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Trei decenii de performanţă 
academică
Academia Militară „Alexandru cel Bun” a marcat 30 de ani de 
la fondare şi ziua internaţională a profesorului. Ceremonia s-a 
desfăşurat pe platoul instituţiei,  unde au fost prezenţi studenţii 
militari, colectivul profesoral şi conducerea Ministerului Apărării.

4

8
n      alma mater militar 

miliTăria vieţii de sTudenT
Viaţa de student militar este un circuit rapid, care îmbină 
curiozitatea, energia şi participarea. Aceasta nu înseamnă doar 
studii şi examene, ci şi evenimente extracurriculare interesante, 
în cadrul cărora tinerii pot să-şi demonstreze atât abilităţile 
intelectuale şi fizice, cât şi talentele, pe care le au „în dotare”.
În acest context, am vizitat studenţii anului I de la Academia 
Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, care ne-au 
povestit cum s-au adaptat la condiţiile cazone şi ce au reuşit ei să 
însuşească în primele săptămâni de la început anului de studii.

10 Hegemoni, formaţi în 31
Cronica plutoanelor de infanterie
Faptul că Armata Naţională a marcat 31 ani, ştiţi deja.  
Faptul că în toţi aceşti ani au existat 8 plutoane cu numărul 31,  
aţi remarcat? Sunt cam 200 de infanterişti din companiile 3, 
instruiţi la Academia Militară a Forţelor Armatei „Alexandru cel 
Bun” (AMFA), care astăzi activează în diferite funcţii de conducere 
în Armata Naţională sau sunt împrăştiaţi în lume, departe  
de mediul militar. Ce ziceţi de o prezentare pentru fiecare?
Continuare din nr. 8

n armata şi societatea
orizonT miliTar penTru liceenii 
„orizonT”-ului
regimentul de stat major vizitat de elevi din capitală

13
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18
n      viaţa militară

regulamenTele revin pesTe ani
Antrenamente în poligon cu implicarea rezerviştilor 
Armatei Naţionale

16
n      caritate

din inimă penTru inimi!
Militari şi angajaţi civili ai Armatei Naţionale au donat sânge şi plasmă,  
în punctele de colectare temporar amenajate în unităţile din 
garnizoanele Bălţi, Chişinău şi Căuşeni.

21
n      curiozităţi despre unităţi

conserve penTru pace
Coincidențe sau semnificații? 
Două unităţi, ale cărei menire este păstrarea, conservarea bunurilor, au 
fost constituite în septembrie - prima lună a anotimpului, ce numără 
boboci şi alte bogăţii moldave. Curios, mai găsim şi alte asemănări?

22
n hobby

milionara în paşi
Fotografia creează şi distruge, mângâie şi tulbură, bucură şi supără, 
Picioarele nu se sperie, dacă ochii bucură. Altfel spus, cei 20 km de mers 
pe jos într-o zi trebuie să aibă un scop, ochii trebuie să vadă privelişti 
neordinare, să caute elemente noi şi atractive. Cu aceste gânduri bine 
definite locotenent-colonel Elena Voennova, ofiţer principal, Secţia 
planificare şi management cariera, J1 Direcţia personal şi mobilizare, 
porneşte în aventură în fiecare weekend de aproape 10 ani. 

creaţia dincolo de aparenţe
Uniforma mozaicată ascunde multe talente care, de obicei, trec pe plan 
secund atunci când militarii îndeplinesc misiunile ostăşiei. Și totuşi, fie că 
este vorba de sportivi, pictori, poeţi, instrumentişti sau sculptori, armata, 
în ciuda programului încărcat şi a multitudinii de activităţi, reprezintă un 
loc în care pasiunile se dezvoltă. Militarii susţin că în pofida aspectului de 
luptători, lor nu le este străină dragostea pentru frumos.

24
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Prezent la eveniment, ministrul Apără-
rii Anatolie nosatîi a felicitat studenţii şi 

profesorii instituției cu prilejul aniversării, 
menționând că de-a lungul timpului Academia 
Militară „Alexandru cel Bun” a pregătit mii de 
specialişti de înaltă calificare pentru sistemul 
de securitate şi apărare al ţării: „Pe parcursul 
acestor ani, academia a reuşit să îndeplinească 
multe misiuni. Este o generaţie nouă de ofiţeri 
care a fost educată în Republica Moldova. Ac-
tualmente funcţiile de conducere în cadrul Mi-
nisterului Apărării şi Armatei Naţionale sunt 
îndeplinite de absolvenţii instituţiei, care s-au 
perfecţionat la cursurile oferite de instituţie. 
Domnilor studenţi, în procesul de reformare 
a Armatei Naţionale veţi avea ocazia să faceţi 
cunoştinţă cu echipamente şi tehnică nouă care 
va fi înzestrată Armata Naţională şi vreau să vă 
încurajez pe dumneavoastră să studiaţi arta mi-
litară şi să faceţi o viziune strategică pe o carieră 
de lungă durată”.  

În aceeaşi ordine de idei, rectorul Acade-
miei Militare colonel iurie Gârneţ a menţionat: 
„Academia Militară a fost fondată în acelaşi 
timp cu obţinerea independenţei ţării noas-
tre, iar în prezent instituţia asigură o pregătire 
completă şi complexă menită să consolideze in-
strumentarul ştiinţific şi metodologic. Totodată, 
în aceşti ani am stabilit relaţii de parteneriat 
cu mai multe instituţii de învăţământ de pes-
te hotare, cooperând cu instituţiile militare ale 
României, Statelor Unite ale Americii, Ucraina 
etc. Stimaţi colegi, tot astăzi, doresc să adresez 
sincere felicitări corpului didactic cu ocazia zilei 
profesorului, să le urez multă sănătate şi reuşite 
profesionale înalte”. 

Domnilor studenţi, în procesul de 
reformare a Armatei Naţionale 

veţi avea ocazia să faceţi 
cunoştinţă cu echipamente şi 

tehnică nouă care va fi înzestrată 
Armata Naţională şi vreau să vă 
încurajez pe dumneavoastră să 

studiaţi arta militară şi să faceţi o 
viziune strategică pe o carieră de 

lungă durată 

Trei decenii de performanţă academică
academia militară „alexandru cel bun” a marcat 30 de ani de la fondare 

şi ziua internaţională a profesorului. ceremonia s-a desfăşurat pe platoul 
instituţiei,  unde au fost prezenţi studenţii militari, colectivul profesoral şi 

conducerea ministerului apărării. 
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Absolventul primei promoţii de ofiţeri din cadrul Acade-
miei Militare, colonel în rezervă Andrei Grosu a afirmat: „Îmi 
aduc aminte când prima dată m-am aflat pe acest platou cu 
emoţii de mândrie şi patriotism pe care le resimt şi în acest mo-
ment solemn la care participăm astăzi. Stimaţi studenţi, vreau 
să vă spun că dumneavoastră sunteţi viitorii ofiţeri şi viitorul 
Armatei Naţionale şi sunt sigur că veţi depune toate eforturile 
pentru a demonstra că sunteţi adevăraţi patrioţi ai ţării noas-
tre. Trăiască Academia Militară „Alexandru cel Bun”! 

Un sentiment de bucurie şi mândrie l-au simţit şi stu-
denţii academiei care ne-au împărtăşit emoţiile: „Mă bucur 
să fiu prezentă astăzi aici şi onorez aniversarea a 30 de ani 
de la fondarea Academiei Militare. Urmându-mi studiile, am 
înţeles că tot ce învăţ aici, începând cu instrucţia de front şi 
continuând cu bazele artileriei formează temelia unui ofiţer 
de succes. Iar cu acest prilej le transmit profesorilor o mare 
mulţumire pentru că ne-au primit cu braţele largi deschise şi 
pentru munca depusă şi cunoştinţele oferite”, a spus studenta 
anului i Claudia Mahu.

„Sunt mândru să fiu prezent la un asemenea eveniment 
şi să fac studiile aici. Pe parcursul acestor ani am înţeles care 
îmi va fi calea, îndeosebi acea profesională. Pe viitor planific 
să aplic la forţele speciale, deoarece îmi plac exerciţiile tactice, 
armamentul, sportul şi specificul acestui domeniu. Vreau să 
spun că sunt gata şi voi depune tot efortul pentru apărarea 
statului”, a povestit studentul anului iii Alexandru Caracov.

La rândul lor,  profesorii unicei instituţii de învăţământ 
superior cu profil militar din ţară au menţionat că sunt ono-
raţi să facă parte din colectivul didactic al academiei şi să 

ofere tot suportul moral şi informaţional zi de zi studenţilor 
militari. „Ne aflăm astăzi la aniversarea a 30 de ani de la 
fondarea instituţiei cu profil militar şi vreau să subliniez că 
rădăcinile Academiei Militare vin încă din perioada interbeli-
că, când în Basarabia activa liceul militar „Regele Ferdinand” 
din 1918 până în 1944, demonstrând încă din acea perioadă 
profesionalismul militarilor aflaţi în serviciul statului. Toto-
dată, menţionez că instituţia dispune de un şir de programe 
de studiu, iar per ansamblu scopul acestora este de a pregăti 
specialişti în domeniul ştiinţei militare, deoarece suntem în 
secolul XXI, secolul cunoştinţelor, iar pentru a asigura o ar-
mată pregătită şi modernă avem nevoie de cunoştinţe profun-
de şi calitative”,  a susţinut Anatolie Leşcu, lector universitar 
şi specialist în istoria militară.

 „ Activez aici de 16 ani la catedra ştiinţe umanistice, ast-
fel vreau să menţionez că în capul tuturor activităţilor din 
academie se află disciplina şi interesul de a ne dezvolta. De-
sigur că tot colectivul didactic este mândru de posibilităţile 
oferite de instituţie, care se numără a fi studiile de licenţă, 
masterat şi doctorat, plus la acestea sunt prezente cursuri de 
specializare în domeniul militar, iar centrul lingvistic asigu-
ră cunoştinţe în studierea limbilor moderne. Aş vrea să mă 
adresez, îndeosebi, studenţilor şi să le urez multă înţelepciune, 
perseverenţă, curaj şi entuziasm în activitate, deoarece ei vor 
reprezenta elita Armatei Naţionale. Profesorilor le doresc re-
alizări frumoase, idei cât mai ingenioase şi sănătate, fiindcă 
ei sunt cei care încercă să răspundă pozitiv atât la provocările 
timpului, cât şi la schimbările din sistemul educaţional”, a co-
municat Viorica Leancă, doctor, conferenţiar universitar.
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Emoţiile şi amintirile profesorilor certifică faptul că 
această instituţie de învăţământ militar are tradiţii puternice 
şi realizări de care se poate mândri societatea. La baza creării 
instituţiei militare a fost Liceul Militar „Alexandru cel Bun”, 
fiind înfiinţat pe data de 29 iulie 1992, ulterior Liceul Militar 
a fost reorganizat în Colegiul Militar „Alexandru cel Bun”.

La 3 octombrie 1993 a avut loc ceremonia de înmâna-
re a Drapelului de Luptă de către Preşedintele Republicii 
Moldova, şi depunerea Jurământului Militar de către prima 
promoție de studenți ai instituţiei, fapt ce a servit drept ar-
gument în decizia determinării zilei instituției militare de 
învățământ „Alexandru cel Bun”, pe atunci Colegiul Mili-
tar „Alexandru cel Bun”.

La data de 24 iunie 1995, pentru prima dată, în istoria 
Armatei naţionale, absolvenţilor primei promoţii de ofiţeri 
li s-a conferit gradul militar „locotenent” şi specializarea 
„tehnician mecanic inferior”.

În anul 2002, Colegiul Militar a fost reorganizat în in-
stitutul Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” cu 

durata de instruire de 4 ani, în cadrul căruia erau pregă-
tiţi studenţi militari la cinci specialităţi: infanterie, artilerie, 
transmisiuni, grăniceri şi carabinieri.

În anul 2010, prin Hotărîrea Guvernului nr. 980, în baza 
institutului Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” 
a fost creată Academia Militară a Forţelor Armate „Alexan-
dru cel Bun”.

Actualmente Academia Militară a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun” instruieşte tineri la specialităţi: infan-
terie, artilerie, comunicaţii şi informatică, cu durata studi-
ilor de 3 ani. 

Academia Militară desfăşoară activităţi de învăţământ 
superior, organizate prin intermediul programelor de stu-
dii universitare de licenţă, studii universitare de masterat şi 
doctorat, precum şi alte forme de pregătire, perfecţionare şi 
specializare a militarilor, oferind studiile, cazarea, hrana şi 
echipamentul gratuit. 

Locotenent Andrei GhervAs

7Nr. 9, 2022
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Printre aceştia, studenta Claudia Mahu, viitoarea ar-
tileristă, spune că din prima săptămână de studii s-a 

acomodat rapid, iar profesorii au ajutat-o în acest sens, pre-
zentând materialul într-o manieră dinamică şi accesibilă 
pentru a putea fi însuşit eficient: „M-am adaptat destul de 
repede, colegii sunt prietenoşi şi pot spune că deodată ne-am 
înţeles foarte bine. În prima săptămână mi-a fost greu să mă 
adaptez regimului, dar acum mă simt foarte bine, nu degea-
ba se spune că trezitul de dimineaţă este sănătos. Referitor la 
ore, am aflat multe despre specialitatea pe care am ales-o, la 
obiectul tragerea şi conducerea focului de artilerie ” 

Având în vedere că programul studentului este foarte 
încărcat şi presupune efort fizic, bucătarii militari se strădu-
iesc să gătească cât mai gustos şi să menţină nivelul de ca-
lorii necesare în meniul săptămânal. Deseori bucatele diferă 
de cele de acasă, dar tinerii spun că acestea li se dau foarte 
repede pe gust.

„Acasă eram obişnuită cu alt tip de mâncare, dar şi aici 
destul de repede m-am adaptat. În urma unei zile obositoare, 
îndeosebi după orele de sport, noi toţi mergem la cantina cu 
mare drag pentru a savura un prânz gustos, după părerea 
mea aici mâncarea este gustoasă şi totodată sănătoasă, iar 
până seara noi suntem siguri că organismul este aprovizionat 
cu energia necesară”, afirmă studenta Claudia Mahu

După ore, studenţii îşi gestionează timpul liber conform 
propriilor interese. Spre exemplu, unii aleg să practice spor-
tul, alții preferă lectura. O activitate adăugătoare rămâne a 
fi cusutul  „guleraşelor”, care reprezintă un simbol al disci-
plinei, iar în Academia Militară acesta înseamnă faţa stu-
dentului. Conform orarului zilnic, timpul în care studenţii 
îşi gestionează activităţile proprii se numeşte pregătirea in-
dividuală.

„În timpul liber îmi place să practic alergări, ciclismul 
şi lectura. Aici avem două activităţi de bază în timpul liber, 
practicarea sportului şi analizarea materialului însuşit la ore. 
Eu împreună cu o colegă practicăm cursele de alergări, iar 
pe viitor planificăm să participăm la competiţiile sportive or-

ganizate în Academie pentru a ne testa abilităţile. Pe lângă 
acestea, o activitate importantă rămâne a fi cusutul gulera-
şelor, care ne reprezintă în faţa profesorilor ca nişte studenţi 
disciplinaţi ”, a spus studenta Claudia Mahu.

La rândul său Daniel Donţu de la specialitatea conduce-
rea subunităţilor de infanterie, până a deveni student mili-
tar şi-a făcut studiile în Liceul internat Municipal cu Profil 
Sportiv din Chişinău, unde a practicat sportul şi a înţeles ce 
înseamnă disciplina: „Am decis să fac cariera de militar din 
motiv că vreau să mă dezvolt ca personalitate şi să contribui 
la dezvoltarea unei societăţii unite şi moderne în Republica 
Moldova. Aici m-am adaptat uşor deoarece în liceul internat 
cu profil sportiv am avut un regim zilnic care trebuia respec-
tat, printre acestea s-a numărat şi trezirea dis-de-dimineaţă. 
Totodată  la Şcoala Sportivă Specializată de Haltere din Chi-
şinău aveam 2 antrenamente pe zi, astfel nu am întâmpinat 
dificultăţi la orele de sport. De când mă aflu aici, am înţeles 
că orice drum nu ai alege, acesta o să te ducă spre succes”. 

n Viaţa de student militar este un circuit rapid, care îmbină curiozitatea, energia 
şi participarea. Aceasta nu înseamnă doar studii şi examene, ci şi evenimente 
extracurriculare interesante, în cadrul cărora tinerii pot să-şi demonstreze atât 
abilităţile intelectuale şi fizice, cât şi talentele, pe care le au „în dotare”.
În acest context, am vizitat studenţii anului I de la Academia Militară a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun”, care ne-au povestit cum s-au adaptat la condiţiile cazone şi ce au 
reuşit ei să însuşească în primele săptămâni de la început anului de studii.

Milităria vieţii de student
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Cărţile sunt prietenii fiecărui student, iar biblioteca 
Academiei Militare oferă un spectru larg de literatură utilă 
în cunoaşterea domeniului militar cât, şi a altor domenii, 
precum studierea limbilor străine.

„Pe lângă sport şi activităţile programului zilnic, eu petrec 
timpul în biblioteca academiei. Aici putem căuta şi selecta la 
calculatoare orice informaţie de care noi studenţii avem ne-
voie. De ceva timp am început să studiez limbile străine, iar 
aici am primit această posibilitate. Obiectivul meu este de a 
cunoaşte mai multe limbi până la finalizarea studiilor în Aca-
demia Militară”, susţine studentul Daniel Donţu.

Anul acesta, în urma selecţiei riguroase, circa 50 de stu-
denţi au fost admişi la Academia Militară. În cadrul institu-
ţiei tinerii vor avea posibilitatea să cunoască cu adevărat ce 
înseamnă să fii militar, să însuşească  arta militară şi să se 
manifesta ca personalităţi curajoase şi talentate.

„Însăşi procesul de recrutare şi selectare a candidaţilor a 
început din luna februarie a anului curent, prin intermediul 
centrelor miliare şi secţiilor administrativ-militare de pe teri-
toriul Republicii Moldova. În luna august, studenţii au înce-
put cursul de integrare a tânărului student desfăşurat la Baza 

militară de instruire a Armatei Naționale „Bulboaca”, unde 
s-au familiarizat cu bazele şi procedeele serviciului miliar. 
De asemenea, studenţii s-au încadrat foarte bine în colectiv.  
Vorbind cu profesorii am înţeles că aceştia sunt foarte entu-
ziasmaţi şi dornici în cunoaşterea noului material al specia-
lităţilor alese”, a menţionat prorectorul Academiei Militare, 
colonel Gheorghe Ţurcanu.

Reamintim că studiile la Academia Militară a Forţelor 
Armate „Alexandru cel Bun” sunt gratuite la cele 3 speci-
alităţi:

- conducerea subunităţilor de infanterie; 
- conducerea subunităților de artilerie;
- conducerea subunităților de comunicații şi informatică.
Totodată, studenții beneficiază de cazare, echipament şi 

hrană din bugetul de stat. Absolvenţilor li se acordă gradul 
primar al corpului de ofiţeri „locotenent”,  permis de con-
ducere categoria „B”,  dar şi loc de serviciu garantat în una 
din unităţile militare ale Armatei naţionale. 

Locotenent Andrei GhervAs

Am decis să fac cariera 
de militar din motiv că 
vreau să mă dezvolt ca 

personalitate şi să contribui 
la dezvoltarea unei 

societăţii unite şi moderne 
în republica Moldova.

”

9Nr. 9, 2022
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HegeMoni, forMaţi în 31

Jurnal  militar

CroNiCA plutoANelor de iNFANterie

n Faptul că Armata Naţională a marcat 31 ani, ştiţi deja. Faptul că în toţi aceşti ani au existat 8 
plutoane cu numărul 31, aţi remarcat? Sunt cam 200 de infanterişti din companiile 3, instruiţi la 
Academia Militară a Forţelor Armatei „Alexandru cel Bun” (AMFA), care astăzi activează în diferite 
funcţii de conducere în Armata Naţională sau sunt împrăştiaţi în lume, departe de mediul militar. 

       Ce ziceţi de o prezentare pentru fiecare?

Spărgători de gheață la mai multe compartimente: prima 
promoție, care a participat la aplicațiile militare din Ho-

henfels; prima cu a doua specialitate în Administrare Publi-
că (anterior era inginerie), prima cu fete în echipă. Aceste 
caracteristici au distins compania 3, implicit plutonul 31, 
din acea perioadă. Unde mai pui că, un infanterist a deținut 
bursa Senatului şi a ministrului Apărării timp de 3 ani. E 
vorba de căpitan nicolae Ținevschi, comandant companie, 
Batalionul 22 de Menținere a Păcii: „Nu sunt de acord cu 
stereotipul că un artilerist e mai presus decât ceilalți. A calcu-
la şi ținti cu exactitate nu înseamnă a fi cel mai bun. În rest, 
pot să afirm cu încredere că am avut un pluton unit şi sârgu-
incios, cu spirit înalt de camaraderie. Nimic ieşit din comun 
comparativ cu celelalte plutoane. Am fost norocoşi să avem 
oportunitatea de a studia dedesubturile administrării publice, 
specialitate ce a atras dublu tinerii să vină la AMFA”.

Mai mult, e singurul pluton, care şi-a menți.nut prac-
tic numărul de studenți din anul întâi şi până la absolvire, 
iar ulterior majoritatea au rămas în armată, doar câțiva au 
mers la relații internaționale şi securitate: „Un merit este al 
comandantului, care ne motiva şi încuraja mereu. Cea de-a 
doua specialitate a fost un atu, dar cine e determinat cu ade-
vărat să facă carieră militară, o însuşeşte şi fără vreo speci-
alitate suplimentară. Cei indecişi vor pleca la prima ocazie, 
posibilități mai atractive mereu vor găsi”.

Căpitanul este comandant de companie infanterie din 
2020 şi este dispus să continue, cu toate că mulți se opresc 
anume aici: „E pâine şi neagră, şi dietetică, dar are un farmec 
- e prima funcție de manager în instituția militară, o poziție 
de start pentru traseul profesional de mai departe. Măcar să 
ştim cum s-au chinuit comandanții noştri cu noi”, conchide 
zâmbind ofițerul.

Inițial au fost 27, au devenit locotenenți 24. 

2011-2015: PiONieRat

Continuare din nr. 8
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Început cu scântei. A urmat o conştientizare colectivă a 
necesității de a merge spre succes doar împreună. Re-

zultatul a fost pe potrivă. Aceasta ar fi descrierea succintă 
a celei de-a 7-a promoție de infanterişti ai plutonului 31: 
„Şchiopătam inițial la capitolul prietenie, concuram între noi 
- care învață mai bine, cine îndeplineşte serviciul mai bine, 
apoi am conştientizat că trebuie să încetăm să ne hârjonim 
dacă vrem să fim un colectiv. Eram cei mai mulți din com-
panie şi aveam cele mai puține încălcări. Fetele erau salvarea 
noastră. Ele dispuneau de mai mult timp liber să studieze, 
iar una din ele a primit la absolvire crucea „Pentru Merit”, 
clasa III”, mărturiseşte locotenent major Anatol Belei, co-
mandant companie geniu, Brigada de infanterie Motorizată 
„Ștefan cel Mare”.

Deşi programul de instruire e similar pentru toate 
promoțiile, uite că experiențele de la poligon s-au memo-
rat evidențiat pentru exponentul acestui pluton: „Am stat 
mult pe acolo, am avut multe antrenamente şi examenele de 
stat le-am susținut pe câmp. E partea practică ce mi-a plăcut 
cel mai mult”.

Apropo, de partea practică. Promoția ofițerului a intrat în 
istoria învățământului militar moldovenesc prin participarea 
în premieră internațională la competiţia de patrulă militară 
„Cambrian Patrol 2017” şi a fost de succes pentru cel de-al 
3-lea contingent (2019), care a adus „argintul” acasă.

Înmatriculați – 30 tineri, au absolvit 26. 

2015-2019: ȘlefuiRe

2019-2022: RestRâNgeRe

Fără a doua specialitate, doar trei ani de învățătură, în 
condiții de pandemie şi război. Sunt elementele cheie 

ale celei mai noi promoții de infanterişti. Segmentul cel mai 
frumos e timpul redus de studii, este de părere locotenent 

Alex Doibani, comandant de pluton, Brigada de infanterie 
Motorizată „Dacia”: „Interesul tinerilor a crescut datorită 
acestui termen. Ne-am bucurat să ştim că finalizăm mai ra-
pid şi ne putem angaja în câmpul muncii doar după trei ani 
de academie. De altfel, au trecut atât de repede, încât am im-
presia că nici au fost. Doi ani de COVID şi apoi războiul nu 
ne-au lăsat să trăim anii de studenție din plin. Nu am avut 
schimburi de experiențe cu mediul internațional, fără conce-
dii sau cu restricții, stagiile erau bucuria cea mare. Am rămas 
cu memoriile primei jumătăți de an, când am avut competiții, 
inclusiv sportive şi băieții s-au manifestat la fotbal, trageri… 
În puținele clipe permise pentru activități colegii talentați dă-
deau culoare prestațiilor noastre prin cântecele la chitară, pe 
care le compuneau şi interpretau, iar un camarad priceput 
în IT crea videoclipuri pentru ele. Motiv de mândrie pentru 
pluton a fost colega eminentă, care a primit o medalie la final. 
Nu ne-a doborât nici o provocare, am găsit mereu o alterna-
tivă pozitivă, plus superiorii ne-au fost mereu alături, ne-au 
înțeles necesitățile şi ne-au îndrumat”.
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***
Dezvăluirile, fie ele şi subiective, ale celor opt au contu-

rat câteva idei, demne de luat în seamă:
Cunoştințele sunt mai profunde când nu vin ca o 

avalanşă. 
Colectivul devine şi se dezvoltă prin cunoaştere, prin 

obstacole, tenacitate şi prin ghidarea unui lider, iar roadele, 
asemenea unui copac, sădit altădată, le culegi şi după mulți 
ani de la plantare. 

numai perioada trăită cu intensitate este productivă şi 
memorabilă. Adevărul că ”omul sfințeşte locul” nu l-a anu-
lat nimeni. Mai mult, de aici izvorăsc rezistența, succesul şi 
satisfacția.

Oricât de temeinice ar fi imboldul, dăruirea, implica-
rea, fără stimulări, cum sunt salarii decente, misiuni dorite, 
echipare adecvată, respectarea opiniilor, a timpului, statutu-
lui şi a necesităților angajatului, nu se ajunge la eficiență de 
lungă durată.

Ar fi şi alte concluzii, dar nu obosesc. Vreau să închei op-
timist prin ideea că infanteristul, care completează cele mai 
multe funcții din armată, inclusiv în alte genuri de armă, 
cum ar fi geniu, logistică, etc, merită toată atenția noastră. 
Infanteriştii sunt băieții, cum afirma corespondentul ame-
rican de război, Ernie Pyle, fără de care războaiele nu pot fi 
câştigate.

Liuba vICOL

Măcar că termenul de studii a fost redus cu un an, 
nici compania şi nici plutonul 31 nu au ajuns la final în 
componența inițială. Au cedat băieții, cele 5 fete au mers 
împreună şi rămân unite, chiar dacă se află în unități dife-
rite. Ele şi acum se susțin reciproc pentru că: „Încă trebuie 
să demonstrăm că putem comanda cu un grup de bărbați. Eu 
sunt singura femeie în colectiv şi mă bucur că colegii nu văd 
în mine o neajutorată, fac ceea ce fac şi bărbații. În raport cu 
soldații mențin o distanță, nu las loc de blândețe, altfel întrec 
măsura. Ei trebuie să înțeleagă că le sunt superior şi trebuie 
să asculte. De fapt, mereu am fost mai independentă, mai 
băiețoasă, ceea ce mă ajută să rezist în mediul militar”.

30 la început, 26 la final.

12 Oastea Moldovei
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Elevii clasei a 7-a B din cadrul liceului teoretic „Orizont” 
din Chişinău, au efectuat o vizită de familiarizare în Re-

gimentul de Stat Major „General de Brigadă nicolae Petri-
că” din Chişinău. În cadrul excursiei tinerii au avut ocazia să 
cunoască tehnica militară din dotarea Armatei naţionale, 
iar ulterior elevii au văzut în ce condiţii se antrenează mili-
tarii care desfăşoară antrenamentele în cadrul complexului 
sportiv, compus din sala de forţă, sala de lupte, sala pentru 
volei şi bazin. Tinerii entuziasmaţi ne-au povestit că sunt 
fascinaţi de această lume a milităriei.

„Am rămas impresionat de toate cele văzute, până acum 
am avut ocazia să văd aşa ceva doar în jocuri video şi filme, 
iar astăzi am fost la volanul unei maşini militare. Aici am în-
ţeles că profesia de militar necesită multă muncă, cunoştinţe şi 
abilităţi însuşite ani de zile”,  a spus elevul Gabriel Răileanu.

 „Mă simt aici ca un adevărat militar, chiar din start ochii 
îmi fugeau în toate părţile şi doream să pun mâna pe tehnica 
militară şi pe aparatele de sport. În complexul sportiv am înţeles 
că militarii noştri se antrenează foarte serios şi pe lângă aceasta 
au ocazia să frecventeze bazinul ceea ce consider un lucru foar-
te plăcut şi interesant ”, a afirmat elevul Laurenţiu Său.

În cazarma ostăşească elevii clasei a 7-a B din cadrul 
liceului teoretic „Orizont” au observat şi simţit atmosfera 
cazonă, unde militarii se odihnesc şi se pregătesc pentru 
îndeplinirea serviciului. Ulterior, excursia a continuat la 
cantina ostăşească, unde tinerilor vizitatori li s-a oferit un 
prânz milităresc. „Am rămas surprins de cele văzute în uni-
tatea militară, începând cu momentul când am urcat la vola-
nul tehnicii militare până la bazinul din cadrul complexului 
sportiv. Vreau să spun că, savurând prânzul pe care militarii 
îl servesc, am înţeles că acesta este pe măsura eforturilor pe 
care soldaţii îl depun zi de zi în activitate.  În viitor am de 

gând şi eu să devin militar şi să mă antrenez la cel mai înalt 
nivel”, a povestit elevul Vlad Vulpe. 

Grupul de elevi a fost însoţit de către diriginta clasei La-
risa Popa. Pedagogul a specificat că asemenea excursii sunt 
binevenite pentru elevi, întrucât aceştia află mai multe des-
pre viaţa militară şi specificul ei.  „Vreau să spun că suntem 
foarte mulţumiţi de această vizită. Elevii sunt foarte impresi-
onaţi şi emoţionaţi pozitiv, cred că după o asemenea excursie 
în această noapte aceştia nu vor dormi, dar vor dori să explo-
reze în continuare unitatea militară. Militarii au fost foarte 
receptivi şi ne-au povestit despre toate cele expuse, în detalii 
şi foarte clar. Totodată am avut parte şi de un prânz ostăşesc, 
care a fost gustos şi bogat în calorii. Eu personal m-am sim-
ţit foarte onorată în momentul când Garda de Onoare ne-a 
prezentat defilarea, pentru că până acum i-am privit doar la 
televizor, iar în realitate emoţiile sunt de zece ori mai puterni-
ce”, a menţionat diriginta clasei Larisa Popa.

La finele evenimentului orchestra prezidenţială a pre-
zentat vizitatorilor un număr muzical, iar garda de onoare a 
demonstrat elemente ale instrucţiei de front şi elemente ale 
mânuirii armei. Printre vizitatori a fost şi  Ludmila Păun, 
părintele unuia dintre elevii prezenţi la eveniment care a 
subliniat: „Am avut alte aşteptări de la această excursie, dar 
acum la finele acesteia vă spun că am rămas plăcut surprinsă 
de vizita în unitatea militară. Aici este o atmosferă aparte şi 
aflându-mă aici înţeleg de ce oamenilor le place să îndepli-
nească serviciul militar, într-adevăr este o adevărată onoare. 
De asemenea, cireaşa de pe tort pentru maturi şi elevi a fost 
numărul artistic prezentat de Orchestra Prezidenţială”, ne-a 
povestit Ludmila Păun.

orizont Militar 
pentru liceenii „Orizont”-ului
regimentul de stat major vizitat de elevi din capitală
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La gestul de bunăvoință din Tabără militară 142 din 
capitală a participat şi comandantul Batalionului 22 

de Menținere a Păcii, locotenent-colonel Ruslan Varivanov, 
donator voluntar permanent din anul 2014. Ofițerul spune 
că are peste 30 de  donări şi nu se opreşte aici, atâta timp 
cât îi permite sănătatea. „Mă alătur de fiecare dată campa-
niilor de colectare organizate în Armata Națională. Deseori 
sunt telefonat şi de către specialiştii de la Centrul Național 
de Transfuzie a Sângelui pentru a merge şi a dona. O fac cu 
o deosebită plăcere. Ştiu că sângele sau plasma mea vor salva 
pe cineva. Eu îi îndemn pe toți care sunt  eligibili din punct de 
vedere medical să meargă şi să doneze componente sanguine. 
E un bine pentru societate, dar şi pentru donator, întrucât în 
urma donării, organismul este ajutat să-şi împrospăteze sân-

gele şi să îşi crească în felul acesta imunitatea”, a menționat 
locotenent-colonel Ruslan Varivanov.

Pe canapeaua de alături, conectat la aparatul de colec-
tare de plasmă, l-am găsit pe sergentul clasa i ion Patraşco. 
Militarul activează în cadrul Orchestrei Prezidențiale şi 
spune că a pierdut deja numărătoare la donări de sânge. 
„Am donat de multe ori, şi sânge, şi plasmă. Particip cu mare 
drag la toate campaniile organizate în unitate. Am mers de 
câteva ori şi la Centrul de Transfuzie. Au fost şi situații când 
am donat pentru persoane din cercul meu familial. De ce să 
nu o fac dacă îmi permite organismul?! Am trecut mai multe 
investigații şi sunt sănătos. Pot să ofer cuiva o şansă la viață”. 
Printre militarii care au format coadă pentru a se alătura 
acțiunii am întâlnit-o şi pe locotenent nicoleta Rusu, ofițer 

n Militari şi angajaţi civili ai Armatei Naţionale au donat sânge şi plasmă,  
în punctele de colectare temporar amenajate în unităţile din garnizoanele Bălţi, 
Chişinău şi Căuşeni. Potrivit maiorului-medic Natalia Lipcanu din Direcţia medico-
militară a Marelui Stat Major, circa 400 de militari în termen şi pe contract, precum 
şi funcţionari din Brigăzile de infanterie motorizată „Moldova”, „Ștefan cel Mare”, 
Regimentul de Stat Major „General de brigadă Nicolae Petrică” şi Regimentul 
Rachete Antiaeriene.

din inimă  
     penTru inimi!
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în Batalionul Poliție Militară al Regimentului de Stat Ma-
jor „General de brigadă nicolae Petrică”. ,,Am venit pentru 
a treia oară să donez sânge. O fac benevol, din dorința de a 
ajuta pe cineva care se află pe pat de spital. Mi-am anunțat şi 
subalternii (ostaşi în termen) dacă doresc să doneze. Cei mai 
curajoşi au acceptat provocarea, chiar dacă pentru unii a fost 
prima dată şi evident, emoțiile pe măsură. Noi, militarii, şi 
nu doar, trebuie să ne unim spre binele societății”.

La această campanie de donare s-au alăturat şi milita-
rii prin contract şi studenții Academiei Militare a Forțelor 
Armate „Alexandru cel Bun”. Dornici de a oferi o şansă 
la viață unor persoane necunoscute, dar alături de care 
formăm acelaşi stat, tinerii rând pe rând au păşit pragul 
punctului medical al instituției, acolo unde a fost amenajat 
spațiul de colectare. Veaceslav Poean este student în anul 2. 
Viitorul ofițer spune că a donat deja de 8 ori. „Prima dată 

Anual,  
peste 2000  
de militari 

în termen şi prin contract,  
dar şi funcţionarii civili 

ai Armatei Naţionale, 
donează sânge şi plasmă 

în cadrul campaniilor 
organizate în parteneriat 

cu instituţiile specializate 
din ţară.
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a fost pentru o colegă de clasă de la liceu. Ulterior, şi nişte 
persoane apropiate sufletului au avut nevoie de ajutorul 
meu. Aici, în academie, donez pentru a doua oară. Acum 
sunt ,,conectat”  la plasmafereză.  Colectarea durează în 
jur de 40 de minute. Mă simt bine. Nu e o procedură dure-
roasă, îndemn şi alte persoane să se implice în acțiuni de 
responsabilitate socială”.

Și studentul Victor Costiuc a decis să sprijine sistemul 
național de sănătate. ,,Am venit alături de colegii mei, din 
propria inițiativă, să donăm sânge. Particip pentru a doua 
oară la acest act de solidaritate care permite vindecarea a 
mii de pacienți an de an. Vreau să devin donator permanent 
şi să salvez cât mai multe vieți omeneşti”. Din acelaşi  mo-
tiv s-a prezentat la punctul de colectare şi studenta anului 
ii, Marta Tanas. Tânăra a trăit pentru prima dată această 
experiență, însă e ferm convinsă că o va continua. ,,Medicii 
ne-au comunicat că donarea de sânge nu reprezintă niciun 
risc pentru donator. Ba mai mult, este şi spre binele lui. Din 
această cauză am răspuns şi eu afirmativ la îndemnul supe-
riorilor de a participa la campania de astăzi”. 

Un exemplu pentru tinerii care tind să doneze în mod 
sistematic este locotenent-colonel iacob Tomanenco, ofițer 
din cadrul aceleaşi instituții. Militarul s-a prezentat la co-
lecta mobilă pentru a 16 oară. „Sângele donat este vital pen-
tru cei ce au nevoie de intervenții  chirurgicale, iar o donare 
poate salva cel puțin trei vieți. Vreau să salvez câți mai mulți 
oameni aflați în impas. Şi pot să o fac!”. Funcționara Maria 
Crecu activează în Academia Militară în calitate de bucă-
tar. Femeia spune că de-a lungul vieții a pus umărul de mai 
multe ori la campanii de colectare a sângelui. „Acum mai 
mult ca oricând trebuie să fim uniți, solidari şi să acordăm 
sprijin semenilor aflați în momente dificile. Sper ca cetățenii 
apți să-mi urmeze exemplul să se alăture acestui gest de soli-
daritate. Sângele nu se cumpără şi nu se vinde, el se donează 
din inimă” a spus funcționara Maria Crecu

Printre cei care şi-au dat sângele pentru o cauză nobi-
lă a fost şi ministrul Apărării Anatolie nosatîi. Oficialul a 
menționat că donează la fiecare campanie organizată de 
instituția de apărare, iar prin intermediul propriul exem-
plu îndeamnă cetățenii să ofere o şansă la viața persoane-
lor aflate în dificultate. ,,Militarii şi angajații civili ai Ar-
matei Naționale sunt parte a societății şi participă la toate 
campaniile de donare de sânge. Numărul de participanți 
creşte de la an la an şi este îmbucurător. Sângele nu poate 
fi fabricat, nu se poate cumpăra atunci când cineva are ne-
voie de o transfuzie, unica soluție fiind donarea. Vreau  să-i 
încurajez pe toți să facă lucruri frumoase pentru societate”, 
a menționat ministrul nosatîi.

Campania de donare s-a desfăşurat în perioada 29 sep-
tembrie - 12 octombrie curent. 

steluța MOsCALCIuC
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Revenind de la civil la uniforma militară rezerviştii cu-
prinşi de emoţii şi nostalgie şi-au testat abilităţile te-

oretice şi practice dobândite anterior în unităţile militare, 
cât şi cele proaspăt însuşite în urma antrenamentelor din 
poligonul Brigăzii i. 

„Sunt cunoscut cu poligonul dat, deoarece anterior am în-
deplinit aici, în Brigada I, serviciul militar. Revenind peste ani 
am fost foarte bucuros să revăd echipamentul militar, arma 
din dotare care 10 ani în urmă am predat-o în unitate şi de-
sigur că mâncarea ostăşească care mereu are un loc special în 
memorie. La antrenamente sunt prezente persoane din cate-
gorii de vârstă diferite, iar faptul dat permite să ne împărtăşim 
unul altuia experienţa militară”, a spus Victor Vitu.

„De când am început antrenamentele am observat că 
unele comenzi şi proceduri s-au schimbat şi s-au dezvoltat din 
timpul când eu îndeplineam serviciul militar în anul 1993. 
Am fost foarte bucuros să efectuez trageri din pistolul mitra-
lieră AK-74 şi din armamentul de artilerie. Toţi cei prezenţi 
s-au adaptat la regimul zilnic foarte bine şi au primit tot echi-
pamentul necesar”, a susţinut şi Vladimir Tapalaci.

„Am îndeplinit serviciul militar la Bălţi în 2020. În po-
ligon au avut loc diferite activităţi cu specific militar, dar cel 

mai fericit m-am simţit după trageri. Am tras nouă cartuşe 
şi pe fiecare m-am străduit să-l nimeresc direct în ţintă”, a 
povestit Vasile Vrisiuc.

„Activând o perioadă în calitate de carabinier, îmi ima-
ginam cum vor avea loc antrenamentele, dar venind în po-
ligon am înţeles că este cu mult mai interesant, deoarece aici 
nu doar ne întărim capacităţile legate de domeniul militar, 
dar avem posibilitatea să întâlnim foşti colegi militari şi să 
ne facem noi cunoştinţe. De asemenea, consider că asemenea 
activităţi ar fi bine de organizat mai des”, a subliniat Octa-
vian Ţurcanu.

În perioada 19-23 septembrie la Centrul de instruire 
al Brigăzii I a avut loc un exerciţiu de mobilizare 

cu participarea a peste 100 de rezerviştii ai Armatei 
Naţionale. Aceştia sunt repartizaţi pe un element de 

stat major, care include 3 plutoane de infanterie şi un 
pluton de aruncătoare de bombe. 

n Peste 100 de rezervişti ai Armatei Naţionale au participat la antrenamente în poligonului 
Brigăzii I Infanterie Motorizată „Moldova” dislocată în oraşul Bălţi. Antrenamentele au avut ca 
specific studierea regulamentelor militare, acordarea primului ajutor şi antrenarea în acţiuni 
practice de mânuire a armamentului şi tehnicii din dotarea Armatei Naţionale.

regulaMentele revin peste ani
antrenamente în poligon cu implicarea rezerviştilor armatei naţionale
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„Mulţumesc Ministerului Apărării pentru antrenamen-
tele organizate la care au participat rezerviştii Armatei Na-
ţionale. Totodată, din partea mea transmit salutări tuturor 
veteranilor şi îi aştept în formaţie cu noi. Pot spune că după 
cantonamentele date mă simt din nou tânăr, energic şi mul-
ţumit. Consider că asemenea activităţi sunt binevenite de 
organizat o dată la 2 ani pentru perfecţionarea abilităţilor 
tuturor rezerviştilor”,  a afirmat veteranul Brigăzii de Poliţie 
cu Destinaţie Specială „Fulger”, căpitan Vasile Puiu. 

 La rândul lor, ofiţerii care au instruit şi au ghidat rezer-
viştii în timpul antrenamentelor teoretico-tactice au afir-
mat că asemenea activităţi sunt binevenite, pentru a spori 
gradul de pregătire a rezervei Forţelor Armate. 

„Cu părere de bine toţi rezerviştii prezenţi la pregătire 
s-au descurcat cu toate etapele. Majoritatea dintre ei s-au 
adaptat uşor în ceea ce priveşte viaţa în cazarmă, purtarea 
uniformei militare şi orarul zilnic al unităţii, dar sunt şi câţi-
va care s-au adaptat mai greu din cauza că demult nu au 
avut tangenţă cu domeniul militar, iar noi ofiţerii încercăm 
să-i ajutăm ca aceştia să prindă rapid ritmul zilnic” a afirmat 
comandantul companiei de rezervişti a Brigăzii i, locote-
nent major iulian Scripcaru.

Totodată, comandantul Brigăzii i, colonel ion Ojog a 
menţionat că în cadrul antrenamentelor, rezerviştii au pri-
mit instruire atât la nivel individual, cât şi la nivel de grupă 
şi companie. „În perioada 19-23 septembrie la Centrul de 
instruire al Brigăzii I a avut loc un exerciţiu de mobilizare cu 
participarea a peste 100 de rezerviştii ai Armatei Naţiona-
le. Aceştia sunt repartizaţi pe un element de stat major, care 

include 3 plutoane de infanterie şi un pluton de aruncătoa-
re de bombe. Astfel pregătirea se va finaliza cu un exerciţiu 
tactic în teren unde compania de infanterie va primi de la 
elementul de stat major un ordin de operaţie şi vor executa 
o operaţie defensivă” a mai relatat comandantul Brigăzii i, 
colonel ion Ojog.

Pregătirea rezerviştilor se organizează anual şi are loc 
în temeiul Legii cu privire la rezerva Forțelor Armate şi pla-
nului de pregătire a rezervei.

Locotenent Andrei GhervAs

19Nr. 9, 2022
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Două unităţi, ale cărei menire este păstrarea, conservarea bunurilor, au fost constituite în septembrie - prima 
lună a anotimpului, ce numără boboci şi alte bogăţii moldave. Curios, mai găsim şi alte asemănări?

conserve pentru pace

muzeul militar  
(3 septembrie 1995)

Gestionează şi păstrează peste 12 mii de exponate, fotogra-•	
fii, obiecte de patrimoniu, documente, etc. secționate în 11 
expoziții permanente de interior şi 2 în aer liber: una de 
tehnică militară din Chişinău şi cealaltă în Anenii noi – 
„Capul de Pod Șerpeni”. 
Cele mai vechi documente originale vizează din anii 80, •	
fiind un muzeu național tânăr (din 1995). Însă, copii ale 
actelor din țară şi de peste hotare datează din sec. XV-XVi, 
printre care este „Gramota lui Ștefan cel Mare”. Exponatele 
cele mai îndepărtate ca timp sunt din perioada antică, mi-
leniul 2 î.e.n., din perioada romana, fiind reprezentate de 
vârfuri de sulițe, săgeți, etc. 
Cele mai noi donații sunt câteva cărți, monografii, decorații •	
de stat în original şi un set de fotografii, oferite de un fost 
comandant al Batalionului de Gardă, prețioase prin eveni-
mentele ce le reflectă.
Cele mai vechi unități de tehnică militară sunt două tunuri •	
din sec. XVii-XViii din cetatea izmail şi un tun - trofeu 
al Războiului ruso-turc sau Războiul de independență din 
1877-78. În total, peste 50 de obiecte, unele aşteptând să fie 
adunate într-un singur loc la vederea vizitatorilor.
Cele mai vizitate compartimente sunt cele din aer liber, cu •	
un raport de 3/5:1 față de cele de interior. Tehnica milita-
ră este mai mult pe placul copiilor, în timp ce adolescenții, 
adulții adoră lecții de istorie tematice în muzeu, organizate 
la solicitarea profesorilor. 
Fondul muzeal militar se completează, în special, din •	
donații în condițiile mijloacelor financiare limitate pentru 
achiziții. Fiecare lucru este păstrat cu sfințenie în condiții 
de umiditate, aerisire, lumină şi temperatură optime  
(19-21 °C), ce variază de la un obiect la altul. iată de ce pe 
alocuri în muzeu e semiîntuneric şi unele obiecte ca foto-
grafii, picturi sunt protejate de sticlă, ne explică directorul 
Muzeului Militar, Sergiu Cataraga, care, împreună cu 2 
ghizi şi 2 restauratori oferă excursii de neuitat în muzeu în 
trei limbi: română, rusă şi engleză. Cea din urmă este asi-
gurată de un specialist cu studii lingvistice si istorice.

baza păstrare tehnică,  
armament şi patrimoniu militar 
(22 septembrie 1993)

Și dacă Muzeul Militar face public orice bun din posesie, 
atunci unitatea vizată ține arsenalul său departe de ochii lumii. 
Totuşi câteva descrieri curioase putem să ne permitem:

Anterior, până în 1993, aici activa un Centru de reprofesi-•	
onalizare a rezerviştilor. În general, batalioanele de infan-
terie, de transmisiuni şi un divizion de tancuri asigurau 
apărarea aeroportului de la Mărculeşti.
În cei 29 de ani în fruntea unității au fost 8 comandanți, cel •	
din urmă e conducător de 5 ani, fiind depăşit de predece-
sorul său, locotenent-colonel Lilian Moscalu, care a fost în 
fruntea unității 7 ani.
Cel mai longevivi militari din cei 70 ai bazei sunt ion Cu-•	
dumac şi Anatolie Ghelețchi, care erau deja prezenți în 
unitate, când aceasta a fost creată. Cei doi, inițial militari, 
apoi funcţionari, au fost martori la întreaga evoluție a ba-
zei. Dintre cei 30 angajați civili cea mai mare experiență 
profesională o are Angela netrebciuc, care a trecut cu capul 
sus peste orice provocare în toți cei 29 de ani de muncă. 
Singura militară din unitate, Diana ivanes, a dedicat arma-•	
tei 16 ani, dintre care 14 unității din Floreşti, iar în acest an, 
după îndelungi eforturi, voință şi speranță, şi-a îndeplinit 
un vis – a devenit ofițer.  
Cel mai muzical colaborator este căpitan Alexandru •	
Vişnevschi, care impresionează prin utilitarele clape.
Din 2018 Baza a renunțat la soldați în termen, personalul •	
fiind doar militari prin contract.
Proiectele de succes ale unității vizează condițiile de păstrare •	
şi transportare a armamentului, munițiilor şi patrimoniului 
militar. Printre acestea se numără construcţia zidurilor de 
protecţie la depozitele de muniții, instalarea containerelor 
mobile, în care sunt păstrate temporar muniţiile inspectate, 
etc. Primii paşi în modernizare s-au făcut în 2013. 
informațiile ne-au fost oferite de locotenent-colonel Ale-

xandru Zabica, comandantul BPTAPM şi căpitan Alexandru 
Coşciug, comandant companie poliție militară.

Liuba vICOL

Coincidențe sau semnificații? 
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- Albumele foto virtuale ne sugerează că ați vizitat 
până în prezent 7 țări. În fiecare, cu excepția Moldovei, 
sunt omniprezenți munții. Prin ce vă atrag?

- Înainte călătoream în oraşe, traversând munții cu au-
tocarul. Anul trecut am făcut primii paşi ca turist montan. 
În acest sens, pot nota traseul de 13 km prin Transfăgărăşan, 
când încă drumul nu era deschis pentru maşini, alți 16 km 
prin munții Ceahlău, pe care i-am trecut din nou recent, etc. 
Când parcurgi munții pe jos, te poți opri oriunde şi oricând, 
fiecare cărăruşă este o simfonie de frumuseți fermecătoare. 
Diminețile montane sunt o creație divină. imaginați-vă, te 
trezeşti într-o zi senină de noiembrie, pe la 6 dimineață la 
înălțimea de peste 1900m şi prima imagine, ce-ți apare în 
față, e cum vârfurile munților străpung insistent norii ca să-
şi etaleze contururile impunătoare. imediat îți apare gândul 
că noi suntem efemeri, venim şi plecăm, iar munții rămân 
şi vor bucura multe alte generații înainte. E greu de explicat, 
e dincolo de cuvinte acest peisaj. 

- Apropo de Ceahlău, supranumit „Olimpul români-
lor”, se zice că a servit drept muză pentru multe scrieri? 
Cât de romantică v-a făcut pe dvs?

- Ooo, eu am gândire mai algoritmică şi studiile mele 
sunt tehnice, deci nu e chiar pentru mine această aborda-
re. Eu am ochi să admir, dar fără să transform impresiile în 
versuri sau eseuri.

- Călătoriile prin oraşe şi odihna la mare, la fel de pro-
fund vă marchează?

- Îmi plac oraşele, dar puține sunt deosebite, cum e Sibiul, 
Sighişoara sau cele din Transilvania. De fapt, oraşele frumoase 

sunt în munți. Cât despre mare, ador Grecia pentru combinația 
dintre mare şi munți, mai puțin confortabil mă simt în Turcia, 
iar față de Bulgaria, pentru că am rude acolo, simt o apropiere 
sufletească. În general, țările europene simt că e ceva al meu.

- Și Moldova, de vreo 3 ani încoace, vă ține în mrejele 
ei turistice. Ați vizitat 15 raioane, atâtea am numărat din 
fotografiile postate, dar foarte puțin nordul şi fără sud…

- Peisajele încântătoare sunt în centru. Eu chiar am 
propriul meu top turistic pentru Moldova. Țipova e locul 
i, l-am vizitat în toate anotimpurile, dar niciodată nu te 
plictiseşte, plus are o energie de nedescris. Locul ii e pentru 
Orheiul Vechi. Am parcurs prin toate cheile Dragonului, 
forma complexului şi peste tot e frumos. Pe locul 3 plasez 
Molovata. Anume aici în decembrie 2019 am făcut primii 
17 km de drumeție prin Moldova. Poate nu are locuri ieşite 
din tipar, dar nistrul e atât de larg aici, încât privit din anu-
mit unghi pare a fi o mare. Molovata îmi aminteşte mereu 
de rădăcinile pasiunii mele. 

nordul are frumusețile sale, însă e departe şi e potrivit 
să-l vizitezi doar vara. La sud, cred că, este ceva de văzut, 
dar organizatorul excursiilor noastre încă nu a simțit zona. 
Or şi eu vreau nu numai să merg pe poteci, ci să mă simt 
sufleteşte atrasă de destinație. 

- Călătoriile în Zona de securitate pentru dvs ca mili-
tară nu constituie o problemă?

- Eu nu mă pornesc niciodată din capul meu: scriu ra-
port, pe care-l semnează ministrul Apărării şi mă deplasez 
fără probleme. Totuşi, mă străduiesc să evit trecerea în par-
tea stângă a nistrului.

Milionara în paşi

„să călătoreşti, să experimentezi şi să înveți: asta înseamnă să trăieşti.” 
Tenzing Norgay

n Picioarele nu se sperie, dacă ochii bucură. Altfel spus, cei 20 km de mers pe jos într-o zi trebuie 
să aibă un scop, ochii trebuie să vadă privelişti neordinare, să caute elemente noi şi atractive. Cu 
aceste gânduri bine definite locotenent-colonel Elena Voennova, ofiţer principal, Secţia planificare 
şi management cariera, J1 Direcţia personal şi mobilizare, porneşte în aventură în fiecare weekend 
de aproape 10 ani. 
Matematica drumeţiilor sale e un exerciţiu compus, în care nu-şi găseşte loc doar operaţia de 
scădere: urcuşurile şi coborâşurile se adună, se înmulţesc locurile vizitate, iar unele la puterea a 
2 şi mai mult, iar împărţirea experienţelor se face între participanţii activi şi pasivi (de pe reţelele 
de socializare). Sumându-le, militara obţine o doză de energie debordantă, suficientă pentru o 
săptămână de muncă, în timp ce impresiile şi amintirile trec la limita Infinitului.
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- Printre destinațiile vizitate am notat mai multe mă-
năstiri. Ce loc ocupă ele în preferințele dvs?

- nu pot spune că actualmente am strictă necesitate să 
vizitez mănăstirile, dar cele care sunt în apropierea traseelor, 
nu le ocolesc. Comparativ cu cele din România, ale noastre 
au construcții simple, deci arhitectural nu impresionează 
atât de mult, poate mănăstirile Căpriana, Hâncu. Mi-a plă-
cut mult Călărăşeuca, o mănăstire de femei, ce povestesc cu 
atâta însuflețire şi blândețe, se simte o căldură. În schimb, 
nu-mi place mănăstirea Curchi, e neautentică, rece.

- Cât de mulțumită sunteți de felul în care sunt amena-
jate destinațiile?

- Mai avem de muncit la acest capitol. În România, de 
exemplu, totul e gândit – dacă e traseu, înseamnă că sunt in-
dicatoare, e curat, în timp ce la noi cetățenii lasă urme urâte. 
În general, am observat că românii îşi iubesc țara, sunt bi-
nevoitori, în Moldova nu văd acest sentiment de ataşament 
față de ceea ce avem. 

- spuneați că scopul unui weekend este să mergeți pe 
jos cca 20 km. e o necesitate, o recomandare medicală sau 
poate un pariu?

- Mereu mi-a plăcut să merg pe jos în aer liber. Însă, 
eu nu pot pur şi simplu să mă plimb prin oraş, am nevo-
ie de un scop. În cazul excursiilor organizate, ne aduce 
transportul în punctul A şi ne ia din punctul B, iar în 
acest perimetru noi savurăm ofertele generoase ale natu-
rii şi comunicarea cu oameni interesanți. Plus, prin aces-
te plimbări îmi mențin condiția fizică, ceea ce este nu mai 
puțin important pentru noi, militarii. 

De fapt, 20 km e o distanță relativă. S-a întâmplat să fac 
29 km pe zi, recordul personal sau mai puțin de 20 km dacă 
e un grad de dificultate mai mare. 

- Cine sunt camarazii dvs de drumeții? Printre ei se nu-
mără şi militari?

- Copiii şi câinii sunt mereu prezenți, majoritatea, evi-
dent, sunt adulți, yoghişti, dar nu e obligatoriu, eu nu mă 
implic în acest exercițiu. Au fost un timp şi doi militari din 
Batalionul 22. Grupul nostru variază între 30 şi 50 de per-
soane, care vin din diferite domenii de activitate. Bineînțeles, 
că fiecare are tempoul său de deplasare şi nu avem presiuni 
să ne ținem grămăjoară. Cel mai mult mă inspiră o doamnă, 
de vreo 80 de ani, care trece nistru înotând lejer şi ajunge în 
cele mai înalte vârfuri de deal mai repede decât noi şi fără 
nici un impediment respirator. E un model pentru mine.

- Câte călătorii pe lună vă permiteți?
- În Moldova ies aproape în fiecare week-end, peste ho-

tare e mai scump. Până la război am avut câte o plecare pe 
lună. Sigur, am şi zile când lenevesc, pur şi simplu. Știu, unii 
mă consideră o ciudată să călătoresc în aşa ritm şi nici nu e 
simplu să mergi pe jos 20 km, dar eu pot şi-mi place. 

- Ce impact asupra serviciului au toate aceste călăto-
rii?

- Serviciul nostru e foarte încordat emoțional, mai ales 
în acest an şi atunci drumețiile vin ca o detensionare, o 
detaşare de cotidianul militar. 

- Mulțumesc pentru interviu!
Liuba vICOL
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Soldatul Cristian Tălămbuță menționează că a visat de mic 
copil la o carieră militară şi acum munceşte să-şi atingă 

toate obiectivele: „Sunt cuprins de un profund sentiment de 
recunoştință atunci când mă gândesc la oamenii minunați din  
viața mea care m-au sprijinit şi continuă să o facă de fiecare 
dacă când am nevoie. Grație susținerii lor sunt astăzi aici, în 
unitate, şi învăț arta militară. De 11 luni sunt parte a unităţii 
militare, unde alături de camarazi deprindem cele mai bune 
practici de luptă şi apărare. După atingerea majoratului am 
fost mereu în aşteptarea ordinului de încorporare care întârzia 
să apară. La 20 de ani am hotărât să mă prezint la Centrul Mi-
litar Făleşti şi să solicit să fiu încorporat în Armata Națională. 
După ce am trecut toate etapele premergătoare, pe dată de 18 
octombrie 2021 am ajuns în rândurile armatei. Primele zile 
eram copleşit de frici, nu ştiam foarte multe despre acest dome-
niu şi mi-a fost puțin dificil să mă acomodez regimului cazon. 
Însă după un timp, relativ scurt, totul mi-a devenit familiar şi 
prietenos. Acum pot spune că îmi place foarte mult în arma-
tă. Avem diverse activități menite să ne  fortifice abilitățile de 
bun apărător al Patriei”. Cristian susține că şi-a dorit să devi-
nă militar, pentru a-şi testa forțele. Tânărul practică sportul 
din clasa a iV-a, fiind elev în gimnaziul din satul Ciolacul 
Vechi, raionul Făleşti. Pe terenul din curtea şcolii a desfăşurat 
primele exerciții sportive, iar după absolvirea instituției de 
învățământ a început să frecventeze ore de antrenament la 
Powerlifting (sport în care se încearcă ridicarea unei greutăți 
maxime în trei stiluri diferite, respectiv genoflexiuni, împins 
din culcat şi îndreptări), din cadrul şcolii profesionale unde 
fusese admis la studii. Cea mai mare performanță a reali-
zat-o ridicând însumat haltere de 200 kg.  „Timp de  patru ani 
m-am antrenat intensiv şi am depus tot efortul să-mi depăşesc 
propriile limite. În unitate, de asemenea, mă antrenez, dar evi-
dent, din motive lesne de înțeles, nu atât de mult timp cât mi-aş 
fi dorit. Am o condiție fizică bună şi după încheierea servi-
ciului militar în termen vreau să mă angajez ca militar prin 
contract în Batalionul cu Destinație Specială „Fulger”. Acolo, 
având deja un alt regim, voi munci mult mai mult  pentru a 

duce faima Armatei Naționale şi Republicii Moldova în lume”, 
conchide soldatul Cristian Tălămbuță.   

Un alt tânăr care îmbină armonios armata şi hobby-ul 
este şi soldatul ion Mândruleac. Acesta are 18 ani, 

iar de  4 luni îndeplineşte serviciul militar în termen în ,,ceata 
lui Ștefan”. Băiatul deține funcția de tehnician operator-radio,  
fiind unul dintre ostaşii care realizează conexiuni ale stațiilor 
radio încorporate în maşinile de luptă. ion ne-a recunoscut  

creaţia dincolo de aparenţe
n Uniforma mozaicată ascunde multe talente care, de obicei, trec pe plan secund atunci când militarii 

îndeplinesc misiunile ostăşiei. Și totuşi, fie că este vorba de sportivi, pictori, poeţi, instrumentişti 
sau sculptori, armata, în ciuda programului încărcat şi a multitudinii de activităţi, reprezintă un loc în 
care pasiunile se dezvoltă. Militarii susţin că în pofida aspectului de luptători, lor nu le este străină 
dragostea pentru frumos. Viaţa de militar este una foarte grea şi plină de activităţi, însă dacă îţi 
doreşte ceva cu adevărat reuşeşti să combini armonios utilul cu plăcutul, iar rezultatele să fie pe 
măsura aşteptărilor, ne spun într-un gând mai mulţi militari în termen din cadrul Brigăzii II Infanterie 
Motorizată din Chişinău.
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că nu i-a fost deloc uşor să prindă ritmul cătăniei, însă cu 
multă străduință a reuşit să-l stăpânească. Acum, deja nu 
mai întimpină dificultăți la îndeplinirea obligațiunilor, iar 
trezirea de dimineață urmată de ora de sport a devenit un 
obicei sănătos. De fapt, sportul i-a fost ,,prieten” şi până a îm-
brăca ținuta militară. În armată, reuşte nu doar să deprindă 
arta militară, dar şi să se refugieze printre foi şi creioane. În 
timpul liber, pictează tot ce poate prinde cu ochiul. „De mic 
copil am avut o pasiune aparte pentru desen. Îmi plăcea să 
imortalizez pe foaie obiecte din lumea înconjurătoare. Desenez 
tot, cu excepția fețelor omeneşti. Am încercat de câteva ori, dar 
nu mi-a ieşit un rezultat de care aş putea fi mândru. Îmi place 
să pictez peisaje din natură, animale, păsări, personaje din de-
sene animate şi evident automobile, maşini de luptă şi unități 
de tehnică (o spune cu un zâmbet scurt, inhibat de emoțiile 
generate de discuția noastră). Mi-aş fi dorit să trec printr-o 
şcoală specializată în domeniu. Poate că ar fi trebuit să depun 
şi mai mult efort la acest capitol, iar astăzi  aveam abilități 
bine şlefuite. Acum mă antrenez să desenez în 3D. Este dificil... 
extrem de dificil pentru o persoană care învață de sine stătător. 
Sunt şi aici anumite tehnici pe care eu nu le cunosc”, spune 
soldatul ion Mândruleac. 

Lilian Vițălari este un alt tânăr care şi-a descoperit talentul 
până a fi încorporat în structura de apărare. Ostaşul face 

parte din Compania geniu a unității. Alături de camarazii 
săi învață să devină militari bine pregătiți. ,,Când am primit 
ordinul de încorporare eram la cimitirul din sat împreună cu 
rudele. Era ziua de luni, de Paştile Blajinilor. Poştărița mi-a 
înmânat scrisoarea. Nu aveam nici cea mai mică bănuială ce 
poate conține aceasta. (Zâmbeşte larg şi continuă). O deschid 
şi citesc. Am rămas perplex, şi nu pentru că am fost anunțat că 
urmează să merg la armată, dar de timpul când trebuia  mă 
prezint - 3 mai 2022, adică a doua zi. Aş fi dorit să cunosc din 
timp despre aşa decizii, dar... Marți, la 8 dimineața aşteptam 

deja la uşa Centrului Militar Teritorial Criuleni”. Întrebat dacă 
nu a avut gândul să se eschiveze de la serviciul militar, ostaşul 
a răspuns: ,,Nicidecum nu! De mic mi-am dorit să trec prin 
şcoala bărbăției. (face o pauză) Să fiu sincer, când aşteptam la 
uşa medicilor mă gândeam... dar poate nu?! Trăiam un senti-
ment de confuzie, de frică de a păşi într-o nouă etapă a vieții. 
Însă mi-am adunat tot curajul, am ținut să-mi spun că sunt 
puternic şi voi reuşi, doar asta mi-am dorit anterior. Acum... 
pentru mine e o onoare că am ajuns aici şi învăț cele mai bune 
practici militare de la cei mai iscusiți instructori. Când am 
ajuns la poligonul de la Bulboaca ne-au oferit tot echipamentul 
necesar pentru a da start pregătirii militare, însă nu înainte de 
a ne rade pe cap. Mie, care aveam un păr destul de lung, mi-a 
luat ceva timp să conştientizez că urmează să-mi schimb tun-
soarea”. Lilian spune că până a veni în armata a fost pasionat 
de prelucrarea artistică a lemnului. ,,Aceasta lume a creației 
am descoperit-o pentru prima dată în clasa a V-a la ora de 
educație tehnologică. Şcoala ne punea la dispoziție materialele 
şi uneltele necesare. Cream figuri geometrice din lemn pe care 
ulterior le uneam pentru a construi un obiect, spre exemplu: o 
casă, o maşinuță ş.a. După finalizarea studiilor, am început 
să muncesc în domeniul construcțiilor. Deşi nu am aplicat 
niciodată aceste cunoştințe în timpul serviciului, atunci când 
eram acasă încercam să ofer o nouă viața unei bucăți de lemn, 
aparent inutile. Am sculptat linguri, furculițe, diverse figuri-
ne. Aici, în unitatea militară, aş fi putut crea ceva, dar nu am 
instrumentele necesare. Oricum, încerc tot timpul să-l dedic 
pregătirii militare, deoarece anul de cătănie se scurge atât de 
repede, iar noi avem multe de învățat”, a spus Lilian Vițălari.

Armata națională are oameni puternici: puternici la trup 
şi la suflet, oameni care ştiu că munca şi perseverența, îi vor 
ajuta să se înalțe întotdeauna spre îndeplinirea obiectivelor 
pe care şi le-au stabilit. Aceştia sunt ei, militarii noştri!

steluța MOsCALCIuC
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Azi despre solidaritate. Ea există în orice colectiv, în cel 
al Armatei naționale e chiar organizată nu numai pe 5 

septembrie, de Ziua internațională a Carității, ci constant. 
De exemplu, în ultimii 2 ani prin intermediul Asociației de 
Caritate „Scutul Speranței” au fost donate peste 170 mii lei 
pentru cazuri grave de boală sau alte situații-excepționale. 
Momentan, sursele financiare sunt contribuțiile personale 
directe ale militarilor şi angajaților civili. Pe viitor se mizea-
ză pe „mecanismul 2%”, susține locotenent-colonel Roman 
Golan, administratorul organizației.

Pe lângă susținere individuală, asociația organizează 
activități pentru copiii militarilor, cum au fost cele dedicate 

sărbătorilor de iarnă, de care au beneficiat peste 500 de mi-
nori. De asemenea, tânăra echipă se implică în campanii de 
protecţie a mediului înconjurător şi promovează voluntari-
atul şi spiritul civic printre militari şi civili.

Acestea şi alte obiective sunt materializate grație unui 
acord dintre Asociaţia Obştească Asociaţia de Caritate 
„Scutul Speranţei” şi Ministerul Apărării, semnat pe 25 mai 
2022. Documentul prevede susținerea personalului militar 
şi civil din An în cazurile de maladii oncologice sau deza-
bilitate, a urmaşilor celor decedaţi în acţiuni militare sau în 
timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, etc.

aliați la generozitate

grădina patriotică

Pe 27 septembrie atenția noastră se îndreap-
tă spre Grădina Botanică din Chişinău. În 

această zi celebrăm cei 57 ani de constituire şi ne 
amintim sau admirăm Pinariul, Flora Moldovei, 
Rozariul, Alpinariu, Lianariul, Rocariu şi altele, 
însumând 10 mii de specii.

Când trecem prin zona Liliecilor să 
mulțumim, cel puțin în gând, militarilor Armatei 
naționale pentru că acum 3 ani au restartat viața 
florilor de mai, ne spune domnul ion Roşca, di-
rectorul instituției: „Atunci am făcut o curățenie 
complexă a ariei: am curățat, greblat, săpat, am li-
chidat copacii bolnavi, am extins colecția de lilieci 
cu noi specii. De asemenea, am plantat arbori şi 
am efectual lucrări de îngrijire în zona Magnoliilor 
şi a Sacurei. În total, am lucrat în 6 echipe. M-am 
bucurat să văd că armata a venit cu bucătăria de 
câmp, cu muzică şi în frunte cu conducerea arma-

tei. De fapt, toate subiectele sensibile ale Grădinii 
Botanice le rezolvăm cu ajutorul militarilor.”

Colaborarea dintre Ministerul Apărării şi 
Grădina Botanică a început în 2019 şi mereu vor 
exista motive de a reactualiza acordul, comple-
tează domnul director: ”Idei de conlucrare sunt 
foarte diverse: putem organiza excursii în sere pen-
tru copiii militarilor, putem transmite ceva mate-
rial săditor sau împărtăşi cu publicații la diverse 
teme. Ziua Armatei Naționale se poate organiza 
pe teritoriul Grădinii Botanice. Suntem deschişi 
spre orice activitate comună.”

Propunerile se percep ca proverbul ”După 
faptă şi răsplată”, nu-i aşa? E adevărat că recepti-
vitatea militarilor față de nevoile societății nu are 
limite şi este necondiționată. Totuşi, e plăcut şi în-
curajator să ştii că alții se gândesc să-ți şi ofere.

 Să plantăm pace împreună!
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