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teritoriul adiacent al Brigăzii „Ştefan cel mare” 
din capitală s-a transformat pentru o perioadă 

într-un adevărat teatru de operaţii. exerciţiul bilate-
ral „Falcon medic 2016” a constituit punctul culmi-
nant al Programului nursing, implementat în Arma-
ta naţională, în 2013, cu sprijinul Gărzii naţionale a 
Carolinei de nord. Pag. 4

centrul secundar de instruire pentru Luptă 
„smârdan” din judeţul Galaţi, România, a 

găzduit modulul de pregătire „Platinum eagle 16.1”, 
desfăşurat în perioada 9-16 mai curent. Aplicaţiile 
multinaţionale au reunit 350 de militari din şase ţări 
nATo sau asociate cu nATo: România, statele uni-
te ale Americii, serbia, Bulgaria, Republica moldova  
şi marea Britanie. Pag. 12

Jocul militar-sportiv „Pe meleagurile natale”, desfă-
şurat de Centrul militar Teritorial Bălţi, a constituit o 

premieră pentru capitala de nord a ţării, iar la Hânceşti 
au fost disputate coampetiţiile militar-sportive, or-
ganizate cu ocazia Zilei recrutului.

cimitirul eroilor, denumit în docu-
mentele timpului şi Cimitirul militar, 

cimitirul de Onoare, înregistrat actual-
mente pe bd. Decebal, nr. 17, în sectorul 
Botanica al capitalei, îşi are începuturile 
în secolul al XiX-lea, fiind iniţial cimitir al 
Garnizoanei Chişinău. Cimitirul apare în 
documente ca parcelă periferică a cimi-
tirului civil de pe lângă Biserica sfânta 
Treime din preajma Gării Feroviare. 

Pag. 22

După ce în numărul trecut al „oastei moldovei” v-am 
relatat despre legendarul automat Kalaşnikov, a ve-

nit rândul unei alte arme din dotarea Armatei naţionale, 
nu mai puţin faimoasă. este vorba de celebrul aruncător 
de grenade RPG-7, unul dintre simbolurile armamentului 
sovietic, cunoscut în Republica moldova şi România sub 
denumirea de AG-7. 
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Militarii celui de-al cincilea contingent KFOR  
au plecat în misiune

„Nu uitaţi, stimaţi militari, că imaginea ex-
ternă a Republicii Moldova depinde şi de 
voi. De aceea, vă îndemn să vă îndepliniţi 
misiunea cu demnitate şi să nu uitaţi de va-
lorile naţionale. Sunt sigur că această expe-
rienţă vă va fortifica şi vă va ajuta în creşte-
rea dumneavoastră profesională”.

Anatol ŞAlARu,ministrul Apărării

Cu acest mesaj a venit locotenent-colonelul Adrian Efros 
în cadrul ceremoniei de detaşare a celui de-al cincilea contin-
gent de pacificatori în operaţiunea de menţinere a păcii KFOR 
din Kosovo, desfăşurată la Ministerul Apărării. La eveniment 
a participat conducerea ţării, reprezentanţi ai corpului diplo-
matic civil, dar cel mai important -  familiile ofiţerilor şi subo-
fiţerilor detaşaţi în misiunea KFOR.

Preşedintele Republicii Moldova, Comandantul suprem 
al Forţelor Armate, nicolae Timofti, a declarat, în cadrul 
ceremoniei, că graţie prestaţiei de excepţie a militarilor 
Armatei naţionale, statul Republica Moldova îşi întăreşte 

reputaţia de promotor al păcii şi stabilităţii. „Actualmente, 
participarea forţelor internaţionale la misiunea din Kosovo 
devine tot mai importantă. Este suficient să observăm cum 
evoluează situaţia de securitate în regiune. Astfel, Balcanii de 
Vest se confruntă cu un flux impunător de migranţi şi cu o 
activitate tot mai agresivă de recrutare din partea grupărilor 
extremiste. De aceea, în contextul provocărilor, cărora trebuie 
să le facă faţă continentul european, considerăm imperativă 
promovarea unei solidarităţi colective şi a unei percepţii omo-
gene asupra problemelor ce vizează asigurarea securităţii”, a 
spus nicolae Timofti.

La rândul său, ambasadorul italiei la Chişinău, Enrico 
nunziata, a menţionat că batalionul italian implicat în misi-
unea din Kosovo este mândru că poate să ofere în continuare 
propriul suport prietenilor din Moldova. „Ţin să exprim, în nu-
mele guvernului italian, cea mai sinceră apreciere pentru excep-
ţionala contribuţie oferită de militarii moldoveni la menţinerea 
păcii în Kosovo”, a specificat Enrico nunziata.

Ministrul Apărării, Anatol Şalaru, le-a solicitat militarilor 
care pleacă în Kosovo să continue cu responsabilitate şi dem-
nitate ceea ce au început colegii lor şi să contribuie, împreună 
cu militarii celorlalte ţări, la stabilitatea regiunii balcanice. „Nu 
uitaţi, stimaţi militari, că imaginea externă a Republicii Mol-
dova depinde şi de voi. De aceea, vă îndemn să vă îndepliniţi 
misiunea cu demnitate şi să nu uitaţi de valorile naţionale. Sunt 
sigur că această experienţă vă va fortifica şi vă va ajuta în creşte-
rea dumneavoastră profesională”, a spus Anatol Şalaru.

Cea mai grea este despărţirea de familie, sentiment pe care 
l-au simţit apropiaţii militarilor. Cu lacrimi în ochi, dar mân-
drie în suflet, Daniela Bruma spune că este o primă despărţire 
de soţul ei pentru o perioadă atât de îndelungată: „Îi doresc să 
fie sănătos, să aibă grijă de el şi noi îl aşteptăm cu nerăbdare 
să se reîntoarcă. Dacă el va fi bine în misiune şi noi vom fi bine 
acasă. Ne vom ruga pentru el!”. Alături de cei doi copii strânşi 

la piept şi de soţie, plutonierul adjutant Mihail Bruma, totuşi 
îşi ştie bine vocația.”Republica Moldova este o ţară membră a 
comunităţii mondiale, care poate să se alinieze la acelaşi nivel cu 
cele mai dezvoltate state din lume”. 

sub flamura Armatei naţionale pleacă în Kosovo şi locote-
nentul Ghenadie Tomuz. „Au venit să mă susţină părinţii, fra-
tele şi iubita. Sunt mândru că merg într-o asemenea misiune  şi 
sunt sigur că ei mă vor aştepta şi vor avea şi o rugăciune pentru 
mine”, a spus tânărul ofiţer. Cât despre iubita acestuia, ea a zis 
că vor ţine legătura şi vor comunica, ori de câte ori vor avea 
posibilitatea. 

Cel de-al cincilea contingent al Armatei naţionale, care a 
plecat în Kosovo duminică, 5 iunie curent, este format din 41 
de militari profesionişti, dintre care un ofiţer de stat major, şap-
te genişti şi un pluton de 33 de militari, care va executa misiuni 
de securitate şi pază a obiectivelor militare şi de patrulare.

Militarii moldoveni vor fi dislocaţi în baza multinaţională 
Camp Villagio, italia, din localitatea Pech, Kosovo. Mandatul 
lor în Kosovo va dura şase luni.

Armata naţională a Republicii Moldova contribuie la edi-
ficarea păcii în Kosovo, începând cu primăvara anului 2014.

locotenent major Natalia ANDRONACHI

Oastea Moldovei4 5Mai  2016

Noi, militarii celui de-al cincilea contingent KFOR, suntem mândri că vom participa 
în misiunea de menţinere a păcii în Kosovo. În calitate de comandant al contingentului 
Armatei Naţionale, aş dori să mulţumesc tuturor celor care au contribuit la detaşarea 

noastră în această misiune importantă pentru pacificatorii moldoveni. Vă asigur că suntem 
bine pregătiţi şi motivaţi să reprezentăm ţara noastră cu demnitate şi onoare. Suntem gata să 
facem faţă provocării unei misiuni de acest gen, alături de alte naţiuni. Vom depune efortul să 
fim interoperabili cu partenerii noştri. Servim Republica Moldova”.



Oastea Moldovei4 5Martie  2016 5Mai  2016Oastea Moldovei4

Militarii celui de-al cincilea contingent KFOR  
au plecat în misiune

„Nu uitaţi, stimaţi militari, că imaginea ex-
ternă a Republicii Moldova depinde şi de 
voi. De aceea, vă îndemn să vă îndepliniţi 
misiunea cu demnitate şi să nu uitaţi de va-
lorile naţionale. Sunt sigur că această expe-
rienţă vă va fortifica şi vă va ajuta în creşte-
rea dumneavoastră profesională”.

Anatol ŞAlARu,ministrul Apărării

Cu acest mesaj a venit locotenent-colonelul Adrian Efros 
în cadrul ceremoniei de detaşare a celui de-al cincilea contin-
gent de pacificatori în operaţiunea de menţinere a păcii KFOR 
din Kosovo, desfăşurată la Ministerul Apărării. La eveniment 
a participat conducerea ţării, reprezentanţi ai corpului diplo-
matic civil, dar cel mai important -  familiile ofiţerilor şi subo-
fiţerilor detaşaţi în misiunea KFOR.

Preşedintele Republicii Moldova, Comandantul suprem 
al Forţelor Armate, nicolae Timofti, a declarat, în cadrul 
ceremoniei, că graţie prestaţiei de excepţie a militarilor 
Armatei naţionale, statul Republica Moldova îşi întăreşte 

reputaţia de promotor al păcii şi stabilităţii. „Actualmente, 
participarea forţelor internaţionale la misiunea din Kosovo 
devine tot mai importantă. Este suficient să observăm cum 
evoluează situaţia de securitate în regiune. Astfel, Balcanii de 
Vest se confruntă cu un flux impunător de migranţi şi cu o 
activitate tot mai agresivă de recrutare din partea grupărilor 
extremiste. De aceea, în contextul provocărilor, cărora trebuie 
să le facă faţă continentul european, considerăm imperativă 
promovarea unei solidarităţi colective şi a unei percepţii omo-
gene asupra problemelor ce vizează asigurarea securităţii”, a 
spus nicolae Timofti.

La rândul său, ambasadorul italiei la Chişinău, Enrico 
nunziata, a menţionat că batalionul italian implicat în misi-
unea din Kosovo este mândru că poate să ofere în continuare 
propriul suport prietenilor din Moldova. „Ţin să exprim, în nu-
mele guvernului italian, cea mai sinceră apreciere pentru excep-
ţionala contribuţie oferită de militarii moldoveni la menţinerea 
păcii în Kosovo”, a specificat Enrico nunziata.

Ministrul Apărării, Anatol Şalaru, le-a solicitat militarilor 
care pleacă în Kosovo să continue cu responsabilitate şi dem-
nitate ceea ce au început colegii lor şi să contribuie, împreună 
cu militarii celorlalte ţări, la stabilitatea regiunii balcanice. „Nu 
uitaţi, stimaţi militari, că imaginea externă a Republicii Mol-
dova depinde şi de voi. De aceea, vă îndemn să vă îndepliniţi 
misiunea cu demnitate şi să nu uitaţi de valorile naţionale. Sunt 
sigur că această experienţă vă va fortifica şi vă va ajuta în creşte-
rea dumneavoastră profesională”, a spus Anatol Şalaru.

Cea mai grea este despărţirea de familie, sentiment pe care 
l-au simţit apropiaţii militarilor. Cu lacrimi în ochi, dar mân-
drie în suflet, Daniela Bruma spune că este o primă despărţire 
de soţul ei pentru o perioadă atât de îndelungată: „Îi doresc să 
fie sănătos, să aibă grijă de el şi noi îl aşteptăm cu nerăbdare 
să se reîntoarcă. Dacă el va fi bine în misiune şi noi vom fi bine 
acasă. Ne vom ruga pentru el!”. Alături de cei doi copii strânşi 

la piept şi de soţie, plutonierul adjutant Mihail Bruma, totuşi 
îşi ştie bine vocația.”Republica Moldova este o ţară membră a 
comunităţii mondiale, care poate să se alinieze la acelaşi nivel cu 
cele mai dezvoltate state din lume”. 

sub flamura Armatei naţionale pleacă în Kosovo şi locote-
nentul Ghenadie Tomuz. „Au venit să mă susţină părinţii, fra-
tele şi iubita. Sunt mândru că merg într-o asemenea misiune  şi 
sunt sigur că ei mă vor aştepta şi vor avea şi o rugăciune pentru 
mine”, a spus tânărul ofiţer. Cât despre iubita acestuia, ea a zis 
că vor ţine legătura şi vor comunica, ori de câte ori vor avea 
posibilitatea. 

Cel de-al cincilea contingent al Armatei naţionale, care a 
plecat în Kosovo duminică, 5 iunie curent, este format din 41 
de militari profesionişti, dintre care un ofiţer de stat major, şap-
te genişti şi un pluton de 33 de militari, care va executa misiuni 
de securitate şi pază a obiectivelor militare şi de patrulare.

Militarii moldoveni vor fi dislocaţi în baza multinaţională 
Camp Villagio, italia, din localitatea Pech, Kosovo. Mandatul 
lor în Kosovo va dura şase luni.

Armata naţională a Republicii Moldova contribuie la edi-
ficarea păcii în Kosovo, începând cu primăvara anului 2014.

locotenent major Natalia ANDRONACHI

Oastea Moldovei4 5Mai  2016

Noi, militarii celui de-al cincilea contingent KFOR, suntem mândri că vom participa 
în misiunea de menţinere a păcii în Kosovo. În calitate de comandant al contingentului 
Armatei Naţionale, aş dori să mulţumesc tuturor celor care au contribuit la detaşarea 

noastră în această misiune importantă pentru pacificatorii moldoveni. Vă asigur că suntem 
bine pregătiţi şi motivaţi să reprezentăm ţara noastră cu demnitate şi onoare. Suntem gata să 
facem faţă provocării unei misiuni de acest gen, alături de alte naţiuni. Vom depune efortul să 
fim interoperabili cu partenerii noştri. Servim Republica Moldova”.



Oastea Moldovei6 7Mai  2016

Teritoriul adiacent al Brigăzii „Ştefan cel Mare” din capitală 
s-a transformat pentru o perioadă într-un adevărat teatru 

de operaţii. Exerciţiul bilateral „Falcon Medic 2016” a consti-
tuit punctul culminant al Programului nursing, implementat 
în Armata naţională, în 2013, cu sprijinul Gărzii 
naţionale a Carolinei de nord. După două săptă-
mâni de instruire în comun cu partea americană, 
antrenamentele s-au încheiat cu simularea acordă-
rii asistenţei medicale la etapa prespitalicească, în 
cazul unui incident cu apariţia victimelor în masă.

scenariul exerciţiului din data de 26 mai 2016 a 
fost bazat pe consecinţele unei explozii la un depo-
zit de muniţii, în urma căreia au fost necesare acţi-
uni de acordare a ajutorului medical şi de evacuare 
a răniţilor şi decedaţilor.

imediat după recepţionarea informaţiei opera-
tive de la locul accidentului, echipa multinaţională de pe poziţii 
a aplicat garouri hemostatice şi a oprit hemoragiile, efectuând, 
totodată, triajul preliminar. Victimele au fost transportate fără 
întârziere la punctul medical al brigăzii, cu ajutorul tehnicii 
militare care s-a aflat în apropierea zonei de explozie.

Misiunea de a transporta în siguranţă răniţii le-a revenit 
conducătorilor auto din Batalionul 22 de Menţinere a Păcii şi 
Batalionul de Gardă. „În cadrul exerciţiului moldo-american 
„Falcon Medic 2016” am fost împuternicit cu transportarea vic-

timelor de la locul accidentului până la punctul de colectare a 
răniţilor, pentru a le fi acordat ajutorul medical. Pe durata apli-
caţiilor am condus vehiculul de tip HMMWV, interiorul aces-
tuia fiind  adaptat pentru două persoane pe brancarde şi altele 

două uşor rănite. După ce au primit asistenţă medi-
cală, răniţii au fost iarăşi îmbarcaţi şi transportaţi la 
cel mai apropiat spital”, a relatat sergentul inferior 
Alexandru Pascari, conducător auto, Batalionul 22 
de Menţinere a Păcii.

Potrivit comandantului aplicaţiilor din partea Armatei 
naţionale, locotenent-colonelul Alexandru Leşan, persona-
lul medical a acţionat la mai multe locuri de instrucţie după 
cum urmează: decontaminarea chimică, secţia triaj medical, 
secţia urgenţe medicale, secţia pansamente (pentru victimele 
cu leziuni uşoare), secţia evacuare medicală, sec-
ţia combaterea stresului de luptă, farmacia, celula 
coordonare evacuare şi secţia medicală a eşalonu-
lui superior.

La sosirea autosanitarelor, pe teren şi-au făcut 
apariţia brancardierii, gata să preia răniţii şi să-i 
conducă pentru a li se acorda îngrijiri medicale. 

La elaborarea obiectivelor aplicaţiei „Falcon medic 2016” 
s-a pus accent pe necesitatea pregătirii personalului în arma 
de apărare nBC (apărare nucleară, biologică şi chimică), prin 
introducerea unor verosimile situaţii nBC în scenariu. Aşadar, 
persoanele contaminate au trecut mai întâi pe la decontamina-

rea chimică. Echipaţi din cap până-n picioare, chi-
miştii militari au izolat zona pentru a nu răspândi 
substanţele toxice şi au prelucrat fiecare rănit în par-
te. „În timpul aplicaţiilor desfăşurate alături de colegii 
americani, misiunea noastră a fost să decontaminăm 
persoanele infectate de pe câmpul de luptă imitat. 
Până a ajunge în secţia de triaj, răniţii infectaţi au tre-
cut mai întâi pe la decontaminare, pentru a nu pune 
în pericol viaţa celorlalţi. Nu am avut contact direct 
cu persoanele afectate, dar pentru siguranţa noastră, 
după ce toţi răniţii au fost decontaminaţi, zona şi echi-
pamentul cu care am lucrat au fost şi ele dezinfectate. 

Intervenţia noastră a presupus maximă seriozitate şi vigilenţă, 
aşa cum ar trebui să acţionăm, de fapt, într-o situaţie reală”, a 
specificat sergent nicolae Baciu, loc-
ţiitor comandant pluton, Divizionul 
de Artilerie din Ungheni.

Pentru a fi cât mai aproape de 
realitate, orice detaliu din timpul 
simulării a contat. Ajunşi la punc-
tul medical din câmp, răniţii au fost 

înregistraţi de unul dintre felcerii echipei de triaj, iar armele, 
ale căror serii au fost înscrise într-un registru, au fost ridicate 
şi depozitate. 

În secţia de triaj, coordonatorul echipei, după ce s-a asi-
gurat că rănitul nu are asupra sa vreun obiect explozibil, a de-
terminat gradul de prioritate şi volumul asistenţei medicale de 
urgenţă, care ar asigura menţinerea funcţiilor vitale ale orga-
nismului, precum şi evacuarea victimelor în termene optime 
şi conform destinaţiei. Despre importanţa punctului de triaj 
ne-a vorbit locotenent-colonelul medic Oleg Botnariuc. Dum-
nealui susţine că: „De triaj depinde cui îi vor fi acordate îngri-
jiri medicale prioritare. Conform examenului medical obiectiv, 
triem accidentaţii convenţional în patru culori: roşu, verde, gri 
şi negru. Numai aşa evităm haosul. În echipa mea au fost doi 
medici şi doi felceri. 

„Falcon Medic 2016” –
Accentul medical al cooperării moldo-americane

efectivul medical al armatei naţionale a demonstrat din nou profesionalism  
şi capacitate de cooperare în orice situaţie



Oastea Moldovei6 7Martie  2016 7Mai  2016

Teritoriul adiacent al Brigăzii „Ştefan cel Mare” din capitală 
s-a transformat pentru o perioadă într-un adevărat teatru 

de operaţii. Exerciţiul bilateral „Falcon Medic 2016” a consti-
tuit punctul culminant al Programului nursing, implementat 
în Armata naţională, în 2013, cu sprijinul Gărzii 
naţionale a Carolinei de nord. După două săptă-
mâni de instruire în comun cu partea americană, 
antrenamentele s-au încheiat cu simularea acordă-
rii asistenţei medicale la etapa prespitalicească, în 
cazul unui incident cu apariţia victimelor în masă.

scenariul exerciţiului din data de 26 mai 2016 a 
fost bazat pe consecinţele unei explozii la un depo-
zit de muniţii, în urma căreia au fost necesare acţi-
uni de acordare a ajutorului medical şi de evacuare 
a răniţilor şi decedaţilor.

imediat după recepţionarea informaţiei opera-
tive de la locul accidentului, echipa multinaţională de pe poziţii 
a aplicat garouri hemostatice şi a oprit hemoragiile, efectuând, 
totodată, triajul preliminar. Victimele au fost transportate fără 
întârziere la punctul medical al brigăzii, cu ajutorul tehnicii 
militare care s-a aflat în apropierea zonei de explozie.

Misiunea de a transporta în siguranţă răniţii le-a revenit 
conducătorilor auto din Batalionul 22 de Menţinere a Păcii şi 
Batalionul de Gardă. „În cadrul exerciţiului moldo-american 
„Falcon Medic 2016” am fost împuternicit cu transportarea vic-

timelor de la locul accidentului până la punctul de colectare a 
răniţilor, pentru a le fi acordat ajutorul medical. Pe durata apli-
caţiilor am condus vehiculul de tip HMMWV, interiorul aces-
tuia fiind  adaptat pentru două persoane pe brancarde şi altele 

două uşor rănite. După ce au primit asistenţă medi-
cală, răniţii au fost iarăşi îmbarcaţi şi transportaţi la 
cel mai apropiat spital”, a relatat sergentul inferior 
Alexandru Pascari, conducător auto, Batalionul 22 
de Menţinere a Păcii.

Potrivit comandantului aplicaţiilor din partea Armatei 
naţionale, locotenent-colonelul Alexandru Leşan, persona-
lul medical a acţionat la mai multe locuri de instrucţie după 
cum urmează: decontaminarea chimică, secţia triaj medical, 
secţia urgenţe medicale, secţia pansamente (pentru victimele 
cu leziuni uşoare), secţia evacuare medicală, sec-
ţia combaterea stresului de luptă, farmacia, celula 
coordonare evacuare şi secţia medicală a eşalonu-
lui superior.

La sosirea autosanitarelor, pe teren şi-au făcut 
apariţia brancardierii, gata să preia răniţii şi să-i 
conducă pentru a li se acorda îngrijiri medicale. 

La elaborarea obiectivelor aplicaţiei „Falcon medic 2016” 
s-a pus accent pe necesitatea pregătirii personalului în arma 
de apărare nBC (apărare nucleară, biologică şi chimică), prin 
introducerea unor verosimile situaţii nBC în scenariu. Aşadar, 
persoanele contaminate au trecut mai întâi pe la decontamina-

rea chimică. Echipaţi din cap până-n picioare, chi-
miştii militari au izolat zona pentru a nu răspândi 
substanţele toxice şi au prelucrat fiecare rănit în par-
te. „În timpul aplicaţiilor desfăşurate alături de colegii 
americani, misiunea noastră a fost să decontaminăm 
persoanele infectate de pe câmpul de luptă imitat. 
Până a ajunge în secţia de triaj, răniţii infectaţi au tre-
cut mai întâi pe la decontaminare, pentru a nu pune 
în pericol viaţa celorlalţi. Nu am avut contact direct 
cu persoanele afectate, dar pentru siguranţa noastră, 
după ce toţi răniţii au fost decontaminaţi, zona şi echi-
pamentul cu care am lucrat au fost şi ele dezinfectate. 

Intervenţia noastră a presupus maximă seriozitate şi vigilenţă, 
aşa cum ar trebui să acţionăm, de fapt, într-o situaţie reală”, a 
specificat sergent nicolae Baciu, loc-
ţiitor comandant pluton, Divizionul 
de Artilerie din Ungheni.

Pentru a fi cât mai aproape de 
realitate, orice detaliu din timpul 
simulării a contat. Ajunşi la punc-
tul medical din câmp, răniţii au fost 

înregistraţi de unul dintre felcerii echipei de triaj, iar armele, 
ale căror serii au fost înscrise într-un registru, au fost ridicate 
şi depozitate. 

În secţia de triaj, coordonatorul echipei, după ce s-a asi-
gurat că rănitul nu are asupra sa vreun obiect explozibil, a de-
terminat gradul de prioritate şi volumul asistenţei medicale de 
urgenţă, care ar asigura menţinerea funcţiilor vitale ale orga-
nismului, precum şi evacuarea victimelor în termene optime 
şi conform destinaţiei. Despre importanţa punctului de triaj 
ne-a vorbit locotenent-colonelul medic Oleg Botnariuc. Dum-
nealui susţine că: „De triaj depinde cui îi vor fi acordate îngri-
jiri medicale prioritare. Conform examenului medical obiectiv, 
triem accidentaţii convenţional în patru culori: roşu, verde, gri 
şi negru. Numai aşa evităm haosul. În echipa mea au fost doi 
medici şi doi felceri. 

„Falcon Medic 2016” –
Accentul medical al cooperării moldo-americane

efectivul medical al armatei naţionale a demonstrat din nou profesionalism  
şi capacitate de cooperare în orice situaţie



Oastea Moldovei8 9Mai  2016

Unul dintre felceri a înregistrat răniţii şi armele, deoarece în 
asemenea situaţii este important să nu se piardă armamentul. 
De asemenea, ne asigurăm ca în zona medicală să nu nime-
rească niciun obiect explozibil care să ne pună viaţa în pericol 
şi să pericliteze acţiunile personalului medical”. Ofiţerul Botna-
riuc, şeful serviciului medical din cadrul Brigăzii iii infante-

rie motorizată din Cahul, a participat 
anterior la exerciţiul multinaţional 
medical pentru Europa Centrală şi 
de Est „Medceur 2007”, la un altul în 
serbia, în 2009. „Medicii militari mol-
doveni nu sunt la prima experienţă de 
acest fel, însă „repetitio est mater stu-
diorum”. Cu cât mai multe exerciţii 
practice vom avea, vom fi gata să re-
acţionăm în diferite situaţii”, a conchis 
medicul de la Cahul.

Pacienţii cu leziuni, afecţiuni, intoxicaţii sau contaminări 
grave şi foarte grave, cu compromiterea funcţiilor vitale, care 
necesitau măsuri de stabilizare imediată a căilor respiratorii, 
a respiraţiei şi hemodinamicii, cât şi evacuarea prioritară, au 
fost direcţionaţi în cortul ROŞU – urgenţă absolută.

În cortul VERDE, la urgenţă minoră, au fost orientate vic-
timele cu leziuni, afecţiuni, intoxicaţii sau contaminări uşoare, 
care nu prezentau pericol pentru sănătate. De regulă, acestea 
pot fi tratate mai târziu, în condiţii de ambulatoriu. Ele pot fi 
evacuate cu transport nespecializat sau de sine stătător.

Locotenent major medic Diana Vacarciuc, şef secţie tera-
pie, Centrul Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării, 

a acţionat conform instrucţiilor medi-
cale în cortul VERDE. „Am activat în 
cortul VERDE, dar având în vedere că 
am asistat la o calamitate cu pierderi 
în masă, personalul medical din cortul 
respectiv a preluat răniţii cu simptome 
specifice cortului ROŞU. Mulţumim 
transmisioniştilor care ne-au asigurat 
comunicarea între corturi, dislocate la 
o distanţă anumită. Fluxul de pacienţi 
a fost mare, iată de ce a trebuit să in-

tervenim operativ, să acordăm ajutor la cât mai mulţi pacienţi. 
Menirea noastră a fost să evaluăm starea rănitului, să facem 
corect hemostaza sau să aplicăm garoul într-un timp cât mai 
scurt, şi să-i trimitem în cortul următor spre evacuare. Ast-
fel de exerciţii dezvoltă lucrul în echipă. „Falcon Medic 2016” 
este un exerciţiu foarte interesant, dar total diferit de cele la 
care am mai participat. Dacă anterior am lucrat cu mulaje, de 
această dată, s-a muncit cu pacienţi, pe care au fost simulate 
răni grave. Ei au improvizat durerea reală, au respirat aşa cum 
li s-a spus, cel care era în rol „decedat”, vorbeam cu el şi nu 

răspundea. Vreau să spun că avem un popor foarte artistic, 
care şi-a asumat rolurile deosebit de serios”. Medicul militar 
Vacarciuc a concluzionat că asemenea exerciţii scot la lumi-
nă greşelile care se comit în timpul acordării primului ajutor 
medical, se descoperă tehnici noi şi se atrage atenţia la ce mai 
avem de lucrat.  

Aplicaţiile, ca şi în viaţa reală, au improvizat atât cazuri 
foarte dificile, cât şi decese. În asemenea situaţii au fost re-
zervate corturile gri şi negru, unde s-a acţionat conform altor 
instrucţiuni.

În afară de secţiile principale menţionate, a fost improviza-
tă secţia de combatere a stresului de luptă, unde au fost trataţi 
pacienţii cu diferite forme de stres, atac de panică sau agitaţii 
psihomotorii.

După ce li s-au acordat îngrijiri medicale, răniţii au fost în-
dreptaţi în secţia Evacuare medicală. Celula coordonare-evacu-
are medicală a avut misiunea de a planifica şi organiza evacua-
rea bolnavilor la instituţiile medicale ale eşalonului superior.

Pe una dintre brancarde l-am sur-
prins pe staff sergent Zachery Haun-
sperger, care se află pentru a treia oară 
în ţara noastră. În timpul deflagraţiei, 
dânsul, conform scenariului, şi-a pier-
dut piciorul drept de la genunchi în 
jos. „Personalul din secţia de triaj m-a 
direcţionat spre cortul ROŞU, unde am 
primit îngrijirile de urgenţă. Medicii au 
fost foarte atenţi şi au reacţionat extrem 
de rapid. Am avut nevoie de o „ampu-
tare”, dar important este că am supravieţuit”, susţine Haunsper-
ger. Tot militarul american, care a fost într-o misiune adevărată 
în Irak, şi are alte instructaje de genul celui din ţara noastră, 
spune: „Aplicaţia în comun cu medicii militari din Republica 
Moldova este o oportunitate de a-mi desăvârşi cunoştinţele în 
domeniu. Sunt onorat să împărtăşesc şi din propriile experienţe 
militarilor moldoveni”. 
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Practica dobândită le va fi de folos în scopul salvării vieţilor 
omeneşti în regim de urgenţă. „Este evident că prin inter-
mediul acestor exerciţii  au  fost dobândite abilităţi de  care 
vor beneficia ulterior comunităţile. Putem observa cât de 
mândri sunt militarii care au  participat la aceste acţiuni”. 
stuff a mai adăugat: „Cei care au asistat la exerciţiul „Falcon 
Medic 2016” s-au convins că toţi militarii implicaţi îşi cu-
noşteau foarte bine responsabilităţile necesare într-o situaţie 
de criză. Consider că medicii militari ai Armatei Naţionale 
îşi fac cu cinste datoria, demonstrând înalt profesionalism şi 
capacităţi de adaptare în condiţii dificile”.

La rândul său, Gheorghe Galbu-
ra, viceministrul Apărării, a apreciat 
interoperabilitatea medicilor mili-
tari din cele două ţări, specificând că 
aceştia sunt capabili să ia decizii cal-
culate în situaţii de criză. Dânsul şi-a 
exprimat încrederea că ei vor şti să 
aplice aptitudinile şi în situaţii reale 
de urgenţă.

La exerciţiul „Falcon Medic 2016”, 
au participat 44 de cadre medicale din 
unităţile şi instituţiile medico-milita-
re ale Armatei naţionale şi 20 de mi-
litari din serviciul medical al Gărzii 
naţionale a Carolinei de nord, sUA.

Locotenent major  
Natalia ANDRONACHI

Colonelul Timothy Mauldin, co-
mandantul subdiviziunii medicale a 
Gărzii naţionale a statului Carolina 
de nord, care nu se află pentru prima 
dată în Republica Moldova, cu două 
experienţe în irak, ştie din propria 
practică că buna pregătire poate salva 
vieţi omeneşti pe câmpul de luptă. Co-
lonelul american a lăudat profesiona-
lismul înalt al medicilor militari mol-
doveni, menţionând: „Sunt mulţumit 

de performanţele înregistrate de medicii militari moldoveni. Ei 
sunt activi şi deosebit de muncitori. Acest exerciţiu s-a dovedit a 
fi unul de mare succes şi valoros pentru ambele părţi implicate”.

De asemenea, importanţa desfăşurării exerciţiului „Falcon 
Medic 2016” a fost subliniată de superiorul contingentului 
american. Maiorul Robert Long şi-a exprimat recunoştinţa şi 
bucuria pentru o bună organizare şi mobilizare a armatelor 
noastre, consemnând: „Falcon Medic 2016” reprezintă punc-
tul maxim al muncii noastre de peste trei ani. Acest exerciţiu 
întruneşte toţi paşii pe care i-am parcurs în această perioadă. 
Programul iniţiat în 2013 vine doar să crească nivelul de inte-
roperabilitate între statele noastre. Cât despre medicii militari 
moldoveni, aceştia sunt foarte cooperanţi şi au învăţat rapid me-
todele noastre de lucru. Mă bucur să constat că dorinţa şi pro-
fesionalismul cu care abordează aceste antrenamente sunt egale 
nivelului american. A fost o plăcere să ne aflăm în Republica 
Moldova şi sper pe viitor să mai revenim, pentru a face multe 
alte lucruri împreună”.

La finalul activităţii, Ambasada sUA în Republica Moldo-
va a donat Armatei naţionale un lot de echipament şi material 
medical în sumă de 300 de mii de dolari sUA. Donaţia a fost 
oferită cu sprijinul organizaţiei neguvernamentale americane 
„Project C.U.R.E” prin Programul de Prevenire HiV/AiDs al 
Departamentului Apărării al sUA.
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Prezentă la ceremonia de închidere a exerciţiului „Fal-
con Medic 2016”, Julie stufft,  şef adjunct al Misiunii state-
lor Unite în Republica Moldova, a declarat că exerciţiul ne 
arată cât de apropiată este cooperarea bilaterală dintre sUA 
şi Republica Moldova în domeniul  militar. Totodată, ne 
demonstrează că aceasta a devenit utilă şi populaţiei Repu-
blicii Moldova. Din punctul de vedere al Juliei stufft, mi-
litarii din ţările noastre au învăţat multe unii de la alţii pe 
parcursul ultimelor două săptămâni. Reprezentanta sUA a 
precizat că exerciţiul le-a oferit posibilitate tuturor trupelor 
implicate de a acţiona în timp real la un astfel de scenariu. 
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Natalia ANDRONACHI
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Ritm alert în armata rusă

Armata rusă va efectua circa 2.000 de exerciţii militare în 
perioada iunie-octombrie, anunţă ministrul rus al Apărării, 

serghei Şoigu.
“Vor fi nouă exerciţii militare internaţionale, inclusiv în domeniul 

antiterorist”, a declarat serghei Şoigu. “În total, vor fi peste 2.000 de 
exerciţii militare”, a mai precizat ministrul rus al Apărării.

Perioada de pregătire de vară a armatei ruse începe la 1 iunie 
şi va dura până în octombrie. “Ritmul de pregătire va fi intens. ne 
vom concentra pe antrenarea forţelor tactice şi pe performanţele 
individuale”, a subliniat Şoigu

Armata siriană a deschis un nou front de luptă împotriva reţe-
lei teroriste stat islamic, înaintând spre oraşul Raqqa, fieful 

organizaţiei fundamentaliste sunnite.
Pe 27 mai, teritoriile aflate sub controlul organizaţiei teroris-

te, în provincia Hama, au fost vizate de intense bombardamente 
siriene şi ruse. Potrivit Observatorului sirian pentru Drepturile 
Omului (OsDO), armata siriană a avansat aproximativ 12 km, 
aceeaşi distanţă ce îi despărţea de graniţa cu provincia Raqqa.

Armata siriană a anunţat o nouă operaţiune susţinută de ata-
curi aeriene ruse în regiunea Athrya, din provincia de est Hama, 
aproape de graniţa cu Raqqa. Televiziunea de stat a anunţat că 
armata siriană a dobândit teritorii noi şi a cauzat pierderi majore 
organizaţiei teroriste.

separat, miliţii kurde susţinute de statele Unite au intensificat 
atacurile în alte zone ale provinciei Raqqa şi în regiunea Alep. Luptele 
s-au intensificat săptămâna aceasta, în apropierea graniţei cu Turcia.

Reţeaua teroristă sunnită stat islamic ocupă teritorii în nord-
estul siriei, în nord-vestul irakului, în nordul Libiei şi în nordul 
Egiptului, unde a proclamat un “califat”.

Prezenţă NATO la hotarul Rusiei

secretarul general al nATO a spus, în urma discuţiilor cu cance-
larul german, Angela Merkel, că Alianţa militară transatlantică 

nu vrea sub nicio formă un conflict cu Rusia, dar că, în acelaşi 
timp, îşi va consolida prezenţa militară în partea de est a Europei.

“Ne vom intensifica prezenţa cu o serie de batalioane consoli-
date pe care le vom desfăşura în zonele estice ale Alianţei, a spus 
secretarul general al NATO”, Jens stoltenberg, în urma discuţiilor 
cu cancelarul german Angela Merkel la Berlin.

Militarii germani ar putea fi de asemenea incluşi în aceste 
planuri. Astfel, nATO va avea o prezenţă militară de-a lungul 
graniţei cu Rusia pentru prima oară de la finalul Războiului Rece, 
comentează Deutsche Welle.

Surse: tass; Deutsche Welle; BBC News online;  
M6 info; Reuters; Mediafax.

Polonia va începe să recruteze în septembrie 35.000 de membri ai 
forţelor paramilitare pentru a-şi suplimenta efectivele de apărare, 

pe fondul tensiunilor cu Rusia, relatează.
Din noile unităţi paramilitare vor face parte civili cu pregă-

tire militară. Anunţul a fost făcut ministrul polonez al Apărării, 
Antoni Macierewicz, şi vine ca urmare a tensiunilor cu Rusia pe 
fondul posibilei încercări de extindere a influenţei Kremlinului în 
Europa de Est.

Oficiali polonezi au explicat că noile unităţi de apărare sunt o me-
todă de contracarare a războiului “hibrid” pe care Rusia l-ar fi folosit 
pentru a se infiltra în Ucraina, prin încurajarea conflictului din estul 
ţării şi anexarea peninsulei Crimeea.

Pentru a contracara orice ofensivă din partea Rusiei, nATO 
a anunţat suplimentarea efectivelor militare din zona Europei de 
Est. Un batalion nATO va fi detaşat în Polonia şi alte trei în statele 
baltice - Estonia, Lituania şi Letonia. numărul total al militarilor 
ar ajunge la 4.000, militari care vor asigura securitatea pe baza 
unei scheme rotative. Detaliile legate de detaşarea acestor trupe 
nATO vor fi finalizate în cadrul summitului nATO de pe 8-9 iu-
lie, de la Varşovia.

NAţIONAl

Ministrul Apărării Anatol Şalaru a avut o întrevedere cu omolo-
gul său bulgar, nikolay nenchev, la sediul Ministerului Apără-

rii al Bulgariei.
Agenda discuţiilor s-a axat pe subiecte cu privire la securitatea 

regională, cu accent pe aspectele politicii expansioniste ale unor state 
şi ale fenomenului războiului hibrid, precum şi stadiul şi perspective-
le colaborării militare dintre cele două instituții.

Ministrul Apărării a menționat disponibilitatea părții moldove-
neşti de a extinde posibilitățile de cooperare dintre ambele instituții, 
cu accent pe creşterea interoperabilităţii dintre militarii Armatei 
naţionale şi celei bulgare. Drept model de colaborare, în acest sens, 
ar putea servi comisia mixtă moldo-română, o platformă de dialog 
dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apă-
rării naţionale al României, care contribuie la dezvoltarea relaţiilor 
bilaterale.

Ministrul Apărării Anatol Şalaru i-a convocat pe şefii structuri-
lor din Marele stat Major al Armatei naţionale şi comanda-

mentelor de forţă pentru a analiza acţiunile şi rolul structurii milita-
re, dar şi intervenţia acesteia în caz de calamităţi naturale. Şedinţa a 
fost desfăşurată în legătură cu ploile abundente din ultima perioadă 
şi indicaţiile prim-ministrului instituţiilor responsabile de luarea 
deciziilor în scopul depăşirii situaţiei create.

Şeful Marelui stat Major, comandantul Armatei naţionale, ge-
neralul de brigadă igor Cutie, a raportat că în unităţile din garni-
zoanele militare din sudul, centrul şi nordul ţării sunt create grupe 
operative, care, la decizia autorităţilor, vor fi implicate la lichidarea 
consecinţelor calamităţilor naturale.

Ministrul Apărării a solicitat, în cadrul şedinţei, responsabilita-
te maximă de la personalul militar responsabil de organizarea, pla-
nificarea şi gestionarea activităţilor ce se impun în scopul acordării 
ajutorului populaţiei afectate, dar şi autorităţilor publice locale.

Ministrul Apărării Anatol Şalaru a avut o întrevedere cu noul 
ataşat militar al statelor Unite ale Americii, acreditat în Re-

publica Moldova, locotenent-colonelul Jeff Muir.
La întrevedere a participat Excelența sa, Amabasadorul sUA 

James D. Pettit şi fostul ataşat militar al sUA, Joseph Bilbo.
Anatol Şalaru a reiterat faptul că sUA reprezintă unul dintre cei 

mai importanți parteneri strategici ai Republicii Moldova. Minis-
trul a mulțumit Guvernului american pentru colaborarea bilaterală 
dintre cele două armate şi pentru susținerea părții americane în re-
formarea şi modernizarea Armatei naționale.

La rândul său, locotenent-colonelul Jeff Muir a declarat că va 
continua să susțină Republica Moldova şi şi-a asumat angajamentul 
să intensifice relațiile moldo-americane.

Armata nu ezită

Reforma – în discuţii

Ministrul Apărării Anatol Şalaru s-a întâlnit la sediul Minis-
terului Apărării, cu un grup de masteranzi din cadrul Cole-

giului Regal pentru studii de Apărare din Marea Britanie, care s-au 
aflat într-o vizită de documentare în Republica Moldova.

subiectele discutate au vizat reforma şi modernizarea Forţelor 
Armate, elaborarea documentelor strategice cum ar fi strategia na-
ţională de Apărare, strategia Militară, cooperarea Republicii Mol-
dova cu nATO în cadrul iniţiativei de Consolidare a Capacităţilor 
de Apărare (DCBi) şi Platformei de interoperabilitate.

De asemenea, părţile au abordat teme referitoare la situaţia din 
raioanele de est ale Republicii Moldova şi securitatea regională.

Un nou ataşat SUA

Accente moldo-bulgare

Armata instruieşte lideri
Centrul de orientare profesională şi perfecţionare continuă al 

Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” desfăşoa-
ră, în perioada 23 mai-22 iulie curent, Cursul de instruire a liderilor 
inferiori nivelul ii, la care participă 21 de sergenţi din toate unităţile 
Armatei naţionale.

Potrivit şefului Centrului de orientare profesională şi perfecţionare 
continuă, maiorul ion Cozma, activitatea are loc în Brigada de infante-
rie motorizată „Dacia” din Cahul şi are ca obiectiv pregătirea corpului 
de subofiţeri pentru funcţii de comandă în Armata naţională.

sursa a specificat că o parte din şedinţele de instruire au fost des-
făşurate de o echipă mobilă de instruire din cadrul Comandamentu-
lui Aliat Întrunit de la napoli şi au avut  ca temă leadership-ul.

Primul nivel al Cursului de instruire a liderilor inferiori s-a 
desfăşurat în perioada martie-mai curent.

Ripostă războiului hibrid

Armata siriană – în ofensivă
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Armata siriană – în ofensivă
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„Platinum Eagle” 
testează interoperabilitatea  

la Smârdan
centrul secundar de instruire pentru luptă 

„smârdan” din judeţul Galaţi, românia, a găzduit 
modulul de pregătire „platinum eagle 16.1”, 

desfăşurat în perioada 9-16 mai curent. aplicaţiile 
multinaţionale au reunit 350 de militari din şase 
ţări nato sau partenere: românia, statele unite 

ale americii, serbia, bulgaria, republica moldova  
şi marea britanie. 

Obiectivul principal al exerciţiului, la 
care au participat militari moldoveni, 

dar şi cei din ţările enumerate mai sus, a 
fost antrenarea în comun a subunităţilor 
participante, într-o concepţie unitară, pen-
tru menţinerea capacităţii operaţionale şi 
creşterea interoperabilităţii.

Acţiunile de luptă, în cadrul cărora s-a 
utilizat muniţie de război, au fost sprijinite 
de două avioane iAR 96 „Şoim” şi trei eli-
coptere Puma socat, dar şi de o formaţiune 
de maşini de luptă pentru infanterie MLi 
84 „Jder” ce aparţin Batalionului 300 infan-
terie Mecanizată din Galaţi.
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ţara noastră a fost reprezentată de un pluton din 30 de militari ai brigăzii infanterie 
motorizată „moldova” din municipiul bălţi.
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Potrivit coordonatorului operaţiunilor, locotenent-
colonel Valentin sfrejea, şef Operaţii şi instrucţie Batalio-
nul „sfântul Andrei” din Galaţi, ultima etapă a exerciţiu-
lui a constat într-o acţiune a forţelor armate ale coaliţiei 
debarcate într-un teritoriu, care au avut misiunea de a 
curăţa zona de forţele inamice şi să stabilească un post de 
observare, de unde să fie conduse operaţiunile de spri-
jin aerian şi sprijin cu foc. După preluarea controlului 
de către forţele coaliţiei, operaţiunile au fost continuate 
printr-o acţiune a forţelor ambarcate în maşinile de luptă 
pentru infanterie MLi 84 „Jder” şi o grupă de puşcaşi 
marini din cadrul trupelor americane, misiunea acestora 
fiind de a prelua controlul unor căi de comunicaţie foarte 
importante, care să permită forţelor coaliţiei reaprovizi-
onarea trupelor şi introducerea în luptă a altor forţe.

Despre cum s-au descurcat şi ce sarcini le-au revenit 
militarilor Armatei naţionale a Republicii Moldova ne-a 
comunicat locotenent-colonelul Alexandru Marcuţa, 
comandantul contingentului moldovenesc. Conform lui, 
militarii moldoveni au făcut față misiunilor încredinţate, 
dovedind că sunt interoperabili cu colegii din armatele 
lumii. Pe parcursul unei săptămâni de instrucţie, efecti-
vul moldovenesc a fost antrenat în acţiuni de patrulare, 
acţiuni de luptă în ofensivă şi în apărare, la organizarea 
şi ieşirea din ambuscade. Plutonul Brigăzii „Moldova” a 
confirmat un înalt profesionalism, apreciat foarte mult 
de conducătorii exerciţiului. „La final, superiorii contin-
gentelor angrenate în exerciţiul „Platinum Eagle 16.1” au 
punctat că nu au simţit niciun fel de diferenţe în ceea ce 
priveşte pregătirea trupelor, fapt ce ne apropie şi mai mult 
de standardele NATO”, a reiterat ofiţerul Marcuţa.

„Aceste aplicaţii au demonstrat că subunităţile din di-
ferite state pot acţiona împreună, întru realizarea obiecti-
velor comune. Faptul că Armata Naţională are potenţial 
se confirmă prin invitaţiile tot mai frecvente din ultima 
perioadă la diferite exerciţii bilaterale şi multinaţionale”, a 
enunţat plutonierul serghei Paholceac, locţiitor coman-
dant pluton, compania cercetare, Brigada „Moldova” 

Locotenentul Pavel Baraboi a ţinut să aprecieze  ex-
perienţa internaţională din poligonul „smârdan”, ce i-a 
oferit posibilitatea de a se afirma, dar, totodată, şi de a de-
prinde abilităţi noi pentru aplicaţiile militare ulterioare.

Modulul de pregătire „Platinum Eagle 16.1” face 
parte din exerciţiul anual Black sea Rotational Force 16 

(BsRF), condus de Comandamentul Forţelor infanteriei 
Marine ale sUA, dislocate în Europa şi Africa.

BsRF se desfăşoară în zona Mării negre, în Balcani 
şi în regiunea Caucazului şi are drept scop creşterea ni-
velului de interoperabilitate, prin antrenarea în comun a 
militarilor, în vederea participării la operaţii de menţi-
nere a păcii şi de contra-insurgenţă.

Menţionăm că acelaşi efectiv al Brigăzii i infanterie 
motorizată a participat în luna decembrie a anului trecut 
la exerciţiul „Platinum Linx 16.2”.

locotenent major Natalia ANDRONACHI 
Foto: plutonier adjutant Vitali IOVu
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Adoptat de armata sovietică la 16 iunie 1961, RPG-7 în 
scurt timp a obţinut o popularitate enormă în întreaga 

lume. iniţial aruncătorul de grenade sovietic a fost proiectat ca 
armă de nimicire a tancurilor şi a tehnicii uşor blindate. Însă 
foarte repede acesta şi-a demonstrat eficacitatea şi împotriva 
aviaţiei. Conform experţilor, RPG-7 a fost prezent în toate(!) 
conflictele armate şi războaiele locale de pe planetă din ulti-
mii 55 de ani, iar actualmente se află la înarmare în peste 50 
de state din întreaga lume: de la Finlanda până la Republica 
Africană de sud (RAs). De menţionat că în 1981, în timpul 
războiului de independenţă al namibiei, militarii sud-africani, 
implicaţi în conflict, au capturat atât de multe aruncătoare 
RPG-7 şi muniţii pentru acestea, care erau aduse de Uniunea 
sovietică în Angola, încât a fost luată decizia de a utiliza oficial 
această armă în forţele armate RAs. 

Din 1961 până în prezent au fost produse (cu şi fără licen-
ţă) circa nouă milioane de exemplare ale acestei arme. Şi dacă 
însăşi arma nu a suferit modificări esenţiale de-a lungul anilor, 
pentru ea au fost produse cele mai diferite tipuri de lovituri: 
cumulative anti-tanc, inclusiv cele tandem, anti-personal, ter-
mobarice, incendiare, de antrenament etc.
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RPG-7: 
Groaza tancurilor

 şi a elicopterelor

Ţinta de bază pentru RPG-7 este tehnica blindată, de obi-
cei, tancurile. Distanţa unei lovituri directe asupra ţintei cu 
înălţimea de 2 metri este 330 de metri. Drept ţinte adiţionale 
pot fi ţintele aeriene la altitudini mici, poziţiile fortificate de 
tragere ale inamicului. 

RPG-7 a primit botezul focului în 1968 în Vietnam, folosit 
în mare parte împotriva transportatoarelor blindate america-
ne M113. A devenit şi mai popular, când a început să fie folo-
sit de organizaţia paramilitară irlandeză iRA (irish Republi-
can Army) împotriva britanicilor, din 1969 până în 2005. De 
asemenea, iRA a făcut uz de RPG-7 şi în zonele cu populaţie 
predominant catolică din West Belfast, distrugând unităţile de 
transport blindat ale armatei engleze. Beechmount Avenue, o 
stradă din oraşul irlandez, este cunoscută şi sub denumirea 
de „RPG Avenue” datorită faptului că aceasta era preferată de 
membrii iRA pentru a lansa atacuri cu rachete. 

Din anii ‘60 până în prezent el a fost pe larg folosit în toate 
conflictele armate de pe glob, fapt ce se datorează construcţiei 
simple, fiabilităţii, costului redus şi eficienţei considerabile. În 
războiul din irak, spre exemplu, rebelii foloseau foarte efici-

ent RPG-7 împotriva maşinilor de manevră americane de tip 
HMMWV, care nu aveau nicio şansă în faţa lansatorului de 
grenade sovietic. De menţionat că o bună parte a pierderilor 
armatei sUA în irak a fost cauzată de RPG-7, inclusiv victi-
me ale aruncătorului de grenade au căzut peste 100 de soldaţi 
americani, ceea ce constituie circa 2,5 la sută dintre pierderile 
de efectiv ale armatei americane.

În timpul războiului din Cecenia, pentru a spori eficienţa 
loviturilor cumulative în lupta cu forţa vie a inamicului, rebelii 
fixau de grenada RPG blocuri de trotil sau turnau benzină în 
pâlnia cumulativă a grenadei, obţinând o forţă de distrugere 
mai puternică.
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Conform experţilor, RPG-7 a fost prezent în 
toate(!) conflictele armate şi războaiele locale 
de pe planetă din ultimii 55 de ani, iar actual-
mente se află la înarmare în peste 50 de state 
din întreaga lume de la Finlanda, până la Re-
publica Africană de Sud.

după ce în numărul trecut al „oastei moldovei” v-am relatat despre 
legendarul automat Kalaşnikov, a venit rândul unei alte arme din 
dotarea armatei naţionale, nu mai puţin faimoasă. este vorba de 
celebrul aruncător de grenade rpG-7, unul dintre simbolurile arma-
mentului sovietic, cunoscut în republica moldova şi românia sub 
denumirea de aG-7. 
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Treptat RPG-7 cu lovituri de tip vechi pierde teren în faţa 
tancurilor contemporane. Aceasta se explică, în primul rând, 
prin dezvoltarea armurii dinamice cu care este protejată ma-
joritatea tancurilor de model mai nou. Aşadar, în prima cam-
panie din Cecenia, pentru a distruge un tanc T-80, era nevoie 
de 7-8 lovituri; în timpul războiului din irak, în anul 2003, un 
tanc englez Chellendger 2 a suportat 15 lovituri RPG, fără să-i 
fie distrus blindajul. Totodată, câteva tancuri americane M1 
Abrams au fost distruse în irak din RPG-7, fiind lovite în late-
ral sau în partea din spate, zone mai vulnerabile ale blindatei.

Un drum care duce de la aeroport spre oraşul Bagdad a 
fost poreclit de către soldaţii americani „Aleea RPG”, din cau-
za atacurilor frecvente cu folosirea legendarei arme. 

  Foarte des aruncătorul de grenade a fost utilizat la do-
borârea navelor aeriene, deşi iniţial nu era predestinat pentru 
aceste scopuri. Primul caz a fost înregistrat în timpul răz-
boiului din Vietnam. În total, pe parcursul anilor de război, 
militarii Vietnamului de nord au nimicit din RPG-7 128 de 
elicoptere. 

sunt cunoscute peste 150 de cazuri de nimicire a ţinte-
lor aeriene din RPG-7 în diferite zone „fierbinţi” de pe glob 
precum: Angola, Mozambic, somalia, Uganda, Zimbabwe, 
Afganistan, Turcia, irak, Karabahul de Munte etc. Timp de 
jumătate de secol cele mai diverse nave au căzut pradă acestei 

„fiare”, printre care avioanele şi elicopterele: Alouette iii, sA 
330 „Puma”, C-47 „Dakota”, C-130 „Hercules”, UH-1 „iroquo-
is”, UH-60 „Black Hawk”, AH-64 „Apache”, CH-47 „Chinook”, 
Mi-6, Mi-24, Mi-35.

Cel mai recent caz, când dintr-un aruncător de grenade de 
tip RPG au fost puse la pământ aeronave, a fost înregistrat la 
2 aprilie 2016. Atunci militarii din autoproclamata republică 
Karabahul de Munte au nimicit două elicoptere ale Azerba-
idjanului.

Având în palmares peste 150 de cazuri înregistrate de do-
borâre a avioanelor şi elicopterelor, aruncătorul de grenade 
poate concura la capitolul eficacitate cu sistemele portabile de 
apărare antiaeriană, precum „igla”, „strela” şi altele.

Fiind o armă legendară, cu o mulţime de avantaje şi punc-
te forte, RPG-7 are şi un dezavantaj considerabil. Din motiv 
că este o armă fără recul, în spatele acesteia se creează o zonă 
periculoasă de până la 30 de metri. Tot din această cauză nu 
este posibilă utilizarea armei în spaţii închise.

Cu toate că în 2016 a aniversat 55 de ani de la creare şi în 
prezent are concurenţi mai moderni şi mai sofisticaţi, RPG-7 
rămâne nu numai un simbol al armamentului sovietic şi al răz-
boiului de gherilă, dar şi groaza soldaţilor, tancurilor şi elicop-
terelor pe orice front, unde apare în căutarea noilor victime.

locotenent major Dmitrii VOSIMeRIC  
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Recruţii bălţeni s-au duelat în sport
Viitorii ostaşi şi-au măsurat puterile în cadrul unor competiţii militar-sportive, 

organizate la Bălţi

Jocul militar-sportiv „Pe meleagurile natale”, desfăşurat de 
Centrul Militar Teritorial Bălți, a constituit o premieră pentru 

capitala de nord a țării. Acesta a demarat în cadrul Zilei recru-
tului, organizată în colaborare cu Şcoala Profesională nr. 4 din 
oraş, şi a reuşit să adune participanți de la cele cinci şcoli profe-
sionale, colegiile feroviar, politehnic şi de medicină din Bălți. 

Conform locotenent-colonelului snejana nitrean, co-
mandant Centrul Militar Teritorial Bălți, deşi în raioanele de 
nord s-au mai desfăşurat jocuri militar-sportive, competițiile 
din acest an se deosebesc de manifestările anterioare, la care 

participau preponderent elevi de la licee, iar aceştia la absol-
vire aleg, de regulă, să facă studii superioare şi astfel puțini 
dintre ei ajung să-şi îndeplinească datoria constituțională. În 
cadrul jocurilor militar-sportive recente s-a mizat pe partici-
parea studenților de la şcolile profesionale şi colegii, întrucât 
majoritatea dintre aceştia vor completa, la absolvire, rândurile 
militarilor în termen ai Forțelor Armate. 

specialiştii Centrului Militar Teritorial Bălți sunt convinşi 
că actualul format al competiţiilor va contribui mai mult la 
educarea militar-patriotică a tinerei generații, dar şi la pregăti-
rea recruților pentru îndeplinirea serviciului militar în Forțele 
Armate. spiritul competitiv al acestora va înlesni şi promova-
rea imaginii Armatei naționale în societate şi, astfel, va spo-
ri nivelul de pregătire generală a recruților, va trezi interesul 
pentru practicarea sistematică a exercițiilor fizice, dar şi pen-
tru performanțele sportive, iar aceasta înseamnă identificarea 
recruților cu aptitudini fizice mai bune. 

Participanții la competiții şi-au măsurat puterile la curse de 
alergări la 100 m, 1000 m, 5000 m, ştafeta 4 x 100 m, tracțiuni 
la bara fixă, ridicarea halterei (16 kg) prin procedeu smuls 
şi aruncare, ridicarea trunchiului (fete), tragerea otgonului 
(echipe), montarea-demontarea pistolului mitralieră.  De ase-
menea, a fost organizată o prezentare a ziarelor de perete cu 
genericul „scutul ţării – Armata naţională”.

Conform rezultatelor obținute în cadrul competițiilor, pe 
primul loc s-a clasat Şcoala Profesională nr. 4, urmată de Cole-
giul Politehnic şi Colegiul de Medicină pe poziția a treia. 

La sărbătoarea recruților, compania cercetare a Brigăzii 
„Moldova” a venit cu o prezentare captivantă a procedeelor 
de luptă corp la corp, iar orchestra militară a aceleiaşi unități 
– cu o evoluție frumoasă în fața celor prezenți. Şi pentru a-i 
face să se simtă şi mai aproape de militari, participanților la 
competiție li s-a asigurat posibilitatea să guste pentru prima 
dată din terciul ostăşesc, pregătit cu amabilitate de bucătarii 
Brigăzii „Moldova”.
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Treptat RPG-7 cu lovituri de tip vechi pierde teren în faţa 
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Sportul, concurenţa şi camaraderia
RECRUŢii diN HâNCEŞti, la PaSUl dECiSiv 

PENtRU aRMată
La Hânceşti au fost disputate competi-

ţiile militar-sportive, organizate cu ocazia 
Zilei recrutului. evenimentul, la care au 

participat peste 100 de recruţi reuniţi în 10 
echipe, a avut loc pe stadionul orăşenesc.

La ceremonia oficială de deschidere a competiţiilor mi-
litar-sportive au fost prezenţi viceministrul Apărării Gheor-
ghe Galbura, reprezentanţii administraţiei publice raionale 
şi locale, care au menţionat importanţa acestui eveniment 
pentru tineri. „Ziua recrutului a devenit deja o tradiție 
frumoasă, care s-a răspândit pe întreg teritoriul Republi-
cii Moldova. Această activitate are drept scop transmiterea 
tradițiilor militare către tânăra generație, acei tineri care vor 
sta la straja democrației şi valorilor fundamentale ale statu-
lui nostru, fiind înrolați în rândurile Armatei Naționale”, a 
declarat Gheorghe Galbura.

 Premilitarii au avut parte de un program cultural-artis-
tic, demonstrat de militari şi carabinieri. Militarii Brigăzii 
„Dacia” din Cahul au prezentat abilitățile de mânuire a ar-
mamentului din dotare, orchestra militară mixtă a garnizoa-
nei Chişinău a venit în fața publicului cu un repertoriu de 
muzică militar-patriotică, iar cercetaşii Brigăzii „Ştefan cel 
Mare”, împreună cu mascații din Departamentul Trupelor de 
Carabinieri, au demonstrat elemente de luptă corp la corp.

Cei prezenţi la eveniment au avut posibilitatea să ia  
cunoştinţă de armamentul şi tehnica din dotarea Armatei 
naționale şi a Poliției de Frontieră.

Recruții au concurat la mai multe probe sportive, prin-
tre care: curse de alergări la distanțe de 100, 1000 şi 3000 de 
metri, tracțiuni la bara fixă, ridicarea halterei etc.

La prânz, toți participanții turneului au fost invitați de 
către bucătarii militari ai Brigăzii „Ştefan cel Mare” din 
Chişinău la un terci ostăşesc, preparat cu iscusință la bu-
cătăria de campanie.

După ce şi-au restabilit forțele, tinerii au continuat lup-
ta pentru titlul de cea mai puternică echipă, concurând la 
alte probe sportive. Apogeul competiției a fost marcat de 
emoțiile participanților la tragerea otgonului. nimeni din-
tre cei prezenți nu era gata să cedeze în lupta decisivă. Cei 
mai buni la această probă au devenit elevii Liceului Teoretic 
„Dimitrie Cantemir” din satul Crasnoarmeiscoe, Hânceşti.  

După o concurenţă acerbă, echipa Liceului Teoretic 
„Constantin spătaru” din Leova a obţinut întâietatea şi 
cupa turneului. Podiumul de premiere a fost completat de 
echipele satului Lăpuşna şi Colegiului de Construcții din 
oraşul Hânceşti.

Locțiitorul comandantului Centrului Militar Teritorial 
Hânceşti, locotenent-colonelul Mihail Coşleț, a menționat 
importanța acestui eveniment pentru premilitari. „Ne bu-
cură faptul că din an în an nivelul de organizare, numărul 
participanților, dar şi al spectatorilor este în creştere. Acest 
turneu militar-sportiv este o bună oportunitate pentru tineri 
şi pentru părinții acestora de a se familiariza cu armata, de a 
discuta cu militarii în termen şi cei prin contract subiectele ce 
țin de viața cazonă, care îi interesează pe premilitari, înainte 
ca ei să îmbrace ținuta kaki”, a specificat locotenent-colone-
lul Mihail Coşleț.

Competițiile militar-sportive cu genericul „Ziua recru-
tului” se desfăşoară anual şi întrunesc recruții din toate ra-
ioanele țării. 
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În cadrul Summit-ului NATO din Ţara Galilor, 
desfăşurat în perioada 4-5 septembrie 2014, 
Republica Moldova a fost invitată de către Alian-
ţa Nord-Atlantică să adere la Iniţiativa de Conso-
lidare a Capacităţii de Apărare (DCB).

 DCB reprezintă un pachet de asistenţă 
scopul căreia este consolidarea capacităţii de 
apărare a Republicii Moldova ca ”parte com-
ponentă a eforturilor Alianţei de a proiecta se-
curitate şi stabilitate la scară internaţională şi 
de a preveni conflicte”.

Acest proiect urmează să fie implementat în 
două faze, după cum urmează: 

Faza I. Reforma strategică a apărării – pre-
supune asistenţă în ajustarea cadrului legisla-
tiv şi elaborarea documentelor de planificare a 
apărării;

Faza II. - presupune asistenţă în dezvoltarea 
capabilităţilor de apărare. 

Evoluţiile geopolitice la nivel regional şi in-
ternaţional plasează DCB-ul în lista  obiectivelor 
naţionale prioritare ale Republicii Moldova. 

În cadrul Summit-ului NATO din Ţara Galilor, 
desfăşurat în perioada 4-5 septembrie 2014, 
Republica Moldova a aderat la Platforma de In-
teroperabilitate – proiect ce urmăreşte dezvolta-
rea Interoperabilităţii în cadrul Parteneriatului cu 
NATO. Prin această platformă Alianţa urmăreşte 
obiectivul de a intensifica dialogul şi cooperarea 
practică cu statele partenere, pe trei dimensiuni: 
umană, procedurală şi tehnică.

Această platformă va eficientiza realizarea 
obiectivelor stabilite de Republica Moldova  
în programele şi planurile de cooperare cu 
NATO. În calitate de participant la Platforma 
de Interoperabilitate, statul nostru va avea ac-
ces la cele mai recente lecţii învăţate în urma 
operaţiunilor conduse de Alianţă. Aceste lecţii 
vor servi o sursă de informaţii valoroase pen-
tru ajustarea programelor de instruire a unită-
ţilor Armatei Naţionale.

Pachetul de asistenţă DCB

Platforma de Interoperabilitate
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După Primul Război Mondial devine necropolă pentru 
militarii de diferite naţionalităţi căzuţi pe câmpul de 

luptă. Totodată, loc de înmormântare pentru cei care au 
decedat în spitalele militare, din cauza bolilor şi rănilor în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Conform unor 
date, în acest loc au fost înhumați şi prizonieri de război 
originari din diferite ţări, decedaţi la Chişinău în primii ani 
postbelici, când, după încheierea ostilităţilor, militarii cap-
tivi la sovietici au muncit la reconstrucţia oraşului, aflându-
se în aşa-numitele lagăre de recuperare.

După Unirea Basarabiei, vechiul cimitir militar din Chi-
şinău este preluat în gestiune de autorităţile române.  În pe-
rioada interbelică, aici au loc ample lucrări de reconstrucţie 
şi amenajare. A fost construit portalul la intrare (parapetul 
şi cei doi piloni); este amenajată o alee principală şi alte câ-
teva alei secundare; au fost instalate cruci de tip regulamen-
tar la amenajarea mormintelor; instalate plăci etc. Cimitirul 
a fost împrejmuit cu un gard pe întreg perimetrul.

Comitetul central al societăţii „Cultul Eroilor” a decis 
exhumarea osemintelor eroilor căzuţi în lupte pe teritoriul 
Basarabiei şi reînhumarea lor în acest cimitir central. Astfel 
parcelele sunt regrupate şi întregul ansamblu este modificat 
şi aranjat după naţionalităţi. În acest perimetru au fost re-
înhumate în preajma Gării Feroviare, cu onoruri militare, 
rămăşiţele pământeşti ale sute de eroi români, ruşi, fran-
cezi, austrieci, greci, cehi, slovaci, polonezi etc. Totodată, a 
fost ridicată o capelă militară ce servea ca punct de reper al 
întregului complex comemorativ.

După reamplasare, planul general al cimitirului se pre-
zenta astfel: 

Din partea dreaptă a capelei, erau înhumaţi 365 de mili-
tari români neidentificaţi. În cripta din partea stângă a capelei 
fuseseră înhumaţi 207 de ostaşi ruşi neidentificaţi. În total, în 
cele două cripte fuseseră îngropaţi 572 de eroi neidentificaţi.

În Cimitirul de Onoare, parcelat în şase sectoare, se gă-
seau 136 de morminte, având inscripţionate pe crucile de 
beton numele a 197 de eroi şi anume: 

Parcela română cuprindea 66 de morminte cu 66 de 
eroi români (ofiţeri şi grade inferioare), identificaţi şi ne-
identificaţi; Parcela rusă se constituia din 27 de morminte 
ale 27 de eroi ruşi identificaţi şi neidentificaţi; Parcela aus-
triacă era alcătuită din cinci morminte cu numele a cinci 
eroi austrieci identificaţi şi un mormânt comun cu 24 de 
eroi austrieci neidentificaţi; Parcela cehoslovacă se compu-
nea din două morminte comune, în care fuseseră înhumaţi 
39 de eroi cehoslovaci neidentificaţi; Parcela franceză avea 
34 de morminte cu 35 de eroi francezi identificaţi şi neiden-
tificaţi; în parcela polonă se găseau cinci morminte cu şase 
eroi polonezi identificaţi şi neidentificaţi. 

În total, în rezultatul sistematizării mormintelor şi ame-
najării teritoriului, în cimitir au fost înhumaţi 769 de eroi 
identificaţi şi neidentificaţi.

În Cimitirul Eroilor din Chişinău, în anii 1944-1945, 
şi-au găsit locul de odihnă veşnică şi o seamă de militari 
sovietici, răniţi pe frontul din apus şi decedaţi în drum, în 
timp ce erau transportaţi pentru tratament şi reabilitare.

Conform surselor din istoriografie şi presă, se presupu-
ne că în acest cimitir îşi au somnul de veci reprezentanți a 
peste 15 naționalități, cifra acestora estimându-se la mii de 
defuncți înhumați în acest areal.

Cimitirul Eroilor, ruşinea urmaşilor 

Conform surselor din istoriografie şi presă, se presupune 
că în acest cimitir îşi au somnul de veci reprezentanți  

a peste 15 naționalități, cifra acestora estimându-se la mii 
de defuncți înhumați în acest areal.

Cimitirul Eroilor, denumit în documentele timpului şi Cimitirul Militar, Cimitirul 
de Onoare, înregistrat actualmente pe bd. Decebal, nr. 17, în sectorul Botanica 
al capitalei, îşi are începuturile în secolul al XIX-lea, fiind iniţial cimitir al 
Garnizoanei Chişinău. Cimitirul apare în documente ca parcelă periferică a 
cimitirului civil de pe lângă Biserica Sfânta Treime din preajma Gării Feroviare. 
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tratament pe oseminte de eroi
În perioada sovietică, cimitirul militar a fost profanat, 

iar în 1959 profanarea a culminat cu nivelarea acestui loc 
pentru odihnă veşnică, cu ajutorul buldozerelor, ca ime-
diat aici să fie săpată fundaţia pentru Clinica Republicană 
de Pulmonologie şi Ftiziatrie. În urma lucrărilor de con-
strucţie, Cimitirul Eroilor, practic, a fost şters de pe faţa pă-
mântului. Pe locul fostului cimitir, pe osemintele ostaşilor 
căzuţi la datorie, între 1961-2007, a funcţionat institutul de 
Pulmonologie şi Ftiziatrie.

La sfârşitul anilor ‘90 ai secolului trecut, la inițiativa oa-
menilor de bună credință, 
pe locul fostului Cimitir al 
Eroilor a fost instalată o cru-
ce comemorativă.

Actualmente, teritoriul 
fostului Cimitir al Eroilor se 
află într-o stare deplorabilă. 
Centrul comercial „Jumbo” 
a fost construit pe o bună 
parte a mormintelor eroi-
lor. Fostul Cimitir de Onoa-
re din Chişinău a devenit 
obiectul unei comercializări 
dubioase. 

trecutul „atacă” securitatea statului
În 2006, la inițiativa premierului Vasile Tarlev şi cu 

consimțământul lui Vladimir Voronin, terenul de sub cimitir 
a fost vândut. În decembrie 2006, comisia guvernului a ela-
borat Proiectul Hotărârii „Cu privire la comercializarea unui 
teren în scopul fortificării bazei tehnico-materiale a Clinicii 
nr.2 a institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”. 

Într-o scrisoare către preşedintele Voronin, „în scopul 
asigurării securităţii statului”, Tarlev solicita permisiunea 
vânzării prin licitaţie a lotului indicat. În document se 
menționa „starea deplorabilă” a fostului spital de tuber-
culoză şi se propunea ca, din banii obţinuţi din vânzarea 
terenului, să fie reconstruit spitalul de boli tuberculoase în 
localitatea Vorniceni.

Şeful Aparatului Guvernului este numit în fruntea Co-
misiei privind desfăşurarea concursului pentru comerciali-
zarea terenului. 

Până la sfârşitul anului 2006, comisia a elaborat Pro-
iectul Hotărârii Guvernului. În ianuarie 2007, consilierul 
prim-ministrului, iurii Bucinschi, menţiona că iniţiativa 
respectivă „nu are suport legal, din motivul finalizării Pro-
gramului de privatizare, la 31 decembrie 2006”. Prin decizia 
acestei comisii la 16 octombrie 2007, preţul terenului a fost 
stabilit de 70 de milioane de lei moldoveneşti. 

Prim-ministrul Tarlev a emis o hotărâre de alocare a 
2 milioane de lei Ministerului de interne, pentru demola-

rea clădirii fostului spital. Terenul a fost vândut firmei sRL 
„Buiucani Real Estate Holding” în octombrie 2007.

eforturi pentru o datorie morală
Ca urmare a demersurilor societății civile, la data 

de 01.11.2013, s-a constituit grupul de lucru pentru 
soluționarea problemei Cimitirului Militar. Grupul a inclus 
în componența sa reprezentanți ai următoarelor ministere 
şi instituții: Ministerul Apărării; Ministerul Culturii; Mi-
nisterul Justiției; Ministerul Afacerilor Externe şi integrării 
Europene; Primăria municipiului Chişinău; Agenția Relații 

Funciare şi Cadastru a Re-
publicii Moldova.

Grupul de lucru s-a în-
trunit în şapte şedințe la care 
s-a discutat starea actuală a 
problemei şi eventualele căi 
de soluționare a acesteia. La 
două şedințe au fost invitați 
şi reprezentanți ai societății 
„Buiucani Real Estate Hol-
ding” sRL, pentru a negocia 
o cale de compromis pentru 
soluționarea problemei Ci-
mitirului Eroilor.

Reprezentanții societății comerciale au propus două va-
riante de soluționare a  problemei: 

1. Achitarea prețului actual de piață al terenului.
2. schimb pentru un teren similar în raza distanței din-

tre edificiul central al Primăriei municipiului Chişinău şi 
cimitir, cu ieşire la o arteră principală.

În acest context, reieşind din situația reală, grupul de 
lucru a propus:

1. A iniţia procedura de trecere şi a declara terenul de 
sub cimitir teren de utilitate publică (în conformitate cu 
Legea nr.  91 din  05.04.2007 privind terenurile proprietate 
publică şi delimitarea lor) şi art. 5 şi 6 din Legea nr. 488 din 
08.07.1999, exproprieri pentru cauza de utilitate publică).

2. A identifica (împreună cu Primăria, Ministerul 
sănătății, Ministerul Educației) în perimetrul municipiu-
lui Chişinău un teren aflat la balanța instituțiilor (Primăria, 
Ministerul sănătății, Ministerul Educației etc.), care la mo-
ment nu este în folosință, spre a fi propus pentru schimb.

Pe parcursul anului curent, sperăm să realizăm unele 
lucrări de amenajare şi reconstrucție pe arealul care se află 
în utilitate publică, propunându-ne amenajarea intrării în 
cimitir, cu concursul unor subiecți internaționali care sunt 
dispuşi pentru începerea acestui lucru nobil de păstrare a 
memoriei eroilor căzuți la datorie.

Centrul de Cultură şi Istorie Militară

Din partea dreaptă a capelei, erau înhumaţi 
365 de militari români neidentificaţi. În 
cripta din partea stângă a capelei fuseseră 
înhumaţi 207 de ostaşi ruşi neidentificaţi. În 
total, în cele două cripte fuseseră îngropaţi 
572 de eroi neidentificaţi.
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O speranţă pentru Victoriţa
eu, tu, noi toţi, 
putem ajuta un copil 
să înfrunte maladia

BC “moldindconbank” sA 
BiC: moLDmD2X306
sved nicolae iDnP 2003018033992
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Valuta contului mDL


