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Şeful Statului Major General al Armatei Române, 
generalul-locotenent Nicolae-Ionel Ciucă, 
 a efectuat o vizită oficială în Armata Naţională

un punct important în agenda întrevederii dintre şefii statelor majore ale celor două 
armate l-a constituit iniţiativa de formare a unui batalion mixt de menţinere a păcii 
compus din militari din republica moldova, românia şi din alte ţări. ideea creării unei 
astfel de subunităţi a fost lansată în cadrul vizitei oficiale a ministrului viorel cibotaru 
la bucureşti, în luna mai curent.
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În cadrul evenimentului solemn, şeful 
statului a menționat necesitatea creş-

terii capacităţii operaţionale a armatei şi 
modernizarea acesteia, avîndu-se în vedere şi 
noul context de securitate din regiune.

de asemenea, Nicolae Timofti a accentuat 
necesitatea creşterii capacității de apărare a 
armatei, prin colaborarea cu celelalte struc-
turi de securitate din țară, dar şi cu țările 
membre NATo.

Preşedintele Timofti şi-a exprimat în-
crederea că noua conducere a ministerului 
Apărării va continua reformele începute şi 
va apăra cu demnitate şi onoare interesele şi 
proiectele de țară ale Republicii moldova.

Preşedintele Nicolae Timofti i-a mulțumit 
fostului ministru, viorel Cibotaru, pentru 
eforturile depuse în scopul conformării ar-
matei la noile standarde internaționale şi 
modernizării structurii pe care a condus-o.

La finalul ceremoniei, preşedintele Timof-
ti i-a înmînat domnului Anatol Şalaru Stin-
dardul ministrului Apărării, instituit prin de-
cret prezidențial pe 17 iunie 2014, iar fostului 
ministru, viorel Cibotaru, i-a oferit o copie a 
acestuia.

preşedintele nicolae timofti 
l-a prezentat pe noul ministru  
al apărării ofiţerilor  
şi angajaţilor instituţiei
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Militarii Armatei Naţionale 
au demonstrat capacităţi 
profesionale şi performanţe 
la pregătirea de luptă, 
participînd cu succes la 
exerciţiul „Efort Comun-2015”
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Desfășurîndu-se în premieră la nivel multinațional, 
exercițiul a urmărit drept scop testarea interoperabilității 

operaționale a genurilor de armă și schimbul de experiență 
dintre militarii moldoveni și militarii statelor participante.  În 
contextul celor relatate, cot la cot cu militarii armatei sUA, 
Poloniei, Georgiei și României, militarii Armatei naționale și-
au demonstrat iscusința profesională, efectuînd antrenamente 
la trageri și trageri de luptă din armamentul de infanterie și 
aruncătoarele de mine, din dotarea Armatei naționale și Ar-
matei sUA, ședințe teoretice și practice cu privire la însușirea 
procedeelor de acțiune ale grupei de observare înaintată a ar-
tileriei, precum și însușirea principiilor de exploatare a mij-
loacelor de comunicații și informatică moderne. 

Exercițiul s-a desfășurat la Centrul de instruire al Brigăzii 
„Moldova” de la Bălți și la acesta au fost antrenați circa 500 
de militari în termen și prin contract din Brigăzile „Moldo-
va” și „Ștefan cel Mare”, Baza de aviație, Regimentul rachete 
antiaeriene, Batalionul 22 de Menținere a Păcii, Brigada 15 
mecanizată a Armatei Române, Garda națională a Carolinei 
de nord și Brigada trupelor aeropurtate sUA, dislocată în 
italia, la fel militari din armata poloneză și georgiană. Far-
mecul aplicațiilor multinaționale a fost redat de zgomotul de 
șenile și de norii de praf rămași în urma celor 200 de unități 
de tehnică de luptă și transport militar din dotarea Brigăzii 
1 infanterie motorizată, restabilite complet pentru luptă pe 
parcursul anului de instruire 2014-2015.

inițial, militarii au făcut un schimb de experiență cu 
privire la efectuarea antrenamentelor pentru trageri și 

a tragerilor de luptă, pe timp de zi și pe timp de noap-
te, din armamentul de infanterie și artilerie, conducerea 
cu focul, exersarea procedeelor avansate de exploatare a 
mijloacelor de comunicații și informatică și stabilirea le-
găturii în diferite forme de organizare a luptei, acțiunilor 
echipajului poliției militare și ale forțelor de reacție rapidă 
cu privire la controlul mulțimii etc. 

La faza finală a exercițiului „Efort Comun-2015”, 
militarii participanți au demonstrat publicului diferite 
acțiuni în cadrul a 21 de locuri de instruire, precum aria 
de staționare a mașinilor de luptă în condiții de campanie, 
punctul de asigurare logistică, de reparație și întreținere a 
armamentului și tehnicii militare, antrenarea procedeelor 
de acordare a primului ajutor medical în condiții reale, 
efectuarea lucrărilor de fortificație și amenajare a taberei 
geniștilor, acțiunile efectivului la punctul de comandă, 
aruncarea grenadelor de luptă, formularea ordinului de 
acțiune și tragerile de luptă în componența companiei.
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Militarii Armatei naționale au acu-
mulat o bogată experiență cu pri-

vire la  însușirea procedeelor și acțiunilor 
efectivului poliției militare și forțelor 
de reacție rapidă cu privire la controlul 
mulțimii, în apropierea unui punct de 
control staționar, destinat efectuării con-
trolului autovehiculelor, armamentului, 
personalului și stopării trecerii ilegale 
a diferitelor bunuri și substanţe stupe-
fiante. Potrivit scenariului desfășurării 
exercițiului, din direcţia unei localități 
din apropiere, spre punctul de control și 
trecere, s-a apropiat un autovehicul civil. 
Concomitent cu stoparea regulamenta-
ră a acestuia și prezentarea raportului pe 
linia de comandă, militarii de la punc-
tul de control au efectuat și controlul 
prealabil al autovehiculului, cu privire 
la transportul armamentului și muniţi-
ilor, substanţelor stupefiante sau a altor 
bunuri materiale ce ar putea trezi unele 
suspiciuni. În rezultatul verificărilor de 
rigoare, la conducătorul auto s-a depis-
tat o armă ilegală, fapt despre care s-a ra-
portat de urgență comandantului punc-

tului de control, iar acesta, la rîndul său, 
a cerut intervenția echipajului Poliției 
Militare din zona de responsabilitate. 
Reţinerea persoanei în cauză a generat 
izbucnirea unor conflicte și revolte în 
rîndul populaţiei civile. Astfel, o grupă 
de insurgenți sub forma unei mulţimi 
organizate și sub conducerea unor lideri 
neoficiali s-au dedat la proteste în apro-
pierea punctului de control, sondate cu 
strigăte și revolte. În asemenea situații, 
comandantul punctului de control a 
cerut intervenția în regim de urgență 
a subunității forțelor de reacție rapidă, 
QRF („quickly reaction force”). Pre-
zent în interiorul  punctului de control, 
QRF a încercat să întreprindă măsuri de 
stopare a acțiunilor neregulamentare și 
controlul mulțimii, opunînd rezistență 
insurgenților. Înzestrați cu scuturi, căști 
de oţel și veste antiglonţ, subunitatea 
forțelor de reacție rapidă, asigurată în 
totalitate de militarii Batalionului 22 de 
Menținere a Păcii, cît și instruiți anteri-
or și supravegheați de militarii Brigăzii 
15 mecanizate a Armatei Române, au 

acționat cu caracter și profesionalism, 
reușind respingerea protestelor. Drept 
dovadă a intervenţiei Poliției Militare, 
subunitatea introdusă în premieră în 
statele de organizare a Brigăzii „Mol-
dova” de la Bălți, conducătorul auto, 
depistat cu armă ilegală, a fost reținut și 
predat organelor de drept. 

Ținînd cont de faptul că pregăti-
rea medico-militară a efectivului 

constituie un element important în 
condiţii de luptă, în cadrul exercițiului 
multinațional „Efort  Comun-2015”, 
colaboratorii medicali ai Brigăzii 1 
infanterie motorizată și spitalului cli-
nic militar central, filiala Bălți, au de-

monstrat publicului diverse procedee 
de acordare a ajutorului medical în 
cazul rănilor, fracturilor și luxațiilor.  
Prezenți în aria desfășurării acțiunilor 
de luptă, medicii militari au antrenat și 
procedeul de evacuare a răniţilor din 
mașinile de luptă și transportoarele 
amfibii blindate.

Prezenți în aria desfășurării acțiunilor de luptă, 
medicii militari au antrenat și procedeul de 
evacuare a răniţilor din mașinile de luptă și 
transportoarele amfibii blindate.

11Iulie  2015Oastea Moldovei10
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Reieșind din situația tactică a 
exercițiului, subunitățile au desfă-

șurat în raionul de staționare toate ele-
mentele necesare conform cerințelor 
tactice, organizînd inclusiv paza cir-
culară. Anterior ocupării punctului de 
sprijin, conform ordinului de acţiune, 
un element important l-a constituit și 
antrenarea efectivului cu privire la con-
ducerea cu focul de infanterie și artilerie. 
Utilizînd baza materială și mijloacele 
improvizate din teren, efectivul a antre-
nat cu succes procedeul de cooperare și 
conducere cu focul în timpul acțiunilor 
de luptă.  În acest context, militarii 
artileriști au însușit de la militarii Gărzii 
naționale a Carolinei de nord acțiunile 
grupei de observare cu privire la condu-
cerea focului artileriei. susținuți de co-
legii americani și utilizînd simulatoare 
electronice, artileriștii marilor unități de 
luptă ale Armatei naționale au însușit 
din punct de vedere teoretic și practic 
aceste procedee. 

La fel, conform scenariului 
desfășurării exercițiului multinațional 
„Efort Comun-2015”, o grupă de infante-
rie, complet echipată pentru îndeplinirea 
misiunilor tactice, s-a deplasat prin salturi 
organizate pe cîmpul de luptă, cu scopul 
înaintării spre inamic, nimicirii acestuia 
prin schimb de foc și pentru a îndeplini 
misiunile ulterioare, conform ordinului 
de acțiune. La fel, situația tactică a impus 
efectivul grupei de a trece și prin barajele 
genistice și culoarele de mine. 

În rezultatul întrebuințării îndelun-
gate a armamentului și tehnicii militare 
în diferite condiții de luptă și tipuri de 
relief, fiabilitatea și capacitatea de luptă 

În imediata apropiere a punctului de comandă, 
transmisioniștii Armatei naționale și colegii lor 

din alte state au antrenat procedeele moderne de or-
ganizare a legăturii și transmiterii de date din cadrul 
centrului de comunicații și informatică de campanie. 
Militarii au fost instruiți, utilizînd autospecialele și 
echipamentele de comunicații și informatică moderne 
din dotarea Armatei naționale și din armatele țărilor 
participante.

Faza finală a exercițiului militar „Efort Comun-
2015” a constituit-o tragerile de luptă în componența 
companiei, la care conform cerințelor ordinului de 
acțiune și situației tactice improvizate, efectivul com-
paniei de infanterie motorizată, sprijinit cu focul pie-
selor de artilerie și instalațiilor antiaeriene din dotarea 
Bazei de Aviație, ale Regimentului rachete antiaeriene 
și Batalionului 22  Menținere a Păcii au deschis cu 
precizie focul asupra „inamicului”, lovindu-l din toate 
tipurile de armament. Paralel cu aspectul demonstra-
tiv al tragerilor de luptă s-a urmărit și perfecționarea 
deprinderilor practice ale efectivului în termen și prin 
contract al Armatei naționale.

Prezent la exercițiu, consilierul prezidenţial în pro-
blemele Apărării și securităţii naţionale, secretarul 
Consiliului suprem de securitate al Republicii Moldo-
va, Alexei Barbăneagră, a menționat că exercițiul s-a 
desfășurat la un nivel înalt, apreciind înaltele calități 
profesionale ale militarilor tuturor genurilor de armă.

Conducătorul exercițiului, colone-
lul Veaceslav Rusu, a relatat că, pe du-
rata desfășurării aplicațiilor în comun, 
militarii celor cinci state și-au demon-
strat la maximum deprinderile pro-
fesionale și nivelul pregătirii de luptă, 
efectuînd trageri din diferite tipuri de 
armament, cît și însușind anumite pro-
cedee tactice de organizare a luptei.

Desfășurîndu-se conform planului 
pregătirii de luptă și documentelor de 
directivă, exercițiul militar „Efort Co-
mun-2015” a adus o bogată experiență 
profesională militarilor participanți.

Căpitan Vladislav BACIU

a acestora scade, astfel nu poate fi ex-
clusă, la un moment dat, nici proba-
bilitatea defectării lor. Astfel, militarii 
participanți la exercițiul multinațional 
au antrenat și acțiunile de reparație și 
întreținere a armamentului și tehnicii 
de luptă în condiții de campanie, pre-
cum și aducerea armamentului la băta-
ia normală.

Un efort considerabil, depus de 
geniștii Brigăzii „Moldova”, care au 
impresionat publicul prezent pe poli-
gonul de la Bălți, se referă la efectuarea 

lucrărilor de fortificaţie în condiţii de 
campanie și asigurarea genistică a tru-
pelor. Anterior desfășurării exercițiului 
multinațional, militarii geniști au fost 
antrenați la o serie de lucrări de forti-
ficaţie și amenajare a lăcașelor de tra-
gere pentru armamentul de infanterie, 
tehnica de luptă și canalele de comu-
nicare la poziţiile de tragere. succesul 
militarilor nu a fost unul întîmplător, 
deoarece au amenajat o adevărată ta-
bără genistică, cu întregul sistem de 
fortificație. 
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Exerciţiile “rapid trident/
             Saber Guardian 2015” la final

Contingentul armatei naţionale, împreună cu militarii 
din Georgia şi marea britanie, au finalizat misiunile  

din cadrul fazei active a exerciţiilor multinaţionale  
„rapid trident/saber Guardian 2015”, care s-a desfăşurat  
la centrul internaţional de pregătire pentru operaţiuni  
de menţinere a păcii „iavorov” din regiunea lvov, ucraina.

Potrivit superiorului contingentului moldovenesc, 
maiorul Tudor Popa, timp de două zile, ofiţerii și subofi-
ţerii moldoveni au planificat și organizat misiuni specifi-
ce operaţiunilor de menţinere a păcii. Astfel, militarii au 
efectuat acţiuni la punctele de comandă și control, postu-
rile de observare, realizare a cordonului și operaţiuni de 
cercetare și patrulare, acordare a primului ajutor medical, 
dar și operaţiuni de securitate și respingere a atacului.

17Iulie  2015Oastea Moldovei16

de menţionat că la exerciţiul mul-
tinaţional „Rapid Trident 2015” 

au participat circa 1 860 de militari 
din 18 ţări: Bulgaria, Canada, Georgia, 
Germania, Letonia, Lituania, România, 
marea Britanie, Republica moldova, 
Norvegia, Polonia, Spania, Estonia, 
Turcia, Suedia, Belgia, Statele Unite ale 
Americii şi Ucraina.

În acest an, Armata Naţională a de-
taşat la exerciţiile multinaţionale „Rapid 
Trident/Saber Guardian” un contingent 
de 38 de militari.
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care cuprindea întrebări la istorie, ma-
tematică, fizică, logică și, desigur, limba 
română, băiatul s-a arătat vădit liniștit 
că nu a fost atît de complicat cum an-
ticipase. „Trebuie să ne alegem profesia 
care să ne aducă satisfacţie, o meserie pe 
care să o realizăm dintîi cu sufletul, una 
în care ne vom simţi siguri pe noi. Dar 
cel mai important, trebuie să ne regăsim 
în profesia care ni se potrivește nouă și 
nu membrilor familiei sau mediului de 
unde ne tragem”, menţionează sergent 
inferior Vitalie Cașcaval, tînărul care 
are în spate serviciul militar în termen 
în Brigada i infanterie motorizată din 
Bălţi, unitatea unde ar reveni cu mare 
drag după patru ani de studii în cadrul 
Academiei Militare.

Mai mari emoţii au avut părinţii. 
Dacă cei mai mulţi dintre ei și-au dorit 
pentru copiii lor studii în medicină sau 
limbi străine, acum nu le rămîne decît să 
se conformeze și să-i încurajeze.

scopul de a ajunge militari cu acte în 
regulă, de a fi de folos ţării și cetăţenilor 
ei, de a cutreiera lumea în lung și în lat în 
misiuni a fost suficient de puternic încît 

părinţii candidaţilor să se lase convinși 
că nici o altă meserie de pe piaţa compe-
titivă a muncii nu este la fel de atractivă 
ca cea de apărător al Patriei.

Pe cei ce vor reuși să treacă de proba 
de inteligenţă și vor demonstra o bună 
pregătire fizică îi așteaptă patru ani de 
studii, cazare, echipament și alimentare 
gratuite. Toate probele sînt importante și 
necesită atenţie. Poţi trece de cea sporti-

vă, dar dacă pici testul de inteligenţă, vii 
la anul și invers.

La absolvirea studiilor în Academia 
Militară, absolvenţilor li se acordă gra-
dul primar al corpului de ofiţeri „locote-
nent”, permis de conducere categoria „B”, 
precum și loc de muncă în una dintre 
unităţile militare ale Armatei naţionale.

Locotenent major 
Natalia ANDroNACHI

Oastea Moldovei18

Corina și Cristina sîrbu din Ci-
mișlia sînt gemenele care îm-

part totul. Îmbrăcate în rochii de 
un albastru safir, fetele au declarat 
că sînt gata să renunţe la ele de 
dragul uniformei militare. „Deci-
zia de a veni împreună a fost una 
comună și nicidecum spontană. 
Disciplina și ordinea s-au aflat 

mereu în capul mesei la noi acasă. 
iar în ceea ce privește renunţarea la 
hainele civile și la produsele cosme-
tice, conștientizăm că reprezintă un 
sacrificiu pentru noi, dar nu unul 
care să nu merite”, afirmă una dintre 
surori. Ambele mizează să obţină 
un loc la specialitatea transmisiuni, 
afirmînd că le este mai aproape.  

Academia Militară „Alexandru 
cel Bun” a scos la bătaie 100 de lo-
curi și toate, de menţionat, cu fi-
nanţare bugetară, acesta fiind unul 
dintre privilegiile de care se bucură 
tinerii ce-și doresc studii militare 
superioare. Dintre locurile puse 
la dispoziţie, cele mai multe sînt la 
specialitatea infanterie – 50 la nu-
măr, 30 la artilerie și, respectiv, 20 
la transmisiuni. Și în acest an, în 
perioada 20-23 iulie, mai mult de 
240 de tineri și tinere au venit la 
Chișinău pentru a-și încerca no-
rocul la preselecţii pentru anul de 
studii 2015-2016. După ce le-a fost 
verificată starea sănătăţii, rîndurile 
concurenţilor s-au mai rărit. Prin 
urmare, emoţiile celor care au pășit 
dincolo de poarta academiei au fost 
uriașe, dar ţinta stabilită cu precizie 
de a îmbrăţișa o specialitate de vii-
tor le-a dat curaj.

Deoarece consideră că merită 
să poarte pe umeri epoleţi de lo-
cotenent, sergentul inferior Vitalie 
Cașcaval a ales să urmeze cariera de 
ofiţer. Trecut de proba de inteligenţă 

inteligenţa şi condiţia fizică bună a moldovencelor sînt atuuri tot mai apreciate 
de comisia de admitere a academiei militare a forţelor armate „alexandru cel bun”. 
acest lucru se confirmă prin faptul că instituţia militară superioară continuă constant 

să organizeze concursuri pentru viitoarele doamne ofiţeri. profesorii academiei 
estimau o creştere semnificativă printre fete, lucru confirmat de numărul cererilor 

depuse anul curent de către acestea. „am observat un entuziasm pronunţat din 
partea tinerelor. deşi noi oferim doar opt locuri, numărul solicitărilor depăşeşte cu 

mult aşteptările noastre”, susţine locotenent-colonelul Gheorghe ţurcanu, şef secţie 
management educaţional.  

calea adevăratelor caractere

Academia militară „Alexandru cel Bun” a scos 
la bătaie 100 de locuri şi toate, de menţionat, 
cu finanţare bugetară, acesta fiind unul dintre 
privilegiile de care se bucură tinerii ce-şi doresc 
studii militare superioare. 
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recent, ostaşii încadraţi la cursul de pre-
gătire iniţială au executat trageri de in-

strucţie în centrul de instruire din dănceni. 
militarii au executat trageri pe ţinte fixa-

te la 100 de metri distanţă, din mitraliera 
Kalaşnikov. această activitate a constituit 
o adevărată provocare pentru tinerii încor-
poraţi, de doar patru săptămîni, în armata 
naţională. 

Oastea Moldovei20 21Iulie  2015

deşi au executat primele trageri 
reale din viaţa lor, soldaţii  Eu-

gen Babiuc, vadim Patraş şi Eugeniu 
orghen au înregistrat rezultate foar-
te bune, fiind numiţi cei mai iscusiţi 
ţintaşi ai Batalionului de instrucţie 
din anul acesta. Tinerii au fost urmaţi 
îndeaproape de denis Porubin care a 
ochit de două ori ţinta exact în „ini-
mă”, astfel demonstrînd că ochiul bun 
merge direct spre obiectiv. 

La sosirea echipei noastre în Cen-
trul de instruire dănceni, grupa din 
care făceau parte cei patru se deplasa 
spre punctul de aprovizionare cu mu-
niţie,  unde  plutonierul adjutant Ni-
colai Zgherea le elibera, contra sem-
nătură, cartuşele pentru trageri. Apoi, 
în pas alergător, militarii s-au deplasat 
spre poziţia de tragere, acolo unde s-au 
ciocnit cu rigiditatea superiorilor care 
le explicau că  emoţiile şi îngrijorările 
trebuie lăsate în „cutiuţă”, atunci cînd 
vii să susţii testul de „foc”.

În aşteptarea comenzii „Foc!”, bo-
cancii soldatului Babiuc  se mişcau 
nerăbdător în stînga şi în dreapta. La 

primirea comenzii, 
gloanţele pleacă şu-
ierînd una după alta, 
ridicînd  un strat   
subţire de praf  în 
adîncul tirului. A 
urmat un minut de 
linişte, după care s-a 
dat raportul de înche-
iere a tragerilor şi iarăşi 
zăreai pe alocuri bocanci 
care se legănau într-o parte 
şi alta. Era momentul decisiv. În 
doar  cîteva minute se demonstrează 
toată munca depusă pe perioada  unei 
luni  de instrucţie. Emoţiile i-au cople-
şit pe tinerii care au rămas să privească 
în adîncul poligonului, în speranţa să 
fi atins ţinta. Pe patru feţe  din cele zece 
care au ţinut arma în mîini s-a putut 
citi bucurie şi mîndrie de sine. dar nu 
şi în ochii soldatului dorin Taras care 
a rămas nemulţumit de rezultatul său. 
Unica consolare a militarului este că a 
fost la primele trageri din viaţa sa şi că 
o să aibă posibilitatea să se revanşeze la 
şedinţele următoare.  

Locotenentul Alexandru Gangan, 
comandant de pluton în Batalionul de 
instrucţie, a punctat modul de ocupa-
re a poziţiei de tragere a fiecărui soldat 
şi controlul respiraţiei.  „deşi unii au 
uitat să le respecte întocmai, rezultate-
le pe care le-au înregistrat militarii în 
termen sînt foarte bune”, zice dînsul. 
Potrivit aceleeaşi surse, şedinţele de 
trageri au fost organizate cu scopul ve-
rificării capacităţii de a putea executa 
un foc precis, dar şi seriozitatea cu care 
s-au pregătit  ostaşii pentru trageri.

după şapte ore de instrucţie în 
poligonul din dănceni, unii ostaşi au 
reuşit să îşi echivaleze rezultatele la tir. 
din 50 de puncte posibile, militarii au 
acumulat 35 şi mai mult, din primele 
cinci împuşcături din viaţa lor. 

Căpitan Inga rADVAN
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Din primele două săptămîni de misiune, 
protagonistul nostru a înţeles că îl așteaptă o 

„luptă”  acerbă pe tărîmul african, în care era 
pregătit să folosească toate armele unui paci-
ficator – puterea cuvîntului și puterea minţii.

Pregătit de forţele speciale ale Re-
publicii Moldova pe parcursul 

multor ani, ofiţerul a reușit să pă-
șească cu ușurinţă peste provocările 
zilnice ale unei lumi atît de necunos-
cute și imprevizibile pentru el.

Funcţia pe care o ocupă loco-
tenent-colonelul Antoci în cadrul 
team site-ului OnU din statul War-
rap ţine de acumularea, actualizarea 
și analiza informaţiei, monitorizarea 
situaţiei de securitate din zonă. Acest 
lucru presupune multe deplasări în 
teren.  Lunar, ofiţerii OnU execută 
două patrule de scurtă durată (de o 
zi) și patru de lungă durată (de pa-
tru-cinci zile). În timpul patrulelor 
lungi poţi, de exemplu, să fii trezit 
din somn de …cartușele care zboară 
la zece pași distanţă de capul tău. „Te 
trezești din somn și imediat începi să 
convingi un om cu arma în mînă că 
nu intenţionezi să faci vreun rău cui-
va. nu este deloc ușor, mai ales dacă 
de partea cealaltă a baricadei se află 
un copil de 12-13 ani care a fost luat 
cu forţa la armată”, povestește ofiţe-
rul care crede în îngerul său păzitor. 

Potrivit locotenent-colonelului 
Antoci, în  majoritatea statelor afri-
cane, lumea sare cu armele în mîini la 
orice nemulţumire. Fie că este vorba 
despre furt, despre împărţirea averii 
sau nemulţumiri între localnicii din 
două sate vecine. s-a întîmplat ca 
ofiţerii OnU, pentru a-și salva viaţa, 
să facă un pas înapoi cînd băștinașii 
înarmaţi făceau doi înainte.

Cu pacificatorii albi, lumea sud-
sudaneză preferă să discute mai mult 
subiecte ce ţin de sosirea următorului 
convoi cu ajutor umanitar, drepturile 
omului, educaţie și „de ce sîntem noi 
aici. Deși ne întreabă des ce căutăm 
în statul lor, băștinașii ne agreează 
prezenţa”, opinează ofiţerul. 

se întîmplă convoaiele cu ajutor 
umanitar, escortate cu forţe de pro-
tecţie OnU, să fie atacate de rebelii 
care sustrag toate bunurile materiale 

destinate populaţiei nevoiașe. „Aju-
torul material este una dintre sursele 
principale de supravieţuire în acest 
stat, pentru că lumea nu prelucrează 
pămîntul, deși au sisteme de irigare 
construite de organizaţii nonguver-
namentale internaţionale”, specifică 
ofiţerul care adaugă că localnicii se 
hrănesc mai mult cu pomușoare. 
Departe de civilizaţie, bărbatul își 
exploatează soţia ca pe o roabă. „De 
fapt, soţia este o roabă în sudanul 
de sud, care se cumpără în bovine. 
Preţul soţiei variază în funcţie de cît 
e de înaltă și subţire. Odată ce și-a 
cumpărat soţie, bărbatul are grijă de 
arma sa pe care o folosește cu orice 
ocazie,  iar femeia se ocupă de creș-
terea copiilor, dobîndirea hranei și 
construirea caselor”. 

Cît despre hrană, pieţele în ma-
joritatea orașelor sînt, practic, goale. 
„Poţi să găsești doar cartofi, orez, fa-
sole, însă în varietate mică. De aceea, 

atunci cînd avem deplasări în orașul 
Wau, al doilea ca mărime după Juba, 
facem  cumpărături pentru  o peri-
oadă mai lungă”. 

O altă problemă majoră cu care 
se confruntă sudanul de sud este 
epidemia de holeră. Potrivit datelor 
oficiale, în 73 de sate din regiunea 
capitalei Juba au fost înregistrate 
aproximativ 500 de cazuri de holeră, 
dintre care 29 au fost fatale. Au mai 
fost semnalate presupuse cazuri de 
boală și în statele Jonglei, Equatoria 
de Est și Lacuri. Din fericire, ofiţerul 
nostru, care activează în statul War-
rap, nu se află în focarul acestei epi-
demii. Cu detalii despre măsurile  de 
protecţie pe care le urmează ofiţerii 
OnU revenim în ediţiile următoare 
ale revistei noastre. 

Căpitan Inga rADVAN 

 Să convingi un om cu arma în mînă că nu intenţionezi 
să faci vreun rău cuiva nu este deloc uşor …

s-a întîmplat să fie trezit de focuri de armă executate la zece metri distanţă de locul 
unde dormea şi să intre în „gura leului” pentru ca să convingă băştinaşii sud-sudanezi 

că pacea este cea care le poate aduce un viitor bun.  s-a păzit de ameninţări doar 
cu casca şi vesta antiglonţ ale organizaţiei naţiunilor unite. cum a fost? pe măsura 

puterilor unui militar educat de forţele speciale ale republicii moldova. vorbim despre 
experienţa pe care o trăieşte locotenent-colonelul igor antoci în sudanul de sud.  
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Pentru un tînăr căruia-i creștea Bi-
blia în inimă, a fost ușor să respecte jură-
mîntul de credinţă făcut Patriei, iar ochii 
lui vedeau frumosul acolo unde domină 
disciplina, ordinea și responsabilitatea 
proprie pentru orice faptă. „Mi-a fost și 
frică de armată, pentru că am auzit des-
pre existenţa „dedovșcinii”, în schimb 
am descoperit în unitatea militară atîta 
educaţie și înţelegere între ofiţeri, încît 
am rămas uimit și „deșteptat”. Aveam 
multe de învăţat de la ei”, mărturisește, 
peste ani, preotul Hortolomei. 

Armata a fost ca o binecuvîntare 
pentru tînărul venit să descopere lu-
mea. „Făceam parte din bateria nr. 1 a 
Divizionului antiaerian. Eram speciali-
zaţi pe arma ПЗРК, pe care trebuia să 
o îngrijim ca pe un copil. Aveam ieșiri 
30 de zile în an la Baza de aviaţie din 
Mărculești, la aplicaţii militare. săpam 
tranșee pentru diverse dispozitive. Era 
o plăcere să ieșim la tactica de luptă”. 

Din spusele protagonistului nostru, 
martor la formarea unei instituţii noi, în 
1992, Armata naţională a fost pusă seri-
os în fața unor provocări. „Cazărmile pe 
care le-am moștenit de la armata fostei 
Uniuni sovietice arătau dezastruos. Am 
fost nevoiţi să punem mînă la mînă, la 
propriu și la figurat, ca să reconstruim o 
cazarmă din lemn, pe care am redenu-
mit-o din „leninskaia komnata” în „casa 
mare”. De ce vă povestesc despre această 
cazarmă? Pentru că anume într-un colţ 
al ei am zărit o iconiţă care cuminte își 
aștepta „slujitorii”. Eu, care m-am născut 

preotul militar veaceslav Hortolomei:
„Armata ajută tînărul să însuşească noţiunea 

de apărător, îndrumător, ajutător”

„Totul se întîmplă din voia Domnului. o spun din propria 
experienţă, cum Dumnezeu minunat a lucrat cu mine”, aşa şi-a 
început istoria de viaţă locotenent-preot veaceslav hortolomei.

s-a născut în sudul ţării, într-un sat 
pitoresc, la marginea codrilor Tigheciu-
lui, în satul Cociulia, raionul Cantemir, 
în 1973, în data de 4 septembrie. s-a 
născut într-o familie de muncitori, tatăl 
fiind șofer de ambulanţă, iar maică-sa – 
lucrător în cîmp. „M-am născut, așa a 
fost de la Dumnezeu, primul dintre cei 
nouă copii din familie”, zice, cu lumină 
în ochi, părintele Veaceslav Hortolomei.  
În tinereţe, s-a convins de multe ori că 
Dumnezeu îi iubește familia, „dar și pe 
mine, pentru că din multe situaţii de via-
ţă m-a salvat”. 

nepot de dascăl, Veaceslav Hortolo-
mei a fost educat încă de mic să nu se 
împotrivească sorţii și să primească cu 
respect orice întîmplare din viaţa sa. În 
acest fel, la 18 ani, cînd s-a pomenit cu 
citaţia în mînă ca să meargă la armată, 
și-a luat în desagă cele mai importante 
lucruri care considera că-i vor fi de fo-
los în cazarmă și s-a prezentat la centrul 
militar teritorial. Dar a fost trimis înapoi 
acasă. Și tot așa de cîteva ori, din cauza 
atmosferei tensionate de pe nistru.  Pînă 
în toamna anului 1992. „La 11 noiem-
brie, a aceluiași an, am fost încorporat în 
Divizionul antiaerian din unitatea mi-

litară dislocată în Cahul. La 20 decem-
brie 1992, am depus jurămîntul militar”. 
Ziua depunerii jurămîntului militar este 
printre amintirile plăcute și semnificati-
ve ale protagonistului nostru, pentru că 
în ziua aceea Dumnezeu i-a binecuvîn-
tat pe primii ostași în termen ai Armatei 
naţionale, cu fulgi mari coborînd spec-
taculos din cer. 

Pentru un tînăr căruia-i creştea Biblia în inimă, 
i-a fost uşor să respecte jurămîntul de credinţă 
făcut Patriei, iar ochii lui vedeau frumosul 
acolo unde domină disciplina, ordinea şi 
responsabilitatea proprie pentru orice faptă.

25Iunie  2015

într-o familie de credincioși, mi-am scos 
imediat căciula și mi-am făcut cruce. 
Cred că mi-a scos-o Dumnezeu în cale 
ca să îmi comunice că toate cîte se înt-
împlă se întîmplă din voia lui, dar nu din 
voia noastră. Erau două lucruri pe care 
nu voiam să le fac – să fiu profesor și să 
rămîn în armată. Ca peste ani să devin 
preot, altfel zis dascăl pentru cei cu frică 
de Dumnezeu și să mă întorc în unitatea 
militară în care am îndeplinit serviciul 
militar în termen, ca să devin locotenent-
preot”, comunică părintele care a revenit 
în unitatea militară din Cahul, după ani 
de zile, ca să o (re)slujească. Și iarăși pen-
tru că așa a fost voia Celui de sus. 

Mulţi se întreabă de ce preoţii se 
roagă pentru oamenii care ţin arma în 
mînă. Aceeași întrebare i-am adresat-o 
și eu protagonistului nostru. Răspunsul 
a fost: „Armata îl învaţă pe tînăr să îm-
puște, dar nu îl învaţă să omoare, armata 
îl învaţă pe tînăr lupta corp la corp, dar 
nu ca să fie ucigaș, armata îl învaţă pe tî-
năr să fie prudent, dar nu ca să fie spion. 
Armata ajută tînărul să însușească noţi-
unea de apărător, îndrumător, ajutător”.

Preotul Veaceslav Hortolomei a fost 
văzut ca un liman de mulţi ostași în ter-
men, care căutau un răspuns în viaţă. „La 
început, tinerii se jenau să-și facă cruce, 
cînd treceau prin faţa paraclisului din 
unitate și nici nu veneau să discute cu 
slujitorul bisericii, cînd aveau o întrebare 
care îi frămînta, întrucît considerau o ru-

șine și o slăbiciune morală adresarea către 
un preot. spre bucuria noastră, a preoţilor 
militari, astăzi tinerii își deschid inimile și 
vin după sfaturi. Ceea ce înseamnă că mi-
litarii s-au deschis spre credinţă”.

Calea pe care a parcurs-o tînărul 
Veaceslav Hortolomei, îndrăgostit de 
cuvîntul dumnezeiesc, înapoi spre uni-
tatea militară din Cahul a fost lungă. Cu 
datoria faţă de Patrie îndeplinită, la 27 
mai, 1994, a mers la Mănăstirea Hîncu, 
apoi a studiat la seminarul teologic. Pe 
parcursul studiilor primește hirotonia 
pentru diacon, la 8 martie 1996 și la 23 
martie, același an, primește harul pre-
oţiei. Mai tîrziu a fost îndreptat la sluj-
bă într-un sat de pe malul Prutului, în 
raionul Cantemir, ca mai apoi, în anul 
2002, să fie chemat la Eparhia de Cahul 
și Comrat ca să i se propună să fie preot 
militar în Trupele de Carabinieri. Doi 
ani mai tîrziu,  a fost numit președinte-
le Parteneriatului Colaborare cu Forţele 
Armate și Organele de Drept în aceeași 
eparhie și în sfîrșit, în 2006, s-a încheiat 
călătoria de 4320 de zile în jurul axei mi-
litare parcursă de Hortolomei.  

Și toate pentru că nimic nu este 
întîmplător în lumea aceasta. „Totul se 
întîmplă din voia Domnului. O spun 
din propria experienţă, cum Dumne-
zeu minunat a lucrat cu mine”, așa și-a 
început și a continuat istoria de viaţă 
locotenent-preot Hortolomei.

Căpitan Inga rADVAN
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Circa 200 de militari ai Armatei Naţio-
nale au participat la aplicaţiile tactice, 

desfăşurate la centrul de instruire mili-
tară al Brigăzii de infanterie motorizată 

„Dacia” din oraşul Cahul. Derularea 
exerciţiului a fost inspectată de minis-

trul Apărării, Viorel Cibotaru, şeful Ma-
relui Stat Major, comandantul Armatei 

Naţionale, generalul de brigadă Igor 
Gorgan, şi reprezentanţii autorităţilor 

publice locale din raionul Cahul.

Potrivit șefului statului major al 
brigăzii, colonelul Vitalie Caraman, 
agenda evenimentului a cuprins trageri 
de luptă din armamentul de infanterie 
AKM, RPC, AG-7, PKMs, KPVT și 
PCT, executate de către militarii com-
paniei cercetare a unităţii, o revistă de 
front a tehnicii militare recondiţionate 
din dotarea Batalionului 31 mecanizat 
al brigăzii, dar și un marș al mașinilor 
de luptă TAB-71 M, MTLB-AT la dis-
tanţa de 30 de kilometri.

sursa a specificat că exerciţiul tactic 
a avut ca scop testarea capabilităţilor 
tehnicii companiei de cercetare, antre-
narea efectivului la pregătirea de luptă și 
executarea tragerilor de luptă din arma-
mentul din dotare.

Ministrul Apărării, Viorel Cibota-
ru, a apreciat desfășurarea aplicaţiilor 
și revistei de front, menţionînd aportul 
conducerii Armatei naţionale, Brigăzii 
„Dacia”, dar și a efectivului din subordi-
ne la mentenanţa și exploatarea tehnicii 
militare, precum și la executarea misi-
unilor stabilite de superiori. „Exerciţiul 
respectiv a demonstrat profesionalismul 
militarilor din compania cercetare și a 
Batalionului 31 mecanizat care-și îne-
plinesc serviciul în sudul ţării. Mă bucur 
să constat că efectivul este instruit la un 
nivel înalt, iar tehnica este întreţinută cu 
maximă responsabilitate”, a declarat Vi-
orel Cibotaru.

De menţionat că aplicaţiile tactice 
demonstrative cu trageri de luptă, des-
fășurate la Cahul, fac parte din planul 
pregătirii de luptă al Armatei naţionale 
pentru anul 2015.
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