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Drapelul De luptă al Marelui Stat 
Major a foSt inStituit prin Decret 
preziDenţal
marele stat major al armatei naționale va avea un 
drapel de luptă  

5

8
n      Noutăţi diN uNităţi

Focul testează iscusinţa militarilor
Închegarea grupelor la poligonul  
De inStruire

13 paSul practic al StuDenţiei
studenții academiei militare a Forțelor armate “alexandru cel 
bun” au dat start, în luna martie, stagiilor de practică desfăşurate 
în unitățile militare ale armatei naționale. 

10
n          AlmA mAter militAr 

acaDeMia Militară: 
iStorie prin treptele Devenirii

6
n      curiozităţi despre uNităţi

pionierii organizării Militare
Februarie 1992. se conturează o independență militară 
prin crearea primelor structuri: ministerul apărării şi 
brigada de infanterie motorizată din cahul

16 Igor SofroneSCu prorectorul Academiei Militare  
a forţelor Armate: 
„tinerii care optează pentru StuDii 
Militare au o Motivare intrinSecă” 
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24
n sport

Sportul şi Militara – Spre un Scop coMun
emilia cîrîcu este originară din satul bilicenii vechi, raionul 
sîngerei, dar are o predilecție deosebită şi pentru satul de 
baştină al tatălui - Fundul Galbenei, raionul Hînceşti, iar 
rezultatele sportive sunt dedicate tuturor cetățenilor republică 
moldova. 

21
n      cooperAre

StuDenţi şi buni Militari
Catedra militară a Universităţii de Stat din Moldova a fost creată în anul 
1946 și din 2003, activează conform noii concepţii a Ministerului Apărării. 
Instruirea militară la catedră se efectuează în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare, în scopul pregătirii cetăţenilor Republicii Moldova 
pentru apărarea Patriei, completării rezervei Forţelor Armate, precum și 
selectării candidaţilor, pentru încadrarea în structurile de forţă ale ţării. 

22
n      de lA om lA „om”

prin gaura acului sau  
Mâna ce Înţeapă Speranţă

18
n impAct socio-militAr

privatizarea locuinţelor De Serviciu: 
o probleMă Socială 
pe lângă asistență medicală gratuită şi protecție socială, militarii 
armatei naționale sunt asigurați în timpul îndeplinirii serviciului 
militar prin contract şi cu spațiu locativ de serviciu. 
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Drapelul De luptă  
al Marelui Stat Major  
a foSt inStituit  
           prin Decret preziDenţal
marele stat major al armatei naționale  
va avea un drapel de luptă  

Un decret în acest sens a fost semnat de preşedintele 
Republicii Moldova, comandant Suprem al 

Forțelor Armate, Maia Sandu, în data de 8 aprilie, curent.
Potrivit decretului prezidențial, acesta se înregistrează 

în Armorialul General al țării.
Drapelul de luptă al Marelui Stat Major al Arma-

tei naționale a fost instituit în temeiul prevederilor 
Constituției Republicii Moldova, Legii cu privire la sim-
bolurile publice şi Legii privind Drapelul de Stat al Repu-
blicii Moldova.

Prezentul decret a intrat în vigoare la data publicării în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Potrivit decretului prezidențial, drapelul de luptă se 
înregistrează în Armorialul General al țări, fiind institu-
it în temeiul prevederilor Constituției, legii cu privire la 
simbolurile publice şi legii privind Drapelul de Stat al Re-
publicii Moldova.

Drapelul de luptă al Marelui Stat Major al Arma-
tei naționale reprezintă o pânză dreptunghiulară  
(825 x 1650 mm) de mătase, cu două fețe. Pe față, drape-

lul de luptă reia compoziția feței Drapelului de Stat al Re-
publicii Moldova: tricolor vertical albastru-galben-roşu, 
purtând în mijlocul câmpului galben imaginea Stemei de 
Stat a Republicii Moldova.

Deasupra stemei, în semicerc, este înscris strigătul de 
arme: ,,Pentru patria noastră”, iar dedesubt, în linie dreap-
tă, legenda: ,,Republica Moldova”, ambele inscripții fiind 
brodate, cu caractere capitale (h 70 mm), cu fir de aur.

Pe verso, drapelul de luptă reia compoziția versoului 
Drapelului de Stat al Republicii Moldova. Deasupra ste-
mei, în semicerc, este înscrisă legenda: ,,Marele Stat major 
al Armatei naționale”, inscripția fiind brodată cu caractere 
capitale (h 70 mm), cu fir de aur.

Pe perimetru, pânza drapelului de luptă are franjuri de 
aur (h 60 mm), exceptând latura de la lance, care este pre-
văzută cu un manşon de îmbrăcare pe hampă. Pe colțurile 
batantului sunt prinşi câte un ciucure de aur (h 130 mm). 
Hampa drapelului de luptă (o 40 mm) are lungimea de  
2 500 mm şi este dotată cu vârf standard pentru hampele 
drapelelor instituțiilor de stat ale Republicii Moldova.

Față Verso
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noul stat încă nu avea propria armată şi nici un organ de 
conducere reprezentativ. Departamentul Militar gestio-

na formațiunile teritoriale şi ca primă activitate a organizat 
voluntari pentru anihilarea crizei din sud-estul republicii. 
Cu ambiție repetată 7 specialişti ai instituției arborau trico-
lorul țării pe clădirea actuală a MA, prima dată fiind pe 28 
decembrie 1991. Până la acea zi teritoriul Direcției Sud-Vest 
era strict interzis pentru moldoveni. 
• Ziua de 5 februarie 1992 schimbă cursul apărării naționale. 

În aceeaşi zi țara se alege cu o autoritate de resort, un prim 
ministru al apărării (generalul ion Costaş); comisariate-
le militare trec în subordinea instituției nou formate şi se 
emite primul document oficial intern - un prim şef al gar-
nizoanei Chişinău.

• Colectivul MA inițial includea militari reveniţi din armata 
sovietică şi funcţionari cu experienţă în domeniu.

• Peste 1000 de dosare personale și administrative, incluse în 
166 de inventare, au fost adunate în aceşti 30 de ani de ac-
tivitate a MA. Astăzi toate se păstrează în Arhiva Armatei 
naționale. Cele mai voluminoase stochează ordinele minis-
trului Apărării, greutatea cărora ajunge până la 3 kg. 

• Clădirea  administrativă a Ministerului Apărării, a 44 la 
număr, a fost dată în exploatare în anul 1989 după 5 ani 
de construcții, pentru care s-au cheltuit cca 73 mln lei. Ea 
este o componentă a taberei 123, în care sunt amplasate mai 
multe bunuri imobile, zidite în anii 1970-1985. 

• Aleea Domnitorilor, ce include 10 busturi ale celor mai sem-
nificativi conducători, care au domnit în perioada Statului 
Medieval Moldovenesc, va împlini 18 ani pe 27 august. Lu-
crările au fost realizate de o echipă de sculptori în frunte cu 
maestrul în artă Victor niță. inițial, se discuta ca această 
alee să fie instalată în fața Guvernului, pe bulevardul Grigo-
re Vieru sau în parcul Valea Morilor, însă, deoarece proiec-
tul era a Ministerului Apărării, decizia finală a fost pentru 
amplasare anume acolo.

• Cele două tunuri, ce ne privesc convingător de la poarta Mi-
nisterului Apărării, au luptat în al ii-lea Război Mondial. E 
vorba de modelul ZIS-3, o piesă de artilerie divizionară de 
76 mm, destinată împotriva tancurilor germane şi produsă 
în URSS în 1942. Un timp acestea au fost păstrate într-o 

unitate militară, din 1980 le-am putut vedea la  Muzeul în 
aer liber de lângă Memorialul Eternitate, iar din 2006 adre-
sa lor a devenit şoseaua Hânceşti, 84, municipiul Chişinău.

• Cel mai nou edificiu de pe teritoriul Ministerului Apără-
rii este Catedrala memorială „Bine-credinciosul voievod 
Ștefan cel Mare şi Sfânt”. Biserica, construită din lemn de 
pin alb, urmează a fi dată în exploatare în vara acestui an.

• Ministerul Apărării include 9 structuri, cele mai tinere fiind 
Direcțiile Transformare şi Cooperare internaţională, create 
în 2018 şi, respectiv, 2017. La polul opus sunt Direcţia Poli-
tică de apărare şi planificare a apărării şi Direcţia politici de 
dezvoltare a resurselor umane şi învăţământ militar. Ambe-
le au fost constituite în 1992, dar şi-au schimbat mai multe 
ori denumirile. Cea mai complexă e Direcția Management 
instituțional cu 7 subdiviziuni în componența sa, iar Secția 
analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor este unica for-
mată doar din funcționari publici, în frunte cu o femeie.

Setul de informații au fost colectate cu ajutorul colonelului 
Sergiu Voinu, locotenent-colonelului Tudor Lașcu, maiorului 
Lilia Muntean, funcționarilor Vitalie Ciobanu, Vasile Bzovâi, 
Gheorghe Oarză,Vera Siminel și Elena Țarălungă.

pionierii organizării Militare
ministerul apărării

Oastea Moldovei

Februarie 1992  
Se conturează o independenţă militară prin crearea primelor structuri:  

Ministerul Apărării și Brigada de Infanterie Motorizată din Cahul
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briGada inFanterie motorizată “dacia”

Moştenirea militară de la sudul țării includea o brigadă 
de construcții drumuri şi o companie de radiolocație. 

Anume la Cahul a început procesul de acumulare a tehnicii 
militare deja pentru armata independentă a țării şi anume 
unitatea din Cahul a fost prima creată, pe 24 februarie 1992. 

Primele aplicații tactice cu trageri de luptă; înmânarea 
drapelului de luptă şi conferirea denumirii „Dacia” au făcut 
anul 1993 unul special pentru infanteriştii sudici. De atunci, 
Lupul  Dacic le va servi ca simbol al inteligenţei, dreptăţii şi 
nesupunerii pe timp de pace şi în război. Cu ajutorul căpita-
nului Rodica Filipov, ofițer principal (relații cu publicul) stat 
major vom recapitula momentele distincte ale unității:
• Brigada a fost constituită în baza taberei militare din Ca-

hul, primul conducător al căreia a fost locotenent-colonelul 
igor Snîtko, genistul, care a dezamorsat cca 300 de obiecte 
explozive după războiul din regiunea transnistreană şi a 
fost decorat cu cea mai înaltă distincţie militară a Republi-
cii Moldova - ordinul “Ștefan cel Mare.” Primul comandant 
al unității propriu-zise a fost locotenent-colonelul Gheor-
ghe Martin. De atunci, 13 ofițeri au condus unitatea daci-
că, dintre care 11 au „călătorit” cu acelaşi conducător auto: 
soldatul, plutonierul, plutonierul adjutant şi funcționarul 
Piotr Filipov timp de 24 de ani.

• Cea mai sonoră campanie locală de deminare s-a produs în 
anul 2000, când geniştii brigăzii sub conducerea maiorului 
Vitalie Stoian şi căpitanului igor Harlamov au descoperit 
şi distrus 345 obiecte explozive de pe un teritoriu de 85 ha 
de pământ din zona satului Pohrebea. În total, timp de 3 
decenii numărul lor a ajuns la 6 530.

• Două din cele 16 contingente, detașate în misiunea KFOR, au 
fost conduse de militari ai Brigăzii „Dacia”. Până în prezent 
38 de militari au participat la menținerea păcii în Balcani. 

• Militarii s-au implicat necondiționat la înlăturarea 
consecințelor, provocate de calamități naturale: inundațiile 
din 2005, 2008, 2010, 2019 şi 2020; ninsorile abundente din 
2017 şi 2021; intervenţia în 2005 cu ajutor la reconstrucția 

mănăstirii Căpriana; în 2006-2007 au reambalat, transpor-
tat şi depozitat  peste 130 tone de pesticide şi produse chi-
mice periculoase, iar în 2020 au contribuit prin patrulare 
în lupta cu COViD.

• În lista eroilor unității figurează numele soldatului Constan-
tin Andoni, care pe 07.07.2007, aflându-se la paza pontoa-
nelor din preajma lacului Frumoasa, a salvat o fetiță de la 
înec. Gestul i-a adus insigna ”Militar Eminent”.

• Brigada se mândrește cu ordinul de stat “Credință Patriei”, 
clasa i, distincție obținută pe 23 februarie 2018.

• Militarii brigăzii sunt cei mai buni la proba sportivă „Patru-
la militară”. Din 10 competiții de până acum, în 4 au deve-
nit învingători. 

• Cel mai vârstnic angajat al unității este colonel în retrage-
re Victor necrîtov un veteran de 81 ani, care are un sta-
giu de muncă de peste 60 de ani, câte jumătate ca militar şi 
funcționar încă activ. 

• Cel mai devotat unității poate fi considerat colonel Vitalie 
Caraman, care a avansat profesional până la nivel de co-
mandant de brigadă şi i-a rămas fidel şi după trecerea în 
rezervă.

• În 30 de ani brigada a constituit locul de muncă comun pen-
tru circa 57 perechi (soț şi soție).

• Un caz neordinar a evidențiat unitatea în 2008, când au fost 
încorporați pentru serviciul în termen trei frați (tripleţi) 
din s. Gaidar, r. Ceadîr-Lunga.

• Alt caz singular a marcat anul 2006. Centru de instruire al 
brigăzii a găzduit o tabără militar-patriotică pentru 240 co-
pii din 14 localități ale raioanelor Cahul şi Cantemir.

• În 2015 unitatea și-a sărbătorit ziua, în premieră, în Piaţa 
independenţei din Cahul. Cinci ani mai târziu militarii bri-
găzii au repetat experiența, considerând că merită un aşa 
nivel de respect şi apreciere.

Liuba VICoL
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Închegarea grupelor 
la poligonul De inStruire

Focul testează 
iscusinţa 
                militarilor

militarii armatei naționale pun în aplicare cunoştințele 
acumulate încă din prima zi când au încălțat bocancii 
militari, realizând, pas cu pas,  planul pregătirii de 
luptă a anului 2022. poligonul a pus la încercare multe 
generații de soldați de până acum.  
aceşti tineri nu sunt o excepție.

8 Oastea Moldovei
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Comandantul de batalion din cadrul Brigăzii infanterie 
Motorizată „Ștefan cel Mare” locotenent-colonel nico-

lae Ojog, cu referire la testul poligonului, ne relatează ur-
mătoarele: „Efectivul brigăzii constituit din militari înrolați 
în termen și pe contract, execută planul pregătirii de luptă 
pentru anul 2022. Planul dat include trageri din toate tipu-
rile de arme din dotare la nivel de grupă și este doar una 
din încercările la care tinerii sunt testați. Echipați conform 
cerințelor tehnicii securității și înarmați cu pistoale-mitrali-
eră de tip ușor de infanterie și până la mitraliera instalată 
pe mașina de luptă a desantului, aceștia execută misiunile 
scenariului determinat. Rezultatele sunt bune, iar scopurile 
sunt realizate pe deplin. Astfel ia sfârșit orice misiune a unui 
apărător. Activitatea dată are drept scop, punerea în aplicare 
a cunoștințelor acumulate de către efectiv în cadrul ședințelor 
teoretice în sălile de studii”.

Soldat clasa ii Roman Plotnic îndeplineşte funcția de 
ochitor operator, iar în cadrul exercițiului a efectuat trageri 
din armamentul din dotare şi anume PKT, calibrul 7.62, ce 
era montat pe maşina de luptă a infanteriei. „Mi-a plăcut 
foarte mult să execut trageri din armamentul din dotare, 
dat fiind faptul că nu oricine are acces la o astfel de armă. 
Emoțiile care apar în momentul în care apeși pe trăgaci sunt 
de nedescris. Persistă o senzație de frică și admirație în același 

timp. Frica, pentru că înțelegi potențialul  de nimicire a aces-
tei arme, iar admirația vine de la genialitatea constructorilor, 
care au pus în practică fiecare piesă a acestei arme, ca ulterior 
să nu aibă rateuri și să te poți baza pe ea în orice circumstan-
ţe”, a mai adăugat tânărul militar.

Camaradul său de arme, soldat clasa a iii Viorel Grosu, 
la fel a fost impresionat de exercițiu: „Îndeplinesc serviciul 
militar în cadrul Brigăzii II Infanterie Motorizată în calitate 
de comandant de grupă. Astăzi am efectuat trageri din auto-
matul AK-74. A urmat îmbarcarea și debarcarea din tehnica 
de luptă, desfășurarea grupei în ofensivă și ulterioara retra-
gere la punctul inițial. Am trăit niște emoții de mândrie și 
admirație - proprii fiecărui băiat, care le are de mic, atunci 
când prima dată vede un militar în uniformă”.

Prima ieşire în poligon este mereu irepetabilă, din câte 
ne-au relatat şi alți tineri, iar datorită comandanților iscusiţi 
au trecut cu brio peste toate încercările. Au depus efort ma-
xim pentru a executa misiunea calitativ.

Amintim că acest exercițiu este destinat îmbunătățirii 
coordonării dintre grupe în timpul executării misiunilor şi 
face parte din  planul pregătirii de luptă pentru anul 2022.

Locotenent Gheorghe Gurău

9Nr. 2,  2022
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Adevărul este că şi rigorile vieţii cazone sunt modelate exact 
pentru adevăratele caractere. Programul zilnic al unui 

student începe cu deşteptarea la ora 6.00. Echipați mai puțin 
milităreşte, în uniforme sportive, cu căciuli şi mănuşi, deoarece 
luna martie ne surprinde cu temperaturi nu tocmai primăvă-
ratice, au ieşit la înviorare viitorii ofițeri ai Armatei naționale 
- ei care peste 3 ani de studii vor comanda cu tărie de caracter, 
militarii din subordine. 

Locotenent major Vasile Golovca, comandant interimar 
Companie 2 de învățământ, ne relatează următoarele: „Am 
trecut și eu prin astfel de încercări precum timpul rece de afară, 
iar uneori și zăpadă. În opinia mea subiectivă, regimul militar 
și anume axarea pe un mod sănătos de viață, sunt binevenite  
pentru întărirea corpului și spiritului nu doar a unui viitor ofițer, 
dar și a oricărei persoane.”

După mai bine de o oră de activități, vine şi ora dejunu-
lui. Îmbrăcați deja  în uniforme militare după înviorare, în 
formație, conform regulamentelor militare. Ulterior se adună 
pe platou pentru inspecția aspectului exterior, igienei persona-
le şi documentației.

n Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a parcurs mai multe etape în 
ascensiunea sa instituţională, începând de la Liceul Militar „Alexandru cel Bun”, care a fost 
creat în anul 1992. La 1 septembrie 1993, instituţia a fost reorganizată în Colegiul Militar 
„Alexandru cel Bun”. Ulterior, în anul 2002, Colegiul Militar a devenit Institut Militar, iar din 
2010, tinerii care optează pentru cariera militară sunt înmatriculaţi la Academia Militară a 
Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Colonel Anatolie Bucuci comandant-rector al 
Academiei Militare, cu referinţă la dezvoltarea 

învăţământului militar modern, a declarat: „Ne 
aflăm în perioada când s-a dat start promovării 
studiilor militare în liceele și colegiile din Republica 
Moldova. Echipele mobile ale Academiei Militare, 
în conlucrare eficientă cu șefii structurilor mili-
tare teritoriale, desfășoară un amplu exercițiu de 
promovare a studiilor militare și a instituției în 
societatea civilă.” 

Conform colonelului Anatolie Bucuci, studiile în 
Academia Militară oferă un spectru larg de benefi-
cii pentru tinerii din Republica Moldova, precum ar 
fi: acordarea gradului militar primar al corpului de 
ofițeri, „locotenent”; obținerea licenței în militărie 
la specialitățile conducerea subunităților de infante-
rie, artilerie, comunicații și informatică.

Totodată, alte facilităţi disponibile tinerilor, prin 
intermediul studiilor militare sunt: permis de 
conducere - categoriile ,,B" și ,,C";  loc de muncă 
garantat în una din unitățile militare ale Armatei 
Naționale; asigurare cu spațiu locativ; posibilitatea 
continuării studiilor la ciclul II masterat, ciclul 
III studii superioare de doctorat; programe de profe-
sionalizare peste hotare; studierea limbilor străine 
(certificate prin diplomă).

ACADEMIA MILITARAĂ: 
iStorie prin treptele Devenirii

-
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De la 8:00 până la 13:00 studenții sunt la şedințe în să-
lile de studii, conform orarului stabilit. Soldat clasa ii ion 
Vasilaşcu, student la specialitatea de infanterie, ne-a relatat 
că a făcut alegerea pentru serviciul militar pentru a-şi apă-
ra Patria şi că acceptă orice provocare pentru a demonstra 
corectitudinea deciziei: „Apreciez specialitatea de infanterie 
pentru că am posibilitatea să efectuez trageri din diverse ti-
puri de armament. Din momentul când am pășit pe porțile 
academiei, am avut emoţii deosebite pentru ceea ce urma 

să se întâmple, dar ulterior, stăpânindu-le am reușit, pas cu 
pas, să fac progrese în asimilarea materiilor militare. Fiecare 
zi este pentru mine o lecție în care învăț ceva nou, fapt care 
mă ajută să trec cu brio peste toate dificultăţile temporare”. 

Adevărul este că şi rigorile vieţii cazone 
sunt modelate exact pentru adevăratele 

caractere. Programul zilnic al unui 
student începe cu deșteptarea la ora 6.00.

Continuare în pag.12
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Cristina Roşca, fiind studentă în anul 2 la specialitatea 
de artilerie, şi-a ales meseria optând pentru carieră militară: 
„Sunt mândră pentru că am ales să devin militar de carieră. Îmi 
place această meserie din punct de vedere al spiritului de echipă. 
Am ales specialitatea artilerie pentru că mi-a plăcut însuși în-
deplinirea misiunii de foc și obținerea rezultatului final în grup, 
fiind un colectiv unit de o pasiune”, relatează studenta.

Efim Panfile a venit la academie încă din serviciul din 
termen. A studiat un an la Universitatea Tehnică a Moldo-
vei specialitatea informatică aplicată şi posedă cunoştințe 
de bază în programare, fapt care îl ajută să execute misiu-
nile puse la şedințe mult mai uşor. „Am venit în armată să 
îndeplinesc serviciul militar în termen, iar când am aflat că 
la academie există specialitatea de conducere a subunităților 
de comunicații și informatică, am decis să depun documentele, 
fără alte reflecţii. În opinia mea, acesta este viitorul armatei, 
iar progresul tehnico-știinţific ne impune să întreprindem mă-
surile de rigoare”, a adăugat studentul Panfile.

Colonel în rezervă ion Serjant, şef Centru Lingvistic al 
Academiei Militare ne explică că instruirea lingvistică în 
cadrul centrului se efectuează pe 3 paliere: limba engleză, 
franceză şi germană. „Militarii Armatei Naționale, cât și 
a altor structuri de forță, beneficiază de instruire prin cur-
suri intensive de bază, intermediare și avansate. În funcţie 
de necesitățile Armatei Naționale, persoanele sunt selectate 
de către structura responsabilă a Ministerului Apărării și 
detașate în cadrul centrului lingvistic. Ulterior cunoștințele 
sunt evaluate prim intermediul parametrilor stabiliţi de curs 
și sunt repartizați conform nivelului de cunoștințe”, a reiterat 
şeful Centrului Lingvistic.

Prânzul de la ora 13:00 până la 14:00 delimitează partea 
teoretică de cea practică, unde studenții pot pune în apli-
care cunoştințele acumulate la şedințe. Sălile fiind dotate 
în conformitate cu cerințele necesare pentru a asigura un 
învățământ calitativ şi mereu la dispoziția oricărui doritor. 
Calculatoarele din sala de studii permit utilizarea softurilor 
performante necesare pentru instruirea viitorilor ofițeri.

Marți şi joi programul zilnic include sportul în masă, 
unde studenţii practică volei, fotbal şi au acces la sala de 
forță. Ziua de miercuri este destinată pregătirii NBC care 
prevede utilizarea mijloacelor de apărare precum costumul 
de protecție şi masca antigaz împotriva armelor de nimicire 
în masă şi anume a celor nucleare, biologice şi chimice.

În intervalul 15:00-17:00, studenții au timp pentru a 
se ocupa individual cu sportul şi materiile ce necesită o 
cunoaştere mai aprofundată. Aceştia pregătesc planuri, con-
specte, proiecte didactice şi prezentări.

19:00 este ora când efectivul pleacă la cină, după care 
urmează pregătirea pentru ziua următoare. Ajustarea uni-
formei militare şi înlăturarea neajunsurilor apărute pe par-
cursul zilei de studiu, sunt finalizate cu vizionarea progra-
melor de ştiri.

Crearea şi dezvoltarea instituției naţionale de învăţă-
mânt militar a implicat misiuni clare, derivate din condiţia 
de securitate a Republicii Moldova. Prioritatea programelor 
de formare a liderilor militari ţine de formarea şi pregătirea 
profesională a cadrelor de ofițeri, necesare Forțelor Armate 
ale ţării. Desfăşurarea cercetărilor ştiințifice in diverse do-
menii, potrivit solicitărilor Forțelor Armate ale Republicii 
Moldova. Pregătirea la masterat şi doctorat a specialiştilor 
militari şi civili în domeniul ştiințific securitate şi apăra-
re. Perfecționarea specialiştilor militari şi civili la diferite 
cursuri. Formarea sergenților şi ofițerilor in rezervă. Pro-
movarea imaginii Armatei naționale şi profesiei de ofițer 
(militar) în societate, precum şi educația militar-patriotica 
a tineretului din Republica Moldova.

Amintim că, durata studiilor în Academia Militară 
a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”  este de 3 ani, iar 
promoțiile de studenți sunt instruite la 3 specialități mi-
litare: conducerea subunităților de infanterie, conduce-
rea subunităților de artilerie, conducerea subunităților de 
comunicații şi informatică. Cazarea, hrana şi echipamentul 
militar fiind gratuite.

Locotenent Gheorghe Gurău

Continuare din pag.11
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Studenţii anului iii care au efectuat practica în Batalio-
nul Poliţiei Militare au participat la şedinţe practice la 

Centrul de instrucţie al Regimentului de Stat Major General 
de Brigadă „nicolae Petrică” în calitate de comandanţi de 
plutoane alături de militarii în termen. La una dintre şedin-
ţele organizate a fost studiată pregătire de geniu. În cadrul 
acesteia s-a efectuat amenajarea şi mascarea lăcaşului indi-
vidual de tragere din poziţie culcat cu ajutorul lopeţii mici 
de infanterie, setarea sistemelor de artilerie printre care a 
aruncătorului de bombe în condiţii de câmp şi ajustarea sis-
temelor de ochire. 

În timpul orei studenţii au interacţionat activ cu mili-
tarii în termen, organizând şedinţa practică conform nor-
melor de siguranţă. Aceste activităţi au fost posibile graţie 
cunoştinţelor dobândite  în cadrul unicii instituţii de învă-
ţământ cu profil militar din ţară. 

„Bazele acestei ședinţe sunt ca militarul în termen să însu-
șească modul de amenajare a fortificaţiilor în pământ pentru 
a crea lăcașul individual de tragere. Un moment important 
este mascarea lăcașului, acesta se efectuează prin folosirea 
diferitor elemente ale reliefului pentru a ascunde cât mai 
eficient locul de tragere al militarului” a povestit studentul 
Academiei Militare Andrei Poia.

Prezent în poligon, comandantul Batalionului Poliţie 
Militară, locotenent-colonel ion Cozaru, a menţionat că 
tinerii stagiarii au demonstrat profesionalism şi implicare, 
misiunea de bază a acestora fiind acumularea deprinderilor 
teoretico-tactice şi însuşirea detailată a specificului unităţii 
în care tinerii sunt detaşaţi pentru desfăşurarea stagiilor de 
practică.

„Unul din factorii importanţi ai stagiilor de practică este 
acumularea deprinderilor practice pentru studenţii militari, 
deoarece un militar tot timpul învaţă ceva nou pentru a că-
păta o experienţă bogată și de a deveni un profesionist în do-
meniul dat”.

Studenţii Academiei Militare desfăşoară stagii de prac-
tică în conformitate cu planul anual de pregătire al Armatei 
naţionale în unităţile militare printre care se numără Ba-
talionul de geniu ,,Codru’’, Batalionul poliţiei militare, Ba-
talionul de artilerie ,Prut’’, Batalionul de transmisiuni, Ba-
talionul cu destinaţie specială ,,Fulger’’ şi compania Gărzii 
de Onoare.

Locotenent Andrei GHerVAS

paSul practic al StuDenţiei
Studenţii Academiei Militare a forţelor Armate “Alexandru cel Bun”  
au dat start, în luna martie, stagiilor de practică desfășurate în unităţile 
militare ale Armatei naţionale. 
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Academia militară a Forțelor armate „alexandru cel Bun” a parcurs mai multe etape în devenirea sa 
instituțională, începînd de la liceul militar „alexandru cel Bun”, care a fost creat în anul 1992. 

la 1 septembrie 1993, liceul militar a fost reorganizat în colegiul militar „alexandru cel Bun”. Din anul 
2002, colegiul militar a fost reorganizatîn institutul militar al Forțelor armate „alexandru cel Bun”. În 
anul 2010, institutul militar al Forțelor armate „alexandru cel Bun” a fost reorganizat în academia mili-
tară  a Forțelor  armate „alexandru cel  Bun”. 

durata studiilor este de 3 ani.
promoțiile de studenți sunt instruite la 3 specialități militare: 
- conducerea subunităților de infanterie 
- conducerea subunităților de artilerie 
- conducerea subunităților de comunicații şi informatică

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

actele necesare 
pentru admitere 

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

avantaJele studiilor 
În academia militară 

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

oportunităţi  de carieră 
după absolvire

acordarea gradului militar primar al corpului         • 
de ofiţeri „LOCOTENENT”; 
obţinerea titlului de licenţiat în militărie  • 
la specialităţile: conducerea subunităţilor  
de infanterie, conducerea subunităţilor  
de artilerie, conducerea subunităţilor  
de comunicaţii  și  informatică; 
permis de conducere – categoriile „B” și ,,C”; • 
loc de muncă garantat în una din unităţile • 
militare ale Armatei Naţionale;
asigurare cu spaţiu locativ ; • 
posibilitatea continuării studiilor la ciclul II • 
masterat, ciclul III studii superioare de doctorat; 
 programe de profesionalizare peste hotare; • 
 studierea limbilor străine (certificate prin • 
diplomă). 
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Academia militară a Forțelor armate „alexandru cel Bun” a parcurs mai multe etape în devenirea sa 
instituțională, începînd de la liceul militar „alexandru cel Bun”, care a fost creat în anul 1992. 

la 1 septembrie 1993, liceul militar a fost reorganizat în colegiul militar „alexandru cel Bun”. Din anul 
2002, colegiul militar a fost reorganizatîn institutul militar al Forțelor armate „alexandru cel Bun”. În 
anul 2010, institutul militar al Forțelor armate „alexandru cel Bun” a fost reorganizat în academia mili-
tară  a Forțelor  armate „alexandru cel  Bun”. 

durata studiilor este de 3 ani.
promoțiile de studenți sunt instruite la 3 specialități militare: 
- conducerea subunităților de infanterie 
- conducerea subunităților de artilerie 
- conducerea subunităților de comunicații şi informatică

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

actele necesare 
pentru admitere 

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

avantaJele studiilor 
În academia militară 

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

oportunităţi  de carieră 
după absolvire

acordarea gradului militar primar al corpului         • 
de ofiţeri „LOCOTENENT”; 
obţinerea titlului de licenţiat în militărie  • 
la specialităţile: conducerea subunităţilor  
de infanterie, conducerea subunităţilor  
de artilerie, conducerea subunităţilor  
de comunicaţii  și  informatică; 
permis de conducere – categoriile „B” și ,,C”; • 
loc de muncă garantat în una din unităţile • 
militare ale Armatei Naţionale;
asigurare cu spaţiu locativ ; • 
posibilitatea continuării studiilor la ciclul II • 
masterat, ciclul III studii superioare de doctorat; 
 programe de profesionalizare peste hotare; • 
 studierea limbilor străine (certificate prin • 
diplomă). 
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- Ce reprezintă, la ora actuală, Academia Militară a 
forțelor Armate (AMfA) „Alexandru cel Bun”?
- De-a lungul timpului, instituţia militară de învăţământ a 

parcurs mai multe etape succesive de restructurare şi adaptare, 
reuşind, astăzi, să devină un campus militar integrat modern, 
cu facilităţi de instruire, pregătire academică, sportivă, de ca-
zare şi petrecere a timpului liber. Toate aceste facilităţi sunt 
adaptate cerinţelor mediului educaţional modern şi reprezintă 
o instituţie puternică, capabilă să anticipeze schimbările şi să 
ofere o educaţie de înaltă calitate pentru studenţi, nu doar ca 
pregătire pentru cariera militară, dar şi pentru viaţa civilă. 

La nivel internaţional, academia noastră şi-a asigurat un 
loc fruntaş în rândul celor mai bune instituţii de învăţământ 
superior militar, fiind apreciată valoarea corpului nostru di-
dactic şi al instructorilor militari, progresul şi gradul de mo-
dernizare pe care le-am atins până în prezent.

Academia Militară trebuie să-şi consolideze poziția de li-
der incontestabil în rândul instituțiilor de învățământ superi-
or din țară. Încercăm să implementăm idei şi programe noi, 
modalități atractive de studii pentru viitorii studenți. Urmă-
rim scopul de a propune cele mai optime condiții pentru a 
învăța, pentru a primi cunoştințe performante, pentru a deveni 

specialişti buni şi foarte buni. De asemenea, avem cadre didac-
tice dotate cu experiență mare de muncă, în domeniile practice 
respective dar şi în învățământul superior.

- Academia Militară a forțelor Armate „Alexandru 
cel Bun” a devenit un important centru de cercetare 
științifică din țară. În ultimii ani, au văzut lumina tipa-
rului mai multe monografii, dar și culegeri de articole 
științifice semnate de către cadrele didactice și studenții 
instituției.  Cum reușiți să îmbinați activitatea științifică 
și instruirea militară?
- O instituție de învățământ militar trebuie să acorde o atenție 

sporită ambelor dimensiuni.  În acelaşi timp, încercăm să ne 
menținem şi să dezvoltăm capacitatea de cercetare ştiințifică nu 
numai de instruire aşa cum adesea suntem percepuți. „nucleul” 
de cercetare în academie sunt facultățile unde se realizează mai 
multe studii ştiințifice, publicații, monografii, articole, inclusiv 
şi elaborarea proiectelor de cercetare ştiințifică. La ora actuală, 
instituția de învățământ, pe care o reprezentăm, se axează pe trei 
mari domenii de cercetare ştiințifică: Știință militară; Securitate 
şi apărare națională; şi Cercetare ştiințifică referențială milităriei 
în context interdisciplinar.

„tinerii care optează pentru studii 
militare au o motivare intrinsecă” 

igor soFronescu prorectorul academiei militare a Forțelor armate:
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- Chiar dacă în 2021 ne-am aflat în plină pandemie, 
cunosc că s-a găsit o modalitate optimă de organizare 
și desfășurare a conferințelor științifice studențești și ale 
cadrelor didactice.
- Anual, facultăţile Academiei Militare a Forțelor Armate  

„Alexandru cel Bun” organizează şi desfăşoară trei activităţi 
ştiințifice cu participare internațională ce reunesc mai multe 
personalități din lumea ştiințifică,  atât din țară, cât şi de peste 
hotare, iar la două din ele pot participa şi studenții. 

- Școala Doctorală reprezintă un departament esențial în 
cadrul instituției. Care sunt cele mai relevante realizări 
ale acesteia?
- Școala Doctorală are mai multe realizări în ceea ce ține 

de elaborarea şi susținerea tezelor de doctorat. Actualmente 
suntem la etapa finală pentru susținerea a două teze la specia-
litatea ştiință şi artă militară. Susținerea publică a primei teze 
de doctor, realizată de iurii Ciubara, a avut loc la 18 martie 
şi este intitulată „influența spațiului geografic în desfăşurarea 
operațiunilor militare pe teritoriul Republicii Moldova”. Pen-
tru luna aprilie a anului curent este planificată cea de-a doua 
- „Modalități de a  întrebuințare şi utilizare a forțelor pentru 
operațiuni speciale în războiul hibrid”. 

Țin să remarc că, activitatea de cercetare ştiințifică în cadrul 
Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, 
se circumscrie unui set de patru idei directoare permanente: 
excelența, competitivitatea, eficiența şi, nu în ultimul rând, des-
chiderea națională şi internațională de care aceasta se bucură. 

- În cadrul AMfA există și o revistă științifică, bine co-
tată în lumea academică. Cine semnează materialele 
științifice?
- „Revista Militară”, la care colaborează diferite personalități 

din mediul academic, abordează diferite aspecte ce țin de se-
curitate şi apărare, derivate din realitatea şi actualitatea vieții 
militare.

- Care sunt prioritățile în domeniul educațional pe ter-
men mediu, ce urmează a fi implementate în cadrul Aca-
demiei Militare „Alexandru cel Bun”?
- Prioritățile asumate pentru anul universitar curent ţin 

de consolidarea unui sistem de învățământ modern şi partici-
parea instituției în noi proiecte de cercetare ştiințifică şi spo-
rirea implicării studenților şi corpului profesoral în realizarea 
oportunităților certe oferite de programele UE, extinderea şi 
consolidarea relațiilor de colaborare cu noi universități militare 
şi civile din spațiul european, dezvoltarea logisticii universita-
re a instituției şi atragerea de fonduri şi programe europene. În 
domeniul dezvoltării instituționale  şi strategice ne dorim trans-
formarea Academiei Militare într-o universitate de cercetare 
avansată şi educație, cu un nivel de performanță, certificat atât 
pe plan național, cât şi european.

- Ce ne puteți spune despre valoarea corpului didactic de 
care dispuneți?
- Avem un corp didactic deosebit de valoros, implicat în 

activităţi didactice şi de cercetare al cărui renume depăşeşte 
hotarele ţării, iar experienţa din teatrele de operaţii a instruc-
torilor militari este valorificată în spaţiile de instruire, acolo 
unde îi pregătesc pe viitorii ofiţeri ai armatei Republicii Mol-
dova, conform artei militare moderne. Din punctul de vede-

re al încadrării cu personal didactic, academia îndeplineşte 
standardele de calitate impuse de legislaţia naţională. Pentru 
a corespunde criteriilor didactice în volum complet, academia 
a cooptat cadre didactice asociate şi specialişti cu experienţă 
în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea. Preocuparea 
noastră zilnică este să devenim tot mai buni. Proiectarea cur-
riculară conform obiectivelor educaționale corespunzătoare 
competențelor de luptător, lider militar, specialist, educator şi 
cetățean în slujba națiunii şi modernizarea logisticii didactice 
se află în centrul atenţiei noastre.

- Mobilitatea academică este o prioritate instituţională ce 
implică  participarea cadrelor didactice și a studenților 
la diferite stagii în  cadrul universităților din străinătate. 
Care este starea de lucruri la acest capitol? 
- Mobilitățile de studenți moldoveni şi străini sunt axate, 

în principal, pe studii de programe şi aspecte ce ţin de reali-
zarea lucrărilor de absolvire şi sesiunilor de formare, inclusiv 
activități militare. Suplimentar, cadrele didactice şi de cerce-
tare din instituție sau din cadrul altor universități partenere, 
desfăşoară activități didactice, stagii de cercetare ştiințifică 
sau de pregătire individuală. Actualmente, Academia Militară 
„Alexandru cel Bun” are acorduri de colaborare în cadrul pro-
gramului de mobilitate academică Erasmus Plus cu mai multe 
universități similare din România şi Franța. Pregătim studenții 
şi cadrele didactice pentru participarea în cadrul Academiei 
Forțelor Terestre „nicolae Bălcescu” din Sibiu care se vor reali-
za până în luna iulie curent. 

- Care este principalul partener de colaborare, pe dimen-
siunea științifică? 
- Cea mai bună colaborare o avem cu Universitatea 

națională de Apărare Carol i din Bucureşti, stabilind un parte-
neriat de pregătire a cadrelor ştiințifice de înaltă calificare. 

- Cum îi motivați pe tineri să aleagă Academia Militară 
„Alexandru cel Bun”? 
- Tinerii care optează, pentru studii militare au o motivare 

intrinsecă, simt altceva decât cei care nu vor să audă de armată, 
de sistem militar, de sistem ierarhizat. Marea noastră provocare 
este să aducem pe fiecare din ei la nivelul la care trebuie să fie 
un reprezentant al armatei, un om care se pregăteşte pentru  a 
corespunde destinaţiei sistemului militar. Aceşti tineri, pe lângă 
faptul că îşi asigură o pregătire intelectuală foarte bună, fiind 
capabili să depăşească orice dificultate, mai dezvoltă şi calităţi 
de patrioţi.  

- Cum e posibil să ajungi și să te menții în topul celor mai  
bune instituții de învățământ superior? 
- Pentru o instituție de învățământ militar superior este 

nevoie să ne axăm pe trei dimensiuni - studierea, colaborarea 
şi învățarea! 

- În ce constă succesul? 
- Succesul fiecărei persoane este legat de voința, capacita-

tea şi posibilitatea de a munci, capacitatea de a identifica un 
scop ambițios, dar real şi de a avea răbdarea şi puterea pentru 
realizarea lui. Secretul succesului e munca. noi susținem şi 
promovăm toate criteriile ce aduc aportul la sporirea calității 
studiilor, la formarea unor specialişti mai performanți. 

realizare Vlad MADAn 
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Privatizarea locuințelor de serviciu: 
o probleMă Socială

Actualmente, structura de apărare dispune de aproxima-
tiv 1200 de locuinţe de serviciu, ne-a comunicat ofiţe-

rul superior al serviciului de gestionare a fondului locativ, 
maior de justiţie Stela Alexandrov. „Armata Națională dis-
pune de 790 de apartamente de serviciu, iar pe lângă acestea 
peste 400 de locuințe sunt temporar amenajate în locuințe de 
serviciu și se află în gestiunea unităților militare ale armatei. 
Toate sunt completate conform contractelor și stării legislati-
ve”, a subliniat sursa citată.

În context, specialistul a mai menţionat că peste 400 de 
cereri privind asigurarea cu spaţiu locativ sunt în aşteptare. 
„Conform listei de evidență a solicitanților ce necesită asigu-
rare cu locuință de serviciu mai continuă să figureze în jur de 
500 de militari prin contract și angajați civili, care nu benefi-
ciază de acest suport. Totodată, 152 de solicitanți din această 
listă necesită îmbunătățirea condițiilor de trai”, susţine ofiţe-
rul superior al serviciului de gestionare a fondului locativ, 
maior de justiţie Stela Alexandrov.

Locuințele de serviciu se acordă militarilor prin con-
tract, angajaților civili şi membrilor familiilor lor, dacă nu 
dețin o locuință în proprietate în garnizoana în care înde-
plinesc serviciul militar, la momentul încheierii contractu-
lui de locațiune. 

Totodată, cadrul normativ, care prevede repartizarea 
locuințelor de serviciu administrate de către Ministerul 
Apărării şi unitățile militare ale Armatei naționale prevede 
că militarii prin contract şi angajații civili, care au beneficiat 
de locuințe la prețuri preferențiale, prin intermediul pro-
gramelor departamentale de stat, inclusiv demarate de că-
tre autoritățile publice locale, nu au dreptul de a fi asigurați 
cu locuințe de serviciu.

În cazul angajaților care s-au eliberat din serviciul mili-
tar, dar se vor încadra repetat, în termen de 3 luni, în cadrul 
subdiviziunilor Armatei naționale, le va fi păstrat dreptul 
de a prelungi termenul contractului de locațiune pe durata 
noului contract de îndeplinire a serviciului militar. Astfel, 
militarii îşi vor putea păstra locuința de serviciu, care po-
trivit legii, trebuie eliberată în termen de 3 luni de la data 
încetării raporturilor de serviciu.

În aceeaşi ordine de idei, noile modificări operate în Re-
gulamentul cu privire la modul de acordare a locuințelor de 
serviciu reglementează şi procedura de acordare a spațiului 
locativ militarilor care se vor reîncadra în câmpul muncii 
în calitate de angajați civili ai Armatei naționale. În acest 
caz, contractul de locațiune va putea fi prelungit. Până 
în prezent, a fost necesară încheierea unui nou contract, 
în calitate de angajat civil.

Pe lângă asistenţă medicală gratuită şi protecţie socială, militarii Armatei 
naţionale sunt asiguraţi în timpul îndeplinirii serviciului militar prin contract 
şi cu spaţiu locativ de serviciu. 

de militari prin contract și angajaţi 
civili necesită asigurare cu locuinţă 
de serviciu
de solicitanţi din această 
listă necesită îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai

actualmente  
armata națională dispune de 

790 de apartamente  
și peste 

400 de locuinţe temporar 
amenajate în locuinţe  
de serviciu

conform listei de evidență  
a solicitanților 

500
152



19Nr. 2,  2022

De asemenea, proiectul exclude unele lacune re-
feritor la procesul de verificare a informației de către 
autoritatea publică despre existența sau inexistența 
bunurilor imobile ce aparțin locatarului şi membrilor 
familiei lui cu drept de proprietate pe teritoriul Repu-
blicii Moldova.

În mod prioritar se acordă locuințe de serviciu, 
proporțional următoarelor categorii de persoane:

- şefii de direcții şi secții independente ale Minis-
terului Apărării şi Marelui Stat Major, comandanții 
(şefii) marilor unități şi unități militare ale Armatei 
naționale şi instituții ale Ministerului Apărării, pre-
cum şi comandanții de batalioane din cadrul forțelor 
operaționale;

- familiilor care au la întreținere un membru de fa-
milie cu dizabilitate accentuată sau severă;

- copii orfani şi rămaşi fără îngrijire părintească 
care au fost educați în instituțiile rezidențiale şi care în 
prezent activează în cadrul Ministerului Apărării sau 
unităților militare;

- familiilor cu 3 copii şi mai mulți, precum şi mame-
lor singure, văduve. 

Atât ofiţerii, sergenţii şi soldaţii pe contract, cât şi 
angajaţii civili care au intrat în posesia unei locuinţe de 
serviciu sunt mulţumiţi de condiţiile de trai şi afirmă că 
graţie acestei susţineri din partea Ministerului Apărării 
au stabilitatea unui trai decent. „Beneficiez de spațiu lo-
cativ din anul 2018. Această oportunitate este benefică, 
întrucât avem copil mic. Condițiile sunt bune, blocul este 
nou și amenajat cu spațiu de joacă pentru copii. Pot să 
spun că datorită acestui proiect avem un loc pe care îl 
putem numi „acasă”, a reiterat unul dintre beneficiari. 

Un alt militar vizat susţine că este parte a Armatei 
naţionale mai bine de două decenii, iar din anul 2009 
beneficiază de locuinţă din partea armatei. „De treispre-
zece ani dispunem de spaţiu locativ de serviciu. Inițial am 
locuit la cămin, iar peste câțiva am primit apartament 
cu trei camere, din motiv că suntem o familie numeroasă 
cu trei copii. Este binevenit acest ajutor, deoarece costul 
unei chirii este foarte mare în prezent, iar cu acest avantaj 
achităm doar serviciile comunale”, conchide acesta.

Potrivit ofiţerului superior al serviciului de gestiona-
re a fondului locativ, militarii prin contact care nu sunt 
asigurați cu spațiu locativ în garnizoana în care înde-
plinesc serviciul militar li se stabileşte o indemnizație 
lunară în mărimea prevăzută de contractul de închi-
riere, dar care nu va depăşi salariul de funcție al loca-
tarului, respectând condiția că еi şi membrii familiei 
lor sunt incluşi în lista de evidență a solicitanților la 
locul permanent de îndeplinire a serviciului militar.   
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Raportat la preţul de piaţă a chiriei la momentul actual, com-
pensaţia acordată lunar celor care nu beneficiază de spaţiu 
locativ de serviciu nu acoperă în totalitate cheltuielile, totuşi 
acesta este un suport binevenit, ne-au spus militarii. „Benefi-
ciez de o soldă lunară de 1800 lei pentru închirierea spațiului 
locativ. Evident că această sumă nu este suficientă pentru aco-
perirea cheltuielilor casnice, însă pentru o familie tânără este 
un ajutor binevenit. Sper ca pe viitor această îndemnizație să 
crească și să acopere pe deplin costul chiriei”. 

„Activez în Armata Națională de un an și jumătate. Nu 
am optat pentru spațiu locativ de serviciu pentru că mă ocup, 
actualmente, de colectarea documentelor necesare pentru a 
primi îndemnizația lunară, întrucât închiriez un apartament 
și sper cât mai curând să primesc aprobarea pentru a benefi-
cia de acești bani, care îmi vor facilita și asigura achitarea chi-
riei”, au menționat  doi dintre angajații structurii militare. 

Cronologic vorbind, imposibilitatea de a privatiza lo-
cuinţa de serviciu este un subiect ce provoacă nemulţumiri 
în rândul efectivului Armatei, în special a cadrelor militare 

care au ajuns deja la vârsta de pensionare. „Mi-au mai rămas 
doi ani până la vârsta de pensionare și consider că precum 
militarii își dedică viața jurământului militar, ar fi corect ca 
să le fie promovate interesele cu privire la asigurarea pe viață 
cu spațiu locativ, or cel puțin să le fie acordat suport financiar, 
din motiv că salariul nu este suficient pentru a colecta suma 
necesară pentru a procura un imobil. Aceasta ar fi o garanție 
socială pentru militari, dar și o motivație pentru cei care ser-
vesc drept scut de apărare  pentru țară și popor”, şi-a expri-
mat doleanța unul dintre militarii Armatei naționale care 
şi-a dedicat 23 de ani serviciului militar prin contract.

Un alt militar pe care îl preocupă acest aspect al pache-
tului social ne-a comunicat: ,,Ţin să subliniez că asigurarea 
cu spațiu locativ de serviciu este o problemă stringentă cu 
care se confruntă militarii deja ajunși la vârsta de pensio-
nare. Personal, trebuie deja să eliberez locuința de care be-
neficiez, pentru că am atins vârsta maximă de îndeplinire a 
serviciului militar. Astfel, la vârsta de 50+ unde să mă anga-
jez pentru a colecta suma necesară, nu îmi rămâne decât să 
părăsesc această țară căreia i-am dedicat 25 de ani din viață. 
Întrebarea mea ar fi: cum rămâne cu noi cei care și-au con-
sacrat întreaga viață serviciului militar, cum rămâne cu noi?! 
Sperăm ca pe viitor conducerea armatei să implementeze un 
pachet social mult mai accesibil pentru militari, ca familiile 
acestora să fie asigurate nu doar cu locuințe de serviciu, dar 
și apartamente în proprietate privată, întrucât copiii noștri 
doresc să aibă și ei un colțișor pe care să-l poată numi acasă”, 
a concluzionat una dintre sursele vizate.

Reprezentanţii Ministerului Apărării susţin că această 
problemă este raportată frecvent de către efectivul militar, iar 
actualmente se caută posibilităţi pentru soluţionarea acesteia. 

În context,  Sergiu Plop, secretarul de stat în domeniul 
resurselor sistemului național de apărare, dezvoltarea re-
surselor umane şi învățământului în domeniul milităriei, 
a menționat în cadrul unei şedințe de lucru că asigurarea 
cu spațiu locativ cu drept de proprietate este o problemă care 
a ajuns în atenția actualei guvernări şi necesită a fi soluționată 
pentru a preveni fluxul de plecări a specialiştilor din siste-
mul de securitate şi apărare.

Locotenent Ludmila SoLoMon

Pentru a beneficia de îndemnizație, 
militarul trebuie să prezinte 
următoarele acte: 

contractul de locaţiune a spaţiului • 
locativ înregistrat la organul fiscal;
certificatul eliberat de organul • 
cadastral-teritorial prin care se confirmă 
că militarul şi membrii de familie a 
acestuia nu dispun de spaţiu locativ 
în garnizoana în care îndeplineşte 
serviciul;
declaraţie de proprie răspundere • 
precum că, contractul de locaţiune nu 
este încheiat cu rude de gradul I sau II, 
precum şi că militarul nu a participat la 
privatizarea acestui obiect;
certificat de la locul de muncă al soţiei • 
soţului precum să aceştia nu sunt 
asiguraţi cu apartament de serviciu 
şi nu beneficiază de îndemnizaţie 
bănească;
actul de confirmare că militarul nu este • 
asigurat cu spaţiu locativ de serviciu.

Asigurarea cu spațiu locativ cu drept 
de proprietate este o problemă care a ajuns 

în atenția actualei guvernări și necesită 
a fi soluționată pentru a preveni fluxul 
de plecări a specialiștilor din sistemul 

de securitate și apărare.

Continuare din pag. 19
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Catedra militară a Universităţii de Stat din Moldova a 
fost creată în anul 1946 şi din 2003, activează conform 

noii concepţii a Ministerului Apărării. instruirea milita-
ră la catedră se efectuează în conformitate cu prevederile 
legislației în vigoare, în scopul pregătirii cetățenilor Repu-
blicii Moldova pentru apărarea Patriei, completării rezervei 
Forțelor Armate, precum şi selectării candidaților, pentru 
încadrarea în structurile de forţă ale ţării. Obligaţiunea mi-
litară este o datorie constituţională a cetăţenilor Republicii 
Moldova. De menţionat, că este scutit de serviciul militar 
în termen doar cetăţeanul care a absolvit cursul deplin de 
instruire la catedra militară sau întruneşte alte condiţii spe-
cificate de lege. Aşa se stipulează în legea organică adoptată 
de parlament cu privire la persoanele de sex masculin.

Durata cursului este de 16 – 18 săptămâni, iar numărul 
total de ore – 360. instruirea se desfăşoară în perioada lunilor 
septembrie – decembrie şi februarie – mai, iar durata cursu-
lui este de 16 – 18 săptămâni, numărul total de ore fiind 360. 
Pe parcursul perioadei de instruire, studenţii execute şedinţe 
practice cu trageri de luptă la poligoane, trec stagiul militar 
şi depun jurământul militar. Catedra militară dispune de o 
bază material-didactică care permite organizarea procesului 
de instruire pentru circa 1300 studenţi concomitent: 16 cla-
se de studii bine amenajate; tir, armament din dotarea unei 
unităţi militare, muniţii şi dispozitive de instruire  de înaltă 
performanţă, bibliotecă, arhivă electronică.

Referitor la acest capitol, şeful Catedrei Militare colonel 
(r) Virgil Botnarevschi a menţionat că în perioada de 20 de 
ani de activitate a catedrei militare au fost instruiţi peste 40 
de mii de tineri. De-a lungul anilor programul de instruire a 
catedrei militare s-a schimbat datorită modernizării planu-
rilor de instruire a Marelui Stat Major al Armatei naţionale. 
Totodată, acesta a subliniat faptul că în perioada pandemiei 
orele au continuat, iar partea practică a fost substituită cu 

materiale video adăugătoare care au oferit informaţii legate 
de procesul de montare şi demontare a armamentului din 
dotarea Armatei naţionale, cât şi a procedeelor de manevră 
efectuate de militari.

Studentul facultăţii de drept din cadrul Universităţii de 
Stat din Moldova, Laurenţiu Burghelea a spus că înainte să 
studieze la catedra militară nici nu şi-a putut închipui că va 
fi interesat de domeniul militar, dar după mai multe ore te-
oretico-practice acesta a înţeles că milităria înseamnă mult 
mai mult: „Ca și orice bărbat, mi-a fost interesant să ţin în 
mână o armă, să studiez componentele acestea și să simt fie-
care piesă, pentru mine a fost ceva fascinant”.

La rândul lor lectorii catedrei povestesc că pentru a ofe-
ri o experienţă mai specială, catedra organizează vizite de 
familiarizare pentru studenţi în unităţile militare. În cadrul 
acestora tinerii înţeleg ce înseamnă viaţa militarilor şi spe-
cificul de activitate al unităţii.

„Domeniul militar trezește un interes pe măsură în ochii 
tinerilor în momentul când încep ședinţele teoretice și practice. 
Discutând cu lectorii de la facultăţile Universităţii de Stat, aceștia 
au observat schimbări benefice în comportamentul tinerilor stu-
denţi, prin întărirea disciplinei, sporirea punctualităţii și vigilen-
ţă”, afirmă lectorul Catedrei Militare colone (r) ivan Varzari

La audierea cursului de instruire militară sunt admişi 
atât studenţii, absolvenţii Universităţii de Stat din Moldova, 
cât şi ai altor instituţii de învăţământ superior din ţară şi 
studenții colegiilor din ultimul an de studii.

Absolvenţii catedrei militare devin militari în rezervă, 
fapt care le  permite angajarea în câmpul muncii în toate 
structurile statale, fiind eliberaţi de la serviciul militar în 
termen, iar după absolvirea catedrei, absolvenţilor li se 
acordă grade militare în funcţie de programul de instruire.

Locotenent Andrei GHerVAS

StuDenţi 
    şi buni Militari
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i se spune mereu că „are mâna uşoară”. Flatant şi inexplicabil. 
Am presupus că această iscusință rezultă din experiența de 

muncă, însă am aflat că acest calificativ i-a fost atribuit constant 
de la începutul carierei sale: „Unele bătrânele m-au întrebat dacă 
eu sigur le-am pus vaccinul pentru că ziceau că nu au simțit nimic”.

Deşi parcursul profesional a depăşit 30 de ani doamna asis-
tentă a devenit faimoasă şi căutată, încât concediul anual rămâne 
uneori doar pe foaie, anume în perioada pandemiei.  „Doamna 
vaccin sau regina acului” a injectat peste 10 000 de mâini în doar 
doi ani, ceea ce înseamnă în mediu cca 50 de pacienți pe zi, con-
tabilizează dânsa: „Uneori am 20, alteori 120 de pacienți pe zi. De 
regulă, efectuez vaccinul la mâna stângă pentru că preț de câteva 
zile persistă o durere locală, iar omul trebuie să muncească fără 
probleme. În cazul stângacilor, vaccinul se face la mâna dreaptă.”

Această concretizare nu e singura înainte a-ți lua doza de 
protecție pentru care ai venit. Cadrul medical insistă să cunoască 
dacă e sănătos omul, dacă nu are febră, tuse, alergii şi cât de mare 
îi este frica. Da, da, pacienților, inclusiv militarilor, le este teamă 
de ac şi vaccin: 

Cca 70% din pacienți sunt fricoși. Unii, chiar, își făceau cruce - 
înainte de vaccinare.

De ce le este frică?- 
- Pentru că au auzit foarte multe informații negative despre 

vaccin: că nu vor putea avea copii, că vor muri... Soldații se consultă 
cu părinții și cam 10% dintre ei se opuneau vaccinului pentru ca 
așa le-au spus părinții. Foarte neprofesional ascultă oamenii știrile, 
zvonurile și nu se informează din surse veridice. Mulți ostași se 
vaccinează din teama că nu vor putea merge în concediu la baștină, 
e condiția comandanților pentru a nu aduce virusul în colectivul 
militar și atunci va fi grav. Încercăm să-i convingem că este mult 
mai bine cu vaccin decât fără el, le dau exemplul centrului nostru. 
Toată policlinica noastră a fost prima vaccinată și toți suntem bine, 
sănătoși. E adevărat, că am fost înfricoșați la început când a venit 
Astra Zeneca. Se vorbea atunci că face tromboză, toți se temeau. 
După prima doză am văzut că totul e bine și acum la booster vin 
liniștiți. Eu și familia mea ne-am vaccinat fără ezitare și am reușit 
să trecem prin COVID-19 într-o formă ușoară și rapid.

- Cel mai ciudat argument anti-vaccin care vi s-a părut?
- Prin vaccin se introduce un cip și vom fi urmăriți. Această 

gândire am observat-o nu numai în cazul bătrânilor.

În ultimii doi ani suntem mereu 
îndemnați să ne vaccinăm 

anti covid-19. de voie de nevoie 
ajungem, în sfârşit, să ne lăsăm 
înțepați de asistenta medicală. 
la prima vedere e o procedură 
tehnică, la fel ca şi controlul medical 
înaintea vaccinării, propriu-zise. aşa 
credeam şi eu până să o cunosc pe 
irina zavalskaia, asistenta medicală, 
secția terapie din cadrul centrului 
consultativ diagnostic al armatei 
naționale. datorită vorbelor pline de 
fervoare şi a atmosferei prietenoase, 
ce o creează această doamna, 
substanța lichidă intră parcă mai lin 
în corpul nostru şi introduce cu sine şi 
o doză de încredere mai accentuată. 

prin gaura acului 
 sau 
       Mâna ce Înţeapă 
       Speranţă
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- Mai pregătiți informațional cine sunt? Poate ați remarcat 
vreo unitate mai avansată din acest punct de vedere?...

- Militarii vin pentru că nu vor sa ducă virusul acasă, să-și pro-
tejeze copiii, părinții de îmbolnăvire. Am observat că militarii din 
Batalionul Geniu vin cu plăcere mereu la vaccinare. Cei din Garda 
de Onoare, știind că pleacă prin parlament sau la întâlniri oficiale, 
sunt tare pozitivi. Se simte unde comandantul și medicii unității îi 
informează.

- Care este cea mai frecventă întrebare înainte de vaccinare?
- Mă întreabă dacă doare.
- Chiar și bărbații?..
- Da, chiar și ei. 
Apropo, frica de ac sau durere în urma injecției îşi are rădă-

cinile, de multe ori, în copilărie. Experiențele traumatizante (o 
injecție nereuşită urmată de vânătăi, infecții şi dureri, o atitudi-
ne negativă a medicului sau frazele stereotipice de genul „băieții 
nu plâng”) se instalează în creier şi lasă amprentă de lungă du-
rată. Toate pot fi învinse prin autosugestie şi trăirea unei noi 
experiențe, de această dată pozitive. Întrebarea dacă doare e ca o 
chemare/rugăminte de a primi atenție, alinare, încurajare, chiar şi 
în cazul bărbaților, susține locotenent-colonel ilona Dragan, şef 
Serviciu asistență psihologică al An.

- Teama față de valabilitatea și tipul vaccinului mai este 
prezentă?

- Există și această neliniște. Eu personal deschid sticluța în fața 
pacientului, îi spun ce vaccin va primi, cât timp mai e valabil. În 
ultima vreme se vorbește despre faptul că vaccinele au termenul 
depășit. Noi primim atâtea vaccine cât ne trebuie și niciodată nu 
am folosit expirate. 

- Ce faceți cu dozele rezervate nefolosite?
- Noi îi primim pe toți, nu numai pe cei de la Medicina de fa-

milie și personalul armatei. Avem o listă de așteptare și în momen-
tul în care un pacient nu se poate prezenta la vaccinare, apelăm 
la oamenii, care vin imediat ce-i chemăm. Până în prezent nu am 
aruncat nici o doză.

- Viața, sănătatea omului se află în mâinile lui, la propriu. 
Dvs cum percepeți mâinile pacienților? 

- Eu le cercetez să nu fie cu vânătăi, zgârieturi, mâna trebuie să fie 
curată. Explic că nu e voie să umezească locul vaccinului câteva zile.

- Ce simțiți când înțepați mâna unui om?
- Satisfacție profesională. Cele 2-3 zile de durere sau disconfort 

trec, în schimb el va fi protejat și mă simt mulțumită că am contri-
buit la binele lui. 

- De ce credeți că anume dvs ați fost aleasă pentru a vaccina 
întreaga Armată Națională?

- Nu știu, poate pentru că sunt asistentă de proceduri?.. În lipsa 
mea, colega Lucia Roman mă înlocuiește, ea fiind și responsabilă de 
vaccinarea copiilor de la Secția medicina de familie.

E bine să ştim că în CCDAn activează trei asistente medica-
le în sala de proceduri. Alegerea candidatei pentru campania de 
vaccinare s-a bazat pe disponibilitatea colaboratoarelor, a interve-

nit colonel Andrei Marfin, şeful instituției. A urmat o specializa-
re, ce a presupus cursuri online despre fiecare vaccin, utilizat de 
țara noastră.

- După ce ați operat cu toate tipurile de vaccin, ce diferență 
între ele ați notificat?

- Toate sunt oarecum la fel. Pfizer, Moderna se suportă mai 
ușor, nu sunt așa dureroase și gradul de protecție e mai înalt. Astra 
Zeneca e pe la mijloc, Sputnik e la solicitare. Totuși, organismele 
sunt diferite și reacționează individual, deci pentru fiecare există 
un vaccin potrivit.

- Ce au însemnat acești doi ani pentru dvs?
- O experiență interesanta și cu mari așteptări. Dacă noi am 

atinge cota de cca 60% de vaccinare vom putea spera la următoarea 
etapă, așa cum se întâmplă în Anglia, Danemarca, unde restricțiile 
au fost anulate. Eu mă bucur că mă pot face utilă, dar sigur era mai 
bine fără aceste încercări.

Drept recunoştință pentru efort şi implicare dna plutonier-
major (r) Irina Zavalskaia a primit medalia „Bărbăție și Curaj” 
a Armatei naționale şi moneda ministrului Apărării, formând 
topul celor 21 militari deosebiți ai anului precedent. La nivel 
instituțional este stimulată cu premii ocazionale şi un adaos la 
salariu de 10% pentru serviciile de vaccinare: „E puțin sesizabil. 
Sigur, mi-aș dori mai mult, dar în nici un caz nu muncesc mai 
puțin. Eu trăiesc prin munca mea, o iubesc atât de mult, încât nu 
atrag atenție la oboseală, dureri de picioare, concedii sau zile de 
odihnă. Merg la pacient și în week-end, dacă e nevoie, numai să 
nu întrerupă tratamentul și să se facă bine. Eu mi-am ales aceasta 
meserie. E păcat să mă plâng.”

Dimpotrivă, doamna subofițer caută mereu surse de adrenali-
nă. Mi-a mărturisit că adoră poligoanele, exercițiile militare, plă-
cere trăită intens în perioada când activa în cele trei unități milita-
re: Brigăzile 1 şi 2 infanterie Motorizată şi Batalionul Transmisiuni 
(2004-2017). Cu intensitate şi dedicație a activat în Secția terapie 
intensivă şi chirurgie de la Spitalul Militar din Bălți (1993-2004). 
Ei, desigur, cu dor şi mulțumire se gândeşte la primii ani din cari-
eră (1987-1993), când s-a aflat în mijlocul preşcolarilor şi a făcut 
primii paşi în domeniul vaccinării.

Dânsa e mereu acolo unde se cere mişcare. Și pentru că di-
namismul din timpul zilei nu-i completează necesitățile, mai „ia” 
seara câte o doză de sport. 

De la un timp încoace, mai exact, după trecerea în rezer-
vă, şi-a găsit o nouă ocupație, inimaginabilă în perioada activă, 
-  broderia cu mărgele: „Această ocupație mă relaxează. Cel mai 
mult îmi place să brodez flori, deși am făcut și icoane. Ce fac cu ele? 
Le dăruiesc. Vreo 50-60 de lucrări am dăruit până acum. E ceva 
special când primești un lucru manual, creat cu tot sufletul.”

Uite aşa, de la un simplu număr de 10 000 şi o discuție de-o 
oră am ajuns să percep acul mai mult ca un element al speranței şi 
creativității, m-am contaminat de energia debordantă şi optimis-
mul dnei Irina Zavalskaia, care m-a vaccinat împotriva tristeții, 
nemulțumirii şi plictiselii.

Liuba VICoL
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Sportul şi Militara – 
              Spre un Scop coMun

n Emilia Cîrîcu este originară din satul Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei, dar are 
o predilecţie deosebită și pentru satul de baștină al tatălui - Fundul Galbenei, 
raionul Hîncești, iar rezultatele sportive sunt dedicate tuturor cetăţenilor 
Republică Moldova. 

Ochii şi vorbele Emiliei trădează o pasiune de nedescris 
pentru o probă sportivă mai puțin ordinară pentru 

o femeie, aşa cum este lupta liberă: „Entuziasmul pentru a 
practica sportul luptelor libere, a venit de la părinți. Tatăl 
meu a fost cel care a avut grijă de mine să cresc o domnișoară 
independentă și a decis să mă înscrie la Liceul Internat Repu-
blican cu Profil Sportiv.”

Activitatea sportivă a început-o în 2005 şi în această pe-
rioadă de când practică sportul de performanță şi-a stabilit 
propriile obiective, realizate zi de zi, prin muncă asiduă la 
antrenamente şi competiţii oficiale: „Orarul antrenamente 
este foarte strict, practic aceste activităţi zilnic, cu excepția zi-
lelor de sărbătoare. Pe parcursul pregătirilor de cantonamen-
te persistă o disciplină mai specială și anume ceea ce ține de 
regimul de alimentare sau antrenamente suplimentare. Toate 
aceste acțiuni au scopul de a valorifica  potențialul maxim al 
fiecărui sportiv.”

Primul campionat la care a participat, a fost campiona-
tul european din 2008, la vârsta de 13 ani, în categoria de 
greutate 40 kg cadeți, desfăşurat în Letonia: „Cel mai me-
morabil turneu pentru mine este acel în care am concurat 
cu reprezentanta Germaniei, fiindcă a fost o luptă disputa-
tă. Ulterior, acea experiență a constituit un imbold pentru 
mine, servindu-mi drept obiectiv în cariera mea ca sportiv de 
performanță.”

Prima medalie obținută la campionatul european a 
ajuns în palmaresul ei deloc uşor. După mai bine de 7 ani 
de muncă asiduă şi participarea regulată la campionate 
internaționale şi europene, şi-a văzut rezultatele: „În anul 
2013, participarea la campionatul din Sofia, Bulgaria, mi-a 
adus prima medalie de aur. Un moment foarte special pentru 
mine, care a arătat rodul muncii mele și străduința de care 
am dat dovadă pe parcursul antrenamentelor.”

24 Oastea Moldovei
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nu oricine poate participa la competițiile de talie mon-
dială. Este necesar să devii  mai întâi campion la tine în țară. 
De aici şi până la realizare Emilia a avut nevoie doar de 
muncă și antrenamente zilnice. Zis și făcut. „Am demonstrat 
întregii ţări că sunt demnă de a participa la campionatele  din 
circuitul internațional. Cele 12 titluri de campioană, obținute 
consecutiv, cât și titlul de maestru de clasă internațională, 
sunt cea mai bună dovadă că pot reprezenta țara pe arena 
internațională.”

Luptele libere au făcut parte din viața ei de mic copil, iar 
odată cu trecerea anilor a înțeles că a fost o  decizie foarte 
bună: „Mă mândresc că sunt luptătoare și că am posibilitatea 
să reprezint Republica Moldova la turnee internaționale, iar 
urmare a acestor rezultate, în 2014 am primit oferta de a ac-
tiva în cadrul Clubului Sportiv Central al Armatei.” 

Actualmente, Emilia Cîrîcu îndeplineşte serviciul mi-
litar în cadrul Brigăzii 2 infanterie Motorizată „Ștefan ce 
Mare”, fapt care a ajutat-o să afle ce înseamnă camaraderia 

şi disciplina militară: „Mi-a fost ușor să mă adaptez la re-
gimul militar, deoarece de mică practicam sportul, fapt care 
a dus la crearea deprinderilor precum ordinea și disciplina. 
Acum, în puţinul timp liber, ajut refugiații veniți din Ucrai-
na. Unitatea le-a oferit un loc unde pot dormi și unde se ali-
mentează, până nu vor decide care este următorul lor pas. 
Este greu de imaginat durerea prin care trece acum poporul 
ucrainean, iar noi ca țară vecină, deși suntem neutri și mici 
ca suprafață, ajutăm cu puținul pe care îl avem, fiindcă așa 
suntem educați de părinți.”

Acestea sunt realităţile ce au ajutat-o în viaţă pe Emilia 
şi care i-au călit caracterul. Performanţele sportive  şi calită-
ţile umane  o ajută să privească cu încredere viitorul. Acolo 
unde, probabil, vor urma încă multe rezultate sportive şi 
unde camaraderia are un preţ special.

Locotenent Gheorghe Gurău

Mă mândresc că sunt 
luptătoare și că am 

posibilitatea să reprezint 
republica Moldova la turnee 

internaționale, iar urmare 
a acestor rezultate, în 2014 

am primit oferta de a activa 
în cadrul Clubului Sportiv 

Central al Armatei.

„
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rubrică realizată de Liuba VICoL

feb
ru

ar
ie resurse la prezent

În sfera comunicațiilor militare s-au perindat 
mai multe tipuri de aparate telefonice. Cele 

mai longevive şi funcționabile la ziua de azi sunt 
centrala telefonică P-193M şi telefonul de campa-
nie TA-57. Cea dintâi, a cărei greutate e de 13 kg, 
poate asigura legături pentru 10 abonaţi telefonici, 
în sistem cu baterie locală şi apel de inductor, poa-
te conecta staţii radio şi se poate interconecta cu 
alte centrale. Cel de-al 2-lea este un aparat porta-
tiv de cca 3 kg, destinat pentru conexiuni telefo-
nice în subunităţile şi unităţile Armatei naționale 
la distanțe de până la 170 km, ne-a comunicat 
colonel Alin isac, comandantul Batalionului de 
Comunicații şi Apărare Cibernetică.

Potrivit aceleaşi surse maşinăriile, ieşite deja 
din uz, sunt colectate într-o galerie de specialita-
te, supranumită „Muzeul de pe scări”, ce se află în 
instituție. Timp de 3 ani piesele au fost adunate şi 
aranjate pe mai multe etaje în funcție de catego-
rii: stații radio, telefoane, maşini de dactilografiat, 
computere vechi etc.

nu celularului!

Telefonul mobil este în clipa de față un obiect 
indispensabil. Acesta este folosit pentru ape-

luri vocale sau video, mesaje text sau audio, pentru 
a face şi stoca fotografii, filmulețe etc.

Curios, după ce acest obiect ne-a făcut 
dependenți de el, apare o zi, în care ni se propune să 
ne lipsim de el, cel puțin de Ziua Mondiala fără tele-
fon mobil, celebrată pe 6 februarie. Una din provo-
cările zilei este să observăm câte ore putem rezista 
fără să apelăm la una din funcţiile telefonului mobil. 
Atenție!- a unuia funcționabil, pentru că s-ar putea 
să aveți şi o voi, ca şi colonel isac, o colecție de celu-
lare, bune numai pentru decor sau ca memorie des-
pre istoria nu chiar îndepărtă a acestuia: „Am avut 
curiozitatea de a aduna primele modele de telefoane 
mobile: Eriksson, Nokia, Motorola și a le compara ul-
terior cu descendenții lor. Nu le-am păstrat pe toate, 
așa că am rămas cu vreo 15 bucăți.”

Aşadar, putem considera luna lui Făurar ca 
luna telefonului, implicit. În toată această perioadă 
suntem liberi să decidem ce facem în acest context 
- venim cu recunoştințe, ne depărtăm de el sau îl 
folosim rațional, inclusiv în sectorul apărării?!

repere istorice

Alo, armata?!

Mă contraziceți dacă spun că telefonul, 
mobil sau staționar, este instrumentul, 

ce ne asigură succesul în orice domeniu, inclusiv 
cel militar? Acest obiect, ai cărui zi de naştere e 
pe 18 februarie 1876, a venit ca o binecuvân-
tare din partea creatorului lui, cu deficiențe de 
auz, Alexandr Bell. Armata a acceptat imediat 
invenția, utilizând-o în câteva conflicte milita-
re: britanicii în războiul sud-african, japonezii 
în războiul ruso-japonez şi americanii în cel 
hispano-american. În cel din urmă, funcția de 

operator de telefonie a devenit una foarte solici-
tată, pentru care au aplicat peste 7000 de femei 
şi doar 233 au fost trimise pe front, alegându-se 
cu supranumele de „Hello Girls”.

După ce telefonul a concurat cu telegraful 
şi radioul, interesul militar real față de el a apă-
rut în Primul Război Mondial, dezvoltându-se 
considerabil, iar următorul război mondial a 
pus în funcțiune telefonia mobilă. Mai exact, 
telefonul a devenit portabil pe 20 februarie 
1942.
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