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„Credinţă Patriei” virtuţii academice! 
prestigioasa distincţie a fost conferită academiei militare  

An de an, păşind pe tărî-
mul instruirii în cali-

tate de liceu, colegiu, apoi de 
institut, printr-o frumoasă as-
censiune, instituţia militară azi 
este academie la vîrsta  cînd se 
pot trece în revistă reuşitele şi 
împlinirile, cînd putem menţi-
ona  ceea ce defineşte moder-
nizarea instituţiei militare şi 
reprezintă un element impor-
tant în viaţa viitorilor ofiţeri.

La ceremonia oficială de-
dicată aniversării a XX-a de la 
fondarea Academiei Militare 

au participat Preşedintele Re-
publicii Moldova, Comandan-
tul Suprem al Forţelor Arma-
te, Nicolae Timofti, ministrul 
Apărării, Vitalie Marinuţa, 
şeful Marelui Stat Major, co-
mandant al Armatei Naţiona-
le, general de brigadă Vitalie 
Stoian, ataşaţi militari acredi-
taţi în Republica Moldova, ex-
comandanţi ai instituţiei, feţe 
bisericeşti, rudele studenţilor 
şi doritorii de a fi parte la săr-
bătoarea instituţiei.

În discursul de felicitare, 

Preşedintele Republicii Mol-
dova, Nicolae Timofti, a men-
ţionat că: “Pentru societatea 
noastră majoritatea militari-
lor sînt un exemplu de disci-
plină şi seriozitate. Am con-
vingerea că în viitor veţi şti să 
confirmaţi această percepţie, 
domnilor studenţi şi ofiţeri. 
Armata Naţională se va întări 
prin contribuţia şi înţelegerea 
dumneavoastră a importanţei 
deosebite pe care o are pen-
tru un stat armata şi celelalte 
structuri chemate să asigure 

securitatea ţării”. În opinia 
şefului statului, studenţii mi-
litari de astăzi vor determina 
viitorul Forţelor Armate şi 
vor implementa cele mai bune 
practici existente în dome-
niul artei militare. Totodată, 
Comandantul Suprem a mul-
ţumit  familiilor studenţilor: 
,,Mulţumesc mamelor şi taţi-
lor care au crescut şi au edu-
cat aceşti bărbaţi care ne vor 
apăra Patria.”

Continuare în pag. 5 

„Trebuie să fiţi mîndri de ţara pe care o serviţi şi 
de instituţia care vă instruieşte. Nu întîmplător Aca-
demiei Militare i s-a conferit înalta distincţie de stat 
– Ordinul „Credinţă Patriei”, clasa I, în semn de în-
altă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea 
învăţămîntului superior de specialitate şi educarea 

tinerei generaţii în spiritul devotamentului faţă de 
Patrie şi Popor,”s-a adresat Comandantul  Suprem 

al Forţelor Armate, Nicolae Timofti, către studenţii 
Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, în cadrul 

unei ceremonii oficiale dedicate aniversării a XX-a 
de la fondarea unicei instituţii militare de învăţămînt 

superior din Republica Moldova.
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Pentru onoare! 
             Pentru Patrie! 
                        Pentru tricolor!

Agenda seminarului a inclus an-
trenamente cu utilizarea  tehnicilor şi 
procedeelor de luptă specială practi-
cate şi perfecţionate de către senseul 
Higaonna şi ucenicii săi şi s-a finalizat 
cu demonstrarea lecţiilor însuşite de 
către militarii Batalionului cu Destina-
ţie Specială. 

Ministrul Apărării, Vitalie Mari-
nuţa, a venit personal să-l decoreze pe 
legendarul maestru Morio Higaonna cu 
insigna „Recunoştinţă” pentru contribu-
ţia pe care o are în instruirea militarilor 
cu destinaţie specială din Armata Naţio-
nală. Cel din urmă i-a dăruit ministrului 
moldovean uniforma luptătorului Kara-
te-do. “Puterea fizică începe de la cea 
morală. Acest lucru a încercat să ne zică 
şi să ne demonstreze prin acest antre-
nament maestrul  Higaonna. Îi aducem 
sincere mulţumiri conducătorulul Fede-
raţiei Internaţionale Okinawa Goju-ryu 
Karate-do pentru că ne-a onorat cu pre-
zenţa şi  pentru că a împărtăşit  cerceta-
şilor noştri  secretele artelor marţiale”, a 
declarat ministrul Marinuţa. 

„Îmi face o deosebită plăcere să 
mă aflu din nou printre militarii Ar-
matei Naţionale. Sînteţi bine pregătiţi. 
Mi-au plăcut o serie de tehnici pe care 
le utilizaţi în antrenamente, în speci-
al mişcarea picioarelor şi tehnicile de 
mînuire a cuţitelor în luptă. Vă îndemn 
să perseveraţi, pentru că pregătirea în 
artele marţiale nu are limite”, a spus, la 
rîndul său, senseul Higaonna. 

Potrivit maiorului Radu Burduja, 
comandantul Batalionului cu Destina-
ţie Specială, maestrul  Morio Higaonna  
desfăşoară antrenamente cu militarii 
unităţii pentru a doua oară. „ O vizită 
de acest gen a avut loc şi în anul 2005. 
Astăzi conducătorul Federaţiei Interna-
ţionale Okinawa Goju-ryu Karate-do a 
venit să ne demonstreze mai multe teh-

nici de lupte, lovituri şi tehnici de apă-
rare”, a specificat maiorul Burduja. De 
menţionat că lupta Goju-ryu este prac-
ticată de militarii cu destinaţie specia-
lă ai Armatei Naţionale de cîţiva ani,  
antrenorul cercetaşilor fiind ucenicul 
senseului Victor Panasiuc, care este,  la 
rîndul său, ucenic al maestrului  Morio 
Higaonna.   

Participanţii şedinţelor s-au decla-
rat încîntaţi de pregătirea şi condiţia 
fizică bună a  conducătorului Federa-
ţiei Internaţionale Okinawa Goju-ryu 
Karate-do. “Are o putere extraordinară 
care vine din interior. Cunosc cu majo-
ritatea metodelor de luptă care au fost 
demonstrate astăzi, dar am aflat şi cîte-
va lucruri noi, de exemplu, cu privire la  
fixarea echilibrului”, afirmă sergentul 

inferior Vladimir Veveriţă, care prac-
tică şi lupta K1. Transmiterea cunoş-
tinţelor în artele marţiale direct de la 
maestru are impact mai mare. Despre 
acest lucru ne vorbeşte locotenentul 
major Ruslan Varivanov. „A fost foarte 
importantă prezenţa  maestrului Morio 
Higaonna, cel care are o personalita-
te puternică. Este la fel cum ai obţine 
informaţia din prima sursă, integrală, 
nedeteriorată”, afirmă Varivanov. De 
aceeaşi părere este şi căpitanul Iulian 
Lachi, care şi-ar dori mai multe întîl-
niri de acest gen cu maeştri în artele 
marţiale. 

Morio Higaonna, în vîrstă de  73 
ani, este originar din Japonia şi are cea 
mai înaltă calificare posibilă în cadrul 
stilului Goju-ryu, centura neagră 10 
dan. Maestrul  a sosit în Republica 
Moldova cu ocazia desfăşurării semi-
narului anual de instruire a practican-
ţilor de Goju-ryu „Euro-Asian Gash-
huku 2012”. 

Higaonna vizitează Moldova pen-
tru a treia oară. Primele două vizite au 
avut loc în 2000 şi 2005, la invitaţia 
Asociaţiei Okinawa Goju-ryu Karate-
do din Moldova. În cadrul vizitelor, 
maestrul organizează  sesiuni de instru-
ire a unităţilor speciale moldoveneşti, 
care asigură securitatea publică, secu-
ritatea primelor persoane în stat şi apă-
rarea ţării. În cadrul acestora, de altfel, 
activează mulţi colaboratori, discipoli 
şi instructori ai şcolii Okinawa Goju-
ryu Karate-do.

Locotenent major Inga Radvan

morio Higaonna, legen-
darul maestru în artele 

marţiale, conducătorul Fede-
raţiei internaţionale okinawa 
Goju-ryu Karate-do, a desfă-
şurat un seminar  practic de 
instruire   cu circa 100 de mi-
litari din  batalionul cu desti-
naţie specială “Fulger”. 

Goju-ryul din prima sursă 
Morio Higaonna a destăinuit  “fulgeriştilor” Armatei Naţionale cîteva din secretele artelor marţiale

Potrivit ministrului Apără-
rii, Biserica şi Armata au fost 
întotdeauna promotori activi 
ai ideilor moral-spirituale, în 
special în rîndurile militarilor. 
„Noi, comandanţii militari, 
depunem eforturi considera-
bile pentru menţinerea disci-
plinei şi capacităţii de luptă, 
iar preoţii militari sînt cei care 
susţin misiunea nobilă de apă-
rător al patriei prin promova-
rea valorilor moral-religioase 
şi sociale în rîndurile Armatei 
Naţionale”, a menţionat mi-
nistrul Marinuţa.

La rîndul său, Mitropolitul 
Vladimir a apreciat colabora-
rea dintre Mitropolia Moldo-
vei şi Armata Naţională, spe-
cificînd că misiunea preoţilor 
în structurile militare este be-
nefică pentru educarea patri-
otică, civică şi etică a tinerei 
generaţii. „Tinerii care vin să 
îndeplinească serviciul militar 
se află timp de un an departe 
de părinţi şi rude, iar Biseri-
ca Ortodoxă, prin intermediul 
preoţilor militari, are grijă ca 
aceştia să depăşească dificul-
tăţile cazone prin rugăciune, 

serviciu divin şi asistenţă reli-
gioasă”, a spus ÎPS Vladimir.

Cu acest prilej a fost lan-
sată o carte de rugăciuni pen-
tru ostaşi, tipărită prin binecu-
vîntarea Înalt Prea Sfinţitului 
Vladimir şi cu suportul tehnic 
al Ministerului Apărării al Re-
publicii Moldova. Cartea vine 
cu următorul îndemn: “Crede 
în Dumnezeu, în forţele tale 
de bun ostaş şi ale camarazilor 
tăi cu care slujeşti Patriei, căci 
crezînd doar astfel vei învin-
ge. Nu te lăsa cuprins de griji 
şi îndoială, căci Domnul a fost 
întotdeauna alături de ostaşul 
credincios”. După oficierea 
unui tedeum pentru sănătatea 
corpului de ofiţeri, subofiţeri, 
sergenţi şi soldaţi, cartea a 
fost distribuită militarilor din 
Brigada „Ştefan cel Mare”, 
ulterior urmînd să ajungă şi în 
alte unităţi.

Colaborarea Ministerului 
Apărării cu Biserica Ortodoxă 
durează de mai mulţi ani. Ba-
zele ei au fost puse la 8 iulie 
1997, cînd a fost semnată o 
declaraţie comună. De aseme-
nea, colaborarea între Biserică 
şi Armată este prevăzută în 
Legea cu privire la statutul 
militarilor Nr.162-XVI din 
22.07.2005, în Programul de 
acţiuni comune al Mitropoliei 
Moldovei şi Ministerul Apă-
rării în vederea educaţiei spi-
rituale a efectivului Armatei 
Naţionale pe perioada anilor 
2012-2017.

În cadrul unei ceremonii ofici-
ale, colonelul Eduard Ohladciuc, 
şeful Direcţiei Personal a Marelui 
Stat Major, a înmînat epoleţii me-
dicilor rezidenţi ai USMF care au 
parcurs instruirea modulară me-
dico-militară necesară îndeplinirii 
atribuţiilor funcţiilor de bază din 
structurile medicale ale unităţi-
lor militare din Armata Naţională. 
Colonelul Eduard Ohladciuc şi-a 
exprimat convingerea că toţi cei 20 
de locotenent-medici în rezervă vor 
respecta deontologia profesională  
şi jurămîntul militar pe care l-au 
depus şi i-a îndemnat să îşi îndepli-
nească activitatea în instituţiile me-
dicale din sistemul militar. „În cali-
tate de medici militari, veţi avea la 
dispoziţie utilaj medical performant 
pentru diagnosticarea şi tratamen-
tul pacienţilor. Armata Naţională 
are nevoie de medici competenţi, 
cu pregătire profesională adecvată, 
gata să facă faţă provocărilor din 
medicina modernă”, a specificat 
colonelul Ohladciuc. 

Valeriu Chicu, prorectorul 
USMF „Nicolae Testimiţanu”, a ţi-
nut să felicite absolvenţii Catedrei 
medicină militară şi extremală şi 
a declarat că aceşti tineri sînt bine 
pregătiţi pentru a-şi desfăşura acti-
vitatea în instituţiile medicale din 

sistemul militar, totodată avînd o 
experienţă importantă în acordarea 
instrucţiei medicale în cazul cala-
mităţilor naturale. 

Igor Erşov, absolvent al Cate-
drei medicină militară şi extremală, 
consideră importantă pentru medici 
lărgirea spectrului de studii în do-
meniul medicinei. “Părerea mea este 
că orice medic trebuie să cunoască 
specificul medicinei militare ca să-şi 
poată îndeplini munca în condiţii de 
război sau a calamităţilor naturale”, 
afirmă dînsul. 

Instruirea la Catedra Medicină 
Militară şi Extremală se efectuează 
în două etape: în prima sînt antrenaţi 
toţi studenţii, iar cea de-a doua, care 
se desfăşoară conform programului 
pregătirii ofiţerilor medici în rezer-
vă, se face în mod benevol. Pentru 
dezvoltarea studiilor în domeniul 
medicinei medicale, USMF în co-
laborare cu Ministerul Apărării a 
lansat un curs de masterat în dome-

niul managementului sanitar militar 
la 1 octombrie, curent. “Studiile de 
masterat vor dura doi ani, iar aria 
de cercetare a viitorilor masteranzi 
va cuprinde unităţile militare ale 
Armatei Naţionale”, specifică şeful 
catedrei, colonel medic în rezervă 
Vasile Dumitraş, doctor în ştiinţe 
medicale, conferenţiar universitar. 

În prezent, în structurile medi-
cale ale Armatei Naţionale activea-
ză chirurgi, terapeuţi, neurologi, 
stomatologi, farmacişti, epidemi-
ologi, absolvenţi ai Catedrei me-
dicină militară şi extremală a Uni-
versităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.

Cursul de instruire Catedra 
medicină militară şi extremală a 
Universităţii de Stat de Medicină 
şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 
fondată în noiembrie 1945,  este 
gratuit. 

Locotenent major 
Inga RadVAN  

domnul este alături 
de ostaşul credincios

nu doar medici
 dar şi militari

La 12 octombrie, mai multe feţe bisericeşti, 
21 la număr, din cadrul armatei naţiona-

le şi departamentul instituţiilor penitenciare au 
fost avansaţi în grade militare de “locotenent” 
şi “locotenent major”. la evenimentul festiv au 
asistat ministrul apărării, vitalie marinuţa, şi mi-
tropolitul moldovei, Înalt prea sfinţitul vladimir.  

douăzeci de studenţi-
medici rezidenţi, care 

au parcurs cursul cate-
drei medicină militară şi 
extremală, a universită-
ţii de stat de medicină şi 
Farmacie  (usmF)„nico-
lae testemiţanu”,  au fost 
avansaţi în gradul “locote-
nent -medic” în rezervă. 
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Pacificatorii la datorie

Potrivit comandantului CMM Chişinău, colo-
nelul Vitalie Barcari, anterior, cei 44 de tineri din 
sectorul Rîşcani au fost familiarizaţi cu cerinţele 
serviciului militar în Forţele Armate, condiţiile vie-
ţii cazone, precum şi facilităţile de care beneficiază 
militarii în termen în ceea ce priveşte angajarea ul-
terioară în serviciul militar prin contract, precum şi 
admiterea în instituţiile superioare de învăţămînt. 
„Sper că voi, cei care urmează să fiţi încorporaţi în 
această lună în una din unităţile Armatei Naţiona-
le, vă veţi face datoria de ostaş cu cinste, iar elevii 
claselor a XII-a, prezenţi la eveniment, vă vor urma 
exemplul, astfel încît părinţii şi rudele să fie mîndri 
de performanţele voastre”, a specificat Barcari.

Prezent la eveniment, viceprimarul municipiu-
lui Chişinău, Nistor Grozavu, a salutat ideea desfă-
şurării unor asemenea lecţii de patriotism. “Astăzi 
este sărbătoarea dumneavoastră, stimaţi recruţi! A 
fi ostaş este o îndatorire. A fi ostaş este un gest fără 
de preţ. Pentru că anume voi, militarii, aliniaţi în 
rînd cu alte forţe de ordine, sînteţi eroii care apără 
şi menţin liniştea părinţilor, celor dragi şi a întregii 
ţări”, a subliniat oficialul de la primărie. 

Programul manifestaţiei a inclus exerciţii demon-
strative de luptă corp la corp simulate de către mili-
tarii Batalionului cu Destinaţie Specială “Fulger”, 
precum şi procedee de mînuire a armamentului pre-
zentat de membrii Gărzii de onoare. Atmosfera festi-
vă a fost menţinută de cîntecele patriotice prezentate 
de orchestra Brigăzii „Ştefan cel Mare” şi interpreţii 
autohtoni Ricky Ardezianu şi Rodica Buhnă.

La finalul evenimentului, reprezentanţii Cen-
trului Militar Municipal, în colaborare cu Primăria 
municipiului Chişinău şi Pretura sectorului Rîşcani, 
au oferit tinerilor recruţi cadouri semnificative şi 
obiecte de igienă personală, necesare în prima lună 
de serviciu militar. Iar oaspeţii au fost poftiţi să se 
înfrupte din tradiţionalul terci ostăşesc.

În prima jumătate a anului 2012, în Forţele 
Armate au fost recrutaţi 1780 de tineri, dintre care 
1150 - în Armata Naţională şi 630 - în Trupele de 
carabinieri. În partea a doua a anului urmează să fie 
încorporaţi acelaşi număr de tineri. După datele ofi-
ciale, în acest an numărul doritorilor de a îndeplini 
serviciul militar a crescut cu 50 la sută în compara-
ţie cu anul trecut.

Irina CIupaC, 
şef Secţie administraţia publică locală,  
pretura Rîşcani:

“La atingerea majora-
tului, tinerii trebuie să ia o 
decizie cu privire la viitorul 
lor. Dacă unii caută soluţii 
pentru a evita chemarea 
patriei, alţii benevol şi cu 
deplină conştiinţă doresc 
să îndeplinească serviciul 
militar. Indiferent de hotă-
rîre, fiecare din ei trebuie 
să se gîndească la faptul că 
trecutul şi circumstanţele 

le-ar putea influenţa personalitatea.
Emoţiile unei mame, al cărei fiu decide să facă 

serviciul militar, îmi sînt cunoscute nu din cărţi şi nu 
din povestirile altora. Le-am trăit pe de-
plin în primăvara acestui an, cînd băia-
tul meu, Cătălin Ciupac, a fost mobili-
zat în Batalionul cu Destinaţie Specială 
“Fulger”. Acum respir liniştit, cînd ştiu 
că fiul meu este în mîini bune”. 

Iurie donCenCo, 
recrut ce urmează  

să fie incorporat în această toamnă:
“La oaste plec cu gînd curat şi ne-

silit de nimeni, deoarece este impor-

tant pentru mine să văd şi o altă latură a vieţii. În 
armată voi descoperi ce înseamnă rigoarea, exigen-
ţele şi privaţiunile vieţii ostăşeşti, iar toate aceste 
lucruri îmi vor căli spiritul şi caracterul. De curînd, 
am însuşit meseria de bucătar la Centrul de pregăti-
re a specialiştilor pentru Armata Naţională.

Cu prilejul acestei activităţi, le urez recruţilor 
serviciu exemplar, aşa încît părinţii şi rudele să 
primească din unităţile militare scrisori numai de 
bine.

Într-un ceas bun!”

Irina pRoCopova, 
profesoară şi diriginte la clasa XI,  

liceul “Alecu Russo”:

“Nu am băieţi. Dar con-
sider că fiecare din discipo-
lii mei ar trebui să treacă 

prin această şcoa-
lă. Iar asemenea 
acţiuni festive 
sînt binevenite în-
tru motivarea lor. 
Mulţi ani, succes 
şi serviciu fără de 
primejdii!”

Locotenent 
Natalia ANDRONACHI

Ziua recrutului marcată 
în sectorul rîşcani al capitalei

În sezonul de toamnă, centrul militar municipal (cmm) chişinău va încorpora 
în unităţile şi instituţiile Forţelor armate peste 200 de tineri. la 9 octombrie, 

pentru 44 dintre aceştia, domiciliaţi în sectorul rîşcani al capitalei, pretura secto-
rului în colaborare cu ministerul apărării a organizat Ziua recrutului la complexul 
memorial „Feciorii patriei - sfîntă amintire”.

Verificarea s-a desfăşurat în trei etape. Prima 
etapă a cuprins controlul acţiunilor efectivului la 
aducerea contingentelor Forţelor Mixte de Menţine-
re a Păcii în disponibilitatea completă şi corectitudi-
nii îndeplinirii misiunilor de bază şi s-a desfăşurat 
în punctele de dislocare permanentă a unităţilor de 
pacificare. Etapele a doua şi a treia au reprezentat 
un exerciţiu practic în teren cu genericul „Riposta-
rea unui atac al forţelor militare ilegale şi eliminarea 
consecinţelor acestuia”.  La exerciţiul practic al For-
ţelor Mixte de Menţinere a Păcii au participat circa 
150 militari-pacificatori şi au fost prezenţi membrii 
Comisiei Unificate de Control.

Misiunea pacificatorilor a fost de a restabili or-
dinea în zona de responsabilitate şi de a neutraliza 
forţele militare ilegale ce ameninţă pacea. Totul a 
început de la atacul postului de pacificare, prelua-
rea controlului asupra postului de către forţele pa-
ramilitare şi luarea de ostatici. Cei prezenţi au avut 
parte de foarte multe explozii improvizate, trageri 
din armamentul de infanterie al Forţelor Mixte de 
Menţinere a Păcii. 

Cum era şi firesc, după preluarea controlului 
asupra postului de către forţele ostile în acţiune sînt 
antrenate grupele de reacţie rapidă a pacificatorilor 
din partea organelor constituţionale ale Republicii 
Moldova, Federaţiei Ruse şi regiunii transnistrene. 
Pacificatorii au putut fi apreciaţi graţie promptitu-
dinii şi atacului fulger asupra postului ocupat de 
forţele teroriste. Ostaticii sînt eliberaţi, iar tero-
riştii sînt somaţi să părăsească postul ocupat şi să 
cedeze controlul asupra podului. Dar acţiunile nu 
finalizează aici. Forţele teroriste rămase sînt con-
strînse să se retragă spre rîu, unde sînt încercuite 
de pacificatori şi forţate să se predea. Totul a fost 
ca la carte, iar comandamentul a putut să analize-
ze acţiunile subalternilor şi să stabilească direcţiile 
prioritare, asupra cărora urmează să depună mai 
multă muncă.

La finele exerciţiului cei mai buni pacificatori au 

fost menţionaţi de către Comisia Unificată de Con-
trol şi Comandamentul Militar Unificat.

În opinia soldatului Octavian Revenco, un mi-
litar-pacificator trebuie să dea dovadă de calm, tact 
diplomatic şi o bună pregătire profesională. Pentru 
controlul complex a depus foarte multă muncă timp 
de opt luni, iar aceasta constituie etapa finală în care 
pot ei înşişi să vadă cît valorează.

Completîndu-şi camaradul soldat Dumitru Pîn-
zaru, a specificat că rezultatele obţinute la controlul 
complex se datorează nu numai fiecărui militar în 
parte, dar şi comandanţilor care i-au instruit. În acest 
sens a ţinut să menţioneze aportul comandanţilor săi 
pentru ca el să fie printre cei mai buni militari.

Conform colonelului Veaceslav Bîrcă, şeful militar 
superior din partea organelor constituţionale ale Repu-
blicii Moldova, pacificatorii şi-au îndeplinit cu brio 
misiunea şi au demonstrat promptitudine în acţiuni şi 
interoperabilitate a trupelor în situaţii imprevizibile.

Acelaşi lucru l-a remarcat şi Aurel Fondos, co-
preşedinte interimar al Comisiei Unificate de Control 
din partea organelor constituţionale ale Republicii 
Moldova. În context, dînsul a remarcat că pacifica-
torii demonstrează rezultate excelente la pregătirea 
de luptă şi chiar dacă sînt reprezentanţi din structuri  
militare diferite, relaţiile dintre ei sînt bazate pe ca-
maraderie şi îndeplinirea corectă a misiunilor. Toto-
dată, Fondos a ţinut să precizeze că pe parcursul unui 
an se desfăşoară două controale complexe a gradului 
pregătirii pentru executarea misiunilor conform des-
tinaţiei în componenţa Forţelor Mixte de Menţinere 
a Păcii, ceea ce depăşeşte necesitatea contingentelor 
în acest sens. Optimal ar fi desfăşurarea unui singur 
control complex, căci situaţia operativă în regiune 
este stabilă şi evenimentele, inclusiv şi incidentele 
sînt gestionate la apariţia lor. 

În aceeaşi ordine de idei, dînsul a ţinut să specifi-
ce că demonstrarea repetată şi practică a componentei 
militare ar putea duce la tensiune în rîndurile popula-
ţiei locale. Alt aspect este că în cadrul contingentelor 
militare controalele gradului pregătirii operaţionale 
se desfăşoară cu regularitate, conform planurilor şi 
nu este necesitatea de desfăşurat suplimentar aşa gen 
de activităţi. Co-preşedintele interimar a mai opinat 
că resursele tehnico-materiale considerabile utilizate 
la desfăşurarea a două controale complexe sînt utili-
zate ineficient. Acestea ar putea fi utilizate mai efici-
ent la prelucrarea altor activităţi necesare perfecţio-
nării stării capacităţii operaţionale a contingentului 
militar al Forţelor de Menţinere a Păcii.

Maior Sergiu LECA

Foc de instrucţie la podul 
de la dubăsari

Noutăţi din unităţi 

Locotenent-colonelul Ruslan Cojocaru, 
comandantul Batalionului de Geniu “Co-

dru” şi locţiitorul acestuia, maiorul Vitalie 
Gurulea, au participat la exerciţiul multina-
ţional Blonde Avalanche 2012, desfăşurat în a 
doua jumătate a lunii septembrie, în munici-
piul Brăila, România.

Potrivit ofiţerilor, Blonde Avalanche 2012 
are ca obiectiv principal antrenarea personalului 
Batalionului Multinaţional de Geniu “Tisa” pen-
tru executarea misiunilor specifice de limitare şi 
înlăturare a consecinţelor dezastrelor naturale. 
Pe durata desfăşurării acestuia, accent important 
s-a pus pe armonizarea şi perfecţionarea relaţi-
ilor de comandă şi control în cadrul comanda-
mentului, precum şi ridicarea gradului de inte-
roperabilitate în vederea desfăşurării acţiunilor 
în comun prin utilizarea sistemului de instruire 
„Simularea acţiunilor militare întrunite la nivel 
tactic”. La exerciţiu au participat observatori 
militari din Moldova, Serbia, SUA, precum şi 
militari din Ucraina, Ungaria şi Slovacia. Ro-
mânia, ţara gazdă, a implicat aproximativ 170 
militari din cadrul Batalionului 52 Geniu „Tisa”, 
subordonat Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” 
din Brăila, un pluton de stat major şi o subuni-
tate de logistică.  

La postul nr. 8 al Forţelor mixte de 
menţinere a păcii (podul de la 

dubăsari) s-a desfăşurat controlul for-
ţelor şi mijloacelor contingentelor de 
pacificare din Zona de securitate. exer-
ciţiul a avut  drept obiectiv testarea şi 
evaluarea eficienţei procedurilor de co-
mandă a statului major unificat, contro-
lul nivelului de cooperare şi a acţiunilor 
comune ale contingentelor în teren.

Efectivul batalionului “Codru” a partici-
pat la aplicaţia de comandament şi stat 

major cu trupele în teren ,,Cetatea 2012”. 
La acest exerciţiu au fost implicaţi şapte mi-

litari în termen şi opt militari prin contract din 
cadrul unităţii. Misiunea acestora a constat în 
asigurarea genistică a trupelor în zona de ope-
raţii.

Exerciţiul a urmărit antrenarea şi verificarea 
capacităţii statului major al Batalionului de Ge-
niu în planificarea acţiunilor militare. Pe durata 
desfăşurării aplicaţiei, ofiţerii au închegat celule 
de lucru şi şi-au dezvoltat deprinderile practice 
în planificarea operaţiilor, în conformitate cu 
standardele occidentale. 
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Aplicaţiile „Cetatea 2012” certifică 
profesionalismul subunităţilor de in-

fanterie şi artilerie ale Armatei Naţionale, 
a căror proceduri de comandă, cooperare 
şi control au fost testate pe parcursul unei 
săptămîni în condiţii de cîmp. Declaraţia 
a fost făcută de ministrul Apărării Vita-
lie Marinuţa la finalul exerciţiului militar 
„Cetatea 2012” , desfăşurat la Baza mili-
tară de instruire Bulboaca.

Ministrul Apărării a apreciat planifi-
carea, organizarea şi derularea aplicaţii-
lor, specificînd că performanţa obţinută 
reprezintă o încununare a antrenamente-
lor desfăşurate pe parcursul unui an de 
zile. „Scopul nostru a fost de a verifica 
nivelul de pregătire profesională a mili-
tarilor şi a tehnicii din dotare în condi-
ţii reale de acţiune, îndeplinind misiuni 
concrete pe teren şi în timp real. Toto-
dată, prin misiunile stabilite, am dat po-
sibilitate studenţilor militari din cadrul 
Academiei „Alexandru cel Bun” să-şi 
perfecţioneze abilităţile de conducere a 
trupelor în condiţii practice, acţionînd 
alături cu ofiţerii care au deja o experi-
enţă bogată de serviciu militar”, a spus 
Vitalie Marinuţa.

Potrivit comandantului interimar al 
Comandamentului Forţe Terestre, co-
lonel Igor Gadîrcă, militarii detaşaţi la 

exerciţiu au fost antrenaţi în executarea 
misiunilor specifice operaţiilor de apă-
rare clasică. „Aceştia au efectuat trageri 
din sistemele de artilerie, maşinile de 
luptă şi armamentul de infanterie din 
dotarea Armatei Naţionale, finalizînd  
procesul de un an de instruire militară”, 

a spus Gadîrcă. În cadrul exerciţiului, 
au fost desfăşurate mai multe puncte de 
instruire pentru pregătirea de geniu, tre-

cerea pistei cu obstacole, acordarea pri-
mului ajutor medical.

La exerciţiul „Cetatea 2012” au par-
ticipat peste 500 de militari din Brigada 
„Ştefan cel Mare”, Batalioanele 22 de 
Menţinere a Păcii, Geniu, Transmisiuni, 
Divizionul de Artilerie şi studenţii Aca-

demiei Militare „Alexandru cel Bun”. În 
aplicaţii au fost antrenate 18 unităţi de 
artilerie, inclusiv sistemele MT-12, 2S9 
„NONA” şi PM-120, D-20, precum şi 
27 unităţi de tehnică militară din dotarea 
Armatei Naţionale.

În scopul întăririi măsurilor de în-
credere dintre cele două maluri ale 
Nistrului, Ministerul Apărării al Repu-
blicii Moldova a invitat la exerciţiu, în 
calitate de observatori, reprezentanţii 
aşa numitelor structuri militare din regi-
unea transnistreană, care în final nu au 
dat curs invitaţiei. Aplicaţiile „Cetatea 
2012” au fost urmărite de ataşaţii mili-
tari, acreditaţi la Chişinău, precum şi de 
reprezentanţii Misiunii OSCE în Repu-
blica Moldova.

“Aşa gen de aplicaţii desfăşurăm 
al treilea an consecutiv în pe-

rioada octombrie-noiembrie, însă în 
fiecare an schimbăm tematica. Anul 
trecut am pus accente pe operaţiuni de 
menţinere a păcii. Anul acesta am optat 
pentru tematica organizării acţiunilor 
efectivului în apărare. În acest context 
au fost stabilite problemele de învă-
ţămînt care urmează să fie studiate şi 
verificate în poligon. Diferenţa dintre 
aplicaţiile din anul trecut şi din acest 
an constă în aceea că s-a mărit numă-
rul de state majore ale unităţilor care 
au fost antrenate. Dacă anul trecut au 
fost trei state majore, în acest an avem 
implicate deja cinci. De asemenea, anul 
acesta au fost încadrate şi sistemele de 
artilerie, care au fost testate anul trecut 
şi acum au executat misiuni împreună 
cu subunităţile de infanterie, acordîndu-
le sprijinul de foc. Rezultatele de astăzi 
au demonstrat că la capitolul statelor 
majore am atins, practic, toate scopurile 
de învăţămînt. La capitolul subunită-
ţilor, la fel, totul am reuşit. Mai avem 
de perfecţionat domeniile coordonării, 
transmisiunilor, însă acestea sînt aspec-
te tehnice. 

Avem trei categorii de militari în 
subunităţile care au participat în acţiuni. 
Din prima categorie fac parte militarii în 
termen (două plutoane de infanterie şi 
două plutoane de artilerie).  A doua cate-
gorie o reprezintă militarii prin contract 
(un pluton de aruncătoare de 120 mm şi 
un pluton de infanterie pe TAB-uri. Şi 
la fel, avem unele subunităţi de artilerie, 
formate din studenţii Academiei Milita-
re „Alexandru cel Bun”.

Evident că militarii prin contract, 
care au o experienţă de serviciu de 4-5 
ani au şi o pregătire mai bună, dar şi 
militarii în termen, avînd o experienţă 
de serviciu de 9 luni, au demonstrat re-
zultate destul de bune. Între aceste două 
categorii de militari există o conlucra-
re foarte eficientă. Avem unele echipe 
mixte care deservesc piesele de artile-
rie: comandantul piesei este militar prin 
contract, iar servantul este militar în ter-
men. În aşa fel se transmite experienţa şi 
se fac relaţii bune de serviciu.

În premieră, noi am avut implicate în 
exerciţiu şase tipuri de sisteme de artile-
rie. La fel s-a utilizat armamentul de in-
fanterie, mijloace de transmisiuni, puncte 
de comandă mobile, precum şi logistica”.

Vitalie Marinuţa, 
ministru al apărării:

“Sînt mulţumit de antrenamentul care s-a desfă-
şurat pe parcursul întregului an, fiindcă aceste  

aplicaţii încununează acest proces de instruire. Scopul 
nostru a fost să verificăm cum s-a desfăşurat asimilarea 
artei militare în acest an şi, totodată, starea tehnică a 
unor piese de artilerie. Acest exerciţiu mai oferă şi po-
sibilitatea studenţilor militari, în special anilor 3-4, să 
conducă cu trupele.

Am insistat să punem accent pe artilerie, nu numai pe cea grea, ca fiind o sursă 
de susţinere a subdiviziunilor de infanterie şi, care din păcate, a fost lăsată în voia 
sorţii în ultimul deceniu. Sînt piese destul de bune care trebuie păstrate pentru sus-
ţinerea de foc. Cu sursele într-adevăr mici, noi am reuşit să le restabilim şi în conti-
nuare le vom menţine şi le vom utiliza în cadrul Armatei Naţionale.

Eu consider că este o activitate ordinară a Armatei Naţionale. Noi am învitat şi 
observatori din regiunea din stînga Nistrului, care au ignorat invitaţia. Cu conduce-
rea ţării avem o conlucrare destul de bună şi avem susţinere în realizările armatei”. 

cetatea 2012

Colonel igor GadîrCă, 
comandant interimar 

al Comandamentului Forţe Terestre:
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mesajul ministrului apărării 
cu ocazia aniversării a 20 de ani de la fondarea academiei 

militare a Forţelor armate „alexandru cel bun”

Stimaţi studenţi, dragi profesori şi absolvenţi ai academiei Milita-
re a Forţelor armate „alexandru cel Bun”!

La cea de-a 20-a aniversare, academia a devenit cu adevărat un 
centru modern şi valoros de pregătire şi perfecţionare profesională a 
militarilor din cadrul Forţelor armate ale republicii Moldova.

anual, prin noile sale promoţii de ofiţeri şi subofiţeri, academia 
Militară suplineşte rîndurile de cetăţeni ce contribuie la dezvoltarea şi 
consolidarea securităţii şi apărării  republicii Moldova.

absolvenţii academiei sînt cei cărora le revine misiunea de a sta 
la straja integrităţii şi independenţei ţării şi de a aduce aportul său 
la modernizarea şi reformarea Forţelor armate, şi nu în ultimul rînd 
de a educa tinerii ostaşi în spiritul devotamentului faţă de Patrie şi 
popor.

am întreaga certitudine că procesul didactic şi în continuare va da 
rezultate demne de apreciere în crearea unor profesionişti în dome-
niul apărării, perfecţionarea profesională a acestora în conformitate 
cu standardele educaţionale naţionale şi internaţionale.

La acest ceas aniversar, Vă doresc cordial reuşite de excepţie în îm-
brăţişarea artei militare şi pace în familiile dumneavoastră.

Continuare din pag. 1

,,Chiar şi în aceste condiţii climaterice 
(ploaia de afară), cursanţii au demonstrat 
o performanţă impecabilă”, a declarat mi-
nistrul Apărării, Vitalie Marinuţa. Domnul 
ministru a ţinut să menţioneze că academia  
a devenit cu adevărat un centru modern şi 
valoros de pregătire şi perfecţionare profe-
sională a militarilor din cadrul Forţelor Ar-
mate ale Republicii Moldova. ,,Am întreaga 
certitudine că procesul didactic şi în conti-
nuare va da rezultate demne de apreciere în 
crearea unor profesionişti în domeniul apă-
rării, perfecţionarea profesională a acestora 
în conformitate cu standardele educaţionale 
naţionale şi internaţionale”.

Marcarea a 20 de ani de la fondarea 
Academiei Militare „Alexandru cel Bun” 
a fost un bun prilej de a organiza expoziţii 
de tehnică şi armament militar. Studenţii au 
demonstrat procedee de luptă corp la corp 
şi mînuirea armelor. Pe platoul academiei a 
prins viaţă un exerciţiu tactic ce a demonstrat 
dibăcia viitorilor ofiţeri în teatrele de opera-
ţii. Domnişoarele înmatriculate în acest an 
au dovedit cît de bune sînt la judo, dar şi la 
vals, împletind cu succes arta militară cu arta 
frumosului. Totodată, a fost inaugurat un te-
ren de minifotbal pentru studenţii şi militarii 
Academiei „Alexandru cel Bun”, fapt bine-
venit ce va spori reuşita echipei ce reprezintă 
instituţia militară la acest gen de sport. Toate 
cele petrecute pe platou au arătat părinţilor 
în ce constă preocuparea studenţilor şi ce de-
fineşte programul de  pregătire pentru tinerii 
ce au ales calea milităriei.  

Lacrimi din cer, dar şi lacrimi părinteşti 
,,de mîndrie” au stăpînit platoul Academiei 
Militare. Vera Diaconu, mama studentului  
anului I, a menţionat că este mulţumită de 
alegerea feciorului Vasile, iar atunci cînd 
răsuna frumoasa melodie ,,Ofiţerii” inter-
pretată de Ion Raţă, dar şi de studenţi, a dat 
frîu liber emoţiilor ,,mi s-a umplut inima de 
bucurie pentru toţi copiii”. Asemeni acestei 
mame, zeci de părinţi şi rude, în pofida ploii, 
au parcurs distanţe considerabile pentru a-şi 
admira fiicele şi feciorii şi a se familiariza cu 
locul de trai al acestora. 

Colonelul Mihail Bucliş, comandantul-
rector al academiei, a specificat că în cadrul 
instituţiei, tinerii studiază la trei specialităţi 
- infanterie, artilerie, transmisiuni. Pînă în 
prezent, academia a fost absolvită de circa 
1375 locotenenţi, care îndeplinesc serviciul 
militar prin contract în marile unităţi şi uni-
tăţile militare ale Armatei Naţionale. Din 
anul 2012, în premieră, Academia Militară 

„Alexandru cel Bun” a înmatriculat şi nouă 
fete care  studiază la specialitatea transmi-
siuni.

În componenţa acestei instituţii activea-
ză Centrul de Studii Strategice de Securita-
te şi Apărare, Centrul de Studii Continue şi 
Centrul Lingvistic. În cadrul a opt catedre, 
îşi desfăşoară activitatea 117 cadre didactice 
cu diverse titluri ştiinţifice, care instruiesc 
477 de studenţi militari. Academia Militară 
„Alexandru cel Bun”, în plan internaţional, 
este membru a Consorţiului Parteneriat pen-
tru Pace (PfP).

Din cadrul militarilor şi funcţionarilor 
Academiei Militare, 5 persoane au participat 
la acţiunile de luptă pentru independenţa şi 
integritatea ţării, în timpul războiului de pe 
Nistru din 1992. Ofiţerii din Academia Mi-
litară au participat la operaţiuni post-conflict 
în Irak şi în misiunile ONU de menţinere a 
păcii, în calitate de observatori militari în Li-
beria şi Coasta de Fildeş.

Instituţia asigură studii universitare la 
ciclul I de licenţă, precum şi studii univer-
sitare la ciclul II  de studii masterat, pentru 
personalul militar şi civil încadrat în servi-
ciu în structurile de securitate naţională, în 
concordanţă cu prevederile Procesului de la 
Bologna.

Totodată, specialiştii în domeniu, efectu-
ează cercetări ştiinţifice în domeniul sistemu-
lui de securitate naţională prin intermediul 
Centrului de Studii Strategice de Securitate 
şi Apărare. 

„Credinţă Patriei” virtuţii academice! 
prestigioasa distincţie a fost conferită academiei militare  

Maior Radu BuRduja, 
comandantul Batalionului 
cu Destinaţie Specială 
”Fulger”:
„Academia militară a fost prima 

şcoală de bază ce a avut tangenţă cu 
armata. Acolo a fost locul unde m-am 
format ca militar. Pe parcursul a trei 
ani de zile am deprins relieful cărţii 
ostăşeşti, iar milităria care o am acum 
în sînge se datorează, cred, anume 
acelei perioade. Sînt foarte mulţumit 
atît conducerii de pe atunci a colegiu-
lui militar, cît şi colegilor mei cu care 
am făcut serviciul, celor  care m-au 
ajutat să devin ofiţer.”

Căpitan Corneliu MoLdovan, 
Comandamentul Forţe Terestre:
„Din primele momente trăite în 

rîndurile studenţilor Academiei Mili-
tare, am înţeles că anume acesta este 
drumul pe care mi l-am dorit dintot-
deauna să-l urmez. Studiile în această 
instituţie de învăţămînt au fost pen-
tru mine o şansă de a mă manifesta 
ca personalitate, de a obţine studii 
superioare, cunoştinţe vaste în ce pri-
veşte arta militară, un loc de muncă 

garantat la finele studiilor şi nu în ul-
timul rînd o călire a caracterului de 
invidiat.”

Locotenent major 
Anatolie MIRCea, 
Brigada Infanterie Motorizată
 ,,Ştefan cel Mare”:
„ A fost un prim pas în arta mili-

tară, a fost un vis care a prins viaţă. 
Ceea ce am învăţat îmi este util  acum 
cînd îndeplinesc serviciul zi de zi. 
Pot spune că a   fost o şcoală a vieţii, 
am deprins noi trăsături de caracter şi 
mi-am definit priorităţile. Mă bucur 
şi azi de colegii care mi-au devenit 
prieteni. Anume  această instituţie şi 
anii petrecuţi acolo au fost punctul de 
plecare pentru ceea ce sînt şi ce fac 
azi.”

La zi aniversară ce poate fi mai 
sfînt decît o binecuvîntare din ceruri, 
o binecuvîntare pentru sporirea roa-
delor educaţiei şi pentru sănătatea 

întregului efectiv al Academiei Mili-
tare „Alexandru cel Bun”. Condiţiile 
meteo au fost  prielnice pentru  a de-
monstra tăria de caracter pe care o au 
viitorii ofiţeri ai Armatei Naţionale. 
Aici, în academie ei locuiesc, mă-
nîncă, învaţă, fac sport, aici îşi pun 
bazele militarului de mîine. În acest 
platou s-a dat startul dorinţelor rîvni-
te, pe aceste holuri se aud bocancii, 
în sălile de clasă domneşte aerul bu-
chiei milităreşti, în aceste dormitoare 
au fost spuse vise şi răsfoite amintiri, 
iar serile au fost şi sînt cele mai dure, 
mai ales cînd adrenalina tinereţii îşi 
face simţită existenţa. Însă aici s-au 
legat şi se leagă cele mai trainice pri-
etenii, se citesc cele mai sincere urări 
şi se definesc puternice şi destoinice 
caractere, chintesenţa cărora descriu 
ofiţerul Armatei Naţionale.

La mulţi ani, Academie!

Locotenent Mihaela MîRza

studenţii de ieri, aZi oFiţeri, 
despre studiile din instituţia militară de învăţămînt
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Încorporarea s-a făcut după toate 
regulile. Am primit uniforma, echipa-
mentul şi am efectuat controlul medical. 
Vesta antiglonţ, casca, rucsacul în care 
se aflau gamela, masca antigaz, combi-
nezonul pentru cazurile de atac cu gaze 
şi pistolul-mitralieră Kalaşnikov cîntă-
reau aproape cît jumătate din greutatea 
noastră corporală. 

Cu uşurinţă am învăţat să executăm 

comenzile: „La dreapta!”, „La stînga”, 
„Alinierea!”. Prindeam totul din mers, 
mai ales că aveam la dispoziţie doar 24 
de ore pentru a demonstra că putem fi 
de folos Patriei. Am strigat în gura mare: 
„Să trăiţi, domnule locotenent-colonel”, 
cînd am fost salutate de comandantul 
Batalionului 22 de Menţinere a Păcii, 
Roman Ceban. Asta ne-a reuşit cel mai 
bine. Am fost răsplătite cu un „Bravo”. 

Tot atunci am aflat că grupa noastră se 
va chema „Bravo”. 

Una dintre primele încercări a fost 
îmbarcarea în KamAZ-ul cu care trebuia 
să ajungem la baza militară de instruire 
din Bulboaca. Echipamentul greu, dar şi 
genunchierele şi cotierele au făcut difi-
cil procesul. Ne-am împins şi ne-am tras 
de mîini una pe alta. „În armată trebuie 
să daţi dovadă de spirit de echipă”, ne-a 
explicat comandantul. 

La capătul puterilor
Camionul s-a defectat înainte de a 

ajunge la destinaţie. Următorii trei kilome-
tri i-am parcurs prin pădure, la deal. Dacă 
vreuna dintre noi rămînea în urmă, era 
trecută în capul coloanei. În cazarmă am 
ajuns gîfîind, transpirate şi pline de poroi. 
„Grea e pîinea de soldat”, ne-am zis.

În prima zi, fiind ajutate de cîţiva 
soldaţi, am montat cortul unde urma să 
dormim. Am mîncat în cantina militară 
de rînd cu soldaţii. Apoi am fost instruite 
cum să acordăm primul ajutor medical. 

Noaptea urma să păzim cortul, pe 
rînd. Comandantului i s-a făcut milă de 
noi şi ne-a lăsat să dormim liniştite în 
sacii căptuşiţi cu blană. Sergentul major 
Alexandru Gangan a trebuit să ne ve-
gheze somnul. 

Spiritul de echipă contează
A doua zi, deşteptarea s-a făcut la 

6.00 dimineaţa. Toate speram că va fi o 

zi mai uşoară. După înviorare şi dejun 
am aflat că nu mai aveam nevoie de ruc-

sacuri. Echipate doar cu vesta antiglonţ, 
cască şi pistolul- mitralieră, ni se părea 
că zburăm. Colegii noştri, din grupul 
„Charlie”, ne-au arătat cum să facem pa-
trularea, cum să reacţionăm cînd sîntem 
atacate şi cum să urcăm într-o maşină 
blindată. Sînt nişte reguli pe care, dacă 
le încalci, camarazii tăi ar putea să nu se 
mai întoarcă din misiune. 

Cînd am fost anunţate că avem un 
duşman în stînga, ne-am culcat toate 
la pămînt, fiecare ocupîndu-şi poziţia. 
Drumul era plin de băltoace. Nu ne păsa, 

eram în misiune. În timpul patrulării, am 
depistat un „obiect explozibil”. Printr-un 
anumit semn, am informat grupul despre 
pericol. Trebuia să marcăm locul ca să-l 
găsească geniştii şi să ne retragem. 

„Bravo” a fost bravo 
Ultimul exerciţiu a fost mînuirea 

armei şi tragerea la ţintă. La final, gru-
pul „Bravo” a fost vizitat de ministrul 
Apărării, Vitalie Marinuţa, care anterior 
a urmărit pe o reţea de socializare toate 
acţiunile noastre. Ministrul a spus că e 
mîndru de noi şi ne-a înmînat diplome. 
Am plecat de la Bulboaca fericite că am 
rezistat încercărilor şi cu un mare res-
pect pentru toţi militarii, mai ales pentru 
femeile care au curajul să-şi dedice viaţa 
armatei. 

Mai bine informate 
Proiectul „Mass-media - 24 de ore 

în armată” s-a desfăşurat pe 29-30 sep-
tembrie. Organizatorii şi-au propus să 
familiarizeze un grup de jurnaliste cu 
specificul serviciului în Armata Naţio-
nală, pentru ca atunci cînd scriu un arti-
col să fie mai bine informate. 

Natalia HADîRCă, 
ziarul “Adevărul”

La 2 octombrie, curent, 70 de ostaşi ai Armatei 
Naţionale, încorporaţi în toamna lui 2011, au fost 
petrecuţi la vatră. Cu această ocazie, în tabăra mi-
litară 142 din garnizoana Chişinău s-a desfăşurat o 
festivitate oficială la care au luat parte prim-locţii-
torul comandantului Armatei Naţionale, generalul 
de brigadă Igor Cutie,  şeful J1 Direcţia personal, 
colonelul Eduard Ohladciuc, alte oficialităţi mili-
tare, precum şi cei mai demni soldaţi ai unităţilor 
Armatei Naţionale, părinţii şi rudele lor.

Cu un cuvînt de felicitare a venit în faţa asis-
tenţei doamna Ecaterina Burdila, mama lui Serghei 
Burdila, ostaşul care a însuşit arta militară timp de 
douăsprezece luni în Batalionul de Gardă. În adre-
sarea ei către gazde, oaspeţi şi întreg efectivul mili-
tar, şi-a exprimat mulţumirile şi recunoştinţa faţă de 

cei ce au contribuit la plăsmuirea şi călirea caracte-
relor acestor tineri. 

Un mesaj de încurajare a rostit pentru noii în-
corporaţi caporalul Constantin Ceanthavong din 
Brigada 2 Infanterie Motorizată. „Pe parcursul 
îndeplinirii serviciului militar în Armata Naţiona-
lă, toţi tinerii care au îmbrăcat haina militară şi-au 
asumat conştient datoria sa faţă de ţară, neam şi po-
por. Ne-am convins de faptul că serviciul militar în 
termen a fost şi este o şcoală a bărbăţiei”, a accen-
tuat Constantin în discursul său. 

Cursul vieţii de mai de parte le-a fost binecu-
vîntat de către preotul militar Corneliu Dobrogean. 
Domnia sa a ţinut să amintească că pe parcursul 
serviciului militar soldaţii au beneficiat de asistenţă 
spirituală, fiind iniţiaţi în tainele bisericii. „Doam-

ne, ajută” le-a dorit pe viitor celor care trec în re-
zervă, le-a sugerat să nu uite de pioşenie, lumina 
sufletului să nu-i părăsească niciodată, iar cutezanţa 
să le fie frate şi soră.

 Generalul de brigadă Igor Cutie a înmînat di-
plome de onoare şi cadouri de preţ celor 70 de mi-
litari care au obţinut rezultate înalte la pregătirea de 
luptă şi s-au remarcat prin disciplină impecabilă şi 
conduită ostăşească exemplară în timpul executării 
serviciului militar. “Este o zi semnificativă pentru 
noi, pentru că-i avem în faţă pe cei mai destoinici 
militari care trec în rezervă. Pentru ei, că pleacă 
acasă. Pe chipul lor se citeşte aerul libertăţii. Pentru 
părinţi, că îşi îmbrăţişează feciorii în sînul familiei. 
Greutăţile le-am depăşit împreună, iar acum stă-
pîni pe situaţie şi cu sentimental datoriei împlinit, 

ei pleacă cu onoruri la vatră”, a conchis generalul 
Cutie.

Sărbătoarea a fost cu atît mai profundă în ini-
mile şi sufletele ostaşilor, cu cît ecoul tradiţiona-
lului devotament „Servim Republica Moldova” a 
răsunat cu cinste şi onoare de 70 de ori pe platoul 
unităţii militare.

Caporalul Constantin Ceanthavong, la moment, 
este singurul din cei patru copii ai soţilor SamCin 
şi Eugenia Ceanthavong care a îndeplinit serviciul 
militar. Datoria faţă de Patrie a îndeplinit-o în ca-
drul Brigăzii „Ştefan cel Mare”, compania cerce-
tare. La început a deţinut funcţia de comandant de 
grupă. Ulterior a fost numit locţiitor comandant de 
pluton. L-am întrebat cu ce impresii a rămas despre 
viaţa cazonă. La care el mi-a răspuns că anul nu l-a 
pierdut în zadar. Pe parcurs a obţinut mai multă vo-
inţă şi încredere în sine. Mama lui Constantin atestă 
o schimbare radicală la fecior. Spune că s-a matu-
rizat şi s-a transformat într-un bărbat în toată firea. 
Cînd l-a petrecut la armată, i-a zis să fie cuminte 
şi i-a urat armată uşoară. Se pare că cei şapte ani 
de acasă şi-au spus cuvîntul, Costea numărîndu-se 
printre fruntaşii care au plecat în rezervă.

Programul s-a încheiat cu o poză de grup la 
care au fost invitaţi să ia parte toţi cei prezenţi.

Pe parcursul ultimilor ani, în Armata Naţională 
a devenit deja o tradiţie frumoasă desfăşurarea ac-
tivităţii solemne de trecere în rezervă a celor mai 
demni militari în termen din cadrul unităţilor mili-
tare ale Armatei Naţionale.  

Încorporarea tinerilor în serviciul militar în ter-
men se desfăşoară de patru ori pe an, iar durata sta-
giului militar în Forţele Armate este de 12 luni.

Locotenent Natalia ANDRONACHI

„oF, mamă, armata-i tare Grea!“ 

rămas bun, armată !!!
Acum un an de zile mamele îşi petre-

ceau feciorii la oaste, îndemnîndu-i 
să fie demni de faptele eroice ale stră-
moşilor lor, lucru promis de ultimii la 
finele ceremoniei festive de depunere 
a jurămîntului militar. le-au sugerat să 
îndeplinească întocmai ordinele supe-
riorilor. la rîndul lor, părinţii au primit 
asigurări că eforturile depuse de ofiţerii 
armatei naţionale vor fi axate pe trans-
formarea acestor tineri în bravi bărbaţi, 
gata oricînd să înfrunte greutăţile vieţii. 
astăzi sînt priviţi cu alţi ochi. ei nu mai 
sînt copiii mamei, au devenit în timp 
adevăraţi apărători ai neamului.

am   dormit în cort, am mîncat terci, am mărşăluit purtînd 
echipament de 20 de kilograme şi am tras din Kalaş-

nikov. pe scurt, am făcut armata alături de alte zece jurnaliste. 
„cătănia” a durat 24 de ore.
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Să ne alimentăm corect nu înseam-
nă doar să ne alegem o dietă anumită, ci 
ținînd cont de necesitățile organismului 
într-o anumită perioadă de vîrstă, sex şi 
chiar mediul înconjurător, efortul fizic şi 
intelectual depus, să îndestulăm corpul 
uman cu acele substanțe ce-i sînt necesa-
re pentru a învinge toate pericolele pen-
tru sănătate de-a lungul anilor.

Cele mai frecvente sfaturi pentru o 
alimentare sănătoasă par a fi banale, dar, 
totuşi, indispensabile în a trăi un mod de 
viață sănătos:

• Să ne alimentăm la timp. Și la acest 
capitol vă invităm să încercați să respectați 
un orar stabil de alimentare, care ar con-
sta din 3-4 mese pe zi (comparîndu-l cu 
alimentarea unui ostaş);

• Să nu ne alimentăm peste măsură. 
Cum spune maxima străveche: “Dejunul 
consumă-l singur, prînzul împarte-l cu 
prietenul, cu cina serveşte-ți duşmanul”.

• Mestecaţi bine mîncarea. Ajutați-
vă digestia bucatelor prin fărîmițare ma-
ximală. 

• Să ne străduim să variem meniul. 

Este necesar de a include în alimentare 
diverse produse şi de dorit calitative.

• Să ne alimentăm cu plăcere. Produ-
sele trebuie să fie tolerate de organism, 
să fie dorite,  preparate corect şi chiar 
servite într-un aspect exterior plăcut şi 
atrăgător.

Încă din copilărie se formează un 
stereotip de alimentare. Odată cu renun-
ţarea la laptele matern şi diversificarea în 
alimentarea copilului se pune baza mo-
dului de alimentare. De aceea este foar-
te important ca încă din copilărie să se 
stabilească un orar corect de alimentaţie. 
Asigurarea unui regim alimentar regulat 
şi echilibrat garantează sănătate. Sursa de 
energie, precum şi sursa plastică pentru 
om o constituie alimentele. Aceste două 
necesități sînt într-o corelare dependentă, 
echilibrată şi rațională. Cercetările făcu-
te în domeniu între populații diferite au 
arătat că, deşi nivelul de cultură sanitară 
al populației a crescut mult, totuşi, există 
încă mulți oameni care nu cunosc reguli-
le unei alimentații raționale, iar cei care le 
cunosc, de obicei, nu prea le aplică.

Ca criteriu principal al unei 
alimentații corecte este crearea condițiilor 
pentru ca alimentele consumate să fie 
bine digerate şi asimilate deplin. Ali-
mentarea este un element indispensabil 
al vieții şi de eficiența ei depinde sănă-
tatea şi potențialul inclusiv intelectual al 
activităților noastre. O influență marcată 
asupra procesului de digestie şi de asi-
milare a hranei o are obiceiul alimentar. 
Sustragerea atenției de la actul de alimen-
tare  diminuiază apetitul şi dereglează 
digestia. 

Pofta de mîncare depinde mult şi de 
atmosfera în care se ia masa. Este impor-
tant nu numai felul cum se pregăteşte 
mîncarea, cît şi localul, cu cine şi cum se 
serveşte. Cultul familiei îşi are rostul său 

aparte în tradițiile alimentării corecte. 
Este binevenită alimentarea tradițional 
înscrisă în ritualul familial. Graba la 
masă îşi lasă amprenta negativă. Mes-
tecarea hranei are ca obiectiv mărunţi-
rea bolului alimentar şi este un proces 
foarte important în actul digestiei. La cei 
grăbiți, mestecarea se face incomplet şi 
mîncarea, în bucăți mari, neprelucrate 
cu salivă, coboară în esofag şi ajunge în 
stomac. Acest moment negativ induce 
dereglarea digestiei. Procesul de mes-
tecare stimulează  şi secreția sucurilor 
gastrice, stimulînd mişcările stomacului 
şi ale intestinului. Deci timpul mestecării 
alimentelor are o importanță marcată în 
actul digestiei.  Nu mai puțin important 
este timpul constant al orelor de servire a 
meselor. Sistemul digestiv se obişnuieşte 
cu luarea meselor la ore fixe. În această 
perioadă secreția sucurilor gastrice înce-
pe încă pînă la alimentare, fapt dovedit 
experimental. O alimentare neregulată 
tulbură activitatea armonioasă a siste-
mului digestiv şi poate genera multe boli. 
De regulă, masa este servită de 3 ori/zi, 
cu gustări între ele. Se poate prezenta ca: 
dejunul - 30%, prînzul – 50% şi cina – 
20%. Alimentarea trebuie să fie variată 
şi să cuprindă toate substanțele nutri-
tive necesare (proteine, glucide, lipide, 
minerale, vitamine) în volum potrivit 
fiecărui organism. Numai în combinarea 
produselor de origine animală şi vegetală 
se asigură substanțele nutritive necesare 
vieții îndelungate.

Actualmente în alimentare se cu-
nosc mai multe curente, care îşi au 
urmaşi convinşi în corectitudinea ali-
mentării unilaterale. Spre exemplu, cu 
toții cunoaştem persoane convinse că 
alimentarea cea mai corectă este cea ve-
getariană, alții se alimentează preponde-
rent cu produse unilateral proteice, glu-

cidice. Fiecare mod de alimentare poate 
fi urmat îndelungat, organismul adapt-
îndu-se, compensînd deficienţele. Aces-
te curente au rădăcini străvechi, avînd 
plusuri, dar mult mai multe minusuri, 
inducînd organismul în stări critice pe-
riculoase pentru o viață îndelungată să-
nătoasă. Alimentarea este strîns depen-
dentă de cheltuielile energetice suportate 
de individ. Astfel la cei ce lucrează fizic 
enorm cantitatea de calorii necesare 
este evident mai mare decît pentru cei 
leneşi. Cu siguranță este necesar să ex-
cludem toate alimentele care sînt toxice 
pentru organism şi care dăunează mult 
sănătății noastre ca de exemplu: cafeaua, 
zahărul rafinat, carnea grasă, alcoolul, 
alimentele care conțin aditivi alimentari. 
Efectul negativ al acestora este direct 
proporțional cantităților ingerate, mo-
dului de preparare, vîrstei, etc. Datele 
publicate de cercetători relevă că sănă-
tatea omului în 20% depinde de eredi-
tate, în 10% depinde de posibilitățile de 
îngrijire a sănătății, iar în 50% depinde 
de modul de viață al omului. De aceea, 
se spune că sănătatea e mai scumpă decît 
toate. Alimentația corectă nu este o die-
tă, este un mod de viață.

O alimentare sănătoasă necesită un 
efort mare, însă acesta este compensat 
prin reducerea riscului de apariție a unor 
boli. O temă aparte este dietoterapia 
utilizată în medicina practică, care are 
drept scop stoparea progresării maladi-
ei, oferirea unei perioade îndelungate de 
pauze între acutizările simptomelor chi-
nuitoare. Acestea sînt diverse şi utilizarea 
lor protejează atît organe separate, cît şi 
sisteme integrale.

Avem de ales: “A fi ori a nu fi”.

Locotenent-colonel 
medic SCMC ion VaCuLin
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ABC-ul alimentaţiei sănătoase

Delegaţia avea îndatorirea ca în caz 
de nu va obţine  răspuns de la Cartierul 
General să plece la Petrograd şi să stăruie 
pe lîngă Guvernul provizoriu şi pe lîngă 
organizaţiile democratice locale pînă va 
cîştiga cauza. Deoarece peste tot erau re-
fuzaţi, Holban şi Păscăluţă urmau să se 
întoarcă cu nimic. Viitorul Basarabiei era 
în primejdie, moldovenii riscînd să piardă 
toate cuceririle democratice cîştigate pînă 
atunci. Cei doi ostaşi au luat o hotărîre cu-
rajoasă: au ticluit un ordin, chipurile din 
partea lui Kerenski, comandant suprem, şi 
noaptea i-au impus pe funcţionarii Biro-
ului Presei Centrale să-l răspîndească pe 
toate fronturile. Prin ordin, comandanţii 
fronturilor trebuiau să-i elibereze pe osta-
şii moldoveni pentru a participa la Con-
gres. În Basarabia era o bucurie nespusă şi 
nimeni nu ştia că cei doi ostaşi erau ame-
ninţaţi cu spînzurătoarea. Au avut noroc 
să scape , fapta lor eroică merită a fi apre-
ciată şi azi.

La 20 octombrie delegaţiile şi mulţi-
mea adunată cu steaguri tricolore, muzică, 
încep congresul. Sînt salutaţi de Gherman 
Pîntea. Nu mai conteneau strigătele de 
„ura” şi „vivat”. Toate organizaţiile locale 

ale ostaşilor, partide, ziare, asociaţii etc. 
salută Congresul. Hotărîrile Congresului 
erau aşteptate cu nerăbdare ca pe ceva 
sfînt. 989 delegaţi erau veniţi din toate col-
ţurile Rusiei. Ostaşul Mîndru a exclamat: 

„Să ne facem datoria pe deplin, ca strămo-
şii noştri viteji, că sîntem urmaşii vechilor 
romani şi ai lui Ștefan cel Mare”!

Reprezentantul moldovenilor de pes-
te Nistru s-a adresat Congresului: „Cui ne 
lăsaţi pe noi? Nu ne lăsaţi! Nu ne uitaţi!” 
Toţi delegaţii au răspuns: „Nu vom uita, 
veniţi cu noi!” („Soldatul Moldovean” din 
4 noiembrie 1917).

Căpitanul Cievschi, ca preşedinte, a 
pus la vot problema autonomiei. A doua zi 
ea e proclamată.

Dar tot atunci, pe 21octombrie, o te-
legramă de la Petrograd ordona oprirea 
Congresului. Dar ea a fost scoasă la lumi-
na zilei după opt zile de la congres.

La 22 octombrie se petrece alt act 
de mare însemnătate – Basarabia vine în 
ajutorul României, trimiţînd o preîntîm-
pinare la Petrograd, prin care cerea ca la 
Conferinţa de pace cu Germania şi aliaţii 
ei chestiunea românească să fie rezolvată 
echitabil. S-a hotărît naţionalizarea oşti-
rii, unităţile moldoveneşti să fie conduse 
de ofiţeri moldoveni. S-a ales un comitet 
pentru a rezolva problema. S-a decis mă-
rirea numărului cohortelor moldoveneşti 
de la 15 la 100 şi aducerea în Basarabia a 
cavaleriei moldoveneşti din Rusia.

O decizie de primă importanţă a fost 
constituirea Sfatului Ţării cu reprezenta-
rea proporţională a naţionalităţilor conlo-
cuitoare şi s-a ales o comisie organizatori-
că. Chestiunea pămîntului, de asemenea, 
a fost pe prim-plan, i-a venit rîndul după 
problemele naţionale (aici voi face o re-
marcă că şi azi e o dilemă – în primul rînd, 
trebuie rezolvată problema naţională, cum 
au făcut francezii, englezii, spaniolii la 
sfîrşitul evului mediu, americanii la sfîrşi-
tul sec. XVIII, germanii şi italienii în sec. 

XIX, balticii acum două decenii, alternati-
vă nu există – A.B.).

Se confruntau cu problema pămîntu-
lui două curente: socialist şi naţionalist – a 
învins al doilea, ca „moldovenii să nu fie 
nevoiţi să plece prin Siberia”. Colonizarea 
a fost oprită. Pămînturile mănăstirilor, bi-
sericilor, statului urmau a trece fără plată 
în mîinile ţăranilor. Împărţirea lor urma 
s-o facă Sfatul Ţării.

Guvernului Rusiei şi Radei ucraine-
ne li s-a transmis un memoriu, prin care 
soarta minorităţilor era condiţionată  de 
comportamentul faţă de moldovenii de 
peste Nistru.

S-a mai hotărît naţionalizarea şcolilor, 
aşezămintelor şi dregătoriilor, învăţămînt 
gratuit şi obligatoriu. S-au luat alte decizii 
secundare şi la 27 octombrie Congresul 
şi-a încheiat lucrările. Învăţătorii veniţi la 
cursuri de limbă moldovenească au sosit 
să-i salute pe delegaţi cu cîntecul: „De-
şteaptă-te, române!”. Ostaşii au preluat 
imnul naţional cu mare entuziasm, repe-
tîndu-l cu urale şi bucurie neţărmurită; o 
tovărăşie profundă s-a legat între apărăto-
rii pămîntului strămoşesc şi luminatorii 
neamului.

Astfel, Congresul a hotărît soarta Ba-
sarabiei, determinîndu-i calea spre viitor. 
Lucru, ce avea să-l materializeze Sfatul 
Ţării. La 28 octombrie 1917 începe a ac-
tiva Comitetul de organizare în frunte cu 
prăpuraşul Ţanţu, ajutat de Ștefan Holban. 
Din 150 deputaţi, 44 i-a delegat Congresul 
Militar Moldovenesc, cei mai mulţi. Pen-
tru că militarii moldoveni au meritat aşa 
cinste, onoare şi responsabilitate.

aureliu Benu, 
ziarist şi istoric

20–27 octombrie 1917 – o aniversare istorică
95 ani de la Congresul Militar Moldovenesc

evenimentele din rusia în toamna anului 1917 se precipitau 
nestăvilit. se punea problema ca un congres al ostaşilor 

moldoveni (cîteva sute de mii) de pe toate fronturile războiului 
i mondial să hotărască soarta basarabiei – numai el era în stare 
s-o facă. În acest scop, ostaşii moldoveni din odesa s-au înţeles 
cu cei din chişinău şi i-au delegat pe Ştefan Holban şi ioan păs-
căluţă să ceară acordul comandamentului suprem al armatei 
ruse pentru convocarea congresului la 20 octombrie. delegaţia 
urma să ceară dislocarea regimentului 40 din odesa la chişinău 
şi completarea lui cu moldoveni, precum şi schimbarea denumi-
rii lui în regimentul 1 moldovenesc „traian”.

Un mod de viaţă sănătos presupune de rînd cu lipsa deprin-
derilor vicioase şi o alimentaţie corectă. Şi dacă e să pri-

vim retrospectiv, putem cu certitudine să constatăm faptul că 
e mult mai simplu a da sfaturi decît a le respecta chiar pe cele 
recomandate de tine însuţi.

Sfatul medicului

vasile cijevschi 

ştefan holban  ion păscăluţă 
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-  Propun să începem discuţia despre amin-
tirile cazone ale lui Vlad Druc. în care etapă a 
vieţii, sau la ce vîrstă aţi fost la armată?
- Nu ştiu dacă le pot numi amintiri cazone, deoa-

rece eu am venit în armata sovietică la vîrsta de 25 
de ani, după ce am terminat şcoala cinematografică. 
Serviciul militar l-am privit ca un film. Am făcut 
armata 1 an de zile în Ungaria, unde am avut ocazia 
să filmez unele manevre ale Pactului de la Varşo-
via. Ce ţine de armată nu-mi pare rău deloc, chiar 
dacă am fost mai tîrziu decît trebuia, pentru că am 

aflat un domeniu nou, am realizat un studiu în care 
nu m-am simţit frustrat deloc, deoarece trebuia să 
aflu şi eu ce se întîmplă în armata sovietică. Totuşi, 
m-am convins că armata este armată. Acolo am 
descoperit o şcoală a realităţii, un sistem de convie-
ţuire cu ceilalţi soldaţi. Acest lucru nu poate trece 
neobservat în viaţa unui tînăr. Desigur, în Ungaria 
era un pic altfel, decît în celelalte unităţi militare 
ale URSS, deoarece unitatea de rachete antiaeriene 
în care mă aflam nu era vizitată de părinţii şi rudele 
militarilor. Într-un fel eram izolaţi, cu atît mai mult  

că nu ne permiteau să părăsim teritoriul unităţii, în 
special cînd erau sărbătorile lor naţionale, deoarece 
soldaţii sovietici nu erau priviţi cu ochi prea buni.

- Ce aţi învăţat timp de 1 an de zile în ar-
mată?
- Aş vrea să încep de la sfîrşit. Eram căsătorit, 

aveam un copil, şi cînd am venit acasă după 1 an 
de zile, la ora 6 dimineaţa, familia dormea, dar eu 
am sărit în picioare şi brusc m-am aşezat pe scaun. 
Soţia s-a speriat şi m-a întrebat ce s-a întîmplat. Iar 
eu, după cîteva secunde de pauză, am zîmbit şi i-am 
zis că 1 an de zile m-am trezit în fiecare zi la ora 
6 şi aşteptam să vină cineva să-mi zică ce să fac. 
Exact ca libertatea noastră naţională. Cînd au venit 
democraţia şi libertatea la noi, nu ştiam ce să facem 
cu ele. Sau o altă comparaţie ar fi chiar creaţia mea. 
Pe timpurile sovietice aveam diferite planuri şi sce-
narii ce fel de filme trebuie realizate. Cînd mi s-a 
spus că pot filma orice, nu ştiam ce trebuie să fac. 
În armată unele lucruri le făceam voluntar, pentru 
a atinge unele scopuri. De exemplu, nu mi-i ruşine 
să spun că mă duceam să duc gunoiul la gunoiştea 
din Budapesta, pentru că vroiam să cunosc oraşul, 
şi peste o perioadă scurtă de timp ştiam unde se află 
aproape toate teatrele din capitala Ungariei. Supe-
riorii mei imi permiteau să am mustăţi, iar băieţii 
de 18 ani, pămînteni de-ai mei din Basarabia, îmi 
ziceau “tătuca”, deoarece le luam apărarea atunci 
cînd erau jigniţi de către ofiţeri. Primeam soldă 45 
de forinţi, şi ce m-a mirat, în ziua soldei toţi sol-
daţii cumpărau bomboane ungureşti, şi seara după 
stingere auzeam cronţ, cronţ, cronţ de sub plapume, 
cum soldaţii mîncau dulciuri.

- Dar aţi avut şi dezamăgiri în armată?
- Cel mai tare m-a întristat acea “dedovşcină 

militară”. Aveam 25 de ani şi nu înţelegeam de ce  
tinerii de 18 ani în primele 3-4 luni de serviciu mili-
tar erau maltrataţi. Dacă s-au păstrat aceste elemen-
te şi-n armata Republicii Moldova, cred că ar trebui 
cu toţii să contribuim la lichidarea lor. 

- Totuşi,  are sau nu nevoie Republica Mol-
dova în prezent de armată?
- Am o atitudine pozitivă faţă de armată, chiar 

dacă sînt om de artă. Este un sistem bine organizat 
şi pentru tineri este un lucru bun. Nu-mi imaginez 

la momentul actual Republica Moldova fără arma-
tă. Democraţia şi tot ce ţine de politică fac parte 
dintr-un registru politic, iar armata nu face parte din 
acest sistem. Ea are un registru patriotic, care are 
menirea să educe tînăra generaţie. Aşadar, sînt ferm 
convins că avem nevoie de armată, deoarece nu e 
neapărat să existe pentru război sau alte tipuri de 
conflicte. Armata ne trebuie şi în timp de pace, pen-
tru că este un sprijin moral şi fizic în cazul diferitor 
calamităţi naturale. Umblă prin ogradă sau mahala, 
şi cheamă să vină cineva în ajutor, nu va veni ni-
meni. Armata este un organism viabil, bine pus la 
punct, şi spun acest lucru nu pentru a vă măguli, sau 
a vă spune ceva care să vă convină. Este principiul 
meu de gîndire. Sigur că şi acolo sînt unele proble-
me financiare sau de organizare, dar să nu uităm că 
Republica Moldova este un stat tînăr şi cu astfel 
de probleme se confruntă nu doar sistemul militar. 
Poate că ar fi bine să aderăm la acest bloc NATO?! 
Deoarece avem tineri vînjoşi şi echilibraţi, însă nu 
avem tehnică modernizată şi organizare. Presupun 
că perioada de tranziţie s-a cam lungit. Eu văd un 
impact pozitiv al acestei aderări. 

Armata este un modus vivendi pentru tineri, un 
fel de a convieţui într-o anumită perioadă de timp. 

- Aţi pomenit despre aderarea Republicii 
Moldova la NATO şi aţi menţionat avantajele. 
Dar care ar fi dezavantajele, dacă acest lucru 
s-ar întîmpla?
- Nu sînt analist în domeniul militar, dar nu văd 

nici un dezavantaj. Da, am urmărit în presă că Ar-
mata Naţională a Republicii Moldova are contacte 
cu sistemele militare din cadrul NATO, schimb de 
experienţă ş.a. Energia negativă în societatea mo-
dernă este enormă, vedeţi şi singuri ce se întîmplă 
pe stadioane la meciurile de fotbal şi alte genuri de 
sport. Tinerii nu mai ştiu unde să-şi consume ener-
gia, şi în acest caz armata vine să armonizeze sau să 
stabilizeze această energie care trebuie să fie consu-
mată corect. Un militar ştie ce înseamnă un război, 
şi atitudinea sa faţă de această nenorocire este mult 
mai conştiincioasă. De fapt, războaiele nu sînt ini-
ţiate de către militari, ci de politicieni. Cei care vor 
să împartă resursele naturale mondiale. 

Realizare locotenent major Denis ROTARu

La mulţi ani colegilor noştri maiorul Sergiu 
LECA şi plutonierul adjutant Vitalie IOVU. 

Vă dorim să aveţi numai urcuşuri pe scările carierei 
militare, sănătate, pace în suflet, gînduri senine, pute-
re în lupta cu problemele vieţii şi dragoste din partea 
celor apropiaţi.

Cu drag, colectivul  
Centrului mass-media militară

Sincere felicitări cu ocazia zilei de naştere colonelului 
Eduard OHLADCIUC. La mulţi ani, sănătate, ferici-

re, succes în toate cîte v-aţi propus!
din partea colegilor de serviciu  

din direcţia Personal

Sincere felicitări sergentului Roman CARPATIUC. 
Colegii vă apreciază pentru sinceritate, prietenie şi 

vă mulţumesc pentru sprijinul pe care îl acordaţi în fie-
care zi de muncă. La mulţi ani!

din partea colegilor din Batalionul  
cu destinaţie Specială „Fulger”

Cele mai sincere urări de bine locotenent-colonelu-
lui Andrian  BĂLAN. Fericire, prieteni buni, baftă 

şi momente de neuitat vă dorim.
din partea colectivului Brigăzii „Ştefan cel Mare”

La mulţi ani urăm plutonierului adjutant Eugenia 
ROTARU,  plutonierilor majori Nicolae CO-

JUHARI, Gheorghe CASAP, plutonierilor Ion GÎLCĂ,  
Irina TIMERCAN şi  sergentului Valeriu BĂŢ. Zile în-
sorite şi pace în casele dumneavoastră.

Cu respect, colectivul Batalionului de Gardă 

La mulţi ani locotenent-colonelului Vasile IORGA. 
Viaţă lungă, fericire, sănătate şi iubire!

din partea colectivului  Brigăzii „Ştefan cel Mare”

La mulţi ani maiorului Vladimir ODAJIU, plutoni-
erului Liudmila SOLOVIOVA, sergentului Do-

rina BRAGA. Sănătate, fericire, dragoste de la cei ce vă 
înconjoară, stabilitate materială, noroc şi voie bună.

Cu respect, colectivul Brigăzii „dacia”

Felicitări căpitanului Iacob ATAMANENCO, locote-
nentului major Sergiu IACOB, locotenentului Arca-

die BALAN, plutonierului Ion GÎLCA. Să aveţi parte de 
împliniri sufleteşti şi numai realizări frumoase. 

Cu respect, colectivul Brigăzii „Ştefan cel Mare”

Sănătate şi fericire, urcuşuri în carieră şi în viaţa per-
sonală urăm căpitanului Valeriu BULAT, locotenen-

ţilor majori Petru CERGA, Alexandru LUNGU, Nicolae 
OJOG, plutonierului adjutant Veaceslav LIPCIU, pluto-
nierului major Elena CHIRIŢA. La mulţi ani!

Cu respect, colectivul academiei Militare 
„alexandru cel Bun”

Fericire şi sănătate urăm plutonierului major Galina 
PLATONOVA. Multă sănătate, împliniri sufleteşti şi 

realizări profesionale şi personale.
din partea colectivului  

Brigăzii „Ştefan cel Mare”

La mulţi ani locotenent-colonelului-medic Valeriu 
GUŢU, locotenent-colonelului  Nicolae GASNAŞ, 

locotenentului major-medic Veaceslav FĂRÎMĂ, locote-
nentului Eduard JORNEAC, plutonierului Cornel LA-
VRIC; medicilor Vladimir ŞCERBACOV, Liudmila TAR-
GON, Natalia CULIBACA, Dumitru STRATU; farmaciş-
tilor Ion GRAUR, Elena STĂNILĂ, Liudmila PERCHINA. 
Sănătate, realizări profesionale, iar buna dispoziţie să vă 
însoţească zi de zi alături de cei dragi.

 Cu mult respect,  
colectivul Spitalului Clinic Militar Central

O felicitare pentru tineZ

De la OM la OM

numele lui vlad druc este binecunoscut în lumea cinematografiei atît în repu-
blica moldova, cît şi peste hotarele ţării. este autorul a peste 90 de filme do-

cumentare produse la noi, precum “bucuria de a trăi”, “tatăl”, autor al unei cărţi 
de versuri, „trestie în vînt” (1981). a obţinut zeci de premii internaţionale: Grand 
prix, filmul de animaţie Haiducul, cannes, Franţa, 1986; medalia de bronz Festival 
de Filme, riga, lituania, 1985; marele premiu „emil loteanu”, 2004-2005, uniunea 
cineaştilor pentru aria.

“nu-mi imaginez republica Moldova fără armată”

pe data de 2 şi, respectiv, 9 octom-
brie, curent, au fost demobilizaţi 

17 din ostaşii ce au îndeplinit cu succes 
serviciul militar în cadrul divizionului 
de artilerie „prut”. Conform scenariului, 
s-a dat citire ordinului de trecere în rezervă 
şi de stimulare a celor mai distinşi militari 
în termen. Cei din urmă s-au ales cu diplo-
me, scrisori de mulţumire şi cadouri sim-
bolice din partea Ministerului Apărării.

doi militari în termen din com-
ponenţa divizionului au par-

ticipat la  cea de-a viii-a ediţie a Festiva-
lului-concurs „peştişorul de aur”, care s-a 
desfăşurat în sala mare a Palatului Culturii 
din oraşul Ungheni. Băieţii s-au duelat cu 
tineri veniţi din raioanele Republicii Mol-
dova şi chiar din România. Juriul, consti-
tuit din interpreţi şi compozitori renumiţi, 
a apreciat prestaţia acestora, înmînîndu-le 
diplome de participare. Nouă nu ne rămîne 
decît să ne mîndrim că avem multe talente 
încă nedescoperite.

păstrarea şi fortificarea sănătăţii mili-
tarilor constituie o parte importantă 

şi integrantă a pregătirii pentru îndepli-
nirea datoriei faţă de patrie. Aşa că, în 
scopul prevenirii şi răspîndirii bolilor in-
fecţioase şi de alt tip, măsurile curativ-pro-
filactice, planificate de serviciul medical, 
sînt obligatorii pentru tot efectivul Arma-
tei Naţionale. În zilele de 11-12 octombrie, 
militarii prin contract din garnizoana Un-
gheni au fost supuşi examenului medical 

aprofundat, în conformitate cu cerinţele 
Regulamentului cu privire la expertiza me-
dico-militară în Forţele Armate ale Repu-
blicii Moldova.

În aceeaşi perioadă, militarii unităţii 
au fost evaluaţi la pregătirea fizică. Pentru 
organizarea şi desfăşurarea şedinţelor la 
capacităţile fizice, precum şi verificarea ni-
velului de dezvoltare a calităţilor motrice, 
dumnealor au fost repartizaţi pe grupe în 
dependenţă de vîrstă. Printre normativele 
susţinute s-au numărat flotările, ridicarea 
trunchiului şi neapărat cursele de alergări 
la distanţele de 100, 1000 şi 3000 de metri. 
Militarii angajaţi prin contract au efectuat 
exerciţiile de control în echipament sportiv, 
cu excepţia exerciţiilor la care conform re-
gulamentului este stabilită ţinuta militară.

Pregătirea fizică a militarilor şi prac-
ticarea sportului se efectuează în scopul 
sporirii rezistenţei organismului la diverse 
modificări ale timpului, la condiţii legate 
de specificul serviciului militar şi de exe-
cutare a misiunilor de luptă.

în intervalul lunii octombrie, arti-
leriştii sînt antrenaţi în pregăti-

rea tehnicii şi armamentului din dotare 
pentru perioada rece a anului. Aceştia se 
obligă să organizeze evidenţa, păstrarea şi 
mişcarea patrimoniului militar; să organi-
zeze inventarieri a bunurilor materiale în 
scopul prevenirii pierderilor acestora.

Locotenent natalia andrOnaCHi

Noutăţi din unităţi 


