-a informat pe ofi-
cialul ungar despre proiectele realizate 
în domeniul de securitate şi apărare, cu 
accent pe revizuirea Strategiei Securită-
ţii Naţionale şi pregătirii Strategiei Mili-
tare Naţionale.

Totodată, Vitalie Marinuţa a mulţu-
mit ambasadorului Istvan Gyarmati pen-
tru dorinţa de a se implica în soluţiona-
rea problemelor Republicii Moldova în 
contextul reformării sectorului vizat şi 
susţinerea oferită în cadrul Programului 
Comunităţii Democraţiilor „Democracy 
Partnership Challenge”.

La rîndul său, Istvan Gyarmati a de-
clarat că organizaţia pe care o reprezintă 
dispune de experţi în domeniul de secu-
ritate şi apărare, care ar putea să ofere 

expertiză şi consultanţă părţii moldove-
neşti în acest sens. În acest sens, domnia 
sa şi-a exprimat speranţa că Republica 
Moldova va valorifica pe deplin po-
tenţialul grupului de lucru în domeniul 
Reformării sectorului de securitate în 
cadrul Programului „Democracy Part-
nership Challenge”, desfăşurat în ţara 
noastră.

Întrevederea oficialilor a avut loc în 
contextul implementării Programului de 
Asistenţă în cadrul Programului „Comu-
nitatea Democraţiilor” şi a avut drept 
obiectiv identificarea proiectelor, care ar 
putea fi finanţate şi implementate în do-
meniul reformării sectorului de apărare 
şi securitate de către ICDT .

Întrevedere  
moldo-ungară  

la miniSterul apărării

ministrul apărării vitalie marinuţa s-a întîlnit cu ambasa-
dorul istvan Gyarmati, preşedintele centrului Fundaţiei 

pentru democraţie publică (icdt) din budapesta, ungaria, 
aflat într-o vizită de familiarizare în republica moldova.

Ministrul Apărării Vitalie Mari-
nuţa a avut o întrevedere de lucru cu 
reprezentanţii autorităţilor publice 
locale din raionul Anenii Noi, des-
făşurată la Baza de instruire militară 
Bulboaca.

În cadrul evenimentului, minis-
trul Apărării a informat conducerea 
raionului Anenii Noi şi primarii loca-
lităţilor din teritoriu despre misiunile 
şi activităţile de bază ale Armatei Na-
ţionale, cu accent pe reforma milita-
ră, realizările în sectorul de securitate 
şi apărare, precum şi colaborarea cu 
Alianţa Nord-Atlantică (NATO) prin 
intermediul programului Parteneriat 
pentru Pace (PpP).

La rîndul lor, reprezentanţii auto-
rităţilor publice din Anenii Noi s-au 
referit la problemele cu care se con-

fruntă localităţile din zonele adiacen-
te poligonului militar, specificînd că 
distrugerea muniţiilor cu termen ex-
pirat şi executarea tragerilor efectuate 
în poligon constituie un impediment 
pentru cetăţenii care dispun de tere-
nuri agricole în regiune.

Totodată, primarii s-au familia-
rizat cu activitatea Bazei de Instruire 
Militară Bulboaca, misiunile de bază 
şi exerciţiile internaţionale desfăşura-
te pe teritoriul acesteia şi au efectuat 
trageri din armament uşor de infante-
rie. De asemenea, preşedintele raio-
nului Anenii Noi, Vladimir Vîzdoagă, 
a înmînat aleşilor locali legitimaţiile 
de primar.

Raionul Anenii Noi are în com-
ponenţă 45 de localităţi şi gestionează 
26 de primării.

miniStrul apărării  
la Întrevedere cu auto-

rităţile din anenii noi
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Pulsul armatei

Soldat Igor Curoşu are doar 
şase luni de serviciu militar şi 

de curînd a fost transferat în Com-
pania a doua de menţinere a păcii 
de la Varniţa. Chiar dacă un timp 
relativ scurt, a reuşit de minune să 
se acomodeze şi se înţelege foarte 
bine cu superiorii. Deloc nu îl spe-
rie greutăţile şi rigorile vieţii cazo-
ne, dimpotrivă, crede că acestea îi 
pot căli caracterul. Are doar cîteva 
zile în subunitatea din Varniţa, dar 
deja s-a decis să-şi continue ser-
viciul militar pe bază de contract. 
Este convins că are toate calităţile 
necesare pentru un militar al For-
ţelor Mixte de Menţinere a Păcii. 
Acest lucru îl confirmă şi căpitan 
Sergiu Ghervas, comandantul 
companiei din Varniţa. „Igor este 
disciplinat şi orice misiune o înde-
plineşte în termenii stabiliţi. Este 
un băiat energic, deştept şi poţi 
avea încredere în el. De multe ori 
intervine cu iniţiative proprii, se 
orientează uşor în situaţii nestan-
darde”, specifică comandantul.

Plus la toate, Igor mai este 
pasionat şi de lupta thailandeză 
Muay Thay. Recunoaşte că este un 
stil de luptă foarte dur, dar aceasta 
nu constituie o stavilă în ascensi-

unea sa sportivă. Mai mult, con-
sideră că e o luptă a adevăraţilor 
bărbaţi, iar dacă optează pentru 
o carieră militară, trebuie să fie 
stîncă de piatră în calea tuturor 
greutăţilor, căci crede el că toţi 
tinerii vor să devină bărbaţi, dar 
fără a înfrunta greutăţile. „Un ade-
vărat bărbat nu caută acolo unde e 
mai uşor, dar încearcă să facă faţă 
greutăţilor, fără a spune că îi este 
greu. Armata este o şcoală care 
transformă tînărul în bărbat, dacă 
acesta depune eforturile necesare 
pentru a obţine deprinderile şi ca-

lităţile ce încearcă să i le altoiască  
comandanţii. Cel care se va stră-
dui să ocolească greutăţile şi nu va 
îndeplini indicaţiile superiorilor, 
nu va obţine mari performanţe 
chiar şi după finisarea serviciului 
militar”, menţionează Igor.

Un exemplu demn de urmat 
pentru el constituie şi bunelul său 
care este veteran al Războiului II 
mondial şi care nu o singură dată 
i-a povestit despre faptele de vite-
jie ale camarazilor de arme, despre 
camaraderia ostăşească, despre 
jertfirea de sine a unor colegi pen-
tru a-şi salva prietenul fără a pune 
preţ pe propria viaţă. Entuziasmat 
de cele povestite, Igor este convins 
că adevăratele prietenii apar doar în 
armată şi e convins că doar aici îşi 
va obţine adevăraţii prieteni. Poate 
de accea nici nu vede altă cale decît 
cariera armelor. Speră că va veni 
ziua cînd bunelul său se va mîndri 
că are un nepot care îşi iubeşte pa-
tria şi nu se teme de greutăţi. În rest 
Igor crede că totul e foarte simplu 
şi orice e pe potriva firii omeneşti, 
principalul e să nu te temi de greu-
tăţi şi să tinzi să fii cel mai bun.

Maior Sergiu LECA

– Au trecut 20 de ani de la in-
troducerea în Zona de Securitate 
a Forţelor Mixte de Menţinere a 
Păcii. Ce aţi dori să menţionaţi în 
ajunul acestei date? 
– Indiscutabil, principala realizare 

a pacificatorilor este pacea şi stabilita-
tea pe ambele maluri ale Nistrului. Pe 
parcursul celor două decenii în For-
ţele Mixte de Menţinere a Păcii şi-au 
îndeplinit datoria mai multe generaţii 
de tineri soldaţi, sergenţi, plutonieri şi 
ofiţeri. Fiecare dintre aceştia şi-a adus 
contribuţia pentru îndeplinirea misiu-
nilor ce au stat în faţa pacificatorilor. 
Evident că la moment nu mai putem 
vorbi despre succesul fiecărui pacifica-
tor în parte, ci de succesul colectiv al 
militarilor. 

E arhicunoscut faptul că ultimul 
timp se duc tot mai multe discuţii la ni-
vel politic vizavi de schimbarea forma-
tului de pacificare în regiune în legătură 
cu lipsa unui pericol real atît din inte-
rior, cît şi din exterior. Cine ştie poate 
foarte curînd vom fi martori oculari ai 
procesului de demilitarizare a regiunii 
transnistrene a Republicii Moldova.  
Pînă atunci trebuie să ne îndeplinim cu 
cinste datoria şi să nu admitem tensiuni 
în Zona de Securitate.

Totodată, ar fi păcat dacă nu aş 
menţiona faptul că militarii care şi-au 
îndeplinit serviciul militar în Forţele 
Mixte de Menţinere au obţinut o expe-

rienţă reală de conlucrare cu militarii 
din alte contingente militare. Fiecare 
vine cu metoda sa de realizare, a unei 
misiuni, dar, în fine, se alege cea mai 
eficientă. 

– Pacificatorii sînt reprezen-
tanţii a trei contingente diferite. 
Pornind de la această realitate nu 
apar conflicte şi atunci cînd apar, 
cum le soluţionaţi?
– Mai degrabă ar fi vorba  nu de 

conflicte, ci de nişte divergenţe de 
opinii ca în orice atmosferă normală 
de lucru. Totul se soluţionează în baza 
consensului în cadrul statului major în-
trunit al Forţelor Mixte de Menţinere 
a Păcii. Procesul acesta este unul com-
plex şi, evident, pot apărea şi situa-
ţii imprevizibile. Sîntem conştienţi 
că ne revine o responsabilitate, iar 
fără răbdare, stimă şi ajutor reciproc 
nu poţi urni carul din loc. Vreau să 
menţionez faptul că, practic, toate 
problemele apărute pe parcurs sînt 
soluţionate, fapt pentru care vreau 
să le exprim cuvinte de mulţumire 
colegilor mei din celelalte contin-
gente militare. 

Probleme majore nu există. Princi-
palul să fie dorinţa de conlucrare şi în 
rest totul se soluţionează.

– Un pacificator adevărat tre-
buie să fie permanent cu ochii în 
patru, dar şi să posede calităţi di-
plomatice. În baza căror criterii 

sînt selectaţi militarii care urmea-
ză să-şi îndeplinească serviciul 
militar în Forţele Mixte de Men-
ţinere a Păcii?
– Selectarea candidaţilor pentru 

Forţele de Menţinere a Păcii în Arma-
ta Naţională este un proces complex 
şi riguros. Candidaţii sînt selectaţi în 
conformitate cu funcţia ocupată, ex-
perienţa de serviciu, studiile făcute, 
starea sănătăţii etc. Iar asemenea cali-
tăţi ca patriotismul, atenţia, toleranţa 
şi diplomaţia sînt obligatorii pentru un 
viitor pacificator. Nu în zadar se zice 
că pacificatorii sînt militari foarte bine 
pregătiţi şi reprezintă elita Armatei Na-
ţionale. 

– În activitatea dvs cotidiană 
căror detalii le acordaţi o impor-
tanţă prioritară şi ce indicaţii le 
daţi pacificatorilor care intră în 
serviciu la posturile de pacificare?
– Şedinţele practice zilnice cu mi-

litarii contingentului de pacificare a or-

ganelor constituţionale ale Republicii 
Moldova sînt elementele de bază de 
pregătire a efectivului care urmează să 
intre în serviciu la posturile mixte de 
menţinere a păcii şi punctele de control 
şi trecere. Instructajul prealabil plus 
profesionalismul militar şi îndeplinirea 
obligaţiunilor funcţionale cu cinste şi 
responsabilitate constituie cheia succe-
sului pacificatorilor noştri. 

O atenţie sporită se acordă relaţii-
lor interpersonale între militarii noştri 
şi cei din alte contingente militare, ati-
tudinea binevoitoare faţă de populaţia 
locală, capacităţii de a înfrunta cu dem-
nitate toate greutăţile ce pot surveni pe 
parcursul îndeplinirii serviciului mi-
litar la posturile de menţinere a păcii. 
Aparent ar părea fleacuri, dar vă asigur 
că realitatea este de altă natură şi un 
detaliu care ţi se pare nesemnificativ 
la prima vedere poate fi catalizatorul 
unui conflict de proporţii.

–  Ce impedimente ar putea in-
terveni în procesul îndeplinirii tu-
turor misiunilor pacificatorilor?
 – Greutăţile ce le întîmpinăm pe 

parcurs ne străduim să le depăşim 
abordînd deviza ministrului Apărării 
al Republicii Moldova „Cine vrea să 
muncească caută soluţii, cine nu - in-
vocă motive”! 

– Nu demult în cadrul For-
ţelor de Menţinere a Păcii din 
partea organelor constituţiona-

le ale Republicii Moldova a avut 
loc schimbul de pacificatori. Cum 
s-au încadrat militarii din noul 
contingent în procesul de îndepli-
nire a obligaţiunilor funcţionale?
– Majoritatea efectivului care a ve-

nit să-şi îndeplinească serviciul militar 
în  calitate de pacificatori au jumătate 
de an de serviciu în alte unităţi militare 
ale Armatei Naţionale. Evident, toţi au 
pregătirea necesară pentru trupele de 
menţinere a păcii. Chiar dacă au ve-
nit recent, s-au încadrat de minune la 
noul loc de serviciu. Ei au dorinţă să-şi 
îndeplinească serviciul şi sînt sigur că 
merită să facă parte din contingentul de 
pacificatori, detaşat de Armata Naţio-
nală în Zona de Securitate a Republicii 
Moldova.

– Va mulţumin pentru amabili-
tatea de a ne acorda acest interviu 
şi rămînem în speranţa că foarte 
curînd în Zona de Securitate vor 
lipsi toate barajele militare şi pa-
cificatorii vor reveni în taberele 
militare permanente.

Pentru conformitate: 
maior Sergiu LECA

”profeSionaliSmul militar 
conStituie cheia SucceSului”

paSiune motivată 
de StrăBuni

20 de ani este un prilej pentru a face unele recapitulări şi analize ale situa-
ţiei. În tendinţa de a aduce mai multe detalii, corespondentul nostru a realizat 
un interviu cu colonel Veaceslav Bîrcă, şef militar superior al Forţelor Mixte de 
Menţinere a Păcii din partea organelor constituţionale ale Republicii Moldova.

... asemenea calităţi 
ca patriotismul, atenţia, 
toleranţa şi diplomaţia sînt 
obligatorii pentru un viitor 
pacificator. !
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,,toată viaţa mea 
e în armată”
De mic copil o fascina uniforma 

militară. ,,Noi sîntem copiii URSS, şi 
pentru noi un militar era un etalon”, 
vorbeşte cu nostalgie doamna Oprea. 
Visa să devină militar. Era o dorinţă ce 
credea că nu se va  împlini niciodată, 
căci şi tatăl, să-i fie ţărîna uşoară, îi 
spunea că nu va avea posibilitatea să 
poarte uniforma militară. Dar cel ce 
crede şi doreşte, viaţa  îi face surpri-
ze  şi astfel, după absolvirea Şcolii de 
Medicină din Cahul, după munca la 
civilie, soarta îi îndreaptă paşii spre 
serviciul militar. De 15 ani doamna 
Parascovia Oprea îşi împlineşte visul. 
,,Consider că toată viaţa mea e în ar-
mată”, ,,aici am reuşit să mă realizez”, 
iar  mama o vede şi ştie că fiica ei este 
fericită în domeniul în care activează.

Şi-a  început cariera de militar în 
Brigada Rachete Antiaeriene în sep-
tembrie ’97, ca felcer  de divizion, la 
gradul de sergent inferior şi pînă în 
prezent rămîne fidelă acestei unităţi 
militare. Şi frumoase, dar şi anevo-
ioase au fost cărările străbătute de ea. 
,,Nu e serviciu uşor şi serviciu greu, 
probabil sînt oameni nu la locul lor 
şi nu la funcţia potrivită”, ne vorbeşte 
ofiţerul de azi. ,,Pentru  un asemenea 
serviciu trebuie să ai tragere de inimă, 
să ai tărie de caracter, şi să te doară su-
fletul de ceea ce faci”, ne sfătuie cea 
care zi de zi se dedică funcţiei sale. 
Doamna Parascovia ne-a descris tim-
purile grele din armată şi subliniază că 
,,la momentul de faţă ar fi păcat să ne 
plîngem”, ,,de aceea trebuie să avem 
dorinţă de a face serviciu, căci noi ve-
nim  să servim Patria, şi nu să ne ară-
tăm ambiţiile”.

,,Fără exigenţă 
şi perseverenţă 
nu reuşeşti”
Părul negru îi dă o tentă de severi-

tate şi stricteţe şi acestea nu sînt deza-
vantaje, ci avantaje, pentru că meseria 
pe care şi-a  ales-o „trebuie  făcută 
cu destoinicie”, iar ,,fără exigenţă şi 
perseverenţă nu reuşeşti”. Deşi poate 
uneori e aspră, o face doar pentru bi-
nele altora şi în numele dreptăţii, spu-
ne doar adevăr şi detestă minciuna şi 

mincinoşii. Poate fi sensibilă, dar pare 
a fi şi dură, gînd care dispare atunci 
cînd  îi descoperi gropiţele din obraji 
şi zîmbetul sincer. 

Este o fiinţă luminoasă, trăsătură 
care i se evidenţiază cînd povesteş-
te despre familie, despre serviciu, în 
general despre oameni. Are o dorinţă 
nesecată de viaţă, de a fi de ajutor, de 
a fi gata de orice misiune. E greu să 

găseşti o persoană care vorbeşte cu 
atîta dragoste şi dăruire faţă de servi-
ciul său, mai ales dacă acesta este unul 
militar.

Instrucţiunea de front, pregătirea 
fizică, poligonul nu au fost şi nu sînt o 
problemă pentru femeia-militar Oprea. 
,,Mişcarea este mama sănătăţii”, opi-
nează felcerul de altădată. Drept dova-
dă a faptului că nu o îngrozesc greu-

tăţile este şi faptul că la moment este 
detaşată la Varniţa, unde îndeplineşte 
funcţia de locţiitor  comandant com-
panie pentru armament şi logistică în 
cadrul Companiei Infanterie Indepen-
dentă a Forţelor de Menţinere a Păcii.

Referindu-se la obligaţiunile de 
serviciu, doamna locotenent major 
menţionează că se implică foarte mult 
în ceea ce ţine de alimentaţia solda-
ţilor, condiţiile de trai, căci pe lîngă  
pregătirea fizică, tactică, psihologică 
orice om mai întîi trebuie să fie sănă-
tos şi mai ales că ,, părinţii ne-au în-
credinţat copilul lor şi peste  un an noi  
trebuie să-l  întoarcem sănătos”. Ca un 
bun militar, dar  şi ca o mamă bună, o 
atenţie sporită acordă educaţiei tineri-
lor ostaşi, cu toate că i s-a întîmplat să 
cunoască şi soldaţi foarte bine pregă-
tiţi, deştepţi, „văzîndu-i aşa, îţi doreşti 
să faci şi mai multe pentru ei”. 

Absolventa  Facultăţii de Psiholo-
gie din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova susţine că e foarte binevenită 
funcţia de sociolog-psiholog în unita-
te, căci este necesară şi utilă. 

despre colegi, 
ca despre familie
A văzut şi trăit solidaritate femi-

nină, colegialitate adevărată. Vorbeşte 
despre colegi cu sinceră prietenie, mîn-
drie şi devotament. ,,Colectiv ca cel de 
la Regimentul de Rachete trebuie să 
cauţi. Oameni speciali, care se dedi-
că serviciului, care ştiu să preţuiască 

valorile vieţii, cărora le pasă atît de 
militarii pe contract, cît şi de soldaţi”. 
,,Îmi doresc ca şi copiii mei să devină 
aşa oameni cum sînt cei din colectivul 
de la Regimentul Rachete, oameni cu 
sufletul mare”, menţionează mama a 
doi copii.

Îşi îndeplineşte nobila misiune de 
soţie timp de 22 de ani, perioadă în care 
,,nu m-am despărţit de soţ o zi, doar în 
caz de serviciu şi atunci căutăm me-
tode măcar pentru a ne auzi”, remarcă 
cu aer cochet Parascovia. Mult respect 
şi înţelegere, dragoste şi bunăvoinţă 
domneşte în această familie împlinită, 
astea toate uşor se citesc de pe chipul 
şi lumina ochilor protagonistei de azi. 
Se consideră o femeie fericită, pentru 
că are o familie sănătoasă, îi place ser-
viciul căruia i se dedică, are cetatea în 
care se poate refugia şi e înconjurată 
de colegi şi prieteni adevăraţi. Origi-
nară din raionul Cahul, regretă că nu 
se vede prea des cu surorile, deoarece 
linia vieţii a croit distanţe, ce-i drept 
nu şi în inima lor. 

,,nimănui, niciodată 
să nu fac rău”
Cea care s-a născut într-o familie 

de 7 copiii, se conduce de zicala ,,Ni-
mănui, niciodată să nu fac rău”, dacă 
faci rău, vei primi rău. Drept povaţă 
doamna militar, cu un stagiu de 15 ani 
în Armata Naţională, îndeamnă feme-
ile să nu uite că sînt doamne, dar nici-
odată să nu se ascundă după cuvîntul 
doamnă. ,,Dacă ţi-ai ales o profesie atît 
de grea ca milităria,  nu contează gra-
dul militar, ci doar sacrificiul!” 

 Nu ştiu ce spun ceilalţi, dar cele 
cîteva minute petrecute împreună mi-
au creat impresia că alături de această 
femeie-militar nu-ţi este frică să mergi 
la capătul lumii. Merită a fi respectată 
pentru multele calităţi pe care am reu-
şit să  le cunosc, dar mai ales  pentru 
sinceritate, pentru a vorbi deschis des-
pre probleme şi reuşite. Cu doamna lo-
cotenent major Parascovia Oprea poţi 
să cucereşti chiar şi necunoscutul, căci 
ea are atîta putere, cumsecădenie, op-
timism şi mult, foarte mult patriotism, 
încît poate cuprinde tot ,,locuşorul 
acesta sfînt, Patria ”. 

Locotenent Mihaela MÎRZA

Militarul la datorie

optimiSmul şi patriotiSmul doamnei paraScovia

numele parascovia vine de la grecescul „paraskeue” care de-
semna ziua dinaintea sabatului, în care se făceau pregăti-

rile pentru sărbătoare, aşa încît sensul propriu al numelui este 
de „pregătire”. poate de aceea şi locotenent major parascovia 
oprea, şefa serviciului alimentar, regimentul rachete antiaerie-
ne, este mereu în pregătiri, mereu gata pentru acţiune.

- De aproape un an sînteţi 
comandantul Brigăzii de Infan-
terie Motorizată ,,Dacia”. Cum 
e să fii conducătorul acestei 
unităţii militare?
- Este o responsabilitate enormă. 

Porţi răspundere pentru toţi subalter-
nii, atît de obligaţiunile acestora, cît şi 
de sănătatea lor,  dar şi  de îndeplinirea 
tuturor obligaţiunilor  ce se referă la 
executarea serviciului militar în Ar-
mata Naţională.

- Domnule colonel, care sînt 
direcţiile prioritare de activitate 
ale unităţii?
- Încorporarea tinerilor recruţi, pre-

gătirea iniţială care decurge 6 săptă-
mîni şi depunerea jurămîntului militar. 
Pe lîngă aceste priorităţi, mai avem ba-
talionul de infanterie care se ocupă  cu 
pregătirea de luptă şi asigurarea vieţii 
cotidiene în cadrul brigăzii, care este 
destul de mare şi deţine un rol impor-
tant în sectorul de sud al ţării.

- Vorbiţi-ne despre problemele 

şi greutăţile atît ale unităţii mili-
tare, cît şi ale efectivului din sub-
ordine.
- Sînt aceleaşi ca şi la toate unităţi-

le militare: asigurarea socială a tineri-
lor ofiţeri şi unele probleme ce se refe-
ră la  asigurarea financiară. În rest totul 
depinde de efectiv, de dorinţă, iar cei 
care au dorinţă găsesc şi posibilităţi.

- La capitolul reuşite, cu ce se 
poate mîndri  Brigada de Infante-
rie Motorizată din Cahul?
- Pot menţiona cu fermitate că nu a 

fost săvîrşită nicio infracţiune, sînt foar-
te puţine încălcări grave ale disciplinei 
militare, pentru că permanent este sub 
control şi efectivul în termen, şi cel 
pe contract. Începînd de la conducere 
şi finisînd cu comandantul de pluton, 

toţi se implică pe deplin în  educaţie 
şi menţinerea disciplinei. Pe parcursul 
acestui an avem pregătite trei promo-
ţii de  cursuri iniţiale, au fost pregătiţi 
corect astfel, încît vin “boboci” de la 
civilie, dar pleacă militari. 

- Dumneavoastră sînteţi cel 
care întîlniţi tinerii ostaşi, ce im-
presii aveţi despre cei care trec 
cursul de pregătire iniţială? 
- Practic, aceştia nu prea au în-

chipuire unde vin şi ce-i aşteaptă în 
viitor. Au ochii mari din neştire.  Vin 
tineri care s-au rupt de la casă, mamă, 
iar noi îi ajutăm să treacă anumite ba-
riere psihologice. Iniţial se comportă 
ca la şcoală şi pe noi ne văd drept  pro-
fesori, iar cînd se ciocnesc cu regula-
mentele militare, cu cerinţele noastre, 

cu programul zilei, cu activităţile care 
se execută în unitatea militară, înţeleg 
că este o altă structură, şi de la ei sînt 
solicitate  nişte obligaţiuni care le for-
mează caracterul. 

- Care sînt priorităţile dum-
neavoastră în calitate de coman-
dant? Ce obiective v-aţi propus 
pentru unitate?
- În primul rînd, atenţia faţă de ni-

velul pregătirii de luptă corespunzător 
pentru o mare unitate militară a Arma-
tei Naţionale, neadmiterea încălcărilor 
grave ale disciplinei militare şi a ca-
zurilor de  infracţiune şi nu în ultimul 
rînd un colectiv unit şi performant.

Locotenent Mihaela MÎRZA

,,Toţi se implică în educaţie și menţinerea disciplinei”
Interviu solicitat colonelului Oleg Guzun,  
comandantul Brigăzii de Infanterie Motorizată ,,Dacia”
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Colonelul David Markowski,  co-di-
rectorul exerciţiului „Rapid Trident 

2012” a menţionat, în debutul aplicaţii-
lor, prestaţia bună a militarilor moldo-
veni de-a lungul anilor în cadrul acestui 
exerciţiu care are ca scop îmbunătăţirea 
interoperabilităţii trupelor multinaţionale 
din ţările Parteneriatului pentru Pace în 
operaţiuni de menţinere a păcii. “Cunoş-
tinţele pe care le aveţi în domeniul ope-
raţiunilor de menţinere a păcii sînt foarte 
preţioase şi sînt încîntat să vă avem ală-
turi al cincilea an consecutiv”.  

Într-un interviu acordat presei Arma-
tei Naţionale a Republicii Moldova cu 
ocazia celei de-a cincea participări a mi-
litarilor moldoveni în cadrul aplicaţiilor 
„Rapid Trident” ,  general –maiorul Vea-
ceslav Nazarkin, primul locţiitor al co-
mandantului Forţelor Terestre ale arma-
tei Ucrainei, a vorbit despre colaborarea 
foarte bună  dintre cele două armate. „O 
colaborare consistentă care îşi are înce-
putul în anul 1994. De atunci, Republica 
Moldova este prezentă la aplicaţiile orga-
nizate de armata noastră şi demonstrează 
bune abilităţi profesionale. Sperăm, pe 
viitor să intrăm într-o nouă eră de colabo-
rare”, a zis Nazarkin.

Undeva departe de locul unde se află 
în plină derulare un conflict adevărat, cu 
distrugeri şi jafuri, militari din 16 state 
se antrenează pentru a menţine pacea şi 
stabilitatea în lume. Printre ei se află şi 
două plutoane din cadrul Batalionului 
22 de menţinere a Păcii şi un pluton de 
cercetaşi din Batalionul cu Destinaţie 
Specială. Desfăşurînd un scenariu simi-
lar teatrelor de operaţii, 90 de militari 
moldoveni demonstrează cele mai bune 
calităţi la antrenamentele la punctele de 
comandă şi control, escortarea convoiu-
lui, realizarea cordonului şi operaţiuni 

de cercetare–patrulare şi iau note mari. 
Liniştea poligonului este spartă la fiecare 
jumătate de oră de trageri din automa-
tul „Kalaşnikov”, din armamentul de pe 
transportatoarele blindate şi alte arme 
dotate cu sistemul „Miles”. Măiestria 
moldovenilor în executarea tragerilor de 
luptă a fost apreciată de căpitanul Micha-
el Kuman, observator  al armatei SUA. 
„Plutonul de pacificatori moldoveni a 
fost divizat în trei echipe care au executat 
simultan trageri de luptă reale pe distanţa 
de 300 m. La fiecare 10 m, militarii mol-
doveni trebuiau să doboare ţintele statice 
şi mobile din poziţiile culcat şi în picioa-
re.  Plutonul moldovenesc a fost apreciat 
foarte bine, spulberînd majoritatea ţinte-
lor. În special, moldovenii s-au manifes-
tat perfect la doborîrea ţintelor mobile. 
Am lucrat cu militari din armatele mul-
tor state în Germania. Pentru prima dată 
lucrez cu militarii moldoveni, dar deja 

pot să afirm că sînt buni cunoscători ai 
meseriei. 

Militarii moldoveni formează o com-
panie alături de colegii din Polonia şi Ro-
mânia. Antrenamentul are loc prin metoda 
de rotaţie. I-am urmărit preţ de cîteva mi-
nute pe pacificatorii moldoveni cum in-
trau în rol la percheziţionarea clădirii, re-
acţionînd la fiecare mişcare a inamicilor. 
”Misiunile pe care le primim nu sînt deloc 
uşoare, mai ales cînd acţionezi într-o echi-
pă multinaţională.  Noi avem încredere 
în forţele proprii”, zice sergentul major 
Alexandru Mitroşin. Iar sergentul Ana 
Driga zice că datorită participări în cadrul 
aplicaţiilor de acest tip se poate menţine 
nivelul de pregătire dobîndit în ţară. 

Deplasarea de la o zonă la alta este 
anevoioasă, pe un drum acoperit cu ve-
getaţie şi înţesat cu numeroase podeţe ce 
pot ascunde dispozitive explozive im-
provizate. Iar zona forestieră este un loc 
ideal de mascare a insurgenţilor înarmaţi 
dornici să atace. Fiecare intersecţie tre-
buie cercetată, iar fiecare obiect suspect 
trebuie analizat ... dacă îl descoperi! Cer-
cetaşii moldoveni au avut parte de o zi cu 
ghinion, unul dintre vehiculele lor trecînd 
peste un astfel de obiect exploziv insta-
lat la o margine de drum.  Incidentul s-a 
soldat fără victime, dar emoţiile au fost 
pe adevăratelea. În fiecare zi, misiunile 
pe care le primesc cercetaşii noştri sînt 
diferite, iar destinele acestor oameni sînt 
conduse de locotenentul major Constan-
tin Cîşleanu, care zice convins că pluto-
nul său este pregătit pentru orice situaţie 
inopinată. „Incidentele sînt cunoscute 
doar de organizatorii exerciţiului. De la 
noi se cere doar prudenţă şi implicare 
maximă în rol”, zice locotenentul major 
Cîşleanu. Incidente au fost de tot felul, 
iar cercetaşii au reuşit să-şi ia rolul în se-
rios. În una dintre fazele la care am fost 
martoră, rolul central i-a revenit locote-
nentului major Ruslan Varivanov, care, 
impus de situaţie, îndemnat de curaj şi 
convingerea că o viaţă de militar poate 
salva mii de vieţi de civili, a dezamorsat 
un obiect exploziv improvizat aruncat 
de către insurgenţi dincolo de baricada 
improvizată construită  la o intersecţie 
de drumuri de militarii moldoveni. „În 
cazul în care echipa genistică nu ajunge 
la timp, iar situaţia o cere, trebuie să în-
cercăm să dezamorsăm cu forţele proprii 
dispozitivul exploziv. Fiecare militar tre-
buie să cunoască reguli simple ce ţin de 
arma geniu”, afirmă locotenentul major 
Varivanov, care adaugă că într-o situaţie 

reală ar fi reacţionat la fel. Poate de ace-
ea, locotenentul major Evghenii Manda-
jî, comandant pluton cercetare  din ca-
drul Batalionului 54 Cercetare al armatei 
ucrainene, afirmă că ar merge alături 
de cercetaşii noştri într-un teatru real 
de operaţii. „Pe parcursul aplicaţiilor, 
facem echipă bună cu cercetaşii moldo-
veni. Pentru că sîntem din state vecine, 
avem aceleaşi metode tactice de acţiune, 
armament şi tehnică asemănătoare”, zice 
locotenentul major Mandajî, originar din 
Tiraspol. 

Pe de altă parte, în punctul de coman-
dă al brigăzii multinaţionale este forfotă. 
Adunaţi în jurul unei hărţi, cîţiva ofiţeri 
de diferite naţionalităţi, trec datele refe-
ritoare la exerciţiul care se desfăşoară, 
definitivînd ultimele detalii. Un rol de-
osebit i-a revenit maiorului Mircea Bu-
jor, numit la funcţia comandant al unui 
batalion multinaţional. Potrivit dumnea-
lui, reuşita misiunii va depinde în egală 
măsură de reacţia de decidere a statalui 
major şi de manevrarea corectă a trupe-
lor din teren. „În cadrul acestui exerciţiu 
avem posibilitatea să ne antrenăm trupele 
potrivit unui scenariu foarte asemănător 
unui teatru real dintr-o zonă de conflict”, 
zice maiorul Bujor. 

Comandantul contingentului Armatei 
Naţionale, maiorul Vadim Moraru, zice că 
exerciţiul „Rapid Trident” este important 
pentru experienţa de conlucrare într-un 
contingent multinaţional, pe care ne-o ofe-
ră.  Potrivit dumnealui, în primele ediţii ale 
exerciţiului, Armata Naţională a participat 
doar cu ofiţeri de stat major, iar în prezent, 
nucleul contingentului îl constituie Bata-
lionul 22 de Menţinere a Păcii. „Datorită 
participării de mai mulţi ani, avem militari 
care, acumulînd experienţă de lucru, au 
avansat de la funcţia de comandant de plu-
ton la cea de ofiţer de stat major în cadrul 
unei brigăzi multinaţionale.  Unul dintre 
aceşti ofiţeri este locotenentul major Vasi-
le Danilovici. În cazul deciziei politice de 
participare într-o misiune de menţinere a 
păcii cu mandat ONU, Armata Naţională  
este pregătită să-şi îndeplinească misiuni-
le. Aceasta datorită participării în cadrul 
exerciţiilor tip „Rapid Trident”, „ROTO 
5”, „Lancer –Longbow” etc. Deoarece 
aici ne antrenăm abilităţile de executare a 
misiunilor la punctul de control şi trecere, 
convoi, escortare, căutare-salvare, pe care 
le putem practica cu uşurinţă în cadrul 
unui contingent multinaţional”, adaugă 
maiorul Moraru. 

Locotenent major Inga MIHAILOvA

cinci ani de performanţe  
la “rapid trident”

Anul acesta, Republica Moldova participă pentru a 
cincea oară cu militari la exerciţiul de menţinere 
a păcii „Rapid Trident”, demonstrînd şi de aceas-

tă dată că militarii Armatei Naţionale au o pregătire 
foarte bună în domeniul operaţiunilor de menţinere 

a păcii. În acelaşi timp, este apreciat profesionalismul 
celor 8 ofiţeri moldoveni care activează în cadrul statului 

major al unei  brigăzi multinaţionale la diferită funcţii. 
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A ales să îndeplinească serviciul 
militar prin contract în această unitate 
din respectul pentru baştină. Este origi-
nar din oraşul Cahul şi este din cei care 
respectă tradiţiile. Susţine că doar într-o 
unitate militară de acest gen şi anume în 
trupe  poţi acumula practica de care are 
nevoie un militar adevărat. 

Datorită prestaţiei sale, s-a reţinut la 
funcţia de comandant pluton Transmisi-
uni numai şase luni, fiind avansat în func-
ţia de şef Centru Comunicaţii şi Informa-
tică. De cînd a păşit pe poarta unităţii 
militare îşi onorează cu stricteţe obligaţi-
unile militare. Nu a încălcat disciplina şi 
este activ în viaţa de toate zilele.

În timpul serviciului este responsa-
bil de menţinerea stării legăturii atît în 
interiorul unităţi, cît şi cu eşalonul su-
perior. La fel de importantă este menţi-
nerea şi întreţinerea în ordine a tehnicii 
de semnalizare (înştiinţare) şi nemijlocit 
executarea misiunilor impuse de eşalo-
nul superior şi de comandanţi.

Locotenent-colonelul Vitalie Cara-
man, şef Stat Major, susţine că l-a re-
marcat pe tînărul ofiţer de la începuturi, 
despre care afirmă că posedă capacităţi 
organizatorice şi de comandă deosebite. 
“În activitatea pe care o îndeplineşte dă 
dovadă de străduinţă în exercitarea obli-
gaţiunilor de serviciu şi atribuţiilor func-

ţionale. Este un ofiţer competent, discipli-
nat şi exigent în acelaşi timp în vederea 
misiunilor pe care le primeşte. Să dea 
Domnul ca unitatea noastră să aibă cît 
mai mulţi ofiţeri capabili ca locotenent 
Gheţiu”, a mai adăugat dumnealui. 

Mihail Gheţiu, la momentul absol-
virii liceului, după o „autoevaluare a 
propriei personalităţi“, a ales să conti-
nue cariera militară, fiind convins că va 
reuşi în această profesie, care consideră 
că este printre puţinele care iţi pot ga-
ranta un drum sigur în viaţă. „Îmi place 
ceea ce am ales, pentru că tatăl meu a 
fost militar, plutonier adjutant, mama – 
sergent, şi fratele actualmente e student 
la Academia Militară din Chişinău, iar 
această prezenţă a uniformei militare în 
familie m-a influenţat în mod direct. Ei 
mi-au prezentat adevărata faţă a armatei, 
iar eu am decis să vin aici fără nici cea 
mai mică formă de constrîngere, doar 
din pasiune“, declară ofiţerul.

Pînă la armată obişnuia să se implice 
în diverse activităţi interactive. Mai mult 
ca atît, a făcut şi un curs de electronică. 
A participat doi ani consecutiv la com-
petiţii de profil, unde de fiecare dată a 
obţinut locul întîi. Pasiunea pentru elec-
tronică se trage tot de la tatăl său, trans-
misionist de specialitate. Toate acestea 

le-a realizat în timpul liceului. Era deja 
independent financiar faţă de părinţii lui, 
deoarece aceasta reprezenta şi un mijloc 
de întreţinere. Repara obiectele persona-
le şi ale prietenilor, ale vecinilor. De cele 
mai multe ori o făcea gratis, pentru că 
pînă la urmă era totuşi un hobby.

În viaţa de toate zilele îl fascinea-
ză istoria şi foarte mult filosofia şi psi-
hologia. În anul 2006, povesteşte că a 
participat într-o expediţie arheologică 
la nordul Republicii Moldova. Acolo a 
descoperit locurile pitoreşti cu care se 
mîndreşte ţara noastră.

Mi-a spus pe final de discuţie că îi 
place mult motto-ul ministrului Apără-
rii: „Cine vrea să muncească caută solu-
ţii, cine nu - invocă motive”.

Viitorilor ofiţeri şi subofiţeri le do-
reşte răbdare şi încredere în sine, pentru 
că armata are nevoie de oameni destoi-
nici care pot aborda viitorul.

Locotenent 
Natalia ANDRONACHI

militarul prin tradiţie şi deStin
Unul din cei care contribuie la propagarea imaginii brigăzii 

“dacia” din garnizoana cahul, este locotenentul mihail Ghe-
ţiu, absolvent al academiei militare “alexandru cel bun”, promo-
ţia 2011. la 2 iulie, curent, s-a împlinit exact un an de la finaliza-
rea studiilor în cadrul acestei instituţii.

- Cum definiţi misiunea direcţiei 
pe care o conduceţi printr-o singură 
frază?
- De asigurat în orice condiţii trece-

rea fluxului informaţiei necesare pentru 
conducerea cu trupe. 

- Care este realitatea  sistemului 
de comunicaţii și informatică al Ar-
matei naţionale?
- Sistemul nostru de comunicaţii şi 

informatică, ca în orice armată, reprezin-
tă mijlocul principal al comenzii şi con-
trolului.

Componentele principale ale siste-
mului sînt echipamentele tehnice, per-
sonalul şi procedurile de lucru. Printr-o 
simplă caracterizare putem constata că 
deţinem  aparataj necesar aproximativ 
la 60-70% de fabricaţie sovietică care nu 
este adecvat condiţiilor contemporane. 
Echipamente noi, digitale, primim numai 
prin granturi şi programe de asistenţă in-
ternaţională. Ţin să menţionez că avem 
specialişti de profil capabili şi dovedesc 
acest lucru în fiecare zi. Am trecut la stan-
dardele occidentale, fără a uita procedee-
le vechi care au fost şi încă sînt utile.

Ne concentrăm eforturile spre asi-
gurarea legăturilor centrului cu unităţile 
militare, cu Forţele de Menţinere a Păcii, 
cu sistemul de supraveghere a spaţiului 
aerian.

- Ce probleme vă creează dificul-
tăţi în activitatea zilnică?
- Dificultăţile am putea să le divizăm 

în  financiare şi organizatorice. Ne con-
fruntăm cu situaţia în care  programul de 
modernizare tehnică practic este stopat, 
majoritatea absolută a banilor îi cheltu-
im pentru menţinerea sistemului actu-
al. Progresele ultimilor cinci ani au fost 
posibile numai graţie economisirii prin 
trecerea la tehnologiile avansate şi prin 
căutarea modului optim de organizare a 
legăturilor. 

Tarifele pentru serviciile de teleco-
municaţii sînt destul de înalte, cu toate că 
sîntem organizaţie non-profit şi asigurăm 
securitatea statului.

 Situaţia este dificilă şi cu salariile. 
Ne confruntăm cu fluctuaţia cadrelor. 
Specialiştii noştri sînt căutaţi pe piaţa 
telecomunicaţiilor şi în companiile civile 
de telecomunicaţie şi sînt remuneraţi cu 
salarii pe care nu le putem oferi noi. 

În ceea ce ţine de problemele organi-
zatorice, acestea au tangenţă cu procesul 
de transformare a organismului militar 
şi cu trecerea la standardele noi de lucru. 
Aici putem specifica că unele structuri au 

pierdut atribuţiile vechi, iar unele proble-
me încă aşteaptă apariţia structurilor noi.

Şi încă o idee  importantă: putem 
primi banii necesari modernizării şi vom 
rezolva deficienţele organizatorice, însă 
rămîne problema schimbului mentalită-
ţii. Omul secolului XXI trebuie să aibă 
pregătirea adecvată în utilizarea aparata-
jului de comunicaţii şi informatic. 

- Ce proiecte urmează a fi imple-
mentate pentru prosperarea acestui 
gen de armă?
- Misiunea primordială constă în  

restructurarea unităţilor principale: a 
Centrului de comunicaţii şi informaţie al 
Marelui Stat Major şi a  Batalionului de 
Transmisiuni. Scopul reformei structu-
rale este  transferarea potenţialului uman 
din unitatea destinată acţiunii numai la 
apariţia situaţiei de urgenţă, adică a Ba-
talionului de Transmisiuni în unitatea 
care activează 24/24, adică a Centrului 
de comunicaţii şi informatică. Vor apărea 
noi subunităţi desemnate securităţii in-
formaţionale şi vom lărgi latura  reţelelor 
de calculatoare cu utilizarea mai precisă 
a atribuţiilor  sistemelor  noastre de in-
formaţie. 

- La nivel naţional și internaţi-
onal se vorbește mult despre securi-
zarea informaţiei. Ce se întreprinde 
în cadrul Armatei naţionale în acest 
sens?

- În lumea contemporană se simte tot  
mai mult dependenţa de informaţii şi de 
sisteme informaţionale. Dar şi ameninţă-
rile faţă de informaţii sînt foarte răspîn-
dite. Ca rezultat trebuie să ne protejăm 
informaţia.

Direcţia pe care o conduc asigură se-
curitatea informaţională, o componentă 
din protecţia informaţiei care reprezintă 

protecţia tehnică în sistemele 
de comunicaţii şi reţelele de calcula-

toare.
Activităţile principale în acest dome-

niu se referă la studierea ameninţărilor 
şi metodelor de neutralizare, depistarea 
vulnerabilităţilor şi stoparea lor, imple-
mentarea procedeelor tehnice de secu-
ritate, reglementarea regulilor pentru 
utilizatorii sistemului, informarea utiliza-
torilor privind ameninţările şi posibilită-
ţile de contracarare.  

- Care este nivelul de interope-
rabilitate al transmisioniștilor noș-
tri cu semenii lor de peste hotare în 
cazul exerciţiilor  militare multina-
ţionale?
- Potenţialul nostru de interacţiune 

la nivelul interuman este apreciat mereu 
de colegii din agenţiile de telecomunicaţii 
autohtone cu care conlucrăm zi de zi. La 
fel, specialiştii noştri sînt lăudaţi de cole-
gii din alte armate la exerciţiul anual spe-
cializat „Combined Endeavor”, specificînd 
cunoştinţele teoretice, deprinderile prac-
tice, iniţiativa în rezolvarea problemelor 
de complexitate majoră, inclusiv nivelul 

de cunoaştere a limbii engleze. Mai neplă-
cută este situaţia la capitolul interoperabi-
litate la nivelul tehnic avînd în vedere că 
echipamentele nu sînt moderne. 

- Cunoaștem că aţi dat start 
unui program de instruire a efec-
tivului din unităţile militare și din 
Ministerul Apărării, care este scopul 
acestuia și cum se realizează?

- Startul a fost dat puţin 
timp în urmă, cînd am depistat ineficien-
ţa programei vechi de pregătire. Am ana-
lizat situaţia prin prisma schimbărilor în 
înzestrarea tehnică, standardele în vigoa-
re, posibilităţile de instruire. În rezultat a 
apărut programul  de instruire la care vă 
referiţi. 

Scopul programului este  instruirea 
militarilor prin contract pentru obţinerea 
cunoştinţelor necesare pentru utilizarea 
sistemelor de comunicaţii şi informatice. 
Din cauza lipsei materialului didactic, 
am decis să organizăm instruirea în mod 
deliberat, adică desfăşurăm prezentări în 
colectivele militare. 

- Vorbiţi-ne despre atribuţiile di-
recţiei în guvernarea electronică.

- Guvernarea electronică reprezintă 
eficientizarea guvernării prin utilizarea 
tehnicii de calcul. Iniţial toţi au fost de 
părerea, dacă este electronică, înseamnă 
că e doar de domeniul nostru, dar se are 
în vedere mai întîi de ,,guvernare”. Trebu-
ia de  elaborat un program de acţiuni pe 
care le vrem eficiente. Doar după aceasta 
ne putem referi la implementarea tehnicii 
de calcul. Vorbim despre  implementarea 
programelor sau sistemelor de circulaţie 
a documentelor în formă electronică, 
inclusiv  cu semnătura digitală, avem ne-
voie de biblioteci virtuale, de documente 
secrete, de securizarea legăturilor între 
părţile organismului interguvernamen-
tal. Mai există încă o latură de  pregătire 
a personalului militar şi civil la utilizarea 
programelor instruire şi tehnicii. 

Conlucrăm  cu Direcţia politică de 
apărare şi planificarea apărării, şi la nivel 
naţional cu Centrul de guvernare electro-
nică de pe lîngă Cancelaria de Stat.    

- Şi o întrebare pe care nu am 
dreptul să nu o adresez. Care este 
situaţia la nivelul asigurării cu teh-
nică de calcul?
- Acum 4 ani la nivelul central pro-

centul de asigurare cu tehnică de calcul 
era de aproximativ 47%, la moment avem 
aproape 70% la nivelul central, în unităţi 
aproximativ 50%. Căile de asigurare cu 
tehnică de calcul sînt puţine. Este vorba 
de  granturi, donaţii şi programe inter-
naţionale de asistenţă. Spre exemplu, cele 
mai dese donaţii le avem din partea SUA 
şi a Republicii Populare Chineze, chiar de 
curînd Centrul Moldo-Chinez a donat un 
lot de tehnică de calcul pentru asigurarea 
procesului de instruire în Academia Mili-
tară ,,Alexandru cel Bun”. Ne bucurăm de 
Programul “Articole de apărare aflate în 
exces” (Excess Defense Articles program - 
EDA), prin intermediul căruia comandăm 
şi primim piesele tehnicii de calcul. Unită-
ţile militare care au  bani în gestiune pot 
achiziţiona de sine stătător, însă  în canti-
tăţi foarte mici, deoarece bugetul auster al 
armatei nu ne oferă posibilitatea procură-
rii unor loturi de tehnică de calcul. 

- Vă mulţumesc!
 Locotenent Mihaela MîrzA

prezent şi viitor  
În comunicaţiile armatei

Interviu solicitat colonelului Igor ZaValskI,  
şeful Direcţiei comunicaţii şi sisteme informaţionale
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Se pretinde că acest monument a fost 
ridicat în amintirea eroilor căzuţi în timpul 
operaţiunii Iaşi-Chişinău, însă nimic nu se 
menţionează despre adevărata ofensivă şi 
despre adevăratele episoade care au avut loc 
în primăvara-vara 1944, atunci cînd „Nistru 
curgea roşu la vale”. Perioada martie-august 
1944 din Basarabia a fost trecută sub tăcere, 
şi în literatura ce descrie evenimentele de 
atunci sînt ,,omise” unele adevăruri. Poa-
te din neştiinţă în unele cazuri şi din prea 
multe cunoştinţe amare în alte situaţii. 

Puţini sînt istoricii care dezvelesc eve-
nimentele de atunci. Ne-am propus să dis-
cutăm cu istoricul Sergiu Cataraga, lector 
superior, Facultatea de istorie, Universitatea 
,,Ion Creangă”. Domnul profesor ne-a rela-
tat despre ,,o jumătate de an de război din 
sudul frontului de sud-est” care a  fost  ca-
muflată  sub sintagma „liniştea relativă” de 
pe frontul din Moldova.

Din cauza faptului că accesul cercetă-
torilor la arhivele Ministerului Apărării al 
Federaţiei Ruse a fost  interzis, istoricii pot 
analiza acele evenimente doar în baza me-

moriilor participanţilor la luptele din Mol-
dova din anul 1944. 

Autorul articolului ,,Luptele din Mol-
dova din anul 1944: între mit şi realitate” 
menţionează  că la sfîrşitul lunii  aprilie 
1944 este dezlănţuită ofensiva pe 2 capuri de 
pod: Şerpeni şi Varniţa.  Cele mai dureroase 
pierderi se înregistrează în urma ofensivei 
de la Şerpeni. Aici primele ajung trupele din 
cadrul armatei 5 sovietice, care mai apoi din 
cauza pierderilor din 12 aprilie sînt com-
pletate de armata 57 de gardă. Din cauza 
situaţiei critice existente, comandamentul 
sovietic decide să retragă armata 62/8 so-
vietică de la Palanca. Aceştia intră în luptă 
în noaptea de 10 spre 11 mai 1944 înlocuind 
armata 57, cu ordinul de a începe imediat 
ofensiva. În aceeaşi seară, germanii încep o 
contraofensivă tot la Şerpeni pentru a anihi-
la orice încercare a sovieticilor de a înainta 
spre Chişinău. În timpul cînd unii se retră-
geau din armata 57, iar alţii luau poziţiile lor 
în tranşee pentru a continua ofensiva apare 
această contraofensivă germană care se fini-
sează cu fiasco pentru ambele mari unităţi, 

astfel încît trupele sovietice sînt nevoite să 
părăsească întreaga tehnică de luptă.

,, Este interesant faptul că în acea peri-
oadă din partea armatei germane erau dis-
locate pe front unităţile de elită ce au fost 
contrapuse armatei sovietice, care era isto-
vită după luptele din ianuarie-februarie a 
aceluiaşi an, apoi datorită distanţei mari pe 
care o parcursese timp de o lună, şi în Mol-

dova au fost făcute primele mobilizări, care 
nu sînt stipulate în istoriografia sovietică. 
Sînt trimise direct în luptă persoane după  
2-3 zile de antrenament. Martorii din ace-
le vremuri menţionează că nici uniformă 
militară nu li se dădea, abia după o lună de 
luptă, dacă rămîneau în viaţă, erau asiguraţi 
cu echipament”, adaugă istoricul Cataraga.

În urma acestor lupte de măcelărire 
a forţelor sovietice, germanii   planifică  o 
altă ofensiva pentru 20 iunie,  însă aceasta 
eşuează, deoarece în nordul Franţei sînt de-
barcate trupele aliate şi Hitler este nevoit să 
retragă armata în acea zonă.

Pierderile grele suferite de sovietici au 
influenţat factorii de decizie de la Moscova 
să emită un ordin în ziua de 3 iulie, care 
prevedea să fie mobilizată armata 5 de şoc 
care să nu mai încerce nici o ofensivă, ci  să 
treacă în  defensivă.

În timpul cuceririi şi menţinerii poziţii-
lor pe acest cap de pod, în primăvara anului 
1944 au luptat   ostaşii armatelor a 5-a şi a 
62/8 de gardă, ai armatei 57-a şi ai armatei 
a 5-a de şoc.

 „Operaţiunea Iaşi-Chişinău, de fapt, a 
fost  o repetare a ofensivei din aprilie-mai, 
care este ascunsă. Ofensiva de la Şerpeni  
s-a încheiat atunci cu un fiasco pentru so-
vietici, pentru că  partea germano-română 
a organizat sovieticilor un al doilea Stalin-
grad, o capcană bine gîndită care ar fi putut 
schimba soarta războiului” subliniază dom-
nul Sergiu Cataraga.

,,Mitul “liniştii relative” de pe frontul 
din Moldova ascunde, de fapt, o ofensivă 
nereuşită din lunile aprilie-iunie 1944, care 
s-a finalizat tragic pentru trupele sovietice 

în Moldova. Acest adevăr a fost omis, anul 
1944 fiind considerat anul “celor 5 lovituri 
ale lui Stalin”. Fiind o operaţiune nereuşită, 
nu convenea şi nu convine nici acum mul-
tora. A fost ascunsă de istoriografie, pentru 
a nu afecta imaginea şi manifestaţiile anuale 
de comemorare a ofensivei Iaşi-Chişinău”, 
scrie în articolul său publicat în revista ,,Co-
horta” istoricul Sergiu Cataraga.

Cert este faptul că Capul de pod Şer-
peni a fost arena unor lupte pline de drama-
tism. În mormîntul frăţesc, din aşa-numita 
“Grădina boierească”, se presupune că au 
fost înmormîntaţi peste  20.000 oameni.

 Indiferent de multele poziţii şi desci-
frări, contează memoria, doar că trebuie 
să fie una adevărată, una pentru care mulţi 
s-au sacrificat cu inimă şi conştiinţă. E im-
portant ca cei care fac plecăciune la mor-
mîntul soldatului necunoscut, sau privesc 
flacăra focului veşnic să încerce măcar pen-
tru o clipă să simtă focul din inimile acelor 
luptători. Să o facă cu conştiinţa împăcată  
faţă de strămoşi,  să fie sinceri şi să nu  se 
lase minţiţi. 

S-au stins mii de oameni, şi nu de voie 
bună, sau poate că nu le era dragă viaţa, sau 
erau bolnavi şi nimeni nu-i mai aştepta aca-
să, dar aşa a fost să fie. A fost război, şi cum 
spunea marele poet Grigore Vieru ,,Ecoul 
lui. Şi-acum mai este viu.”. Să preţuim ce 
avem şi să nu repetăm greşelile trecutului, 
iar dacă ne închinăm cu flori sau fără, cu 
lumînări sau fără, neapărat să avem conşti-
inţă de cetăţean, de om şi nu în ultimul rînd, 
de urmaş al străbunilor noştri.

Locotenent Mihaela MîrzA 

An de an militarii armatei Naţionale  depun flori la Complexul me-
morial „Capul de Pod Şerpeni” în semn de recunoştinţă faţă de 

cei ce au avut misiunea grea de a lupta cu arma în mînă, fiind mici 
pioni pe eşichierul marilor interese. acum 8 ani a avut loc deschide-
rea oficială a acestui complex, pe care îl putem numi drept  oază a 
memoriei. Este o dovadă a trecutului cu valoroase semnificaţii pentru 
viitor. Interesante sînt opiniile care circulă precum  fantome  în jurul 
acestei compoziţii arhitecturale, punînd semne de întrebare. 

Cronica durerii

(Continuare din nr. 2-7, 12, 13)
La 10 aprilie 1992, prin decretul pre-

zidenţial nr. 87, în scopul completării cu 
militari a Forţelor Armate ale Republicii 
Moldova, s-a decis că, în caz de necesita-
te şi dacă aceştia sînt de acord, ministrul 
Apărării poate chema din rezervă ofiţeri şi 
subofiţeri ce au atins limita de vîrstă pen-
tru aflarea în rîndurile Forţelor Armate, 
pentru îndeplinirea în continuare a servi-
ciului militar. 

Majoritatea ofiţerilor ce conduceau 
efectivul de ostaşi pe poziţiile de luptă erau 
rezervişti, o bună parte dintre ei şefi de ca-
tedre şi profesori de pregătire militară. Si-
tuaţia impunea organizarea lecţiilor practi-
ce cu studierea armamentului şi tacticii de 
luptă. La poligonul Bulboaca s-a organizat 
studierea armamentului, efectuarea trage-
rilor şi alte exerciţii pentru pregătirea de 
luptă. Această pregătire avea un rol impor-
tant pentru efectivul venit din rezervă. 

Militarii sovietici inventau diverse pre-
texte, organizau sabotaje pentru a împiedi-
ca, prin minciună şi dezinformare, proce-
sul de cedare a unităţilor militare. 

Ofiţerilor li s-au garantat funcţii mili-
tare, cu condiţia să depună jurămîntul de 
credinţă faţă de Republica Moldova, dar 
numai cîteva procente din numărul milita-
rilor activi au decis să rămînă în Moldova. 
Ofiţerii sovietici s-au retras în Rusia, co-
miţînd între timp acte de sabotaj, defectînd 
armamentul unităţilor. 

În baza decretului prezidenţial nr. 77 
din 23 martie 1992 şi a ordinului nr.10 al 
ministrului Apărării, în primele zile ale lu-
nii aprilie a început mobilizarea, pe bază de 
rezervă, a Divizionului antitanc al Brigăzii 
de artilerie. Primele subdiviziuni au ajuns 
în zona conflictului la 14 aprilie 1992, pri-
mind botezul focului pe Platoul de la Coci-
eri. La 15 mai 1992, bateria locotenentului 
major Gorceac a deschis pentru prima dată 

focul cu proiectile de luptă din poziţie de 
foc ascunsă.

În paralel, continuau atacurile sepa-
ratiştilor transnistreni.  La 21 mai 1992, în 
timpul unui atac intensiv asupra poziţiilor 
poliţiei din preajma satelor Roghi-Cocieri, 
a fost omorît un poliţist, altul fiind rănit.

La 21 mai, ora 17.30, în urma exploziei 
unei bombe, voluntarul şi locuitorul s. Co-
cieri, Alexandr Nicolaevici Tanasiev (năs-
cut în 1965) a fost rănit la braţul drept.

La 21 mai, ora 23.50, în s. Cocieri, în 
urma exploziei unei mine, a fost grav rănit 
poliţistul Mihail Haralampievici Socolov-
schi (născut în 1969). 

La 21 mai, ora 17.00, în satul Cocieri 
a fost rănit, în urma exploziei unei mine, 
motociclistul din satul Corjeva, O.D. Ni-
colaev (născut în 1966), internat la spitalul 
din or. Criuleni.

La 22 mai, din s. Dubăsarii-Vechi, 
raionul Criuleni a fost adus, grav rănit, la 
Spitalul de urgenţă din Chişinău, volunta-
rul Vladimir Ostapovici Budescu (originar 
din or. Orhei).

La 23 mai, ora 17.50, în urma focului 
deschis de separatişti, în s. Cocieri a fost 
distrus un magazin şi incendiată o casă. În 
s. Roghi a fost omorît un bărbat şi rănită 
o femeie.

La ora 17.20, aceeaşi zi, a fost supus 
unor tiruri intensive pensiunea din Holer-
cani. Obuzele au avariat căminul cu două 
etaje şi o casă de vacanţă.

Tot la 23 mai, la Spitalul  de urgenţă 
din Chişinău au fost aduşi, grav răniţi (la 
cap) Victor Vasilievici Cobîleanschi (năs-
cut în 1972) din s. Corjeva şi Panteleimon 
Bodarev (născut în 1955), locuitor al s. Va-
lea Perjii, raionul Ceadîr-Lunga.

În aceeaşi zi, în Secţia medicală a MAI 
a fost internat Vladimir  Colesnic, sergent 
de poliţie, colaborator al echipei de patru-
lare şi control, grav rănit în luptele de la 
Cocieri.

În timpul acţiunilor militare din 23 
mai, din regiunea satelor Cocieri şi Roghi, 
au mai fost rănite următoarele persoane: 
Ion Buimistru (născut în 1958), voluntar; 
Veaceslav Ursu (născut în 1951), voluntar; 
Leonid Chimenjun (născut în 1970), ser-
gent în Armata Naţională, contuzie; Sergiu 
Sandu (născut în 1973), voluntar; Ilie Popa 
(născut în 1971), voluntar; Vasile Aşcin 

(născut în 1971), rezervist; Eudochia Ţur-
can (născută în 1958), locuitoare a satului 
Roghi, rănită grav la călcîiul stîng.

Tot la 23 mai, la ora 10.00, pe podul 
plutitor din satul Molovata, în urma tiru-
lui separatiştilor, a fost rănit sergentul in-
ferior, felcerul penitenciarului nr. 3 V. M. 
Coadă; în satul Cocieri, a fost grav rănit la 
faţă sergentul inferior, carabinierul Ionel 
Andrei (născut în 1970), iar în urma ex-
ploziei unui obuz – contuzionat voluntarul 
Ivan Ghizion (născut în 1964), locuitor al 
satului Burlacu, raionul Cahul.

La 24 mai, la ora 7.00, în satul Molo-
vata, în urma focurilor de armă, a fost ră-
nită la cap locuitoarea or. Chişinău, Galina 
Istrati, studentă la Institutul Pedagogic din 
Chişinău.

Forţele separatiste, cooperînd cu Ar-
mata a 14-a rusă, au declanşat o operaţi-
une militară de amploare împotriva secţiei 
orăşeneşti de poliţie Tighina, în vederea 
lichidării acesteia. Deoarece persoanele ce 
atacau trupele de poliţie foloseau tehnica 
blindată, s-a permis implicarea unei uni-
tăţi şi a maşinilor de luptă de sub comanda 
colonelului Karasiov. 

Planul prevedea intrarea batalionului 
în oraşul Tighina şi atacul asupra duşma-
nului situat în zona podului de peste Nis-
tru, apoi ocuparea poziţiei de apărare pe 
capul de pod, inclusiv la 500 m spre vest. 

La ora 05.00, forţele ostile integrităţii 
Republicii Moldova au desfăşurat primul 
atac, utilizînd 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 fără 
experienţă de luptă s-a creat panică. Expe-
rienţa ofiţerilor ce se aflau pe poziţii a con-
dus la distrugerea tehnicii inamicului, dar 
nu şi la mobilizarea efectivului şi la menţi-
nerea lui pe cîmpul de luptă.

În jurul orei 10.00, duşmanul a început 
un nou atac cu tancuri. Pentru a se informa 
cu privire la situaţia echipajelor ce se aflau 
în cele două tancuri distruse, tancurile ru-
seşti se mişcau în cerc, înaintînd din două 
părţi. Atacurile s-au prelungit, forţele mol-
doveneşti fiind practic încercuite. Deoarece 
unităţile militare încartiruite în oraş se aflau 
sub conducerea armatei ruse, rămînerea pe 
poziţiile ocupate era inutilă şi putea provo-
ca pierderea a zeci de vieţi omeneşti. 

La 20 iunie, Ministerul Apărării a făcut 
un apel către locuitorii oraşului Tiraspol, 
ofiţeri şi subofiţeri, soldaţii Armatei a 14-a: 
„Forţele Armate ale Republicii Moldova 
n-au de gînd să atace oraşul în care locu-
iţi, nici nu vă ameninţă … noi aspirăm la 
existenţa unei Moldove democratice, inde-
pendente, unice şi indivizibile, în care să fie 
respectate drepturile omului, fără deosebi-
re de naţionalitate”. Pentru a informa com-
batanţii cu privire la situaţia reală, domnii 
Alexandru Gorgan, Constantin Manolache 
şi Nicolae Grosu au început să publice foa-
ia volantă „Oastea Moldovei”.

La 24 iunie, preşedintele Republicii 
Moldova a adresat popoarelor, parlamen-
telor şi guvernelor statelor lumii următo-
rul apel: “…în acest moment tragic pentru 
destinul statului nostru, ne adresăm po-
poarelor lumii să intervină prin toate mij-
loacele de care dispun pentru curmarea 
agresiunii dezlănţuite de Forţele Armate 
ale Federaţiei Ruse”. 

La 7 iulie a fost semnat acordul de la 
Liman. La 21 iulie, la Moscova, preşedinte-
le Republicii Moldova şi preşedintele Fede-
raţiei Ruse au semnat Convenţia cu privire 
la principiile reglementării paşnice a con-
flictului armat din zona nistreană. Un efect 
direct al convenţiei a fost şi demiterea din 
postul de ministru al Apărării, prin decre-
tul prezidenţial nr. 159 din 16 iunie 1992, a 
domnului Ion Costaş, fapt recunoscut des-
chis de către generalul Creangă în lucrarea 
sa de memorii “Hociu raskazati” (Vreau 
să vă povestesc). La 2 iulie 1992, conform 
hotărîrii Parlamentului nr. 1089-XII, în 
funcţia de ministru al Apărării a fost numit 
generalul Pavel Creangă.

31 iulie 1992 era data stabilită pentru 
introducerea Forţelor de Menţinere a Păcii. 
Protocolul adiţional al Comisiei unificate 
de control din 28 iunie 1992 menţiona 24 
posturi bipartite, 5 posturi comune, 2 pos-
turi ruse.

Pe aceste baze a început dezangajarea 
forţelor aflate în conflict. În context, la 28 
iulie 1992, în componenţa Batalionului de 
menţinere a păcii a intrat şi o companie de 
deminare. Au fost deminaţi în total 71,9 
km2 şi distruse 4.080 obiecte explozibile.

Colonel dr. Vitalie CIOBAnu
Foto: Tudor IOVu
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La mulţi ani colegei noastre Diana 
Moisa. La mulţi ani, la multă fe-

ricire, la multă iubire, la mult noroc şi la 
multe dorinţe împlinite.

cu profund respect,  
colectivul centrului mass-media 

militară

Sincere felicitări maiorului Raisa RA-
COVIŢĂ. Să fiţi fericită, iubită şi să 

aveţi parte numai de raze de soare în via-
ţă. La mulţi ani!

cu respect,  
locotenent major ecaterina Bodrug

La mulţi ani maiorului Andrei ALE-
XANDROV şi funcţionarei Hari-

tina MIŢELEA. Sincere şi calde felicitări, 
urări de bine şi noi realizări frumoase. 

cu respect,  
colectivul divizionului de artilerie

Felicitări locotenentului major Ale-
xandru CEBAN,  plutonierului Mi-

hai PĂULESCO, sergentului Mariana 
GAVRYLYUC, sergentului inferior Ra-
dion ŢĂRUŞ. Viaţă lungă, fericire, sănă-
tate şi iubire!

din partea colectivului Brigăzii 
„ştefan cel mare”

Sincere felicitări cu ocazia zilelor de 
naştere locotenenţilor majori Andrei 

ŞESTACOV, Andrei MEDVEŢCHI, Rodi-
ca BARACTARI. Vă dorim un munte de 
sănătate, o mare de iubire şi un ocean de 
fericire! La mulţi ani!

din partea colectivului 
academiei militare  

„alexandru cel Bun”

Urări de sănătate, prosperitate şi bucu-
rii de la cei dragi dorim plutonieru-

lui adjutant Viorel GORE,  plutonierului 
major Valeriu VASILICĂ, plutonierului 
Olga MANOLE. Viaţa să vă dăruiască 
doar clipe de împliniri personale şi profe-
sionale şi bucurii de la cei dragi. 

cu respect,  
colectivul Batalionului de gardă

Multă sănătate, iubire, fericire şi un sin-
cer la mulţi ani  urăm maiorului Va-

sile LUNGU, căpitanului Anton ANGHEL-
CEV, plutonierului adjutant Ion CERCAS, 
sergentului Gheorghe POPOV, caporalului 
Gheorghe BUTUC. Să ne fiţi sănătoşi, să 
aveţi parte de succes în viaţa profesională şi 
personală şi să fiţi înconjurat de cei apropi-
aţi inimilor dumneavoastră. 
cu respect, colectivul Brigăzii „dacia”

O felicitare pentru tineZ

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

Uniforma militară avea ca scop 
identificarea militarilor în cîmpul 

de luptă, protecţia împotriva acţiunilor 
armelor, condiţiilor climaterice nefa-
vorabile, protecţia de alte riscuri legate 
de viaţa şi activitatea militarului,  etc.

Odată cu apariţia ierarhiei şi altor 
specialităţi în rîndurile armatei, au 
apărut şi elemente simbolistice care 
aveau un rol informativ despre pur-
tător, ca de exemplu: statutul, gradul 
militar, specialitatea sau meritele în 
luptă şi performanţele. În acest mod 
vestimentaţia militară a început să în-
semne pentru purtător mai mult decît 
protecţie.

Prin încărcătura ei de simbol, ves-
timentaţia vorbeşte despre noi, înainte 
să scoatem vreun cuvînt. Ţinuta afişa-
tă arată imaginea de sine a fiecăruia.

 La momentul actual în Armata 
Naţională aprovizionarea cu materiale 
şi obiecte de echipament nu este asi-
gurată pe deplin din cauza insuficien-
ţei surselor financiare alocate în aceste 
scopuri, dar militarii îşi continuă ac-
tivitatea în aceste condiţii impuse de 
situaţia existentă.

Civilii îşi procură articole vesti-
mentare din sursele personale, alegîn-
du-şi vestimentaţia după necesitate, 
preferinţe şi posibilitate financiară.

Militarii nu-şi pot selecta gardero-
ba după preferinţele şi tendinţele ac-
tuale ale modei, dar ei sînt impuşi de 
a purta uniforma de modelul stabilit, 
obţinută din stocurile existente ale Ar-
matei Naţionale sau achiziţionată din 
sursele personale din magazine sau 
buticuri private specializate.

Totodată, nu există nici nu au exis-
tat cîndva doi militari echipaţi identic 
sau un militar să poarte pe parcursul 

serviciului militar două ţinute identice, 
deoarece fiecare obiect are particulari-
tăţile sale cum ar fi: compoziţia mate-
rialului, forma, linia, nuanţa de culoa-
re, accesorii, firul de asamblare, etc.  

Foarte importante sînt ansamblul, 
unitatea, echilibrul, atenţia pentru de-
talii. Prin ţinuta pe care o purtaţi, vă 
recomandaţi singur celorlalţi ca fiind 
sau nu un profesionist de succes. Să 
nu învinuiţi pe ceilalţi că nu au reuşit 
să vadă ceea ce nici dumneavoastră nu 

aţi ştiut să arătaţi.
Ţinuta care o purtăm este cartea de 

vizită a noastră. Haina acoperă trupul, 
dar deschide interiorul personalităţii.

Codul numeric şi adresa persoanei 
nu poate spune nimic despre individ, 
dar prin ţinuta pe care o poartă se redă 

un mesaj care nu poate să o facă 3 pa-
gini de curriculum vitae.

Vestimentaţia este manifestarea 
exterioară a personalităţii sale. Iar per-
sonalitatea este melanjul unic din în-
trepătrunderea temperamentului natu-
ral al individului respectiv, instrucţiei, 
educaţiei, mediului în care s-a format, 
valorilor personale dobîndite.

Personalitatea nu este un dat, dar 
este un rezultat obţinut prin activitate, 
efortul zilnic de a îmblînzi, a supune 

şi a controla incontrolabilul din noi.
Orice încercare de a modifica 

reprezentarea exterioară fără a face 
efortul interior înseamnă fals. Iar acest 
fals este cel mai vorbăreţ duşman al 
nostru.

Expunerea simbolisticii pe unifor-
ma militară duce la transferul semni-
ficaţiei simbolului asupra individului, 
acest lucru fiind echivalent cu asuma-
rea personală a semnificaţiei. 

Militarul este obligat să poarte 

uniforma fără abateri şi modificări, să 
nu facă sau să nu admită fapte urîte 
care concomitent ştirbesc din imagine 
şi prejudiciază onoarea întregii armate 
şi a întregului efectiv al acesteia.

Dacă nu vă place ce faceţi, reo-
rientaţi-vă. Cîştigaţi-vă surse pentru 
trai din ceea ce vă place, deoarece este 
singura cale pentru realizarea perso-
nală.

Nimeni nu va obţine succesul fiind 
îmbrăcat neglijent, cu ţinuta neajusta-
tă conform dimensiunilor antropo-
metrice ale corpului, murdară sau cu 
echipamentul uzat excesiv.

Prin profesie vă asiguraţi existen-
ţa. Dar dacă priviţi profesia doar ca o 
sursă de trai, vă lipsiţi de lucrul cel mai 
frumos care vi se poate întîmpla: de 
evoluţia personală. Atunci cînd priviţi 
profesia pe care v-aţi ales-o ca sursă 
de trai şi vocaţie, vă aflaţi pe drumul 
adevăratei împliniri personale. Cînd 
puneţi pasiune în ceea ce faceţi, atunci 
obţineţi rezultatele pe care le visaţi.

Ţinuta dumneavoastră este un 
tablou, o afişă, o declaraţie deschisă 
care o citesc cei din jur despre persoa-
na dumneavoastră.

Profesia dumneavoastră este viaţa 
dumneavoastră. 

Maior Ilie StRIşCă,
şeful Secţiei achiziţii echipament, 

Direcţia achiziţii publice  
a Departamentului dotări 

uniforma militară şi meSajul ei

Soarta

Daniela CoBILEAN
s. Sireţi, r. Străşeni

Ce soartă rea eu am avut 
să te iubesc pe tine, 
să te iubesc atît de mult,
iar tu să fugi de mine. 
Vei înţelege mai tîrziu
sau poate niciodată, 
vei regreta asta, să ştii, 
dar răul nu se iartă. 
Vei plînge ca-i făcut un rău
şi sufăr pentru tine, 
şi dacă încă mă iubeşti
păstrează-n amintire 
şi nu uita că într-o zi ţi-am dăruit iubire …

Revelaţie?

Dorul mamei

Caporal  
Constantin  CEANtHAvONg,
Brigada „ştefan cel Mare”

La casa noastră, părintească
Pe pragul cel mereu păşit,
Ne-aşteaptă maica-nlăcrimată
Şi tatăl nostru obosit.

Mereu se uită înspre cer,
Şi-şi caută copiii-n gînd
Se roagă ea la Dumnezeu,
Se roagă iar şi iar plîngînd. 

Îţi mulţumesc, măicuţă dragă,
Pentru iubirea ce mi-o dai,
Pentru inima-ţi curată,
Pentru răbdarea ce o ai.

Militarii din vremurile străvechi erau echipaţi în uniformă militară,  
care, de obicei, era foarte impresionantă şi atractivă prin formele, coloristica, stilul, 
utilitatea şi alte efecte care le posedau. Şi astăzi cînd se studiază istoria imperiilor 
trecute, de obicei, una dintre imaginile caracteristice perioadei şi apartenenţei este 

uniforma militară şi simbolurile respective.


