
1 Oastea Moldovei27 octombrie 2012

Abonaţi-vă la “Oastea Moldovei”! Indice de abonare: 76946

Oastea Moldovei
Pentru Onoare! Pentru Patrie! Pentru Tricolor!

Fondat
27 mai 1992
nr. 20 (571)

27 octombrie 2012
   publicaţie editată de ministerul apărării al republicii moldova                                 oasteamoldovei@army.md

Cupa pentru “fulgerişti”!
batalionul cu destinaţie specială a cîştigat „cupa ministrului apărării” la cel mai bun specialist al subunităţilor de infanterie, 

cercetare şi destinaţie specială, care s-a desfăşurat în perioada 22-25 octombrie, la centrul de instruire bulboaca

Competiţia aplicativ-militară „cupa minis-
trului apărării” la cel mai bun specialist al 

subunităţilor de infanterie motorizată, cercetare 
şi destinaţie specială a avut obiectivele de ve-
rificare a nivelului de pregătire profesională  a 
militarilor, ridicarea nivelului pregătirii de luptă,  
valorificarea în condiţii de campanie a calităţilor 
profesionale. la competiţie au participat circa 40 
de militari, inclusiv ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi în 
termen, care au reprezentat 5 unităţi din cadrul 
armatei naţionale. 

De asemenea, au fost desem-
naţi cel mai bun comandant de 
grupă, pluton şi companie. Toto-
dată, conform specialităţilor mi-
litare, au fost determinaţi cel mai 
bun puşcaş, grenadier, mitralior 
şi cercetaş din Armata Naţională. 
Cu cele mai multe medalii, în anul 
acesta, au plecat acasă militarii 
Batalionului cu Destinaţie Speci-
ală „Fulger”. Ei au reuşit să se cla-
seze pe primul loc la cel mai bun 
comandant de companie, coman-
dant de grupă, cercetaş, mitralior 

şi grenadier. Rezultatele foarte 
bune din anul acesta ale „fulgeriş-
tilor” Armatei Naţionale au scos 
în evidenţă seriozitatea şi profe-
sionalismul întregului personal al 
batalionului. Succesul se explică 
prin antrenament asiduu în fiecare 
zi, ne zice căpitanul Iulian Lachi, 
superiorul echipei învingătorilor, 
care este şi posesorul  unei meda-
lii. „Am fost bine pregătiţi, dar nu 
a fost uşor să luăm cupa, pentru că 
şi adversarii noştri au fost puter-
nici”, afirmă căpitanul Lachi.

Fiecare echipă participantă 
avea în componenţă cei mai buni 
militari care au concurat la marşul 
forţat la 3000 metri cu armament 
individual, aruncarea grenadelor 
de mînă la precizie la distanţa de 
30 metri, amenajarea locurilor 
individuale pentru trageri, rezol-
varea misiunilor tactice complexe 
în teren şi executarea tragerilor 
de luptă din armamentul de infan-
terie unde s-au solicitat din plin 
resursele ostaşilor. În cea de-a 
doua fază a competiţiei, militarii 

au fost verificaţi la  pregătirea 
tactică. În acest sens, infanteriştii 
au îndeplinit o serie de normati-
ve, precum înaintarea în ascuns 
pe cîmpul de luptă, prin salturi 
sau tîrîş, către obiectul inamicu-
lui. Alte normative tactice au fost 
pregătirea de geniu, tragerile din 
pistolul-mitralieră şi îndeplinirea 
normativului de protecţie chimi-
că prin îmbrăcarea costumului de 
protecţie şi a măştii antigaz. 

Continuare în pag. 3

3000 de arbori şi arbuşti plantaţi, este contribuţia din acest an a militarilor la Ziua naţională  
de Înverzire a plaiului cu genericul„un arbore pentru dăinuirea noastră”



Oastea Moldovei 227 octombrie 2012

La şedinţă au participat membrii 
Comisiei de încorporare, comandanţi 
ai Centrelor militare şi şefii subdivi-
ziunilor administrativ-militare din 
teritoriu.

În şedinţa prezidată de vicepremie-
rul Mihai Moldovanu s-au examinat su-
biecte cu privire la gradul de încorporare 
în Forţele Armate, activitatea de exper-
tiză medico-militară, precum şi cazurile 
de retrocedare din ultima perioadă.

Potrivit şefului Direcţiei personal, 
colonelul Eduard Ohladciuc, în peri-

oada aprilie — iulie 2012, în rîndurile 
Armatei Naţionale au fost înrolaţi 1150 
de recruţi şi în Trupele de Carabinieri 
— 630 de tineri. Sursa citată a accen-
tuat că aceasta constituie realizarea 
completă a sarcinii trasate pentru anul 
curent de încorporare a cetăţenilor în 
serviciul militar în termen. Ohladciuc 
a specificat că cel mai înalt nivel de 
înrolare se atestă în raioanele Ialoveni, 
Cimişlia, Sîngerei, Hînceşti şi Bălţi.

De menţionat că din punct de ve-
dere etnic, 86,2 % din numărul total 

al celor încorporaţi în Forţele Armate 
sînt moldoveni de naţionalitate, 5,2 
% — ucraineni, 3,4 constituie găgăuzi 
şi ruşi, iar 1,8 la sută reprezintă alte 
naţionalităţi.

Conform datelor oferite de şeful 
Direcţiei personal, comparativ cu anii 
precedenţi, s-a micşorat nesemnifi-
cativ numărul de recruţi cu studii in-
complete. În acelaşi timp, s-a majorat 
numărul de recruţi cu studii colegiale, 
medii şi medii speciale. Din recruţii 
încorporaţi deţin studii: colegiale — 
2,5 %, liceale — 5,6%, medii specia-
le — 42,6%, medii complete 4,4% şi 
incomplete — 44,8%. De asemenea, 
72,6 % din tinerii încorporaţi în Forţe-
le Armate provin din sate, iar circa 27 
% din oraşe.

Potrivit informaţiei prezentate de 
Comisia centrală de expertiză medi-
co-militară a Forţelor Armate, cele 

mai frecvente cauze de retrocedare 
din rîndurile armatei sînt depistarea 
malformaţiilor congenitale, maladi-
ilor sistemului digestiv şi tulburările 
de comportament.

În cadrul şedinţei, vicepremierul 
Moldovanu a solicitat Ministerului 
Apărării, Ministerului Sănătăţii şi Co-
misiei de Expertiză medico-militară 
să sporească exigenţa în procesul de 
selectare a recruţilor şi să întreprindă 
măsurile de rigoare în cauzele de exa-
minare medicală neglijentă a acestora, 
inclusiv cu aplicarea sancţiunilor dis-
ciplinare.

În conformitate cu legislaţia în 
vigoare, sarcina de încorporare pen-
tru perioada octombrie 2012- ianuarie 
2013 va constitui 1150 de tineri pen-
tru Armata Naţională şi 625 pentru 
Trupele de Carabinieri.
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Şeful marelui stat major, coman-
dantul armatei naţionale, ge-

neralul de brigadă vitalie stoian, a 
participat la ceremonia festivă con-
sacrată aniversării a XX-a de la con-
stituirea centrului de comunicaţii şi 
informatică (cci), care s-a desfăşu-
rat la sediul ministerului apărării.

„intensificarea colaborării dintre autorităţile centrale şi 
cele administrative publice locale va aduce la creşte-

rea calitativă a selecţiei recruţilor pentru Forţele armate”, a 
menţionat vicepremierul mihai moldovanu, în cadrul şedinţei 
comisiei de stat pentru încorporarea în Forţele armate, des-
făşurată în incinta ministerului apărării.

Şeful statului, împreună cu ministrul 
Apărării Vitalie Marinuţa, a vizitat unitatea 
militară din Cahul pentru a se documenta 
despre condiţiile de instruire şi trai ale mili-
tarilor în termen şi prin contract. Astfel, pre-
şedintele Timofti a inspectat corpul de gardă, 
depozitul de muniţii, cazarma, laboratorul 
lingvistic, muzeul unităţii şi a examinat mos-
tre de tehnică şi armament militar expuse pe 
platoul unităţii.

De asemenea, Preşedintele Timofti a dis-
cutat cu efectivul de militari, care urmează 
cursul de pregătire a subofiţerilor şi sergenţi-
lor Armatei Naţionale, despre criteriile de se-
lectare şi repartizare în unităţi a absolvenţilor 

instruiţi la Cahul, precum şi despre condiţiile 
de îndeplinire a serviciului militar. „Înţeleg 
că necesităţile armatei sint mai mari decît po-
sibilităţile existente, dar am încrederea că îm-
preună vom reuşi să depăşim aceste dificultăţi 
şi să oferim în viitor condiţii mai bune pentru 
cei care şi-au ales această meserie onorabilă, 
cea de apărător al Patriei”, a specificat Co-
mandantul Suprem al Forţelor Armate.

La finalul vizitei, Preşedintele Nicolae 
Timofti a semnat în cartea de onoare a bri-
găzii. Totodată, oficialul a primit din partea 
comandantului „Daciei”, colonelul Oleg Gu-
zun, insigna unităţii.

Potrivit locotenent-colone-
lului Mihail Semionov, şeful 
Secţiei geniu a Armatei Naţio-
nale, obiectele explozive au fost 
descoperite de către angajaţii 
unui şantier de construcţii de 
pe strada Arborilor, din sectorul 
Botanica, oraşul Chişinău. La 
faţa locului s-a deplasat echipa 
de genişti din Brigada „Ştefan 
cel Mare”, care în urma cerce-
tării terenului, a identificat 30 
de grenade de mînă RG-33, de 
producţie sovietică.

Toate obiectele explozive, 
care datează din perioada celui 
de-al Doilea război mondial, au 
fost transportate la Baza de In-
struire militară Bulboaca şi ne-
utralizate în condiţii de maximă 
securitate.

De la începutul anului cu-
rent, geniştii Armatei Naţionale 
au efectuat 214 de ieşiri pentru 
executarea misiunilor de demi-
nare şi au nimicit 2061 de obiec-
te explozive în diferite localităţi 
ale ţării.

Preşedintele nicolae timofti 
a vizitat Brigada “dacia”

„misiunea dumneavoastră nu este deloc uşoară, dar am convin-
gerea că veţi putea face faţă tuturor provocărilor existente, 

pentru că numai bărbaţii cu caracter aleg profesia de militar”. decla-
raţia a fost făcută de preşedintele republicii moldova, comandantul 
suprem al Forţelor armate, nicolae timofti, în cadrul întîlnirii cu efec-
tivul de ofiţeri ai brigăzii „dacia” din cahul.

Generalul de brigadă Vitalie Stoian a 
apreciat performanţele înregistrate de efecti-
vul unităţii în executarea misiunii ce-i revine, 
cea de asigurare a comunicaţiilor eficiente 
între unităţile Armatei Naţionale şi eşalonul 
superior. „Evoluţia rapidă în domeniul teh-
nologiilor informaţionale şi necesitatea de a 
fi interoperabili cu partenerii externi au deter-
minat direcţia de instruire a militarilor mol-
doveni, impulsionînd implementarea tehnolo-
giilor moderne în armata moldovenească”, a 
menţionat comandantul Armatei Naţionale.

La rîndul său, comandantul interimar al 
CCI, maiorul Igor Bucătari, a declarat că fac-
torul uman este decisiv în realizarea obiecti-
velor şi sarcinilor ce stau în faţa unităţii pe 
care o conduce, iată de ce perfecţionarea con-
tinuă a personalului la aplicaţii naţionale şi 
internaţionale, precum şi la studii în domeniul 
tehnologiilor informaţionale, este prioritară. 
„Ne bucurăm că prestaţia militarilor trans-
misionişti este apreciată în cadrul exerciţiilor 
multinaţionale. Acest lucru demonstrează că 
personalul detaşat dispune de pregătire de 
calitate în domeniul comunicaţiilor”, a spe-
cificat Bucătari.

În cadrul evenimentului un grup de mili-
tari au fost decoraţi cu medalia „Pentru servi-
ciu impecabil” şi au primit diplome de onoare 
şi cadouri de preţ.

Două decenii 
de performanţă pentru 

transmisioniştii 
militari moldoveni

Minus 30 de pericole
Geniştii armatei naţionale au neutralizat 30 de 

obiecte explozive depistate, pe un şantier de con-
strucţii, în oraşul chişinău.

comisia de stat de ÎncorPorare 
s-a Întrunit la ministerul aPărării
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− Care sînt principalele preroga-
tive ale direcţiei pe care o conduceţi? 
În activitatea cotidiană căror aspec-
te acordaţi o atenţie deosebită?
− Misiunea de bază a Serviciului 

juridic constă în asigurarea juridică a ac-
tivităţii Ministerului Apărării, Marelui 
Stat Major al Armatei Naţionale, unită-
ţilor militare şi instituţiilor Ministerului 
Apărării.

În activitatea zilnică acordăm aten-
ţie deosebită perfecţionării cadrului nor-
mativ în domeniul militar, activităţii de 
expertizare juridică a proiectelor de acte 
normative, reprezentarea intereselor 
Ministerului Apărării şi unităţilor mili-
tare în instanţele judecătoreşti, vizarea 
proiectelor ordinelor prezentate pentru 
semnare factorilor de decizie din Minis-
terul Apărării şi Armata Naţională, etc.

− Cu ce probleme se confruntă 
structura militară pe care o ghidaţi?
− Una din cele mai stringente proble-

me ale Serviciului juridic o constituie nu-
mărul relativ mic al personalului pentru a 
acoperi toate sarcinile şi atribuţiile con-
form domeniului de competenţă. În acest 
sens, de către Direcţia juridică au fost 
preluate două sarcini noi şi anume elabo-
rarea şi promovarea proiectelor acorduri-
lor bilaterale şi multilaterale, precum şi 
gestionarea tuturor procedurilor de exe-
cutare din cadrul Armatei Naţionale.

Concomitent, un alt aspect defavo-
rabil, reieşind din motivaţia financiară, 
precum şi limitarea în posibilitatea de a 
evolua în cariera militară  îl constituie 
fluxul de personal, în special în cadrul 
unităţilor militare (gradul militar pentru 
ofiţerul pe probleme juridice la nivel ba-
talion este locotenent major, iar brigadă 
- căpitan).

− În ce măsură aţi reuşit să în-
depliniţi obiectivele stabilite pentru 
anul 2012? Ce nu v-a reuşit şi pre-
conizaţi să atrageţi o atenţie sporită 
în viitor?
− În mare măsură obiectivele propu-

se pentru anul curent au fost îndeplinite. 
A fost continuată activitatea de definiti-
vare a proiectului Codului cu privire la 
obligaţia militară şi serviciul militar, 
ţinînd cont de necesitatea ajustării 
legislaţiei în domeniul militar la 
obiectivele de modernizare şi 
profesionalizare a Forţelor Ar-
mate ale Republicii Moldo-
va, precum şi de necesitatea 
unificării şi eficientizării 
prevederilor legale în dome-
niu şi înlăturării lacunelor, 
neconcordanţelor, suprapu-
nerilor existente cu legile în 
vigoare. Proiectul Codului 
cu privire la obligaţia militară 
şi serviciul militar este expus pe 
pagina oficială a Ministerului Apă-
rării pentru consultare cu societatea 
civilă.

La moment nu ne-a reuşit să avem o 
decizie privind unificarea într-un proiect 
de lege (Cod) a organizării sistemului 
naţional de apărare şi a serviciului mili-
tar sau reglementarea obligaţiei militare 
şi serviciului militar într-o lege aparte de 
legea privind apărarea naţională.      

Pentru viitor (anul 2012-2013) ne 
propunem promovarea şi coordonarea 
proiectului de lege nominalizat în mo-
dul stabilit şi, în continuare, o conlucra-
re  activă cu experţii naţionali şi colegii 
din alte state pentru a studia experienţa 
avansată privind perfecţionarea şi imple-
mentarea legislaţiei în domeniul militar.

 − Aţi putea să ne vorbiţi despre 
ultimele iniţiative legislative ce  au 
tangenţe cu domeniul milităriei şi 
soarta acestora?
− O altă iniţiativă legislativă ce are 

tangenţă cu domeniul militar este un 
proiect de lege ce are drept scop asi-
gurarea protecţiei sociale echitabile a 
militarilor eliberaţi din serviciu fără 
dreptul la pensie militară şi a femeilor-
militari care se află în perioada con-
cediului de îngrijire a copilului. Acest 
proiect a fost coordonat cu ministerele 

de resort şi reprezentanţii societăţii 
civile, urmînd a fi expediat în Guvern 
spre examinare. 

La etapa actuală, în caz de eliberare 
din serviciu fără dreptul la pensie milita-
ră, serviciul militar nu este inclus în peri-
oadele necontributive asimilate stagiului 
de cotizare şi nici în stagiul de cotizare 
în serviciul public, respectiv, aflarea în 
serviciul militar nu va putea fi inclusă la 
calcularea pensiei generale.

În cazul aflării femeilor-militari 
în concediul de îngrijire a copilului se 
achită o indemnizaţie echivalentă cu 
cea a persoanelor neasigurate (şomeri, 
studenţi), drept urmare a neincluderii 
serviciului militar prin contract în peri-
oadele necontributive asimilate stagiului 
de cotizare (şi nici în stagiul de cotizare 
în serviciul public).

− Dosarele ajunse în instanţa 
de judecată în care sînt implicaţi 
militari, cărui domeniu de cele mai 
multe ori i se referă?
− Acţiunile civile aflate pe rol în in-

stanţele judecătoreşti de diferit nivel ţin 
de instanţele de drept comun şi conten-
cios administrativ.

În ceea ce ţine de cererile de che-
mare în judecată aflate în instanţele de 
drept comun, acestea, în mare parte, se 
referă la recuperarea cheltuielilor pentru 
instruire de la militarii cu vechimea în 
serviciul militar mai mică de 5 ani, după 
absolvirea instituţiilor de învăţămînt mi-
litar sau după încheierea tuturor tipurilor 
de instruire şi recuperarea cheltuielilor 
de instruire.

Cu toate că, în ultimii doi ani, se 
evidenţiază o descreştere pronunţată a 
numărului acestor categorii de litigii, 
fapt ce denotă eficienţa normei legale şi 
respectarea prevederilor contractuale de 
către militarii prin contract.

Concomitent, în ultima perioadă se 
evidenţiază o creştere a numărului de li-
tigii examinate în cadrul contenciosului 
administrativ (litigiu generat fie de un 
act administrativ, fie de nesoluţionarea 
în termenul legal a unei cereri privind 
recunoaşterea unui drept recunoscut de 
lege). Acest fapt denotă că militarii îşi 
cunosc drepturile şi libertăţile, şi, re-
spectiv, folosesc toate mecanismele le-
gale în vederea apărării intereselor sale.

− Cum definiţi conlucrarea  ju-
riştilor cu executorii judecătoreşti 
în urma  reformelor aplicate?
− În rezultatul reformei sistemului 

de executare din anul 2010, conlucra-
rea cu executorii judecătoreşti poate fi 
apreciată mai mult din punct de vedere 
pozitiv. Astfel, s-a îmbunătăţit calitativ 
activitatea executorilor judecătoreşti 
privaţi, fapt ce se atestă prin creşterea 
numărului titlurilor executorii executate 
şi, respectiv, a sumelor încasate la buge-
tul de stat.

Concomitent, persistă şi unele difi-
cultăţi la acest capitol. În primul rînd, 
lipsa mijloacelor financiare pentru avan-
sarea cheltuielilor de executare, fapt im-
pus de prevederile art.36–38 ale Codului 
de executare şi a Regulamentului privind 
modul de determinare a mărimii taxelor 
pentru efectuarea actelor executorului 
judecătoresc şi a spezelor procedurii de 
executare, aprobat prin Hotărîrea Gu-
vernului nr. 886 din 23.09.2010.

De asemenea, în cadrul reformării 
instituţiei, executorii de stat, prin trans-
formarea acestora în executori privaţi, 
au fost pierdute mai multe proceduri de 
executare. Acest fapt impune ca efec-

tivul Direcţiei juridice să întreprindă 
toate măsurile legale în vederea identi-
ficării acestor proceduri de executare, 
iar la necesitate să sistematizeze şi să 
acumuleze materialele necesare pentru 
a solicita instanţelor de judecată elibe-
rarea duplicatelor titlurilor executorii şi 
eventual repunerea acestora în termenul 
de prescripţie. 

−  Există  conlucrare la nivel 
internaţional în materie militar-
juridică? Cu armatele căror ţări 
colaboraţi sub aspect juridic şi care  
sînt domeniile acestei colaborări?
− Desigur, Serviciul juridic al Arma-

tei Naţionale conlucrează cu serviciile 
juridice militare ale statelor partenere, 
în special prin intermediul vizitelor bila-
terale, schimburi de experienţă, partici-
parea la activităţi comune în cadrul Pro-
gramului Parteneriat pentru Pace, etc.

În cadrul cooperării au fost realizate 
un şir de activităţi cu serviciile similare 
ale României, Poloniei, statelor baltice, 
SUA, în special cu Serviciul juridic al 
Gărzii Naţionale a Carolinei de Nord şi 
Comandamentul SUA în Europa, etc.

În cursul colaborării au fost abordate 
un şir de subiecte cu referinţă la schim-
bul de experienţă în domeniul juridic, 
prevederile cadrului legal privind deta-
şarea efectivului în cadrul misiunilor de 
menţinere a păcii, perfecţionarea legisla-
ţiei în domeniul apărării naţionale, rolul 
şi locul consilierului juridic, stabilirea 
relaţiilor de colaborare pe termen scurt 
şi mediu între serviciile juridice, etc.

− Cu puţin timp în urmă a fost 
marcată Ziua juristului. Cu această 
ocazie vă felicităm şi vă urăm mul-
tă sănătate, perseverenţă şi succese 
în activitatea profesională. Balanţa 
Femidei să fie de neclintit!
− Vă mulţumesc şi cu ocazia sărbă-

toririi Zilei juristului adresez colabora-
torilor şi angajaţilor Serviciului juridic 
al Armatei Naţionale cordiale felicitări 
şi urări de bine. Să fie mereu plin de 
forţă şi curaj în activitatea de serviciu, 
iar dificultăţile ce apar să le întărească 
sufletul şi să le sporească încrederea. 
Fie ca activitatea desfăşurată să le aducă 
satisfacţie şi împlinirea obiectivelor pro-
puse pe plan profesional.

Locotenent Mihaela MÎRZA

Interviu solicitat domnului Radu SeReda, şeful direcţiei Juridice din cadrul Ministerului apărării

Continuare din pag. 1

 Cea de-a treia fază a competiţiei 
a vizat pregătirea la instrucţia focului 
şi a inclus efectuarea tragerilor din 
armamentul din dotare. Soldatul Tu-
dor Andronic, cel mai abil mitralior, 
şi-a depăşit adversarii, acumulînd în 
cadrul probei 69 de puncte, ochind 
ţintele de la distanţa 100 m, din  puş-
ca-mitralieră. Pentru el, fiind un ţintaş 
cu har înnăscut, misiunea n-a fost di-
ficilă. „Secretul este studierea armei”, 
ne zice dînsul. Sergentul Alexandru 
Bologan, din Brigada „Moldova”, s-a 
declarat, de asemenea, încîntat de acti-
vitatea exerciţiului. Rezultatul pe care 
l-a înregistrat  la proba cel mai bun 
comandant de grupă îl face mîndru. 
„Spre victorie trebuie să tinzi. Doar 

în aşa fel te perfecţionezi”, îmi zice, 
optimist, sergentul Bologan. 

Organizatorii competiţiilor zic 
că pentru militarii Armatei Naţiona-
le, participarea la „Cupa ministru-
lui Apărării” reprezintă o atestare a 
competenţelor şi un prilej de confir-
mare a calităţii pregătirii desfăşurate 
pe parcursul unui an de instrucţie. Ei 
s-au declarat mulţumiţi de activitatea 
militarilor şi consideră că “exerciţiul 
şi-a atins obiectivele propuse”, a sub-
liniat locotenent-colonelul Leonid Ca-
zacov, şeful aplicaţiilor din acest an. 
Iar dincolo de obiectivele înscrise în 
program,  exerciţiul a oferit oportuni-
tatea militarilor  din cele 5 unităţi să se 
cunoască şi să-şi armonizeze acţiunile 
într-un cîmp de luptă. 

La ceremonia de premiere, vice-

ministrul Apărării Igor Panfile a men-
ţionat că, pentru militarii prin contract 
şi în termen, “Cupa ministrului Apă-
rării” reprezintă confruntarea în care 
participanţii îşi pun în valoare, indivi-
dual şi la nivel de echipă, aptitudinile 
de specialitate şi pregătirea fizică. „Îi 
felicit pe militarii care şi-au disputat 
supremaţia în cadrul concursului şi au 
îndeplinit în mod strălucit normative-
le impuse. Valoarea fiecăruia din voi 
a ieşit în evidenţă, iar acest lucru nu 
va trece neobservat, deoarece reuşite-
le obţinute vor fi luate în considerare 
la promovarea în cariera militară”, a 
declarat Igor Panfile. 

Locotenent major 
Inga RADvAn

Cupa pentru “fulgerişti”!
batalionul cu destinaţie specială a cîştigat „cupa ministrului apărării” la cel mai bun specialist al subunităţilor de infanterie, 

cercetare şi destinaţie specială, care s-a desfăşurat în perioada 22-25 octombrie, la centrul de instruire bulboaca

Pulsul armatei

Cel mai bun comandant de companie – căpitan Iulian LACHI, 
                                                                   Batalionul cu Destinaţie Specială;
Cel mai bun comandant de pluton –      locotenent Dmitrii ZUBRIţCHI, 
                                                                   Brigada „Moldova”;
Cel mai bun comandant de grupă –       sergent major Mihai TOCARjEVSCHI, 
                                                                   Batalionul cu Destinaţie Specială;
Cel mai bun cercetaş –                            sergent inferior Vladimir VEVERIţă,  
                                                                   Batalionul cu Destinaţie Specială;
Cel mai bun puşcaş-                                sergent inferior Anatolie MARDARI, 
                                                                   Batalionul 22 de Menţinere a Păcii;
Cel mai bun mitralior –                           soldat Tudor ANDRONIC, 
                                                                   Batalionul cu Destinaţie Specială;
Cel mai bun grenadier –                         sergent Roman CARPATIUC, 
                                                                   Batalionul cu Destinaţie Specială.

În clasamentul general, pe locurile de frunte s-au clasat echipele:

Locul I - Batalionul cu Destinaţie Specială;
Locul II - Batalionul 22 de Menţinere a Păcii;
Locul III - Brigada „Moldova”. 

“Militarii îşi cunosc drepturile şi libertăţile”
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„Timpul care a trecut de la formarea 
Armatei Naţionale şi a Brigăzii „Ştefan 
cel Mare” nu a fost uşor, însă trebuie să 
ne concentrăm spre viitor. Obiectivul 
Guvernului Republicii Moldova este ca 
Armata Naţională să fie bine pregătită, 
să fie compusă din ofiţeri şi soldaţi bine 
instruiţi, dotaţi cu tot necesarul pentru 
ca să-şi facă datoria de apărători ai ţării”. 
Declaraţia a fost făcută de prim-ministrul 
Vlad Filat în cadrul ceremoniei festive 
prilejuită de aniversarea acestei unităţi de 
elită din Armata Naţională.

Vlad Filat a felicitat efectivul de mi-
litari în termen şi prin contract cu ocazia 
sărbătorii şi a mulţumit celor care în 1992 
au stat la baza formării brigăzii. „Le mul-
ţumesc celor care au avut înţelepciunea şi 
capacitatea să fondeze Brigada „Ştefan cel 
Mare”. Le mulţumesc soldaţilor care cu 
demnitate îndeplinesc serviciul militar în 
această unitate”, a menţionat prim-minis-
trul Republicii Moldova.

La rîndul său, primul preşedinte al 
ţării şi, totodată, primul Comandant Su-
prem al Forţelor Armate,  Mircea Snegur, 
a menţionat că Brigada „Ştefan cel Mare” 
a fost constituită în timpuri complicate 

pentru Republica Moldova atît pe plan 
intern, cît şi pe cel extern. „A fost greu, 
dar bazele puse atunci dau roadă astăzi. 
Astăzi avem o armată bine înzestrată şi 
cu soldaţi pregătiţi”, a subliniat Snegur.

La eveniment a participat şi condu-
cerea Armatei Naţionale în frunte cu 
ministrul Apărării Vitalie Marinuţa, mi-
litari care au îndeplinit serviciul militar 
în Brigada „Ştefan cel Mare”, ataşaţi mi-
litari acreditaţi în Republica Moldova, 
elevi şi studenţi din municipiul Chişinău, 
precum şi membrii familiilor militarilor. 
Oaspeţii s-au familiarizat cu infrastruc-
tura, baza materială de instrucţie, tehnica 
militară, armamentul şi patrimoniul din 
dotarea brigăzii.

Brigada a II-a Infanterie Motorizată 
vine şi în această toamnă, la ceas aniver-
sar să-şi numere succesele care i-au con-
firmat pentru a cîta oară întîietatea.

„Ne reunim astăzi pentru a marca 
aniversarea a XX-a de la crearea unităţii. 
Poate nu sînt ani mulţi, dar sînt ani fru-
moşi şi prosperi în temeiul formării iden-
tităţii uneia dintre cele mai mari unităţi al 
Armatei Naţionale. În aceşti ani am reuşit 
să înregistrăm succese mari. Întîi de toate, 
s-a reuşit formarea unei noi categorii de 

militari, care se evidenţiază prin compe-
tenţa şi profesionalismul, prin abnegaţia 
şi credinţa cu care îşi desfăşoară activita-
tea”, a accentuat şi locotenent-colonelul 
Mihal Olaru, comandant interimar al 
Brigăzii II Infanterie Motorizată. 

De-a lungul anilor, unitatea s-a bucu-
rat de aprecieri naţionale şi internaţiona-
le, participînd într-o o serie de exerciţii şi 
aplicaţii. Mai mult ca atît, Brigada „Ştefan 
cel Mare” a reuşit să obţină încrederea 
conducerii Ministerului Apărării datori-
tă îndeplinirii eficiente a misiunilor care 
i-au fost formulate, şi în egală măsură a 
obţinut încredere din partea cetăţenilor 
care şi-au trimis feciorii la armată.

Într-un timp scurt, Brigada II In-
fanterie Motorizată a parcurs un amplu 
proces de reformă care a fost lansat în 
armată cu scopul profesionalizării insti-
tuţiilor militare. Ca urmare, s-au îmbu-
nătăţit condiţiile de trai ale militarilor, 
s-a construit un lăcaş sfînt pe teritoriul 
unităţii, s-a ajustat sistemul de instruire 
militară naţională la cel internaţional şi 
a fost perfecţionată baza militară instru-
ire. În acest context, putem conchide că 
reforma iniţiată a constituit un pas spre 

modernizarea brigăzii şi compatibilizarea 
cu armatele lumii.

Cu prezenţa şi cu un cuvînt de salut 
i-a onorat pe infanterişti şi primul co-
mandant al unităţii, Anatolie Cociug, 
azi colonel în rezervă. „Anii au zburat ca 
gîndul. Mulţi din cei prezenţi aici nici nu 
erau născuţi. Acum 20 de ani, la depune-
rea primului jurămînt militar, au efectuat 
salturi cu paraşuta primii militari din Ar-
mata Naţională. În timp de un an, unitatea 
aceasta a devenit prima la pregătirea de 
luptă. Azi eu îmi doresc ca premisele care 
au fost puse la începuturi să aibă continu-
itate.” Succes şi realizări frumoase!, a urat 
colonelul(r) Cociug efectivului militar.

Partea oficială a festivităţii a culminat 
cu înmînarea din partea premierului a di-
plomelor guvernamentale. Militarii care 
s-au învrednicit de acestea au dat dovadă 
de profesionalism şi îndeplinire ireproşa-
bilă a serviciului, precum şi pentru contri-
buţia menţinerii gradului înalt al pregătirii 
de luptă, disciplinii şi stării moral-psiho-
logice a efectivului din subordine. 

Cu prilejul sărbătorii de o aşa amploa-
re, prim-ministrul împreună cu ministrul 
Vitalie Marinuţa au inaugurat un tir de tip 
închis în incinta unităţii, unde militarii îşi 

vor perfecţiona măiestria de ţintaş.
Atmosfera de sărbătoare a fost între-

ţinută de mai mulţi interpreţi autohtoni 
printre care formaţia Catharsis, Aura, 
Andi şi alţii.

Alexandru Bacinschi, a păşit pragul 
unităţii din curiozitate. Spune că cele vă-
zute aici îi amintesc de anii cînd îndepli-
nea serviciul militar în unitatea care era 
dislocată în îndepărtata Germanie De-
mocrată. Emoţii puternice l-au încercat 
la auzul discursurilor celor de la tribună. 
“Sănătate celor care s-au dăruit patriei şi 
să nu fie nevoie niciodată să aplice în via-
ţa reală ceea ce desfăşoară ei zilnic aici. 
Vă doresc doar vreme de pace”, a conchis 
dumnealui în mesajul de felicitare.

Locotenent Natalia ANDRONACHI

Prima etapă de formare a Brigăzii 2 
Infanterie Motorizată s-a început 

la sfârşitul  lunii  iulie - începutul  lunii  
august 1992, după stoparea conflictului 
armat de pe Nistru.

Primul ordin a fost elaborat la 4 au-
gust 1992. Conform acestuia, primul 
comandant al unităţii a fost numit colo-
nelul Anatolie Cociug. Iar prin ordinul 
nr. 2 din 5 august 1992 au fost numiţi în 
funcţie primii ofiţeri şi subofițeri  care au 
pus bazele acestei brigăzi, printre care: 
locotenent-colonelul A. Iurco, maiorul 
V. Coliban, locotenenții Gh. Mămăligă, 

V. Pleşco, Ig. Cutie, plutonierul major V. 
Coliban ş.a.

Pentru dislocarea brigăzii a fost pre-
văzută tabăra militară a regimentului 300 
de  trupe aeropurtate ale Forţelor Armate 
ale Federaţiei Ruse.

La 3 octombrie 1992 ofiţerii brigăzii 
îndeplineau sarcinile de primire a bunu-
rilor materiale, tehnicii, armamentului şi 
a altor obiecte militare. 

Ordinul nr. 171 din 16 octombrie 
1992, semnat de ministrul Apărării de 
atunci, a servit drept bază juridică pentru 
constituirea unităţii militare. În posesia 
brigăzii a intrat şi poligonul militar de la 
Bulboaca, unde pînă în prezent se organi-
zează majoritatea exercițiilor militare. 

La 3 septembrie 1993, Brigăzii „Şte-
fan cel Mare” i-a fost înmînat, prin De-
cret prezidențial, Drapelul de Luptă.

Toate succesele obținute pe parcur-
sul acestor ani sînt meritele militarilor 
în termen sub conducerea ofițerilor şi 
subofițerilor brigăzii. Dar în special a 
comandanților de unitate: Anatolie Co-
ciug, Pavel Chirău, Ion Dumitraşcu, 
Gheorghe Martin, Oleg Platonov, Iurii 
Ciubara, Andrei Marinov, Mihail Bucliş, 
Oleg Ciulcov, Ion Doţenco. Fiecare din ei 
au contribuit la formarea şi creşterea pre-
stigiului acestei unități, avînd ca simbol 
emblematic personalitatea domnitorului 
Ştefan cel Mare, marele apărător al nea-
mului. 

Brigada “Ştefan cel Mare” îşi confirmă valoarea 
la cei 20 de ani de la fondare

Catalogată de cei mai mulţi drept unitate de elită a armatei 
naţionale, brigada „Ştefan cel mare”, dislocată în capitala 

republicii moldova, a îmbrăcat straie de sărbătoare şi a celebrat 
cea de-a XX-a aniversare de la creare.
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mesajul 
comandantului 

armatei naţionale 
cu ocazia aniversării 

a 20 de ani de la crearea 
Batalionului de geniu 

„codru”

Domnilor ofiţeri, plutonieri,  
sergenţi şi soldaţi!

Pe parcursul celor 20 de ani de ac-
tivitate, Batalionul de Geniu „Codru”, 
nu o singură dată şi-a demonstrat ca-
pacitatea de a îndeplini orice misiune 
încredinţată de conducerea Ministe-
rului Apărării şi Republicii Moldova. 
Efectivul Batalionului de Geniu, fie 
că sînt ofiţeri, subofiţeri, ostaşi sau 
angajaţi civili, prin activitatea sa au 
putut să demonstreze că sînt profesi-
onişti adevăraţi. Drept confirmare, 
Batalionul de Geniu a devenit prima 
unitate militară din Armata Naţiona-
lă care a fost decorată cu ordinul de 
stat „Credinţă Patriei”.

Zilnic, geniştii militari îşi pun în 
pericol viaţa, ieşind la operaţiuni de 
lichidare şi dezamorsare  a obiectelor 
explozive, depistate în sol în diferite 
localităţi ale ţării. Pionierii militari 
au participat cu succes la deminarea 
teritoriilor de lîngă satul Pohrebea, 
dînd dovadă de tărie şi dîrzenie, devo-
tament faţă de popor şi Patrie, demon-
strîndu-şi capacitatea de a fi un scut de 
nădejde al ţării. Geniştii moldoveni, 
participînd în operaţiunea de restabi-
lire post-conflict din Irak, au deminat 
peste 400.000 de obiecte explozibile, 
astfel salvînd mii de vieţi omeneşti, în 
aşa mod primind înalta recunoştinţă 
din partea partenerilor noştri!

Cu prilejul aniversării a 20 de ani 
de la formare, aduc sincere mulţu-
miri actualului efectiv al Batalionu-
lui de Geniu „Codru”, cît şi cadrelor 
militare care şi-au efectuat serviciul 
militar, pentru munca cu abnegaţie 
şi dăruire de sine la îndeplinirea cu 
cinste a sarcinilor  conform destinaţi-
ei, pentru capacitatea de a fi devotaţi 
cauzei alese şi adevăraţi patrioţi ai 
ţării noastre – Republica Moldova.

Vreau să aduc cuvinte de recu-
noştinţă familiilor militarilor, care-i 
susţin şi încurajează pe tot parcursul 
serviciului militar. Cred, că succesele 
pe care le-au obţinut geniştii militari 
sînt o contribuţie importantă care vă 
aparţine Dumneavoastră.

Vă doresc succese în pregătirea 
de luptă, la perfecţionarea măiestri-
ei profesionale, sănătate şi bucurie 
în familiile Dumneavoastră!

Într-un cadru festiv prilejuit de aniver-
sarea a 20-a de la fondare, Batalionul 

Geniu „Codru” i-a avut invitaţi pe şeful 
Marelui Stat Major al Armatei Naţiona-
le, generalul de brigadă Vitalie Stoian, 
generalul de brigadă Igor Cutie, colone-
lul Igor Gadîrcă, nume notorii din arma 
geniu a Armatei Naţionale. La fel, ofici-
alităţi locale, cadre militare în activitate, 
rezervă şi în retragere care au contribuit 
la construirea fundamentului uneia din-
tre cele mai moderne unităţi din cadrul 
Armatei Naţionale. 

În deschiderea evenimentului, lo-
cotenent-colonelul Cojocaru a punctat 
cîteva din reperele fundamentale ale 
activităţii unităţii militare, la comanda-
mentul căreia se află, menţionînd succe-
sele pe care le-au înregistrat de-a lungul 
anilor specialiştii în arma geniu. 

În mesajul de felicitare rostit cu 
acest prilej, generalul de brigadă Vitalie 
Stoian a menţionat că Batalionul Geniu 
se prezintă ca o structură bine definită, 
cu personal bine instruit şi motivat pen-
tru a acţiona eficient în misiuni pe teri-
toriul naţional şi externe. “Apreciez se-
riozitatea efectivului unităţii şi măiestria 
de care au dat dovadă geniştii Armatei 
Naţionale pe parcursul a două decenii, 
inclusiv prin participarea în misiunea 
post-conflict de restabilire a Irakului. 
Arma geniu este arma viitorului şi ar-
mata trebuie să investească în această 
specialitate militară”, a declarat genera-
lul Stoian.

La festivitate a fost prezent şi pri-
mul comandant al Batalionului Geniu,  
locotenent-colonel Artur ţugui care a 
venit cu cîteva mesaje de felicitare pen-

tru întregul colectiv militar al unităţii 
pe care a comandat-o în primii ani de la 
fondare.

Într-un cadru festiv, au fost felicitaţi 
cei mai merituoşi militari ai batalionu-
lui,  fiindu-le  înmînate distincţii militare 
pentru activitate impecabilă de-a lungul 
carierei.  Iar specialiştii în arma geniu 
care şi-au dedicat ani grei din carieră do-
meniului, au  fost răsplătiţi cu moneda 
jubiliară a unităţii. 

Deşi se aflau în ceas aniversar, un 
grup de militari ai unităţii au partici-
pat la Festivalul raional al cîntecului 
ostăşesc “Cîntec pentru ţară”, care se 
desfăşura la Casa de cultură din Stră-
şeni, unde le-a fost apreciat talentul 
artistic. Publicul a mai vizitat standuri-
le cu echipament de geniu din dotarea 
unităţii.

Batalionul Geniu este prima unitate 
a Armatei Naţionale decorată cu ordinul  
„Credinţă Patriei”, în anul 2010.  Unita-
tea a fost formată la 16 octombrie 1992. 
Una din misiunile de bază ale batalio-
nului este cercetarea, depistarea, iden-
tificarea, neutralizarea, transportarea şi 
nimicirea obiectelor explozive depistate 
pe teritoriul R. Moldova. Efectivul bata-
lionului a executat pînă în prezent circa 
1114 misiuni de deminare, în urma căro-
ra au fost nimicite zeci de mii de obiecte 
explozive.

De menţionat că douăzeci de militari 
din componenţa batalionului au participat 
la operaţiunea internaţională post-conflict 
cu caracter umanitar din Irak, unde s-au 
nimicit 395054 de obiecte explozive.

- Domnule colonel, se zice că 
munca omului se măsoară în cifre. La 
început de interviu vreau să vă rog să-
mi numiţi cifra de obiecte explozive 
depistate şi neutralizate de specialiştii 
în arma geniu ai Armatei Naţionale 
în cei 20 de ani cît şi-au făcut cu mă-
iestrie datoria faţă de patrie şi popor.
- Această cifră depăşeşte 22 000 de 

obiecte explozive, în peste 4100 operaţi-
uni de dezamorsare executate de grupele 
de specialişti din cadrul Batalionului Ge-
niu, precum şi de subunităţile de geniu 
din organica altor mari unităţi ale Arma-
tei Naţionale. Continuînd cu relatarea ci-
frelor, doar anul acesta, calculînd pînă în 
luna septembrie, specialiştii în arma ge-
niu au identificat şi neutralizat circa 2050 
de obiecte explozive. Anul trecut cifra a 
depăşit 2200. 

- Cifra se micşorează sau se 
menţine?
- Deocamdată se menţine. Continu-

ăm să primim solicitări din raioanele Că-
uşeni, Ştefan Vodă, Anenii Noi, dar şi din 
raza oraşelor Chişinău, Ungheni, Stră-
şeni. Cele mai puţine solicitări vin din 
nordul Moldovei, deşi se mai depistează 
obiecte explozive în Rîşcani, Edineţ, Băl-
ţi, Sîngerei. Intervenţia grupelor de geniu 
se solicită mai des în timpul executării 
lucrărilor agricole, în lunile aprilie, mai, 
septembrie, octombrie, noiembrie. Şi mai 
puţin vara şi iarna. Doar în luna septem-
brie, genişti au executat  peste 40 de ope-
raţiuni de dezamorsare. 

- Cu ce tip de obiecte explozive se 
întîlnesc detaşamentele de geniu ale 
Armatei Naţionale?
- Cea mai mare parte datează din 

timpul celui de-al Doilea război mondial 
şi mai puţin din timpul conflictului de pe 
Nistru. Vorbim despre  proiectile de ar-
tilerie de calibrul 152 mm, 122 mm, 105 
mm şi 76 mm. În afară de aceasta, în lista 
muniţiilor dezamorsate cel mai des de ge-
niştii Armatei Naţionale, sînt bombele de 
aviaţie cu greutatea de 250 kg, 100 kg şi 
50 kg, precum şi minele de aruncător de 
mine de diferit calibru. Geniştii Armatei 
Naţionale execută operaţiuni de demina-
re şi în zona de Securitate,  în satele Var-
niţa, Cocieri, Coşniţa, Dubăsarii Vechi, 
Pîrîta, dar numai cu acordul Comisiei 
Unificate de Control. 

- Ce metode de neutralizare a 
obiectelor explozive utilizează ge-
niştii noştri?
- În mare parte, metoda clasică, prin 

distrugere. Uneori apelăm şi la metodele 
de dezmembrare şi ardere a muniţiilor.
Cea din urmă se utilizează doar cînd 
sîntem încrezuţi că obiectul exploziv 
poate fi transportat la centrul de instru-
ire, unde se execută lucrările de nimicire. 
Lipsa surselor financiare nu ne permite 
să aplicăm celelalte metode existente de 
distrugere.  

- Care a fost cea mai mare cap-
tură de muniţii din ultima vreme a 
geniştilor moldoveni?
- O captură impresionantă de 85 de 

muniţii a fost descoperită în satul Sărata 
Galbenă, raionul Hînceşti, în urma lucră-
rilor agricole. Echipa de deminare a iden-
tificat la faţa locului proiectile de artilerie 
de 76 mm şi 122 mm, mine de la arun-
cător de mine calibru 81 mm. Deoarece 
transportarea obiectelor explozive nu a 
fost posibilă din motive de securitate, ar-
senalul de muniţii a fost detonat într-un 
loc special amenajat. Tot în luna mai, lo-
cuitorii satului Cucuruzenii de Jos, raionul 
Orhei, au alertat forţele de ordine, după ce 
au descoperit 50 de obiecte explozive din 
al Doilea război mondial. În acelaşi raion, 
recent, a fost depistată şi o bombă de avi-
aţie cu greutatea de 250 kg, care a fost dis-
trusă în cariera oraşului Orhei. 

- Există la moment necesităţi de 
cadre în arma geniu?
- Numărul specialiştilor şi al funcţii-

lor este mare, mai ales în Batalionul Ge-
niu unde se formează un pluton de de-
minare, care va fi pregătit pentru misiuni 
internaţionale şi în interiorul ţării. 

- În acest context, al instruirii 
unui pluton pentru participare în 
misiuni internaţionale, spuneţi-ne, 
vă rog, cum se pregătesc geniştii din 
Armata Naţională?
- Din păcate, pînă la moment nu dis-

punem de un centru profesional în arma 
geniu, care ar pregăti specialişti în acest 
domeniu. De aceea, continuăm  să in-
struim specialiştii peste hotarele ţării: în 
SUA, Germania, România. Crearea unui 
centru specializat destinat pentru dezvol-
tarea profesională a geniştilor Armatei 
Naţionale este un proiect care se discută 
în Ministerul Apărării şi care sperăm să 
fie implementat în curînd. Din toate cal-
culele făcute, sperăm, începînd cu anul 

viitor, să desfăşurăm cursuri cu durata de 
maximum două luni, pe lîngă Academia 
Militară „Alexandru cel Bun”. 

- Pentru că am atins subiectul parti-
cipării în misiuni internaţionale, vreau 
să vă întreb cum argumentaţi afirmaţia 
că  dezvoltarea trupelor de geniu se face 
îndeosebi prin participarea în misiuni 
internaţionale de menţinere a păcii, 
dumneavoastră avînd în spate experien-
ţa misiunii din Irak?

- Este adevărat că participarea în 
misiuni internaţionale reprezintă spaţiul 
favorabil pentru acumularea experienţei. 
Şi în acelaşi timp, prin participarea în 
astfel de misiuni, ţara noastră contribu-
ie la efortul internaţional de menţinere 
a păcii în lume. Aşa a fost cu misiunea 
de restabilire a Irakului, unde geniştii 
moldoveni au depistat şi nimicit minele 
capcană recoltate de insurgenţi  în teatrul 
de operaţii. Aici vreau să accentuez că 
efortul armei geniu a Armatei Naţionale 

este orientat spre a ne ţine în pas cu ce-
rinţele impuse de epoca în care trăim. Iar 
certificarea NATO a unei grupe de geniu 
a Armatei Naţioanale, potrivit Conceptu-
lui Capabilităţilor Operaţionale, din anul 
acesta, ne deschide noi drumuri spre mi-
siuni internaţionale.  

- Care sînt organizaţiile interna-
ţionale care ne oferă suport în dez-
voltarea armei geniu şi ne ajută la 
implementarea unor proiecte care se 
referă la acest domeniu?
- Colaborăm cu  structurile similare 

din cadrul forţelor terestre ale României, 
cu structurile de geniu ale SUA, precum 
şi cu Comunitatea Statelor Independen-
te la nivel interdepartamental. La fel, 
există organizaţii nonguvernamentale 
internaţionale care ne acordă suport în 
cadrul diferitor proiecte, aşa cum este 
Norwegian People’s Aid, care ajută Ar-
mata Naţională în procesul de lichidare 
a  stocurilor de muniţii care au depăşit 
termenul de păstrare şi prezintă pericol. 
În cadrul acestui proiect, lansat cu sco-
pul de a proteja societatea şi militarii, 
sînt implicaţi geniştii Armatei Naţionale, 
Comandamentul logistic şi reprezentanţi 
ai acestei organizaţii internaţionale. Altă 
organizaţie cu care colaborăm în sensul 
informării societăţii vizavi de pericolul 
prezentat de obuzele rămase din timpul 
celui de-al Doilea război mondial este 
OSCE. Proiectul despre care am vorbit 
mai sus se află în derulare, aşteptăm  fi-
nanţarea din partea OSCE şi îl vom pune 
în aplicare în anul 2013.

- Informarea societăţii despre 
pericolul pe care-l prezintă un obiect 
exploziv depistat se realizează doar 
prin intermediul unor proiecte de 
acest gen?
- Ba nu, se realizează şi prin întîlniri 

téte-à-téte cu reprezentanţi din adminis-
traţia publică locală, centre militare, prin 
avize, dar şi prin lecţii de bărbăţie în şco-
li. Anul curent, am organizat 4 şedinţe cu 
elevii claselor a X-a – XII –a  din munici-
piul Chişinău, Străşeni, Cahul, Bălţi. 

- Domnule colonel, în calitate de 
şef Secţie geniu a Armatei Naţiona-
le, cum vedeţi viitorul armei geniu? 

- În perspectivă,  structurile de geniu 
vor fi în continuare modernizate, iar spe-
cialiştii - instruiţi nu numai peste hotare, 
dar şi în ţară. Pe lîngă aceasta, vom crea 
o subunitate de geniu pentru participarea 
în misiuni  internaţionale. Altă prioritate 
ţine de înzestrarea geniştilor cu tehnică şi 
materiale moderne care să le înlesnească 
munca. 

- Cînd va veni echipamentul mo-
dern pe care-l aşteaptă geniştii?
- Sperăm, în anul 2013. 

Pagină realizată de locotenent 
major Inga RADVAN

Geniştii militari – două decenii în slujba patriei

structurile de geniu 
vor fi În continuare modernizate

Interviu cu locotenent-colonelul Mihail Semionov, şeful Secţiei geniu a armatei Naţionale
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Sfatul medicului

Cauzele favorizante ale bolilor respi-
ratorii sînt factorii care determină reacţii 
congestive (modificări circulatorii) ale mu-
coasei nazale, faringelui, traheii şi bronhi-
ilor, ale alveolelor şi ale pleurei. Aceste 
modificări micşorează rezistenţa şi puterea 
de apărare locală a acestor ţesuturi, ajutînd 
sau declanşînd acţiunea microbilor. 

Aproape orice “răceală” începe cu o 
rinită reprezentînd inflamaţia si secreţia 
nazală abundentă. Inflamarea mucoasei 
nasului poate asocia şi o afectare a farin-
gelui (rinofaringită) ce se va manifesta cu 
dureri în gît. Adesea, odata cu mucoasa 
nasului, faringelui şi traheii, se congesti-
onează şi laringele; apare laringita, carac-
terizată prin tuse uscată şi răguseală pînă 
la pierderea vocii. 

O alta cauză favorizantă este acţiu-
nea factorilor iritanţi asupra mucoaselor 
respiratorii şi anume a substanţelor care 
exercită o iritaţie mecanică (praf, fum, 
pulberi minerale şi organice, scame, ci-
ment, particule mici de origine vegetală 
şi mai ales fumul de tutun) sau chimică 
(gaze iritante, gaze toxice, vapori iritanţi) 
factori din ce în ce mai des întîlniţi în 
prezent şi mai ales în oraşele mari, dato-
rită dezvoltarii crescînde a industriei. 

Cauzele predispozante sînt factorii 
care înlesnesc producerea inflamaţiei mu-
coaselor respiratorii prin creearea unor 

condiţii ce scad rezistenta organismului 
faţă de cauzele determinate şi favorizante. 
Sînt considerati factori predispozanţi: 

- defectele de anatomie nazală (de-
viaţii de sept, hipertrofii de cornet), care 
constituie o oarecare piedică în respiraţie, 
în încălzirea şi umezirea aerului inspirat; 

- focarele infecţioase cronice ale 
căilor respiratorii superioare (faringi-
te, amigdalite, sinuzite, infecţii dentare, 
supuraţii), care pot sa provoace şi să în-
treţină inflamaţii ale traheii, bronhiilor 
şi alveolelor pulmonare prin infectarea 
din aproape în aproape sau de la distanţă 
(prin inhalare sau pe cale limfatică) 

- subalimentaţia, alcoolismul, sifili-
sul, tuberculoza, bolile cronice de inima 
si rinichi, guta, obezitatea, diabetul, taba-
gismul şi stările alergice. 

Toate aceste condiţii favorizează şi 
apariţia recidivelor. 

Ca factori favorizanţi pot fi menţi-
onate şi eforturile respiratorii repetate 
(cîntăreţi, suflători de sticlă şi în instru-
mente de suflat), abaterile de la regulile 
banale de igienă (băuturi de la gheaţă, 
respiratul pe gură cînd este frig şi umed, 
trecerea bruscă de la cald la frig cu o îm-
brăcăminte sumară) şi frecventarea lo-
curilor aglomerate (transport în comun, 
cinematograf) în perioada de epidemii de 
gripă, pojar, tuse convulsivă. 

O complicaţie ca rinosinusită, care 
poate surveni conform factorilor favori-
zanţi, menţionate mai sus.

Sinuzita ( haimorită în popul. de la 
N. Highmore, 1613-1685 – medic ana-
tom englez, care  dintre primii a descris 
maxilarul şi sinusul maxilar)

Sinuzita acută este inflamaţie acută a 
mucoasei sinusului. Ea poate interesa un 
singur sinus (maxilar, etmoid, sfenoid), 
mai multe sinusuri (polisinuzita fronto-
etmoido-maxilară), toate sinusurile de 
pe o parte (pansinuzită acută dreapta, 
stînga) sau de ambele părti (pansinuzită 
acută bilaterală). 

Simptomele principale acuzate de 
bolnav sînt cefaleea, secreţia nazală mu-
copurulentă, înfundarea nasului, pierde-
rea mirosului, febră, ameteli, inapetenţă. 

Sediul durerii variază după sinusul 
inflamat (în obraz, în sinuzita maxilară; 
în arcada sprîncenoasă, în sinuzita fronta-
lă; în unghiul intern al orbitei, în sinuzita 
etmoidală anterioară; în crestetul capului, 
înapoia ochilor şi în ceafă, în sinuzita et-
moido-sfenoidală). Tratamentul constă în 
repaus în casă, instilaţii nazale cu Rino-
fug, Quxx, ser fiziologic efedrinat 2% de 
3 - 4 ori pe zi, inhalaţii cu alcool mentolat 
4% sau „Inhalant” (o tabletă la 1 litru de 
apă fierbinte) repetate de 3 - 4 ori pe zi. 
La nevoie se recurge la administrarea de 

antibiotice (de preferat cele cu spectru 
larg) - conform  examenului şi indicaţii-
lor stricte de medic otorinolaringolog.  

Sinuzita cronică este inflamaţia cro-
nică a mucoasei sinuzale ce urmează 
unei sinuzite acute nevindecate deplin 
in 2 - 3 luni. Bolnavul acuză o scurge-
re nazala purulentă permanentă, uneori 
rău mirositoare şi o senzaţie de greutate, 
care în perioadele de acutizare se poate 
transforma în durere localizată în ra-
port cu sinusul bolnav. Secreţia nazală 
şi modificările mucoasei produc înfun-
darea nasului şi scăderea mirosului pînă 

la dispariţie. Datorita înghiţirii puroiului, 
bolnavul prezintă tulburări digestive şi in-
flamaţii repetate ale faringelui, laringelui, 
traheii şi bronhiilor. Tratamentul sinuzitei 
cronice acutizate este acelaşi cu al sinuzitei 
acute. Cele recent cronicizate beneficiază 
de tratament conservator; în sinuzitele 
maxilare se fac puncţii sinuzale şi spălă-
turi cu ser fiziologic steril urmate de insti-
larea de soluţii antibiotice, hidrocortizon 
şi alfachimotripsină. In formele vechi, cu 
modificări ireversibile ale mucoasei sinu-
zale, se procedează la drenarea supuraţiei 
sau intervenire pe cale chirurgicală.

Măsuri generale 
de prevenirea a bolilor
respiratorii
Măsurile generale de profilaxie a 

bolilor de nas, gît şi urechi se adresează 
mediului, modului de viaţă şi metodelor 
de creştere a rezistenţei organismului îm-
potriva diverselor îmbolnăviri.

Mediul în care trăim trebuie să fie cît 
mai sănătos, cu atmosferă cît mai pură 
(fără fum, pulberi, gaze, iradiaţii etc), cu 
camere aerisite, la temperatura optimă 
(de 16-18 grade pentru adulţi şi copiii 
mai mari, de 20-22 grade pentru sugari, 
copiii mici şi bătrîni). Pentru evitarea ră-
celii - cauză frecventă a rinosinuzitelor, 

faringoamigdalitelor, laringotraheitelor   
şi otitelor medii - îmbrăcămintea şi în-
călţămintea trebuie să fie adecvate tem-
peraturii mediului, cu atenţie deosebită 
asupra protejării de frig şi de umezeală a 
extremităţilor (cap, mîini, picioare). 

Pentru prevenirea infecţiilor căilor 
respiratorii superioare se vor evita - mai 
ales în perioadele epidemice - aglomera-
ţiile şi contactul cu persoanele care tuşesc 
şi strănută (care trebuie să rămână în casă 
şi să-i protejeze de contaminare pe cei din 
jur, prin acoperirea nasului şi a gurii cu 
batista sau purtarea unei măşti de tifon).

In ceea ce priveşte modul de viaţă, şi 
el trebuie să fie cît mai sănătos. Alimen-
taţia va fi corespunzătoare; ea va fi variată 
şi va cuprinde toate principiile nutritive, 
fără să se abuzeze de dulciuri, făinoase, 
grăsimi şi sare, respectîndu-se un orar 
regulat al meselor. Vor fi folosiţi, de ase-
menea, factorii naturali: aerul, apa, soa-
rele, crenoterapia (cura de ape minerale), 
apiterapia (produsele stupului: miere, 
polen, propolis etc), fito-terapia (ceaiuri 
de plante) şi cultura fizică, sub formă de 
gimnastică, mers pe jos, plimbări, aler-
gări,  jocuri sportive, etc.

Pentru creşterea rezistenţei organis-
mului (împotriva bolilor transmisibile) 
se vor respecta vaccinările prevăzute de 
Instrucţiunile Ministerului Sănătăţii pri-
vind tuberculoza, difteria, tuşea convul-
sivă, poliomielita, rujeola, gripa şi se vor 
folosi gamaglobulinele, iar în cazul con-
tactului cu unele boli bacteriene, ca de 
exemplu scarlatina, anginele streptoco-
cice, erizipelul, infecţiile meningococice 
sau stafilococice, se va face chimiopro-
filaxia cu antibioticul indicat în infecţia 
respectivă (numai consultînd medicul). 

Protejati sănătatea dumneavoastră !!!

 Locotenent colonel medic SCMC 
Veaceslav DEHtERIuC   

“diferenţele de temPeratură - 
cauzele aPariţiei Bolilor de sezon”

Daca nu ai grija de tine, neglijenta va lua această responsabilitate
Carrie Latet

toamna apar variaţiile bruşte de temperatură, umiditate şi 
presiune atmosferică, la care organismul nostru răspunde 

şi încearcă să se adapteze. În perioada aceasta vremea devine 
instabilă din punctul de vedere al temperaturii, ceea ce poate 
duce la o serie de boli ale sistemului respirator cu complicatii 
mai mult sau mai puţin grave, in funcţie de gradul de scădere a 
imunităţii şi ne creste riscul în faţa infecţiilor respiratorii, astfel 
că, în ansamblu, toamna devine un anotimp în care afecţiunile 
se fac resimţite.

Totodată, Vitalie Marinuţa a 
menţionat performanţele com-
paniei Gărzii de Onoare din ca-
drul Batalionului de Gardă, care 
a devenit pe parcursul anilor Re-
publicii Moldova în general şi a 
Armatei Naţionale în particular. 
„Această subdiviziune al Ar-
matei Naţionale este un simbol 
al statului, iar profesionalismul 
celor care reprezintă una dintre 
unităţile de elită ale armatei a 
fost apreciat şi admirat de mii 
de ori atît de oaspeţii Republicii 
Moldova, cît şi de cetăţenii noş-
tri”, a mai spus Vitalie Marinuta.

În cadrul ceremoniei, ve-
teranii şi militarii Batalionului 
de Gardă au fost decoraţi cu 

medaliile „În Slujba Patriei” şi 
„Pentru serviciu impecabil”. Ei 
au primit diplome de onoare şi 
cadouri de preţ, în semn de în-
altă apreciere şi recunoaştere a 
meritelor şi performanţelor ob-
ţinute pe parcursul a douăzeci 
de ani de activitate.

Comandantul Batalionului 
de Gardă, colonelul Dumitru 
Mudrenco, a menţionat că mili-
tarii unităţii au fost întotdeauna 
apreciaţi pentru pregătire profe-
sională excelentă atît în misiuni 
naţionale, cît şi internaţionale. 
„Batalionul de Gardă a partici-
pat pînă în prezent la circa 30 
de aplicaţii multinaţionale şi 
bilaterale. De asemenea, anual, 

militarii companiei Garda de 
Onoare participă la circa 250 de 
ceremonii, asigurînd activităţile 
protocolare de stat, ceremonii-
le de acreditare a diplomaţilor 
străini şi înmînare a distincţii-
lor de stat”, a subliniat colonelul 
Mudrenco.

În cadrul evenimentului 
consacrat aniversării a XX-a de 
la crearea Batalionului de Gar-
dă, pentru militarii şi membrii 
familiilor lor a fost organizat un 
concert festiv. La Sala cu Orgă 
au evoluat Orchestra Preziden-
ţială şi ansamblul „Doina Ar-
matei”, artiştii emeriţi Margare-
ta Ivănuş, Natalia Proca şi alţii.

Batalionul de Gardă a împlinit 
20 de ani de la creare

ministrul apărării vitalie marinuţa a participat la concertul festiv dedicat aniver-
sării a XX-a de la crearea batalionului de Gardă, care s-a desfăşurat la sala cu 

orgă din chişinău.
„militarii batalionului de Gardă au devenit o parte indispensabilă a sistemului na-

ţional de apărare şi măiestria, şi profesionalismul de care dau dovadă zilnic, au dob-
îndit respectul, simpatia şi încrederea cetăţenilor”, a declarat ministrul apărării.
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Vasile Cijevschi s-a născut în 1880 
la Zaim, judeţul Tighina, azi raio-

nul Căuşeni. Ar fi avut parte de un destin 
liniştit, dacă participarea în calitate de 
ofiţer în războiul ruso-japonez din 1904-
1905 şi primul mondial nu i-ar fi recroit 
soarta. A făcut studii superioare în ori-
entalistică  şi ar fi putut avea un post în 
diplomaţie şi un loc distinct în societate.

Virtutea militară face din el căpitan, 
maior şi colonel, caracterul dîrz şi no-
bleţea înnăscută îl fac lider al camarazi-
lor, care în 1917, în condiţiile revoluţiei 
democratice, încep să creeze comitete 
militare pe principii naţionale.

Face parte din Partidul Partizanilor 
de Stat, simpatizează programul Partidu-
lui Naţional Moldovenesc, ce punea ac-
centele pe reforme radicale în adminis-
traţie, şcoală, reformă agrară autentică.

La 8 septembrie 1917 soseşte la Kiev 
în cadrul delegaţiei PNM la Congresul 
Naţionaliştilor din Rusia. Deşi delegaţia 
e condusă de economistul Teofil Ioncu, 
în prezidiu  e ales Cijevschi.

Să revenim la Congresul militarilor 
moldoveni. Procesele verbale, semnate de 
V. Cijevschi şi secretarul Gheorghe Năsta-
se au devenit istorie. Materiale referitoare 

la acest eveniment au găzduit şi publicaţi-
ile  „Soldatul moldovan”, „Cuvînt Moldo-
venesc”, „Moldova de la Nistru”. 

... L-au caracterizat mai ales cele 
două interpelări din cea mai dificilă şe-
dinţă a Sfatului ţării din 1918, 27 mar-
tie. În prima vorbind în numele Blocului 
Moldovenesc a lansat o propunere origi-
nală: „Blocul Moldovenesc, avînd în ve-
dere meritele şi activitatea luptătorului 
politic şi profesorului savant Constantin 
Stere, basarabean, a hotărît să-l primeas-
că în mijlocul său”. I s-a propus anume 
lui Cijevschi să facă declaraţia, căci au-
toritatea sa în rîndurile deputaţilor Sfatu-
lui ţării era ireproşabilă şi propunerea a 
fost acceptată fără discuţii.

A doua intervenţie de principiu a lui 
Cijevschi la acea istorică şedinţă a Sfa-
tului ţării a ţinut de modul de votare a 
unirii Basarabiei cu România. În numele 
Blocului Moldovenesc, el a cerut ca vo-
tarea să se facă deschis şi nominal, pro-
punere acceptată în cele din urmă.

După Unire, soarta lui Cijevschi are 
un alt specific. Mulţi s-au căpătuit cu averi 
şi posturi, dregătorii s-au lansat în activi-
tăţi politice de amploare. Nobilul şi one-
stul V. Cijevschi s-a mulţumit cu puţin.

Trece la munca monotonă de func-
ţionar al Primăriei Chişinău, ca şef la 
Secţia şcoli. Caracterul lui dîrz şi devo-
tamentul profund faţă de plaiul natal au 
făcut ca nici această fază a vieţii sale să 
nu fie dată uitării. Un singur caz, ieşit 
din comun, caracterizează perfect stilul 
de lucru al lui Cijevschi.

După unire, doi ani nu activa Şcoala 
de desen, fondată de basarabeanul Zub-
cu. El a reuşit să dea prestanţă instituţiei, 
ce devine renumită printre amatorii de 
artă din ţinut. În fiecare an lucrările ab-
solvenţilor erau trimise la Academia de 
Arte Frumoase din Peterburg, unde erau 
examinate şi ştampilate. Ele se păstrau 
în şcoală ca albume şi oglindeau acti-
vitatea ei. Toţi elevii care au absolvit 
şcoli de artă din acel timp erau elevii lui 
Zubcu. Poliţia însă îl bănuia de simpatii 
revoluţionare, pentru că organiza cursuri 
de desen pentru muncitori şi meseriaşi şi 
a reuşit să scape de el.

V. Cijevschi i-a propus vestitului ar-
tist plastic Alexandru Plămădeală să or-
ganizeze şi să relanseze Şcoala de desen 
sub forma unei şcoli de Belle Arte. Ma-
estrul  a reuşit să adune o echipă talenta-
tă de profesori şi să deschidă o şcoală de 

arte care a dus în lume faima Basarabiei, 
mulţi absolvenţi ajungînd să studieze şi 
să activeze în marile centre europene şi 
americane. Indiscutabil a fost şi meritul 
lui V. Cijevschi aici.

A avut probleme cu finanţarea şcolii, 
cu corpul didactic, bănuit de simpatii bol-
şevice. Dar de fiecare dată avea curajul 
să apere şcoala atît „cu postul”, cît şi cu 
întreaga sa autoritate care în Basarabia in-
terbelică era extraordinară.

Ziariştii îl considerau omul lor, de-
oarece colabora la aproape toate publi-
caţiile principale din ţinut, la unele fiind 
şi redactor, cum ar fi la «Наше слово», 
în 1920. În 1923 e director la „Gazeta-
Lei” şi “Бессарабская мысль”. În 1926 
e prim-redactor la „România nouă”, 
unde era director marele cărturar Onisi-
for Ghibu care avea să spună: „...Vasiel 
Cijevschi, om cult, care vorbea limba 
franceză şi făcuse şcoală de diplomaţie 
în Rusia – om cu bune sentimente româ-
neşti şi omeneşti – un om la locul lui”.

Veteranii de război îl considerau 
drept una dintre cele mai importante fi-
guri în societatea ofiţerilor din fosta Ar-
mată a Republicii Moldoveneşti. Ban-
cherii îl considerau omul lor, deoarece 

a activat în cadrul Băncii Publice Orăşe-
neşti. Cei de la Asociaţia ASTRA îl ştiau 
devotat ideilor promovate de această in-
stituţie de cultură. Pentru Şcoala de Arte 
Frumoase din Chişinău a ştiut să obţină 
nu numai subsidii care-i permiteau să 
supravieţuiască, dar şi un local potrivit 
şi ateliere pentru elevi şi profesori.

V. Cijevschi a fost nu numai un 
bun publicist, dar şi un subtil prozator, 
un cugetător emotiv.  În revista „Viaţa 
Basarabiei” îi apare postum, în 1934, 
testamentul său spiritual – nuvela „Unei 
prietene”.

S-a stins din viaţă la 14 iulie 1931, 
prematur.  A. Plămădeală, ştiind de situ-
aţia materială grea a familiei Cijevschi, 
a făcut un gest foarte frumos, jertfind 
pentru piatra funerară unul din blocurile 
de granit pe care şi-l rezervase pentru 
sculptură. E înmormîntat la Cimitirul 
Armenesc.

Iar la Zaim, prin străduinţa consă-
tencei mele Nina Munteanu din Taraclia 
Căuşenilor, biblioteca publică poartă 
numele „V. Cijevschi”. O instituţie de 
cultură asociată cu un militar. Nimic 
mai reuşit!

Aureliu BEnu, ziarist şi istoric

Vasile Cijevschi – ofiţer, deputat, funcţionar, publicist, 
prozator şi mare patriot („Destine ostăşeşti”)

La 20 – 27 octombrie 1917 s-a petrecut Congresul militarilor moldoveni, rezoluţiile căruia au schimbat esenţial situaţia din 
Basarabia, au limpezit problema autonomiei ţinutului dintre Prut şi Nistru, s-a decis crearea Sfatului Ţării, a armatei Na-

ţionale, a şcolii, s-a pus problema moldovenilor de pe peste Nistru. a descris deschiderea lucrărilor Congresului Gherman Pântea 
în cartea „Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul Unirii Basarabiei”, apărută la Chişinău în 1932: „La amiază sute de 
delegaţi, aranjaţi milităreşte, pornesc spre Casa Eparhială, unde se ţinea congresul. Muzica cînta „La Marseillaise”, cîntecul libertă-
ţii; ochii moldovenilor erau copleşiţi de lacrimi, ei simţeau că începe o viaţă nouă, o viaţă liberă”. această atmosferă de entuziasm şi 
sărbătoare a dominat congresul, chiar în momentele lui cele mai dramatice, cînd a fost primită telegrama premierului Guvernului 
Provizoriu al Rusiei alexandr Kerenski, cu ordinul categoric de a-l aresta pe sublocotenentul Pântea, care în calitate de preşedinte 
al Comitetului Central ostăşesc a falsificat ordinul de autorizare a Congresului. Nimeni însă nu a mai ţinut ordinul ca ceva serios şi 
forumul şi-a dus la bun sfîrşit lucrările. Preşedintele lui a fost Vasile Cijevschi, care a ştiut să conducă cu abilitate şedinţele, ocolind 
numeroasele piedici şi posibile provocări. Cine a fost, totuşi, acest personaj de excepţie al istoriei noastre naţionale?

Potrivit locotenent-colonelului Ghe-
orghe Cimbriciuc, şeful Centrului Militar 
Teritorial Ungheni, a devenit o tradiţie 
ca toamna, în perioada ce precede încor-
porarea, să se desfăşoare Ziua recrutului, 
sărbătoare pentru tinerii din raion care 
urmează să devină apărători ai ţării. Prin 
această activitate centrul militar încear-
că sa amintească tinerilor despre datoria 
constituţională care o au de îndeplinit 
faţă de ţară, dar şi să educe în tînăra ge-
neraţie adevăraţi patrioţi ai neamului.
Evident că pentru cei mai demni din ei 
armata devine o a doua casă şi au posi-
bilitatea ulterior să îmbrăţişeze cariera 
armelor. În context, locotenent-colonel 
Cimbriciuc a ţinut să accentueze că a-ţi 
apăra ţara este o misiune deloc uşoară şi 
presupune multă instrucţie, muncă şi dă-
ruire de sine.

Conform vicepreşedintelui raionului 
Ungheni Petru Langa, preşedintele co-
misiei recrutare-încorporare, fiecare din-
tre tinerii premilitari trebuie să fie con-
ştienţi de necesitatea îndeplinirii datoriei 
sacre faţă de ţară. 

„Buneii noştri au plecat la oaste, mai 
apoi taţii şi acelaşi lucru trebuie să-l fa-
cem fiecare din noi atunci cînd ne vine 
sorocul. Să demonstrăm că avem sînge 

de bărbat şi patriot al acestui pămînt”, a 
specificat oficialul local.

În opinia locotenent-colonelului (r) 
Oleg Topalo, veteran al Divizionului 
de artilerie,  războilui din Afganistan 
şi conflictului armat din raioanele de 
est ale ţării, armata este calea consti-
tuirii, este o perioadă de transformare 
a unui tînăr din adolescent în bărbat. 
Or , aceasta se realizează prin călirea 
organismului, prin muncă asiduă şi dă-

ruire de sine. El i-a îndemnat pe tinerii 
recruţi să fie ambiţioşi şi să nu cedeze 
în faţa primelor greutăţi, să demonstre-
ze că au tărie de caracter şi pot învinge 
orice obstacol. Anume aceasta căleşte 
tînărul organism pentru a fi pregătit în 
caz de necesitate să-şi apere ţara chiar 
şi cu preţul propriei vieţi, a precizat 
dînsul. 

Părintele Victor Rotaru de la Cate-
drala „Alexandru Nevski” din Ungheni 
i-a blagoslovit pe tinerii care de curînd 
urmează să ia calea cătăniei, amintind 
că din cele mai vechi timpuri biserica 
şi armata au fost indispensabile una de 
cealaltă. Din cele mai vechi timpuri bi-
serica ortodoxă se roagă pentru „stăpîn-
irea şi oastea” ţării, iar ţara, cetăţenii ei 
apără valorile naţionale, credinţa străbu-
nă, în caz de necesitate cu arma în mîini. 
Această legătura indespensabilă între 
biserică şi armată a constituit şi un sti-
mulent pentru cei care îşi jertfesc viaţa 
în clipele de restrişte.

În cadrul sărbătorii militarii în ter-
men ai Batalionului cu Destinaţie Spe-
cială „Fulger” şi Trupelor de carabinieri 
au prezentat asistenţei exerciţii demon-
strative la lupta corp la corp şi instrucţia 
de front. Dibăcia, aptitudinile de luptă-
tor ale militarilor antrenaţi în exerciţii 
au constituit dovada clară a necesităţii 
îndeplinirii serviciului militar. Pe feţele 
multor recruţi putea fi citit un entuziasm 
ascuns, tendinţa de a fi cît mai curînd 
asemeni lor.

Viitorii ostaşi şi-au măsurat  pute-
rile la tragerea otgonului, competiţie în 
cadrul căreia au participat recruţii insti-
tuţiilor de învăţămînt din raion. Laurii 
victoriei în urma competiţiei i-au revenit 
Colegiului Agroindustrial.

La finele programului, invitaţii au 
avut ocazia să guste din terciul ostăşesc, 
pregătit cu dibăcie de militarii divizionului 
de artilerie. 

dornici de cătănie
Recruţii din raionul Ungheni au fost petrecuţi la cătănie într-o atmosferă solemnă

200 de tineri au participat la o manifestaţie consacrată Zilei 
recrutului la ungheni. atmosfera solemnă a fost com-

pletată de reprezentanţii autorităţilor publice locale şi comisari-
atului de poliţie  din localitate.
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La mulţi ani colegei noastre Liuba 
VICOL (POIŢaN)! Un an plin 

de împliniri, fericire, sănătate şi multă-
multă dragoste şi înţelegere, iar norocul 
să te urmeze oriunde.

Cu drag,  
Centrul mass-media militară

Sincere felicitări maiorului Sergiu 
CIRIMPEI. Sănătatea să fie tot timpul 

împreună cu dumneavoastră, fericirea să 
vă însoţească la fiecare pas, dragostea să 
vă fie în permanenţă la îndemînă, iar 
norocul să vă aştepte la fiecare colţ. La 
mulţi ani!

Cu respect,  
colectivul Batalionului cu Destinaţie 

Specială

Sincere felicitări cu ocazia zilei de 
naştere colonelului Veaceslav BîRCă. 

Cele mai calde urări de bine, sănătate, 
fericire, pace în casa şi în sufletul 
dumneavoastră şi numai bucurii de la cei 
dragi. La mulţi ani!

Cu respect,  
membrii Comisiei unificate de Control 

din partea organelor constituţionale 
ale Republicii Moldova

Sincere urări de bine locotenent-
coloneilor Iurie MaLEaRCIUC, 

Oleg RUŞCIUC, căpitanului Gheorghe 
ZMUNCILă, sergentului major Eduard 
RUŞCIUC. Cele mai frumoase gînduri de 
bine şi sănătate.

Cu respect, 
colectivul Academiei Militare 

„Alexandru cel Bun”

Multe urări de bine maiorului 
Igor aNTOCI, căpitanului 

Tudor VICOL şi locotenentului Nicolae 
GLaDCIUC. Fericire, sănătate, baftă şi 
multă dragoste vă dorim. La mulţi ani!

Cu respect, colegii din Batalionul cu 
Destinaţie Specială

Cele mai frumoase urări de bine 
locotenent-colonelului Vasile 

OLEDNIC. Fie ca soarele să vă ofere 
caldură şi lumină, ploaia curată – 
linişte sufletească, zîmbetul oamenilor 
– încredere în sine, zilele anului – 
prieteni, visele de azi să devină realitate, 
speranţele de mîine – împliniri, orice 
cădere – un pas înainte, iar fericirea să 
vă însoţească mereu.

Din partea colectivului Direcţiei 
Instruire şi Doctrine

Sincere felicitări căpitanului Denis 
CUCULESCU, plutonierilor majori 

alexandru COŢaGa, Veaceslav EŞaNU, 
Elena TICUŞ, plutonierilor Natalia 
TUCEaCOV, alina BLUDaRU, Mihail 
GaVRILaN şi sergentului Grigore 
NaGURNEa. Să fiţi fericiţi şi să aveţi 
parte numai de raze de soare în viaţă.

Cu respect, colectivul Batalionului de 
Gardă

La mulţi ani urăm plutonierului 
Oleg GRIGORIŢă. Să vă dea 

Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, 
viaţă lungă pămîntească, ce vă doriţi să 
se-mplinească!

Cu respect, Brigada „Dacia”

La mulţi ani sergentului aliona 
ŢURCaN. Urări călduroase de 

sănătate, linişte sufletească şi bucurii 
dumneavoastră şi celor care vă sînt dragi. 

Cu respect, colectivul Divizionului de 
Artilerie „Prut”

Sincere  felicitări  maiorului Grigore 
GaNDRaBUR,  căpitanului 

Gheorghe BaNU, locotenenţilor Roman 
aLaS, Ion DEMIaN şi soldatului 
Dorin VIZITIU. La mulţi ani! Fie ca 
toate dorinţele dumneavoastră să se 
împlinească.

Cu respect,  
din partea colegilor din Brigada 

„Ştefan cel Mare” 

O felicitare pentru tineZ

Mereu la datorie

Sport

Datorită fluxului de maşini care zil-
nic îndeplinesc misiunile formulate de 
către comandamentul superior, parcul 
auto din cadrul Batalionului de Gardă 
este cel mai mare de acest gen în cadrul 
Armatei Naţionale. Potrivit şefului Ser-
viciului tehnic autoblindate, căpitanul 
Sergiu Dogotari,  unităţile de tehnică 

uşoară au misiuni zilnice, iar acest fapt 
denotă necesitatea lor pentru asigurarea 
activităţilor structurilor armatei.

Dar principalii „actori” care îşi 
aduc contribuţia pentru ca automobi-
lele să ajungă la destinaţie şi să înde-
plinească misiunea încredinţată sînt 
conducătorii auto. Persoanele care  de 

cele mai multe ori rămîn a fi umbriţi. 
Şoferii militari  depun un efort consi-
derabil  pentru a-şi îndeplini conştiin-
cios obligaţiile, deseori  muncesc peste 
program, renunţă la sărbători şi poartă 
o responsabilitate mare. 

Căpitanul Dogotari menţionează 
că: ,,Datorită unei organizări reuşite 
din partea conducerii batalionului şi a 
activităţii prodigioase a  efectivului de 
aici se efectuează foarte multe lucrări de 
reparaţie, printre care poarta cu acţiune 
mecanică,  acoperişul parcării, suprafaţa  
acesteia ce a fost mărită, o cisternă care 
a fost reparată şi reutilată cu forţe pro-
prii acum este gata să acţioneze la orice 
necesitate de incendiu.” 

Conform şefului Serviciului tehnic 
autoblindat în parc activează 25 de şo-
feri, 10 pe contract, iar ceilalţi sînt sol-
daţi în termen din compania auto. ,,Sol-
daţii în termen care activează în calitate 
de şoferi sînt testaţi mai întîi la partea 
teoretică, după susţinerea acesteia, se 
face o  testare la partea practică în oraş, 
pentru a se aprecia cunoştinţele acestora. 
Sînt ostaşi care se ocupă doar cu repara-
rea vehiculelor. De obicei, se stabileşte 
cîte un şofer responsabil de repararea, 
întreţinerea acesteia şi îndeplinirea mi-
siunilor.  Pe lîngă acestea, militarii mai 
îndeplinesc şi serviciul pe unitate.”

Conducătorii auto opinează că  sînt  
mulţumiţi de tehnica primită pe parcur-
sul anilor 2011-2012, vehiculele sînt mai 
noi şi e mai uşor de îngrijit de acestea. 
Unul dintre şoferi menţionează că au un 

colectiv prietenos şi atunci cînd cineva 
are nevoie de ajutor, ceilalţi îl ajută. 
Nemulţumirea acestora constă în sala-
riile mici şi chiar dacă ulterior primesc 
zi liberă, oricum ziua de sărbătoare s-a 
consumat şi familia suferă, dar ,,noi am 
ales această cale”.

Plutonier major Alexandru Coţaga 
este şofer în parcul auto  de 12 ani şi spu-
ne: ,,Viaţa de şofer nu-i nici grea, dar nici 
uşoară. În dependenţă de cum  îţi pregă-
teşti maşina, aşa vei îndeplini misiunea şi 
nu va trebui să stai în ploaie sau în frig, 
dar se întîmplă de toate. Ne străduim să 
menţinem  automobilele în stare funcţio-
nală bună, noi răspundem de viaţa pasage-
rului, de ora la care trebuie să ajungem”. 

Ziua de lucru în parcul auto începe 
conform planului. În fiecare dimineaţă 
după ce  fiecare şofer primeşte misiune de 
la comandantul de companie, îşi verifică 
maşina şi apoi  aceasta este supusă unei 
testări de către şeful punctului de control. 
Fiecare conducător auto este supus unui 
control medical înainte de ieşirea din par-
cul auto. Ulterior urmează îndeplinirea 
sarcinii încredinţate. ,,Revenirea în parc 
poate fi la orele 18.00 sau 24.00, princi-
palul să fie toţi sănătoşi şi misiunea înde-
plinită corespunzător cerinţelor”, susţine 
plutonier major Coţaga.

Potrivit căpitanului Dogotari, una 
dintre obligaţiunile de bază la moment 
constă în ajustarea unităţilor tehnice de 
la sezonul de vară la cel de iarnă, şi fi-
ecare şofer efectuează la maşina încre-
dinţată lucrările zilnice aprobate.

Militarii care îndeplinesc serviciul în 
parcul auto pe lîngă obligaţiunile zilnice 
sînt în procesul de finisare a lucrărilor 
pentru îmbunătăţirea parcării. ,,După fi-
nisarea acoperişului, vom  trece la con-
strucţia spălătoriei pentru toate sezoanele. 
Pînă acum am avut un punct de curăţare 
şi spălare a tehnicii doar pentru sezonul 
cald, ceea ce în sezonul rece ne crea mul-
te probleme”, susţine căpitanul Dogotari. 

Atît colonelul Dumitru Mudrenco, 
comandantul unităţii militare, cît şi şeful 
Serviciului tehnic autoblindat, căpitan 
Sergiu Dogotari felicită toţi conducăto-
rii auto cu sărbătoarea profesională şi 
le doreşte sănătate, perseverenţă, opti-
mism, prudenţă, corectitudine şi noi rea-
lizări remarcabile în munca dificilă.

De e polei sau ceaţă, de e în zori de 
zi sau noapte tîrzie, mîna roteşte volanul, 
bocancul apasă acceleratorul şi privirea 
e ţintită tot înainte. Citeşte cu uşurinţă 
melodia motorului şi trăieşte cele mai 
intense momente în trafic. Cu aceasta 
s-au obişnuit şi nu mai există prioritate 
între şoferie şi militărie, ei îmbină aceste 
două meserii cu o isteţime bună de invi-
diat. Poate le e greu sau poate zîmbesc, 
dar ştiu să camufleze orice grijă şi să stea 
drepţi chiar şi atunci cînd nu li se cere. 
Ei sînt oamenii din umbra maşinilor şi a 
punctualităţii, ei sînt personalul militar 
ce activează în domeniul auto, cărora le 
urăm un viitor senin şi desigur „Drum 
bun şi fără primejdii!”

Locotenent Mihaela MÎRZA

zI DE zI – ŞOfERII MILITARI!
În ajunul  Zilei profesionale a lucrătorilor din ramura transpor-

tului auto şi infrastructurii drumurilor, care se marchează  
tradiţional  în ultima duminică a  lunii octombrie, am decis să le 
acordăm un pic de atenţie şi celora pentru care volanul a devenit 
activitate zilnică.

La evenimentul organizat 
de Centrul Militar Teritorial 
în colaborare cu administraţia 
publică locală au fost invitaţi 
părinţii recruţilor, veteranii, 
reprezentanţii primăriilor şi 
elevii şcolilor din raion, care au 
venit cu mesaje de felicitare în 
adresa recruţilor. 

Militarii Armatei Naţiona-
le din diferite unităţi au venit 
în faţa spectatorilor cu un pro-
gram complex şi interesant şi 
au făcut un show de zile mari. 
Orchestra prezidenţială a ve-
nit la Floreşti cu un buchet de 
melodii. Ostaşii din Batalionul 
cu Destinaţie Specială şi din 
Brigada „Moldova” au prezen-
tat publicului exerciţii demon-
strative, ce au inclus elemen-
tele luptei corp la corp. Cinci 
„fulgerişti”, conduşi de către 
comandantul batalionului, ma-
ior Radu Burduja, au efectuat 
salturi cu paraşuta dintr-o ae-
ronavă şi au aterizat pe stadion 
în faţa tinerilor uimiţi de mă-
iestria lor. Spre final, militarii 
Bazei de Aviaţie din Mărculeşti 

i-au servit pe toţi doritorii cu un 
terci ostăşesc, preparat la bucă-
tăria de campanie.

După cum susţin organiza-
torii, este imposibil să nu te în-
drăgosteşti de armată după cele 
văzute. „Prezentarea militarilor 
în cadrul acestei sărbători este 
un imbold pentru tinerii recruţi 
să îndeplinească serviciul mili-
tar. Profesionalismul şi măies-
tria militarilor Armatei Naţio-
nale le serveşte drept exemplu 
şi le inspiră dorinţa de a însuşi 
arta militară”, a declarat loco-
tenent-colonel Alexei Gorpin, 
şeful Centrului Militar Terito-
rial Soroca. 

Ziua recrutului se sărbăto-
reşte bianual şi are drept scop 
familiarizarea viitorilor apără-
tori ai patriei cu arta militară şi 
testarea acestora din punct de 
vedere al pregătirii fizice. Dar, 
totodată, este şi un bun prilej de 
a promova în rîndurile cetăţeni-
lor sentimentul de dragoste faţă 
de Republica Moldova şi de va-
lorile naţionale.  

ziua 
recruţilor 
floreşteni

Reprezentanţii Clubului Sportiv Central al Ar-
matei au participat la „Cupa Podoliei” la tir 

sportiv (aer comprimat), desfăşurată  în oraşul Vi-
niţa (Ucraina). În competiţie au fost antrenaţi 215 
concurenţi din Moldova, Ucraina şi Belarus.

Cel mai bun rezultat din partea clubului militar 
l-a înregistrat maestra în sport de categorie inter-
naţională Ecaterina Raileanu, clasată pe poziţia a 
doua din cei peste 30 de pretendenţi la proba puşcă, 
juniori fete. Conform domnului Tănase Ionuţ, şef 
interimar al Clubului Sportiv Central al Armatei, 
participarea sportivilor militari a constituit  un test 
pentru calificarea şi participarea la Cupa Mondială 
şi cea Europeană.

La Hînceşti s-a desfăşurat Competiţia sporti-
vă internaţională „Cupa Bemol” la moto-

cros.  Competiţia a întrunit  50 de concurenţi din 
Ucraina, România, Belarus, Rusia, Germania etc. 
Onoarea Clubului Sportiv Central al Armatei au 
apărat-o cinci sportivi, trei dintre aceştia au reuşit să 
urce pe podium. Toţi trei s-au situat pe poziţia terţă 
a clasamentului. Cei care au adus locuri de frunte 
clubului militar sînt Sergiu Scripai în clasa 50 cm3, 
Boşcov Maxim – clasa 65 cm3 şi Dănilă Zubriţchi– 
clasa 85 cm3. 

tinerii din toate comunele raionului Floreşti au par-
ticipat la sărbătoarea cu caracter militar-patriotic 

„Ziua recrutului”, desfăşurată pe stadionul orăşenesc. 
printre participanţi s-au aflat şi recruţii, care în curînd 
vor îmbrăca uniforma militară. 


