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Colaborarea Cu organizaţiile 
soCietăţii Civile, disCutată  
la Ministerul apărării
La Ministerul Apărării s-a desfășurat o ședință cu reprezentanți  
ai organizațiilor societății civile din domeniul securității și apărării

5

6
n      Noutăţi diN uNităţi

o lună de instruire 
CÂt o lună de ÎnCerCări
Recruți încorporați la finele lunii mai în Armata Națională   
deprind rigorile vieții militare în cadrul cursului inițial  
de pregătire desfășurat la Baza militară de instruire a Armatei 
Naționale de la Bulboaca. 

12 simbolul istoriei noastre
De Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova la Agenția pentru 
Știință și Memorie Militară a fost inaugurată expoziția tematică 
„Vexilologie și Heraldică Națională”, organizată  de instituție  
în colaborare  cu Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.

8
n armata şi societatea

reCruţii au ÎnCins atMosfera  
la ialoveni!

22 noaptea Muzeelor În inCinta 
muzeului militar
Pe parcursul anilor, Agenția pentru Știință și Memorie Militară 
a realizat sute de expoziții tematice temporare, de asemenea 
aceasta dispune de o expoziție tematică permanentă și organizează 
sistematic simpozioane și conferințe științifice,  
dar și evenimente cu participarea publicului larg.
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11 geniştii arMatei naţionale au exeCutat, pe par-
Cursul lunii aprilie Curent, 19 Misiuni de deMinare

13
n      opiNia experţilor

„republiCa Moldova În Contextul noii 
arhiteCturi de seCuritate regională” 
Conferința științifică internațională la Academia Militară  
a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

10
n      viata militară

datoria pe orice meridian
Militarii din cel de-al 16-lea contingent al Armatei Naționale,  
detașat în operațiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo,  
execută misiuni specifice teatrului de operații.

18 natura Ca părtaş al apărării
Teza de doctor a colonelului (r) Iurie Ciubara „Influența spațiului geografic 
în desfășurarea operațiunilor militare pe teritoriul Republicii Moldova” 
scoate în evidență faptul că orice bătălie de succes înseamnă a folosi 
geografia militară ca cel mai de preț aliat.

16 vă MulţuMesC pentru serviCiu,  
doMnilor Militari!”
Probabil aceste cuvinte sunt cele mai așteptate de către fiecare militar în 
termen, după 12 luni de cătănie. Asta înseamnă că toate eforturile depuse 
timp de un an de zile nu au fost în zădar, că ți-ai îndeplinit corect și onest 
datoria de apărător al Patriei și asta a fost apreciat de comandantul tău. 

20
n      poduri militare

triunghi scalen militar  
moldo-sârbo-georgian

24
n      curiozităţi despre uNităţi

Conexiuni prieriCe
Infanteria nordică, artileria vestică, transmisiunile și Marele Stat Major 
central încep un nou an militar în luna aprilie. Motivul e simplu: fiecare din 
aceste unități militare serbează ziua creării în cea de-a patra lună a anului.
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Pe agenda discuțiilor au fost subiecte cu privire 
la stadiul actual al procesului de reformare și 

modernizare a sectorului de apărare, participarea 
unui contingent al Armatei Naționale în misiunea 
din cadrul Forței interimare a Națiunilor Unite în 

Liban (UNIFIL), precum și acțiunile de contracarare 
a dezinformării în contextul actual de securitate.

Prezent la eveniment, ministrul Apără-
rii Anatolie nosatîi a reiterat disponibilitatea 
instituției pentru conlucrarea cu societatea civi-
lă, menționând că activitatea de azi reprezintă 
un gest de deschidere față de OnG-uri şi o con-
tinuare a discuțiilor publice desfăşurate în lunile 
octombrie 2021 şi martie, curent. „Considerăm că 
menținerea unui dialog constructiv între instituțiile 
statului și societatea civilă va contribui la continu-
area proceselor de transformare și modernizare a 
Armatei Naționale, cu aplicarea celor mai bune și 
inovative practici, precum și informarea corectă, 
din surse veridice a populației despre structura de 
apărare”, a spus Anatolie nosatîi.

Ministrul nosatîi a adăugat că instituția pe 
care o conduce mizează pe deschiderea şi im-
plicarea societății civile la procesul de avansare 
a reformei în sector şi de consolidare a culturii de 
securitate în societate.

La rândul lor, reprezentanții OnG-urilor au 
apreciat progresul în relațiile de colaborare cu 
Ministerul Apărării. Societatea civilă a venit cu 
recomandări privind îmbunătățirea procesu-
lui de transformare a Armatei naționale, gesti-
onarea acțiunilor de comunicare în contextul 
situației actuale de securitate şi crizelor cu care se 
confruntă Republica Moldova.

Activitatea s-a finalizat cu sesiunea întrebări-
răspunsuri pe subiecte cu privire la securitatea 
militară, dotarea şi procesul de instruire ale mili-
tarilor Armatei naționale, acțiunile de prevenire 
şi reziliență în rândul societății, dar şi impactul 
războiului informațional asupra cetățenilor.

La Ministerul Apărării s-a desfășurat o ședință cu reprezentanți  
ai organizațiilor societății civile din domeniul securității și apărării

Colaborarea  
cu organizaţiile societăţii civilea, 

discutată la Ministerul apărării
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Locotenent major Vitalie Caşcaval, comandant pluton in-
struire, oferă informația de bază a cursului inițial de in-

struire ce s-a desfăşurat în perioada 30 mai - 1 iulie a anului 
curent. „Perioada de instruire include ședințe la instrucția de 
front, pregătirea medico-militară, instrucția focului, pregătirea 
CBRN, topografia militară și pregătirea civică. La finele acestui 
curs, militarii trebuie să fie capabili să desfășoare ceremonia so-
lemnă de depunere a jurământului militar prin trecerea cu pas 
de defilare și să demonstreze abilitățile acumulate pe parcursul 
unei luni de instruire la un nivel înalt”, a adăugat ofițerul.

Ostaşii veniți în poligon, au fost repartizați pe plutoane, 
fiecare având propria misiune. Soldatul clasa iii Sinch Ram-
das Mangit, alături de camarazii săi, învață cum să mânuias-
că arma pe care a primit-o în dotare. Tânărul spune că a venit 
să-şi îndeplinească serviciul militar din propria inițiativă şi 
din primele zile a îndrăgit specificul acestuia. „Am venit să 
execut serviciul militar în termen pentru a-mi face datoria 
față de Patrie. În două săptămâni de zile în centrul de instru-

ire a Armatei Naționale am învățat obligațiunile militare, 
instrucția de front și regulamentele militare”. La câțiva paşi 
distanță, un alt grup de recruți deprind pasul de defilare. 
Cu fiecare repetare, devin tot mai buni. Unul dintre ei este 
şi soldat clasa iii Grigore Laur pe care l-am luat la întrebări 
şi anume să ne povestească despre experiența sa în perioada 
de instruire. „La armată am ajuns fiind îndrumat de către 
părinți. Cred că armata este un lucru bun. Acum executăm 
exerciții de front, antrenarea pasului la stânga, la dreapta. 
Mă descurc bine, nu am avut nici o observație și îmi pare 
foarte interesant”, a reiterat tânărul soldat.

Pe lângă şedințele practice, tinerii desfăşoară şi ore teo-
retice. Aici, în una dintre sălile de instruire, tinerii învăţau 
diverse teme specifice domeniului militar. Soldatul Daniel 
Mişcoi are o săptămână  de cătănie şi spune că a reuşit să 
se adapteze destul de repede la regimul cazon. „Am venit 
în armată din inițiativă proprie. A fost o dorință să demon-

strez la toți că eu am să mă descurc, am să 
pot și vreau să adaug că în armată ne descur-
căm, totul fiind bine și ușor. Am avut noroc de 
locotenenți și sergenți care mereu au fost ală-
turi și la rândul lor ne-au îndrumat pe calea 
cea dreaptă.”

Un alt pluton l-am întâlnit la simulatorul de 
instruire al bazei militare.  Soldații desfăşurau 
antrenamente la mânuirea sistemului virtual 
de trageri cu arma. Simion Cojocari susține că 
şedința este una foarte interesantă şi a reuşit să 
acumuleze punctajul maxim.

„Pentru mine a fost o perioadă destul de in-
teresantă, am învățat multe lucruri noi. Am avut 
ședințe în câmp. Tragerile din pistolul mitralieră 
AKM la simulatorul poligonului a fost foarte in-

teresant. Am obținut rezultatul de 30 de puncte din 30.”
La pista cu obstacole de pe teritoriului poligonului, îşi 

testau forța fizică un alt grup de ostaşi novici, printre ei fi-
ind şi Vladislav Caraman. Soldatul menționează că a venit 
la armată după ce a luat concediu academic de la colegiul 
unde îşi făcea studiile şi nu regretă. „Astăzi am avut prima 
ședință practică și anume trecerea pistei cu obstacole. Cel mai 
mult mi-a plăcut trecerea peste zid, apoi șanțurile și scările 
abrupte. La civilie am avut ocazia să facem o pistă asemă-
nătoare, însă nu la așa nivel cum este aici la poligon. Am un 
scop să trec cu brio toate testările și să obțin un rezultat înalt”, 
relatează tânărul.

Cursul tânărului ostaş finalizează cu depunerea Jură-
mântului de credință Patriei.

Locotenent Gheorghe GURĂU

o lună de instruire 
cÂt o lună de Încercări

n Recruți încorporați la finele lunii mai 
în Armata Națională  deprind rigorile 
vieții militare în cadrul cursului 
inițial de pregătire desfășurat la 
Baza militară de instruire a Armatei 
Naționale de la Bulboaca. Zilnic, 
aceștia desfășoară câte 6 ședințe 
unde învață bazele artei militare și se 
pregătesc pentru cel mai important 
eveniment din viața oricărui ostaș - 
depunerea jurământului militar. 
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recruţii au Încins atMosfera  
la ialoveni!

Tradiţiile cătăniei au fost readuse în oraşul ialoveni, 
unde s-a sărbătorit Ziua Recrutului. În cadrul 

evenimentului, viitorii militari şi-au demonstrat din plin  
abilităţile, participând la competiţii sportive. De asemenea, 
au gustat din terciul ostăşesc pregătit la popota ostăşească 
şi au avut posibilitatea să facă cunoştință cu baza materială 
a Armatei naționale. În debutul manifestației, Orchestra 
Prezidențială a Republicii Moldova a prezentat un program 
artistic, iar un pluton al Batalionului de Gardă a demonstrat 
exerciții de mânuire a armei.

Preşedintele raionului ialoveni, Mihail Silistraru susține 
că sărbătoarea este o tradiţie frumoasă  pentru a spori nivelul 
educației militar patriotice  în rândurile tinerii generații şi 
pentru a promova imaginea armatei în societate.

„Este foarte important acest eveniment, pentru că 
promovăm patriotismul, promovăm ideea ca tinerii noştri 
să se înroleze în rândurile Armatei Naţionale şi totodată, 
aduce recunoştinţă, onoare şi respect veteranilor noştri care 
au apărat integritatea Republicii Moldova”.

Pe terenul sportiv unde s-a desfăşurat activitatea, au 
fost expuse mai multe tipuri de arme, echipament militar, 
costume de protecție chimică şi geniu din dotarea Brigăzii 2 
infanterie Motorizată  şi a Batalionului Destinație Specială, 
,,Fulger”. Sergentul clasa a ii-a ion Graur ne-a comunicat 
că tinerii au avut posibilitatea să vadă în mod real care 
este echipamentul din dotarea unei brigăzi. „Am venit să 
prezentăm armamentul din dotarea Armatei Naţionale, cum 
ar fi pistolul mitralieră AK-74. Mai avem un spectru larg de 
calibre, începând de la 5.45 mm terminând cu diametrul 
încărcăturii al aruncătorului de grenade RPG de 40 mm. 
Se vede că tinerii sunt interesaţi, adresează multe întrebări, 
în special, despre specificul armamentului care l-am expus 
astăzi în cadrul evenimentului şi cum este să fii un militar în 
unităţile Armatei Naţionale”.

La rândul lor tinerii entuziasmaţi au spus că apărarea 
Patriei este o datorie sfântă a fiecărui cetăţean şi dacă nu vor 
merge la cătănie, vor aplica inevitabil pentru instruirea la 
catedre militare. 
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„Este un eveniment patriotic, despre educaţia militar-
patriotică. Astăzi am văzut cum defilează militarii şi la 
fel armamentul. Sincer să spun, am fost impresionat de 
lucrurile văzute la această sărbătoare, deoarece ei ne apără 
independenţa şi de orice provocare care vine din exteriorul 
ţării. Mereu am fost impresionat de tematica militară şi dacă 
aş avea posibilitatea, aş dori să mă implic în acest domeniu. 
Eu consider că este un lucru extrem de important şi desigur că 
îşi are romantica sa”, a comunicat recrutul Andrei Ciubuc.   

 „Pentru mine evenimentul de astăzi a fost unul interesant 
şi reuşit, în special am rămas uimit de armamentul expus şi 
vreau să spun că momentul dat a fost unul important în viaţa 
mea”, a spus recrutul Arcadie ivanov.

„Mă bucur că particip astăzi la ziua recrutului, chiar 
am avut ocazia să îmbrac uniforma de lucru a unui genist 
şi să vedem componentele unor tipuri de arme. Consider că 
pentru noi, elevii, evenimentul de astăzi a venit cu ceva nou şi 
captivant” a afirmat recrutul Vladislav Mereacre.

După partea festivă, tinerii şi-au demonstrat abilitățile 
fizice, participând la diverse probe sportive, iar cei care au 
reuşit să ia locuri de frunte au fost premiați.

Comandantul CMT Străşeni, locotenent-colonel 
Serghei Todirica a menţionat că pentru a oferi dinamică 

evenimentului au fost organizate diverse probe sportive, 
precum curse de alergări, fotbal, ridicarea greutăţilor şi 
tragerea otgonului ,,Tinerii sunt din instituțiile de învățământ 
din raionul Ialoveni, practic am inclus toate primăriile pentru 
organizarea evenimentului dat. O să fie întreceri sportive cu 
implicarea veteranilor de război. În calitate de premii vor fi 
cupe şi diplome de onoare, iar pentru fiecare loc premiant vor 
fi oferite premii băneşti”.

În cadrul probelor sportive, elevul nicolae Patraşcu 
a înregistrat cel mai bun rezultat la proba de alergare la 
distanță de 2000 de metri. Acesta spune că practică sportul 
din dorința de a duce un mod de viață sănătos.

 ,,Sunt obişnuit să alerg chiar mai mult şi am hotărât să-
mi testez abilităţile la această probă sportivă. La evenimentul 
de astăzi mi-au plăcut toate etapele, defilarea militarilor, 
armamentul expus şi desigur probele sportive care au creat 
o atmosferă de competitivitate prietenoasă între toţi cei 
prezenţi’’.

Totodată, Ziua Recrutului organizată în oraşul ialoveni 
a fost consacrată Anului Recunoştinței față de veteranii de 
război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea 
integrității şi independenței Republicii Moldova. Veteranul 
Andrei Eremia a reiterat că grație unor asemenea activități 
tânăra generație se familiarizează cu viața armatei şi valorile 
patriotice. ,,Scopul manifestaţiei de astăzi este onoare şi respect 
faţă de veterani, dar totodată şi promovarea patriotismului între 
tineri. Tinerii noştri vreau să vă spun că sunt dornici, iar noi, cei 
care am mirosit praful de puşcă, care ştim preţul păcii, trebuie 
să organizăm mai des asemenea evenimente pentru ca tinerii 
noştri să cunoască, să fie capabili şi să devină viitoarea generaţie 
de apărători ai Patriei cu care ne vom mândri mulţi ani”.

Locotenent Andrei GHERVAS

În Republicii Moldova tinerii 
sunt încorporaţi în rândurile 
Armatei Naţionale începând 

cu vârsta de 18 ani. 
Durata serviciului militar 
în termen este de un an, 

ulterior tinerii pot să opteze 
pentru încorporare în cadrul 
unităţilor Armatei Naţionale 

pe bază de contract. 
De asemenea, cei care îşi 
fac studiile la instituţiile 

de învăţământ superior au 
posibilitatea de a se înscrie 
la catedrele militare, iar la 
finele cursului tinerii sunt 
trecuţi în rezerva Armatei 

Naţionale.
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KFOR-16militarii din cel de-al 16-lea contingent al armatei naţionale, detaşat în 
operaţiunea de menţinere a păcii KFor  
din Kosovo, execută misiuni specifice teatrului de operaţii.

Potrivit comandantului contingentului, locotenent-colonel Vladimir Covalenco, pacifica-
torii moldoveni efectuează zilnic patrulări combinate (pe maşini şi pe jos) în aria de res-
ponsabilitate a Comandamentului Regional-Vest (CR-W). Totodată, infanteriştii asigură 
paza şi apărarea obiectelor de importanţă majoră, inclusiv Mănăstirea Visoki Dečani.
Sursa a menţionat că la rândul lor, geniştii din cadrul KFOR-16 execută misiuni de cerceta-
re şi curăţare a terenului din regiunea operațională de obiecte explozive.
Contingentul KFOR-16 a fost detaşat în Kosovo în luna ianuarie 2022. Mandatul acestuia 
va dura şase luni.
Operațiunea de menținere a păcii KFOR este condusă de Alianța nord-Atlantică, în con-
formitate cu Rezoluția 1244 a OnU.

datoria pe orice Meridian

10 Oastea Moldovei
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 anunțați 112
marcați locul depistării  

obiectului exploziv

!nu
nu
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atingeți munițiile cu mâna  
sau cu alte obiecte

loviți sau mişcați munițiile  
găsite în pământ sau la supraFață

demontați Focoasele sau alte 
componente

aruncați în Foc  
obiectul exploziv

ExpLOzIv:În cazul În caRe 
DEpISTAțI UN ObIECT 

Geniştii Armatei naționale au executat, pe parcursul 
lunii aprilie curent, 19 misiuni de deminare, în muni-

cipiile Chişinău şi Bălți, precum şi în localități din raioane-
le Anenii noi, Orhei, Dubăsari, Străşeni, ialoveni, Sîngerei, 
Făleşti, Ungheni şi Hînceşti.

Potrivit şefului Serviciului Geniu al Armatei naționale, 
locotenent-colonelul igor Livițchi, în perioada respectivă 
au fost depistate şi nimicite 81 obiecte explozive şi 1 403 de 
cartuşe de diferit calibru.

Astfel, echipa de genişti a Batalionului de geniu „Co-
dru”, condusă de sergentul Evghenii Axentii, a intervenit 
în localitatea Șerpeni, raionul Anenii noi, unde a identifi-
cat trei proiectile de artilerie, 6 mine antitanc, 18 grenade 
de mână, o grenadă de puşcă, 3 focoase, trotil şi 1 403 de 
cartuşe.

Tot în luna aprilie, geniştii din Brigada de infanterie 
Motorizată „Moldova” au executat o misiune de deminare 
în oraşul Lipcani, raionul Briceni, unde localnicii au desco-
perit în pădurea din apropiere 20 de proiectile de artilerie.

Toate munițiile datau din perioada celui de-al Doilea 
Război Mondial şi au fost lichidate în condiții de maximă 
securitate.

NOTĂ: În perioada sezonului agricol, numărul 
munițiilor neexplodate depistate în sol crește. În acest 
sens, geniștii Armatei Naționale atenționează:

de la începutul anului (ianuarie-aprilie), 
geniştii armatei naţionale au îndeplinit

 55 misiuni de deminare

 201 obiecte explozive

9 412 de cartuşe  
de diFerit calibru

au nimicit

11
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De Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova la 
Agenția pentru Știință şi Memorie Militară a fost 

inaugurată expoziția tematică „Vexilologie şi Heraldică 
națională”, organizată  de instituție în colaborare  cu Bi-
blioteca Științifică (institut) „Andrei Lupan”.

Prezent la eveniment, secretarul de stat al Ministerului 
Apărării, Sergiu Plop, a menționat că Ziua Drapelului de 
Stat este o sărbătoare marcantă pentru cetățenii Republicii 
Moldova, deoarece acesta este un simbol al suveranității 
şi independenței  țării noastre. „Pentru militarii Armatei 
Naționale Drapelul de Stat constituie un simbol major al 
demnității și unității naționale, care trezește sentimentul 
nobil de patriotism și devotament față de Țară și popor, ne 
mobilizează pentru îndeplinirea misiunilor care ne revin 
conform Constituției”, a specificat Sergiu Plop. 

Prezentând expoziția, directorul Agenției, dr. Vitalie 
Ciobanu, a menționat că vernisajul include atât replici ale 
unor drapele şi stindarde istorice din colecția Muzeului 
Militar, cât şi peste 60 de imagini cu steme, steaguri şi 
drapele, care aduc în circuitul istoric evoluția simbolis-
ticii naționale. „Scopul expoziției este de a prezenta publi-
cului evoluția vexilologiei și heraldicii naționale în baza 
documentelor istorice, studiate de mai mulți specialiști în 
domeniu în arhivele din diferite țări. Mai mult, prin acest 
eveniment dorim să promovăm sentimentul de patriotism. 
Acest sentiment, în contextul ultimelor evoluții din regiu-
ne, trebuie să ne ghideze ca societate, unde respectul față de 
valorile trecutului ne definesc ca istorie, cultură și popor”, 
a menționat Vitalie Ciobanu.

siMbolul istoriei noastre
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În debutul conferinței, secretarul de stat 
în domeniul politicii de apărare, plani-

ficării apărării naționale şi interoperabilității 
militare, Valeriu Mija, a menționat că eveni-
mentul academic este unul important, în spe-
cial în contextul de securitate regională, care 
trece printr-o criză paradigmatică. „Conferința 
este una actuală, în special în contextul în care 
suntem martori cum mediul de securitate trece 
printr-o serie de provocări din cauza războiu-
lui din Ucraina, dar și mai multor crize care au 
afectat regiunea bazinului Mării Negre și Euro-
pei de est”, a spus Valeriu Mija.

Potrivit rectorului-comandant al AMFA, 
colonel Anatolie Bucuci, subiectele discutate 
în cadrul evenimentului au vizat domeniul de 
cercetări strategice interdisciplinare de apărare 
în contextul securității naționale a Republicii 
Moldova, impactului războiului din Ucraina 
asupra continentului european, dar şi schim-
barea ordinii internaționale determinată de 
războiul din țara vecină.

De menționat că materialele conferinței 
vor fi publicate într-o culegere de articole 
ştiințifice editată de către AMFA.

Conferinţa ştiinţifică internaţională  
la Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel bun”

„republica Moldova  
În contextul noii arhitecturi  
de securitate regională” 

activitatea a avut loc în format 
mixt, off-line şi on-line,  

cu participarea cercetătorilor 
ştiinţifici din republica moldova, 

românia şi ucraina.
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academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel bun” a parcurs mai multe etape în devenirea sa 
instituţională, începînd de la Liceul Militar „Alexandru cel bun”, care a fost creat în anul 1992. 
La 1 septembrie 1993, Liceul Militar a fost reorganizat în Colegiul Militar „Alexandru cel bun”. Din 

anul 2002, Colegiul Militar a fost reorganizatîn Institutul Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel bun”. 
În anul 2010, Institutul Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel bun” a fost reorganizat în Academia 
Militară  a Forţelor  Armate „Alexandru cel  bun”. 

durata studiilor este de 3 ani.
promoţiile de studenţi sunt instruite la 3 specialităţi militare: 
- conducerea subunităţilor de infanterie; 
- conducerea subunităţilor de artilerie; 
- conducerea subunităţilor de comunicaţii şi informatică.

misiunile instituției
 formarea şi pregătirea profesională a cadrelor • 
de  ofiţeri, necesare Forţelor Armate ale 
Republicii Moldova;
 desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice în diverse • 
domenii, potrivit solicitărilor Forţelor Armate 
ale Republicii Moldova;
 pregătirea la masterat și doctorat a specialiştilor • 
militari şi civili în domeniul  științific - securitate 
și apărare;
 perfecţionarea şi specializarea specialiştilor • 
militari şi civili la diferite cursuri; 
 formarea sergenților și ofiţerilor în rezervă;• 
 studierea limbilor străine;• 
 promovarea imaginii Armatei Naționale  • 
și profesiei de ofițer (militar) în societate;
 educația militar-patriotică a tineretului  • 
din Republica Moldova. 

actele necesare 
pentru admitere 

Cerere - model de înscriere (se depune la Secţia • 
Administrativ-Militară sau la Centrele Militare 
Teritoriale) de la 01 ianuarie pînă la 30 iunie;
 Adeverinţa de naştere şi copia acesteia;• 
Copia buletinului de identitate a candidatului, • 
a părinţilor, (a soţiei - la necesitate) cu viza de 
domiciliu permanent;
Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI • 
(str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău,  
tel.(022) 255155);
Copia diplomei de Bacalaureat;• 
Referinţă de serviciu, eliberată de la locul de • 
muncă sau de instituţia de învaţămînt absolvită;
Certificat medical (HIV-SIDA);• 
Curriculum vitae (autobiografie);• 
6 fotografii color 3x4 cm;• 
Fişa examenului medical (de expertiză medico-• 
militară) stabilit pentru înscrierea în instituţiile de 
învăţămînt militar, eliberată de comisiile de profil.

avantaJele studiilor 
în academia militară 

locuri la studii subvenţionate de stat;• 
achitarea bursei pentru studii;• 
cazare, hrană, echipament, oferite gratuit;• 
săli de sport performante;• 
bibliotecă dotată cu literatură de specialitate,• 
săli de calculatoare  echipate modern.• 

oportunităţi  de carieră 
după absolvire

acordarea gradului militar primar al corpului         • 
de ofiţeri „LOCOTENENT”; 
obţinerea titlului de licenţiat în militărie  • 
la specialităţile: conducerea subunităților  
de infanterie, conducerea subunităților  
de artilerie, conducerea subunităților  
de comunicații  și  informatică; 
permis de conducere – categoriile „B” și ,,C”; • 
loc de muncă garantat în una din unităţile • 
militare ale Armatei Naţionale;
asigurare cu spațiu locativ ; • 
posibilitatea continuării studiilor la ciclul II • 
masterat, ciclul III studii superioare de doctorat; 
 programe de profesionalizare peste hotare; • 
 studierea limbilor străine  • 
(certificate prin diplomă). 
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Foto simbol
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Probabil aceste cuvinte sunt cele mai aşteptate de către 
fiecare militar în termen, după 12 luni de cătănie. Asta 

înseamnă că toate eforturile depuse timp de un an de zile nu 
au fost în zădar, că ți-ai îndeplinit corect şi onest datoria de 
apărător al Patriei şi asta a fost apreciat de comandantul tău. 

În cadrul unor ceremonii solemne, desfăşurate în 
unitățile militare din garnizoana Chişinău, peste 400 de 
ostaşi, încorporați în Armata națională în primăvara anu-
lui 2021, au fost eliberați din serviciul militar în termen 
şi trecuți în rezervă. Străduința şi devotamentul celor mai 
buni au fost apreciate de conducerea armatei şi a unităților 
prin acordarea gradelor militare, diplomelor de onoare şi 
scrisorilor de mulțumire pentru părinți.

Cu acel mesaj de mulțumire din partea comandatului 
au fost petrecuți la vatră şi cei mai destoinici tineri, care 
şi-au îndeplinit serviciul în Brigada infanterie motorizată 
„Ștefan cel Mare”. Printre cei care şi-a îndeplinit cu devo-
tament datoria faşă de Patrie este şi soldatul clasa ii Andrei 
Popov. După ce colonelul ilie Ciocoi, comandantul infan-
teriştilor din capitală, i-a strâns mâna şi i-a rostit cuvintele 
mult aşteptate „Vă mulțumesc pentru serviciul!”, Andrei a 
conştientizat că serviciul lui militar s-a încheiat cu succes 
şi, cu simțul datoriei îndeplinite, a ieşit pe poarta unității. 
A fost apreciat de armată că a fost un bun soldat, dar mai 
avea o misiune importantă de îndeplinit. imediat a pornit la 
drum spre Lozova, satul său de baştină,  ca să-i transmită o 
scrisoare de mulțumire mamei sale, semnată de conducerea 
brigăzii, şi să audă de la ea aprecierea rezultatelor obținute 
în calitate de apărător al Patriei. Mama pentru Andrei este 
cel mai bun, obiectiv şi corect critic, iar opinia ei întotdeau-
na a contat mult pentru el. În drum spre casă a luat şi un 
buchet mare de flori, în semn de mulțumire pentru toată 
grija ce i-a purtat-o timp cât a fost la cătănie.

 Văzându-l întors acasă şi intrând în ogradă, mama tâ-
nărului soldat, câteva ore în urmă trecut în rezervă, cu greu 
îşi stăpânea emoțiile. Deşi comunicau destul de des, chiar 
îşi dedicau versuri prin corespondență, mai aveau multe de 
povestit unul altuia. Ana Popov, mama lui Andrei, a spus 
că întotdeauna era pentru ca fiul ei să facă armată, de aceea 
când i-a venit citația de la Centrul Militar, întrebarea de a 
merge sau nu la militărie nici nu s-a pus în discuție în fami-
lia lor. „Eu apreciez foarte mult disciplina, de aceea am fost 
permanent pro armată. Am întâlnit multe exemple, când oa-
menii s-au eschivat de la serviciul militar, și asta nu le-a prins 
deloc bine. Unii din ei regretau pe urmă. Dar eu întotdeauna 
mi-am dorit ca feciorul meu să fie un bărbat adevărat și după 

acest an observ schimbări majore la el. A devenit mult mai 
responsabil, mai disciplinar. Nu-mi pare rău că a făcut servi-
ciul militar. Până la urmă ei sunt speranța noastră, apărătorii 
țării noastre”, a declarat Ana Popov. 

Pe lângă faptul că a fost încurajat de mama sa, Andrei 
şi singur a dorit să facă acest pas. Are şi un frate mai mare, 
exemplu pentru el, care ceva timp în urmă a îndeplinit 
serviciul militar la negreşti, în Batalionul Geniu ”Codru”. 
Acesta şi l-a inspirat pe Andrei, l-a îndrumat şi i-a povestit 
tot ce trebuie să cunoască despre armată şi despre serviciul 
militar. „Înainte de a pleca la armată, fratele meu m-a în-
demnat să nu mă tem de schimbări, pentru că ele vor fi toa-
tă viața mea, și acest sfat m-a încurajat mult. Încă de acasă 
m-a familiarizat cu terminologia militară, cu regimul cazon. 
Datorită fratelui, când am intrat pe poarta unității eu eram 
pregătit din toate punctele de vedere pentru serviciul militar. 
Până și m-am tuns foarte scurt de acasă”,  îşi aminteşte cu 
zâmbet soldatul clasa ii (r) Andrei Popov.

Mai aveau multe de discutat mama cu fiul. ne-am luat 
rămas bun de la ei şi i-am lăsat la masă depănând amintiri la 
o cană de ceai, povestind istorii şi peripeții, care s-au întâm-
plat timp de un an, şi făcând multe planuri pentru viitor…

În scurt timp, alți tineri îi vor urma exemplul lui An-
drei şi vor merge la armată să-şi îndeplinească datoria 
constituțională față de ţară. În perioada aprilie-iulie curent, 
în unităţile militare din țară vor fi încorporaţi 1 300 de mi-
litari. Cabinetul de miniştri a aprobat proiectul hotărârii 
„Cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar 
în octombrie 2021-ianuarie 2022 şi încorporarea în servi-
ciul militar în aprilie-iulie 2022”. 

Încorporarea cetăţenilor în serviciul militar se efectuea-
ză în conformitate cu Legea nr. 1245 din 18 iulie 2002 cu 
privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.

Căpitan Dmitrii VOSIMERIC

Ana Popov, mama lui Andrei,  
a spus că întotdeauna era pentru ca fiul ei să 

facă armată, de aceea când i-a venit citația de la 
Centrul Militar, întrebarea de a merge sau nu la 
militărie nici nu s-a pus în discuție în familia lor.

„vă MulţuMesc pentru serviciu,  
doMnilor Militari!”
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Firul roşu al studiului este că orice bătălie de succes 
înseamnă a folosi geografia militară ca cel mai de preț 
aliat. Toate strategiile militare de luptă iau în calcul ca-
racteristicile câmpiilor, pădurilor, podişurilor, dealuri-
lor, văilor, apelor etc. Bunăoară, „Câmpiile favorizează 
acțiunile ofensive. Ele creează posibilități mari de mane-
vră cu forțe de toate genurile, în special cu blindate; fa-
vorizează folosirea armelor de nimicire în masă, cu efecte 
maxime”. În schimb, apărarea este avantajată de păduri, 
ce oferă condiții de mascare, adăpostire şi rezistență de 
lungă durată. La fel, şi apele, reprezintă „un impediment 

natural pentru atacator, respectiv apărătorul are posibili-
tatea să încetinească intensitatea ofensivei sau chiar să o 
oprească”. 

„Regiunile de deal și podiș, precum și cele de câmpie, 
impun prezența și utilizarea trupelor mecanizate, de tan-
curi și alte arme.” În mod evident, clima cu variațiile de 
temperatură, precipitațiile atmosferice şi regimul vân-
turilor, are un cuvânt greu de spus în organizarea şi 
desfăşurarea luptelor.

În opinia proaspătului doctor în ştiințe, iurie Ciu-
bara, teatrele de operații trebuie împărțite în două 

 natuRa 
                   CA pĂRTAş 
         AL ApĂRĂRII
Până nu demult moldova era pentru mine o ţintă turistică, pe care să 

o explorez pas cu pas de la nord la sud şi de la vest la est. încă nu am 
apucat să ating o finalitate mulţumitoare şi simt, cum în virtutea noilor 

circumstanţe, s-a schimbat deja obiectivul.
războiul din ucraina m-a provocat să analizez pământul nostru din perspectiva 
securităţii. acum caut să înţeleg mai bine relieful natal, care din elementele lui 
oferă mai multă siguranţă, ce lupte şi unde se pot desfăşura etc. în acest sens, 
am găsit mai mult decât oportună teza de doctor: „influenţa spaţiului geografic 
în desfăşurarea operaţiunilor militare pe teritoriul republicii moldova”, autorul 
căreia este colonel (r) iurie ciubara. printre rândurile lucrării am desprins mai 
multe informaţii utile, chiar dacă este destinată militarilor.
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zone: de nord şi de sud, respectiv amplasarea forțelor, a 
unităților militare trebuie înfăptuită în corespundere cu 
particularitățile geografice şi politice ale fiecărei zone.

 Lucrarea a scos în evidență şi anumite lacune în do-
meniul ştiinței militare naționale, precum cercetări mili-
tare autohtone limitate. La un moment dat, mă întrebam 

cât de credibilă poate fi o acțiune sau alta, dacă nu sunt 
suficiente informații despre un anume teren?.. Cred că, 
accentuând odată în plus despre necesitatea studiilor 
ştiințifice complexe şi continue, vom urni „carul din loc”. 
Mai mult, domnul Ciubara recomandă introducerea 
unui сurs sрeсial de geografie militară în instituțiile de 
învățământ de specialitate. Or, când militarul cunoaşte 
fiecare firicel de iarbă, şansele de apărare a patriei sunt 
mult mai mari, nu-i aşa? 

Eu, ca cetățean simplu, îmi doresc cu disperare ca apă-
rarea noastră națională să posede cunoştințe şi abilitățile 
înalte, inclusiv despre natură; să fie echipată corespun-
zător şi să aplice investițiile doar pentru antrenamente şi 
nu în război.

Liuba VICOL

Domnul Ciubara recomandă introducerea 
unui сurs sрeсial de geografie militară în 

instituțiile de învățământ de specialitate. Or, 
când militarul cunoaște fiecare firicel de iarbă, 

șansele de apărare a patriei sunt mult mai mari, 
nu-i așa? 

 natuRa 
                   CA pĂRTAş 
         AL ApĂRĂRII



20 Oastea Moldovei

triunghi scalen 
militar  
moldo-sârbo-               

georgian

Cel de-al treilea punct, ce formează triunghiul nostru 
militar din acest articolul, este țara în care Khachapuri este 
servit ca la noi mămăliga, iar Vardzia, Catedrala Svetițhoveli 
şi Sataplia sunt primele locuri propuse spre vizitare, ne su-
gerează Sofia nutsubidze, soția unui militar din Georgia, 
singura din cele trei țări cu ieşire la mare şi care marchează 
ziua armatei pe 30 aprilie. 

Componentele de bază ale armatei georgiene sunt 
forțele terestre, aeriene şi de Operațiuni Speciale, plus Gar-
da națională. Curios că forțele navale nu sunt subdiviziune 
a Ministerului Apărării, ci a Gărzii de coastă.

Georgia are o istorie a industriei militare încă din tim-
puri străvechi, domeniu ce a cunoscut atât ascensiuni, cât 
şi stagnări, dar a continuat să încerce să producă aeronave 
cu şi fără pilot, transport blindat, muniții, diverse tipuri de 
sisteme de artilerie, echipamente balistice folosind propriile 
ingrediente şi altele, în special pentru uz intern.

Pe plan extern militar statul caucazian creează şi menține 
legături cu mai multe state, inclusiv cu Republica Moldova, 
având ca baza un acord de colaborare semnat la 1 octombrie 

2014. E adevărat că cooperarea bilaterală avansează timid: 
„Participăm în comun la activități multinaționale în cadrul 
nATO, cum este PfP, DCBi, exerciții, conferințe, instruiri 
şi în cadrul Parteneriatului estic,  ne-a comunicat colonel 
Gheorghe Oarză.

Una din activitățile ce se desfăşoară în Georgia la care 
participă şi țara noastră este conferința internațională anu-
ală despre dezvoltarea corpurilor de sergenți. La evenimen-
tul organizat în cadrul programului DiP în 2018 am fost 
reprezentați de sergent clasa 1 Andrei Cojocaru, sergent 
principal al Armatei naționale. Timp de 4 zile subofițerul 
a reuşit să vorbească lumii despre pregătirea profesională 
a sergenților moldoveni, să ia cunoştință de noi progrese 
în domeniu şi să se familiarizeze cu civilizația georgiană: 
„M-au impresionat cultura, ospitalitatea și unele tradiții geor-
giene, printre care este și dansul lor popular. Merită atenție și 
centrul istoric din Tbilisi, pe care l-am vizitat în una din zile. 
Țin să completez că și pe segment militar, inclusiv pentru ca-
tegoria sergenți, Georgia a evoluat enorm. Și noi ne străduim 
să avansăm, să implementăm cele mai bune practici, inclusiv 
de la georgieni, care ne-au acordat suport informațional, vi-
zitându-ne periodic.”

Fiecare interacțiune profesională lasă amprente. Speranța 
e ca ecourile să fie doar pozitive şi reciproc avantajoase. Mai 
mult, se pot lega prietenii prin prisma unor subiecte comu-
ne sau pasiuni similare, iar aceasta înseamnă încă un pas 
spre dorința de a menține pacea pe întreaga planetă.

 Liuba VICOL

Componentele de bază ale armatei 
georgiene sunt forțele terestre,  

aeriene și de Operațiuni Speciale,  
plus Garda Națională. Curios că forțele 

navale nu sunt subdiviziune a Ministerului 
Apărării, ci a Gărzii de coastă.

De pe meleagurile în care Sârba e ca o carte de vizită 
a dansului național, să ne deplasăm pe pămân-

turi sârbeşti, unde Slava şi Kafana sunt la locuri de frunte. 
E adevărat că şi forțele armate sârbe, ce-şi serbează ziua 
pe 23 aprilie încă din 1815, sunt la loc de cinste. Armata 
acestei țări, formată din forțe terestre şi aeriene, este una 
profesionistă începând cu 2011, când a abolit serviciul 
militar obligatoriu. Miza este pe cei peste 28 mii de mili-
tari activi, în completarea cărora vine rezerva activă şi pa-
sivă, aproape de două ori mai mare.  Serbia este membră 
a mai multor organizații internaționale, cum ar fi OnU, 
Consiliul Europei, OSCE, PpP, OCEMn şi altele, dar îşi 
păstrează neutralitatea militară. Țara are o poziție înaltă 
la indicele global al păcii.

Serbia este un important producător şi exportator de echi-
pamente militare în regiune şi, de fapt, industria de apărare 
înregistrează o creştere în ultimii ani.

Aceştia sau/şi alți factori au făcut ca la scurt timp după 
războiul regional, țara să-şi revină rapid. Mai mult, reuşeşte 
să găzduiască evenimente internaționale, cum este cel la care 
a participat căpitan Sergiu Talpă, şef Serviciu păstrare arma-
ment şi muniții din Baza de armament şi muniţii al Armatei 
naţionale: „Am avut o săptămână plină de informații și un 
schimb de experiență în domeniul securității fizice a armamen-
tului și munițiilor. Scopul de bază a fost să însușim elemente noi 
corespunzătoare standardelor moderne. Evenimentul s-a produs 
în 2016, iar astăzi putem constata o îmbunătățire a sectorului 
în ceea ce privește armata noastră. Cât despre aspectul turistic 
al vizitei pot să zic că m-a impresionat ospitalitatea sârbilor și 
locurile pitorești, în special mănăstirile și capitala Belgrad.”

Cooperarea moldo-sârbă a început în 2014 şi e una mo-
destă-câteva întâlniri ale oficialilor şi instruiri în domeniul 
securității cibernetice, a munițiilor şi a egalității de gen, a 
menționat maior Vasile Pugacescu, ofițer principal, Direcția 
cooperare internațională a Ministerului Apărării.
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Muzeul militar este locul unde evenimentele 
trecutului prind viață prin exponatele prezente în 
vitrine. Acestea oferă vizitatorilor posibilitatea de 

a se familiariza cu colecțiile de arme și uniforme 
istorice, cu vestigiile arheologice și etnografice, 

manuscrisele și documentele istorice care descriu 
importanța evenimentelor din diferite vremuri, 
fotografiile și picturile murale care redau sensul 

profund al istoriei Armatei Naționale și istoriei 
Moldovei în etapele de dezvoltare a acestora.

Pe parcursul anilor, Agenţia pentru Știinţă şi Memorie 
Militară a realizat sute de expoziții tematice tem-

porare, de asemenea aceasta dispune de o expoziție tema-
tică permanentă şi organizează sistematic simpozioane şi 
conferințe ştiințifice, dar şi evenimente cu participarea pu-
blicului larg.

Un eveniment important pentru muzeul militar a fost 
„noaptea Europeană a Muzeelor” unde  vizitatori au avut oca-
zia să pătrundă în atmosfera expoziţiilor tematice cu eveni-
mentele istorice din diferite perioade a Republicii Moldova.

În cadrul evenimentului oaspeții au avut posibilitatea să 
se familiarizeze cu expozițiile permanente şi temporare ale 
Muzeului Militar, aflând din prima sursă despre evenimen-
tele istorice, în special din domeniul militar, care au avut loc 
pe teritoriul țării noastre pe parcursul a mai multor secole. 

Directorul Agenției pentru Știință şi Memorie Militară, 
colonel în rezervă Vitalie Ciobanu a menţionat că „noaptea 
Europeană a Muzeelor” este un eveniment special, iar mu-
zeul militar este deschis pentru toate categoriile de vârstă, 
unde fiecare oaspete va găsi ceva interesant. „De Noaptea 
Europeană a Muzeelor ne-am propus să prezentăm publicu-
lui expoziţii care includ în sine pictură, istorie, arta militară 
și o atmosferă pe măsură ”, a adăugat oficialul.

În cadrul evenimentului, Agenția pentru Știință şi Me-
morie Militară a lansat două expoziții temporare – verni-
sajul de pictură „Cetățile Moldovei” prezentată de Arina 
Stahi-Gumaniuc şi în colaborare cu Biblioteca națională a 
Republicii Moldova, expoziția tematică de carte „Pacea de 
la Bucureşti (1812), Războiul din Transnistria (1992) în cu-
legeri de documente, monografii şi memorii.

La rândul ei autoarea vernisajului de pictură, Arina 
Stahi-Gumaniuc, absolventă al Academiei Muzică, Teatru 
şi Artă Plastică, a creat un spectru de picturi care au inclus 

tablouri cu imaginea cetăților Soroca, Tighina, Suceava, 
neamț, Chilia, Cetatea Albă, precum şi oşteni din epoca 
medievală, infrastructura fortărețelor, etc. 

„Scopul și ideea acestei expoziţii de pictură a pornit de la 
dorinţa de a valorifica și de a atrage atenţia la cetăţile noas-
tre unice și deosebite. Eu am încercat să redau cu exactitate 
arhitectura acestora, gama de culoare, dispoziţia, la fiecare 
cetate ea fiind de unicat. Aceste lucrări parcă ne urcă într-o 
mașină a timpului care ne teleportează în epoca medievală”, 
a menţionat tânăra pictoriţă.

Prezent la eveniment Eduard Stahi, restaurator (opere 
de artă şi monumente istorice) din cadrul Agenției pen-
tru Știință şi Memorie Militară a subliniat „Ne bucurăm 
că tânăra pictoriţă a decis să valorifice creaţia sa în cadrul 
Agenţiei. Totodată, creaţia Arinei este pătrunsă de tradiţiile 
naţionale, valorile culturale și militare ale neamului nostru. 
Picturile au fost îndeplinite în diferite tehnici, precum acril și 
ulei de diferite dimensiuni. În lucrări, pe lângă cetăţi se mai 
observă nu doar arhitectura fascinantă a acelor timpuri, dar 
și peisajele Ţării Moldovei, pădurile, apele, stâncile, copacii și 
cerul. Vreau să subliniez că lucrările au fost executate cu folo-
sirea elementelor stilistice clasice și impresioniste, prin acestea 
observăm măreţia acelor construcţii în care oastea păzea pă-
mânturile strămoșești”.

„noaptea Europeană a Muzeelor” a fost inițiată de 
Ministerul Culturii din Franța în 2004, iar în prezent este 
patronată de UnESCO, Consiliul Europei şi Consiliul 
internațional al Muzeelor (iCOM).

Locotenent Andrei GHERVAS

 noaptea Muzeelor 
        În incinta Muzeului Militar
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batalionul de transmisiuni  (17 aprilie 1992)

Transmisioniştii şi-au început mun-•	
ca în armata independentă sonor 
şi victorios. În 1992 ei au recupe-
rat o tipografie militară mobilă cu 
materiale prețioase, pe care ofițerii 
sovietici încercau să le ia cu sine. 
Era vorba de o coloană de 6 maşini, 
reținută la ieşirea din satul Pereseci-
na, raionul Orhei.
Este prima unitate militară decernată •	
cu Diploma de Onoare a preşedintelui 
Republicii Moldova. Evenimentul a 
avut loc pe 3 septembrie 1993, iar cu 
aproape o lună mai devreme a primit 
numele de “Basarabia”. 

În fruntea unităţii au fost 8 •	
comandanți. Primul dintre ei, lo-
cotenent-colonel Grigore Garaz, a 
avut cea mai de durată conducere 
- 5 ani.
Cele mai importante piste de mani-•	
festare profesională de nivel național 
pentru transmisioniştii militari sunt 
aplicaţiile: Puls, Ecou Atlant, Ceta-
tea, şi Scutul de foc.

marele stat maJor (24 aprilie 1992)

instituția include 12 direcții, dintre care 8 cu prefixul •	 J 
(Joint - întrunit), sistem de organizare pe care armata 
Moldovei îl implementează din 2007.
Primele aplicaţii demonstrative de comandament şi •	
stat major au avut loc la Bălţi, pe 18 iulie 1995. Printre 
exercițiile de stat major proprii şi cele mai longevive se nu-
mără Scutul de foc şi Scutul Păcii. 
O premieră pentru organizația militară centrală a fost •	
participarea la reuniunile Comitetului Militar al UE 
şi al nATO. Evenimentul s-a produs pe 19 mai 2015. 
MSM a primit după 30 de ani de activitate Drapelul de •	
Luptă. Tot în acest an s-a ales cu ordinul „Bogdan Înteme-
ietorul”, ce se conferă pentru multiple merite, inclusiv în 
consolidarea păcii. Distincția de argint, instituită în 2008, 
este a treia în ierarhia ordinelor naționale.

Liuba VICOL

brigada i inFanterie motorizată  (10 aprilie 1992)

Este prima unitate militară implicată în războiul de pe •	
nistru. În total din brigada bălțeană au participat circa 
400 de militari. Doi dintre ei au căzut pe câmpul de luptă 
pe 20 iunie 1992.
Prima femeie din Moldova, detaşată în misiunea OnU, a •	
fost un ofițer din unitatea din Bălți – locotenent-colonel 
(r) Olga Scripovscaia. Mai mult, doamna ofițer a devenit 
şi prima femeie - comandant al unei instituții militare. Se 
întâmpla în perioada 2010-2014.
Singurul subofițer cu cariera neîntreruptă de 30 de ani, •	
care repară cu iscusință toată tehnica auto şi blindată a 
unității, este bălțeanul plutonier-adjutant Victor Pîntea.
Cea mai noua cantină din Armata națională, dată în exploa-•	
tare în 2021, deserveşte militarii din Brigada „Moldova”.
Cei mai mulți donatori militari de sânge şi plasmă sangu-•	
ină în COViD sunt din unitatea din Bălți. În 2020 doar 
pentru plasmă s-au înregistrat 36 donatori, iar anul tre-
cut infanteriştii nordici au donat 428 de doze la ambele 
categorii.

Infanteria nordică, artileria vestică, transmisiunile și Marele Stat Major central încep un nou an militar în 
luna aprilie. Motivul e simplu: fiecare din aceste unități militare serbează ziua creării în cea de-a patra 
lună a anului. În trei decenii au adunat multe amintiri, reactualizăm doar câteva dintre ele:

conexiuni prierice batalionul de artilerie (19 aprilie 1992)
Artileriştii din Ungheni şi-au făcut prima prezență în conflictul armat de pe nistru •	
pe 14 aprilie 1992, primind botezul de luptă pe platoul de la Cocieri. Au urmat 
Coşnița şi Tighina.
Primii artilerişti (8 ofiţeri şi circa 40 plutonieri, soldaţi în termen, reveniţi din arma-•	
ta sovietică) au depus Jurământul militar pe 19 aprilie 1991.
În garnizoana Ungheni, la începuturi, erau dislocate trei regimente. Cel mai dotat •	
pare să fi fost regimentul 852 cu un patrimoniul militar de 36 tunuri antitanc MT-
12 şi 27 maşini de luptă “Șturm S”. 
Unitatea din Ungheni a trecut practic prin toate formele de organizare: de la brigada •	
la divizion, regiment şi actualmente - batalion.
„Scutul de foc” reprezintă principalele aplicații militare pentru artileriştii basara-•	
beni la care ei participă din 2015, iar anul 2018 le-a adus cele mai bune reuşite atât 
colective, cât şi individuale. nota 10 la proba Tragerea și conducerea focului de arti-
lerie nu au împărțit-o cu nimeni.
Cei mai sportivi militari ai unității sunt locotenent-major Alexandru Barbacaru şi locotenent ion Cojocaru. Primul s-a •	
evidențiat ca arbitru de fotbal, inclusiv pentru meciurile din divizia A şi are deja 20 de meciuri arbitrate. Cel de-al doilea 
e pasionat de tenis de masă. În ultimele competiții ale armatei şi între structurile de forță câştigă încrezător şi constant 
doar locurile 1 şi 2.

Materialele au fost adunate din monografia Organizarea 
instituției militare a RM, scrisă de colonelul (r) Vitalie 
Ciobanu, dar şi cu ajutorul coloneilor Viorel Scutari şi Denis 
Mihailov, maiorilor Vadim Ciuhrii şi Vladislav Baciu.
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batalionul de transmisiuni  (17 aprilie 1992)

Transmisioniştii şi-au început mun-•	
ca în armata independentă sonor 
şi victorios. În 1992 ei au recupe-
rat o tipografie militară mobilă cu 
materiale prețioase, pe care ofițerii 
sovietici încercau să le ia cu sine. 
Era vorba de o coloană de 6 maşini, 
reținută la ieşirea din satul Pereseci-
na, raionul Orhei.
Este prima unitate militară decernată •	
cu Diploma de Onoare a preşedintelui 
Republicii Moldova. Evenimentul a 
avut loc pe 3 septembrie 1993, iar cu 
aproape o lună mai devreme a primit 
numele de “Basarabia”. 

În fruntea unităţii au fost 8 •	
comandanți. Primul dintre ei, lo-
cotenent-colonel Grigore Garaz, a 
avut cea mai de durată conducere 
- 5 ani.
Cele mai importante piste de mani-•	
festare profesională de nivel național 
pentru transmisioniştii militari sunt 
aplicaţiile: Puls, Ecou Atlant, Ceta-
tea, şi Scutul de foc.

marele stat maJor (24 aprilie 1992)

instituția include 12 direcții, dintre care 8 cu prefixul •	 J 
(Joint - întrunit), sistem de organizare pe care armata 
Moldovei îl implementează din 2007.
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Rubrică realizată de Liuba VICOL

apr
ilie Ce facem pe 6 aprilie? Jucăm tenis de masă pen-

tru a fi în unison cu sărbătoarea zilei -Ziua 
Mondială a Tenisului de Masă. Militarii din Armata 
națională din cauza pandemiei practică acest sport 
în prezent doar la nivel de unitate, dar până la CO-
ViD au participat la diverse competiții în domeniu, 
la nivelul structurilor de forță şi chiar cel național, 
ne-a informat locotenent-colonel Sergiu Sochircă, 
ofițer principal, J3,  Direcția operații, MSM.

Campionul Armatei naționale pe acest seg-
ment este locotenent Radu Paraschiv, coman-
dant de pluton din Brigada de infanterie Moto-
rizată „Ștefan cel Mare”. Succesele consecutive se 
datorează rapidității şi agerimii sale de a mânui 
paleta şi mingea, calități observate acum câțiva 
ani de antrenorul şcolii, în care a învățat tânărul: 
„Eram într-o tabără de copii, când am încercat 
să joc tenis de masă şi l-am îndrăgit atât de mult 

încât jucam ore în şir fără să realizez scurgerea 
timpului. Antrenorul mă încuraja spunând că 
am toate abilitățile pentru a mă realiza în dome-
niu. Plăcerea a durat câțiva ani, când în anumite 
circumstanțe m-a stăpânit apatia. Din fericire, 
antrenorul a insistat şi mă bucur că am revenit. 
Conştientizez cât de bine în prinde această acti-
vitate fiind în armată. Un mic succes, locul 3 la 
Campionatul între structurile de forță, mi-a dat 
încredere să continui.” Ofițerul ne-a mai destăi-
nuit că din cele trei stiluri de joc practicate, dânsul 
nu preferă atacul sau apărarea ca dominantă: „mă 
strădui să blochez mingea şi să contraatac. Un alt 
principiu e corectitudinea jocului şi apoi orienta-
rea spre adunarea punctelor.”

Tenisul de masă e un sport accesibil pentru 
militari, respectiv unii îl folosesc pentru a se afir-
ma, alții - doar ca metodă antistres şi de a înlătura 
oboseala. 

ping-pong militar

Prima zi a lui Prier este dedicată, fără 
nici o glumă, păsărilor. Evenimen-

tul secular ne îndeamnă să cunoaştem 
şi să respectăm păsările ca fiind un 
element important al echilibrului în 
natură, inclusiv în viața omului.

nu e secret că păsările, în special 
papagalii şi porumbeii, în calitate de 
poştaşi zburători au luptat pentru pace 
alături de oameni şi cu siguranță meri-
tă un titlul de erou.

Astăzi, zburătoarele se bucură de cer 
senin şi ne oferă spectacol colorat vizual 
şi auditiv. Mai mult, inspiră iubitorii de 
artă la creații. Bunăoară, în Academia 
Militară a Forțelor Armate am descope-
rit un cuib de talente, pentru care pasă-
rea ocupă un loc special. natalia Buliur-
că este atrasă de cântecele, frumusețea şi 
complexitatea păsărilor: „Ele întruchi-
pează libertatea și fericirea ființei, care 
nu suportă îngrădiri. Cel mai des am de-
senat vrăbiuța  - e o luptătoare, are forme 
și culori deloc pretențioase,  deci e ușor de 
redat pe foaie. Am încercat și lebede, cred 
că sunt cele mai grațioase păsări, ce ne 
bucură mai ales primăvara.”

Vocea sonoră, mili-
tărească chiar, coada viu 
colorată şi mersul încre-
zător al păunului au cu-

cerit-o din prima pe Ana-Maria Babii:  
„Este o pasăre deosebită, îți provoacă 
doar emoții pozitive, mă impresionează 
modul ei de viață. Chiar dacă îmi place 
și cioara singuratică și negricioasă cum 
e, prima pasăre la care mă gândesc e 
păunul.”

inteligența ciorii a remarcat-o şi pe 
Georgeta Stoica: „Culoarea și croncăni-
tul ei nu plac, dar de-am ști cât de cre-
ativ și insistent găsește soluții la diverse 
situații, am privi altfel această pasăre.” 
Cu toate acestea, studenta militară ne-a 
oferit spre admirație o pasăre măiastră, 
pe care o asociază cu primăvara: „Ea 
simbolizează reînvierea ca și primăva-
ra, reprezintă focul, lumina și puterea 
de fi la înălțimea tuturor provocărilor, 
e un simbol al încrederii și noi avem ne-
voie de aceste stări.”

O legătură durabilă s-a stabilit din-
tre Adelina Stavila şi bufnița nocturnă. 
Tânăra, crescută într-un mediu artistic, 
a realizat bufnița în cele mai creative 
moduri: „Am bufnițe din figuri geome-
trice, desenate cu pixul in tehnica grafi-
că, din carton, pe care mama o folosește 
ca material didactic și ori de câte ori 
vine vorba de păsări, creez o bufniță 
cu ce am la îndemână. Nu-mi explic de 
ce anume ea. Cândva consideram că e 
din motiv că și eu sunt mai productivă 
noaptea. Acest atașament se păstrează 
dincolo de regimul meu actual.”

Un om, care iubeşte natura,  im-
plicit păsările, iubeşte şi omul; este un 
cetățean şi, cu siguranță, un coman-
dant integru.

un aprilie al păsărilor
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