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Vreau să vă mulţumesc din tot sufletul pentru aportul pe care l-aţi 
adus pentru Armata Naţională a Republicii Moldova. Aţi venit cu 

intenţii bune, de pace, nu aşa cum au încercat unele forţe politice din 
Republica Moldova să transmită mesaj de ură faţă de ajutorul acordat. 

Eu am urmărit cu atenţie ce aţi făcut în aceste zile şi sunt convins că 
nivelul de pregătire profesională a Armatei Naţionale a crescut. Vreau 

să accentuez că acest exerciţiu s-a desfăşurat cu scopul de a pregăti 
militarii să salveze alte vieţi omeneşti, nu să distrugem şi să omorâm, 

precum intenţionează unii pe teritoriul nostru. 

Nicolae TimofTi, preşedintele Republicii moldova Anatol ŞAlARu, ministrul Apărării

„Dragoon Pioneer 2016” este un exerciţiu de 
care, cu siguranţă, îşi vor aminti militarii Armatei 
Naţionale şi cei ai Statelor Unite ale Americii. Dar 

cel mai important este că de el îşi vor aminti cetăţenii 
Republicii Moldova, adevăraţii beneficiari de pe 

urma instruirii celor 363 de militari. Spun asta, pen-
tru că în 17 zile de antrenament, militarii noştri au 
învăţat tehnici de depistare şi distrugere a obiectelor 
explozibile, utilizarea maşinilor de geniu din dotarea armatei americane. 

De ce sunt beneficiari cetăţenii Republicii Moldova?! Pentru că în 
fiecare zi geniştii Armatei Naţionale sunt solicitaţi în diferite raioane ale 

ţării pentru a neutraliza muniţii descoperite de localnici. Astfel, numai în 
primele trei luni ale anului curent, echipele de genişti profesionişti ai arma-

tei au distrus 112 obiecte explozive.  „Dragoon Pioneer 2016” ne-a arătat 
că Statele Unite este nu doar un partener strategic al Republicii Moldova, 

ci şi un partener care ne susţine în procesul de modernizare şi reformare a 
Armatei Naţionale şi că efectivele armatelor noastre sunt perfect interope-

rabile din toate punctele de vedere.

James PeTTiT, ambasadorul Statelor unite  
ale Americii în Republica moldova

Acest exerciţiu a oferit soldaţilor 
Regimentului 2 al Cavaleriei SUA 
posibilitatea de a activa împreună şi 
de a învăţa de la soldaţii din Moldova. 
Soldaţii nu doar s-au antrenat la înde-
plinirea misiunilor de geniu, a fost po-
sibil de a combina instruirea lor şi cu 
un proiect de renovare a unui drum, 
de 1,6 km, care a îmbunătăţit accesul 

comunităţii la mănăstirea Ţigăneşti, grație unei generoase 
donaţii din partea organizaţiei „Spirit of America”, care a 
donat aproximativ 10 000 de dolari pentru a achita costul 
pietrişului şi al unor lucrări de specialitate. Militarii noştri 
au creat un impact pozitiv pentru comunitate. Acest proiect 
de îmbunătăţire a drumului este un alt exemplu strălucit al 
impactului pozitiv al cooperării militare şi parteneriatului 
între SUA şi Republica Moldova, o relaţie care numără peste 
20 de ani. 

locotenent-colonel  
Alexander DeRANey, 

comandantul Batalionului 
Geniu din cadrul Regimentului 2 

Cavalerie al SuA

Militarii noştri au trăit o experi-
enţă extraordinară, despre care vor 

povesti tuturor colegilor. Au legat 
prietenii cu militarii Armatei Naţio-

nale a Republicii Moldova. Am ajuns 
în momentul când ne cunoaştem într-adevăr partenerii 

noştri moldoveni. De asemenea, îmi pun mari speranţe că 
vom rămâne în continuare parteneri şi că ne vom antrena 

periodic împreună.
Am fost extrem de surprinşi când ministrul Apărării, 

domnul Anatol Şalaru, a oferit distincţii pentru merite 
militarilor SUA, dar şi pentru cei din Republica Moldova. 

General-locotenent  
frederick Benjamin HoDGeS,  

Comandantul forţelor Terestre Americane  
din europa (uSAReuR)

Am venit în Republica Moldova pentru a vizita 
militarii noştri din Regimentul 2 Cavalerie SUA, 

care participă la exerciţiul „Dragoon Pioneer”
Este o mare oportunitate de a ne antrena în 

comun cu partenerii noştri din Moldova, este o 
continuare a unei colaborări de peste 20 ani în 

Programul „Parteneriat pentru Pace” şi m-am gândit că este o bună ocazie 
de a fi alături de militarii care vor să facă un gest caritabil. Împreună, ei 

au  realizat construcţia drumului de acces la Mănăstirea Ţigăneşti, pentru 
a îmbunătăţi accesul populaţiei.

În tabăra militară ei fac exerciţii de pregătire medicală şi alte activi-
tăţi cu scopul de a ajuta tot cetăţenii ţării. Aceste antrenamente sunt un 

bun exemplu de a vedea militarii americani şi cei moldoveni antrenaţi în 
exerciţii comune ale armei geniu.

Aş dori să menţionez că sunt foarte mândru de asociaţia „Spirit of 
America” care este un ONG ce caută oportunităţi de ajuta din banii donaţi 

de poporul american.
Drumul de la Ţigăneşti este un exemplu excelent şi este foarte bine că 

militarii noştri au făcut parte din acest proiect.

Chris ClARy, reprezentant oNG „Spirit of America” 
  „Spirit of America”  este o organizație caritabilă şi 

este finanțată integral din contribuțiile poporului ame-
rican ce doreşte să ajute  țări care au nevoie de ajutor 

precum, Republica Moldova. Am contribuit la renova-
rea drumului de la mănăstirea Țigăneşti din donaţia 

generoasă  de 10.000$ a poporului american.

Nu m-am aşteptat să fim apreciaţi chiar 
de preşedintele țării sau de ministrul 

Apărării. Este o onoare deosebită să fim 
decoraţi pentru merite în acest proces de 
instruire. Vom ţine toată viaţa la aceste 

distincţii, pentru noi fiind printre cele 
mai onorabile.

Noi suntem în contact permanent cu 
reprezentanţii SUA, dar si cu Ministerul 

Apărării pentru a identifica proiecte, 
din care va beneficia poporul Repu-
blicii Moldova. Suportul nostru vine 

prin intermediul Ambasadei SUA, continuăm să identificăm 
necesitățile populaţiei prin intermediul autorităților locale şi 

căutam posibilități de a oferi suportul necesar.
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Au venit pe ritm de muzică, veseli, disponibili și pregătiți pentru a se antrena împreună 
cu militarii Armatei Naționale.„Dragoon Pioneer” nu s-a rezumat a fi doar un 
exercițiu militar moldo-american. Este mult mai mult. O dovadă de interoperabilitate, 
profesionalism și prietenie. Militarii noștri împreună cu militarii americani s-au antrenat 
împreună, au învățat unii de la alții și au lucrat cot la cot pentru societate.
Armata Statelor Unite ale Americii este, de două decenii, partenerul nostru de încredere 
și în acest an avem marea oportunitate să ne antrenăm împreună mai mult ca niciodată, 
la noi acasă. Acum, nivelul relațiilor noastre a crescut simțitor și efectivul nostru devine 
interoperabil cu cel american, cel puțin așa a declarat locotenent-colonelul Alexander 
Deraney, comandantul Batalionului Geniu din cadrul Regimentului 2 Cavalerie al SUA.

Au sfidat pornirile protestatarilor, 
care încă o dată au confun-

dat nATO cu sUA şi s-au pus pe trea-
bă. În număr de 198 de militari şi 58 de 
unităţi de tehnică din arsenalul armatei 
americane, dintre care 11 maşini de lup-
tă şi asigurare de luptă (geniu), 18 maşini 
de manevră HMMWV, 29 de maşini de 
transport, printre ele şi 2 ambulanţe, 
s-au deplasat în coloane spre Batalionul 
„Codru” de la negreşti. Aplicaţiile „Dra-
goon Pioneer 2016” din luna mai, la care 
au fost antrenaţi militarii Regimentului 
2 Cavalerie al sUA şi 165 de militari din 
Batalionul Geniu, Batalionul 22 de Men-
ţinere a Păcii, precum şi din brigăzile de 
infanterie ale Armatei naţionale, s-au 
desfăşurat pentru prima dată în Repu-
blica Moldova.Cu succes.

În aproape trei săptămâni de pregăti-
re în conformitate cu standardele inter-
naţionale, cei din trupele Regimentului 
2 Cavalerie al sUA au împărtăşit din 
experienţa lor efectivului moldovenesc, 
preluând, în schimb, practicile noas-
tre în arma geniu.

„Dragoon Pioneer 2016”
Succesul efortului moldo-american
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Potrivit conducătorului exerciţiului, locotenent-colonelul 
serghei Chilivnic, scenariul „Dragoon Pioneer 2016” a pre-
văzut instruirea contingentelor Armatei naţionale şi sUA la 
executarea cercetării de geniu, lucrărilor de fortificaţie şi trece-
rea peste obstacole, amenajarea trecerii unui curs de apă, exe-
cutarea lucrărilor de distrugere şi de supravieţuire, asigurarea 
logistică în condiţii de câmp, acordarea ajutorului medical şi 
evacuarea răniţilor. Obiectivele au fost îndeplinite cu succes, 
dar nu putem trece cu vederea infrastructura poligonului de la 
negreşti, care a suferit modificări esenţiale, odată cu desfăşu-
rarea acestui exerciţiu de amploare.

,,De vreo 20 de ani ne antrenăm cu forţele moldoveneşti şi 
ne place foarte mult parteneriatul acesta, sunt nişte ostaşi foarte 
dibaci şi extrem de talentați. Au dovedit-o în Irak, în Kosovo 
şi aici, în Moldova. Ei au venit la noi, în Germania, şi acum 
avem marea ocazie să venim noi în ţara voastră. Este un exer-
ciţiu planificat din septembrie şi vedem o ţară frumoasă, cu 
această ocazie, care i-a minunat pe toţi militarii mei”, a declarat 
la deschiderea exerciţiului Cristian Rădulescu, comandantul 
Companiei de sprijin din cadrul Batalionului Geniu al Regi-
mentului 2 Cavalerie al sUA.

De vreo 20 de ani ne antrenăm cu forţele moldoveneşti şi ne place foar-
te mult parteneriatul acesta, sunt nişte ostaşi foarte dibaci şi extrem de 
talentați. Au dovedit-o în irak, în Kosovo şi aici, în moldova. ei au venit 
la noi, în Germania, şi acum avem marea ocazie să venim noi în ţara 
voastră. este un exerciţiu planificat din septembrie şi vedem o ţară fru-
moasă, cu această ocazie, care i-a minunat pe toţi militarii mei”.

Cristian RăDuleSCu
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Aşa cum 9 mai este declarată Zi de 
comemorare a victimelor celui de-

al Doilea Război Mondial, iar pe 8 mai 
este ziua în care războiul a luat sfârşit, 
în Piața Marii Adunări naționale, a avut 
loc o expoziție de tehnică militară ame-
ricană şi unități de tehnică din dotarea 
Armatei naționale. Mesajul a fost unul 
clar. Și noi, şi americanii, şi ruşii am su-
ferit în urma războiului.

Cei mai entuziasmaţi trecători s-au 
familiarizat cu vehiculele armatei ameri-
cane, 5 la număr şi altele 12 ale Armatei 
naţionale. După ce le-au admirat şi au 
făcut diferenţa între ele, cei prezenţi în 
centrul capitalei au făcut selfie-uri şi 

s-au fotografiat alături de soldaţii şi blin-
datele americane.

La expoziţia, organizată cu ocazia îm-
plinirii celor 71 de ani de la sfârşitul celui 
de-al Doilea război mondial, a fost ne-
lipsit tradiţionalul terci ostăşesc din care 
s-au înfruptat toţi doritorii , împreună cu 
ministrul apărării Anatol Șalaru. 

Ministrul a menţionat că la eveni-
ment au fost invitaţi şi reprezentanţii 
ruşi: „noi am vrut să facem o acţiune 
mai deosebită. Am invitat şi partea 
rusă să participe cu tehnică militară la 
această acţiune de comemorare, dar din 
varii motive nu au reuşit şi atunci noi 
am decis să facem pe data de 8, fiindcă 

pe 8 mai toată lumea civilizată sărbăto-
reşte sfârşitul celui de-al Doilea război 
mondial”.

După ce a fost expusă publicului 
larg, tehnica militară destinată lucrărilor 
de geniu s-a deplasat în Batalionul „Co-
dru” de la negreşti, unde până în data de 
19 mai a fost implicată în cadrul exerci-
ţiului „Dragoon Pioneer 2016”. 

Un gest demn de admirat a fost de-
punerea de flori la monumentul ”Eterni-
tate„ , tradiție pentru militarii Republicii 
Moldova, dar nu şi pentru cei americani, 
care au mers împreună cu militarii mol-
doveni şi au comemorat victimele căzu-
te pe timpul războiului. 

Flori şi unităţi de tehnică militară, împreună pe 8 mai
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Medicina şi logistica,  
decisive în asigurare

Cei aproape 200 de militari americani formau trei com-
panii: una de geniu, una de mentenanţă şi una de stat 

Major. În cadrul statului Major, a activat un pluton de medici 
care, pe durata exerciţiului, au instruit efectivul moldovenesc 
la acordarea primului ajutor medical. La final, paramedicii 
moldoveni au primit certificatele de absolvire a cursului cu 
specific medical. Prin urmare, fiecare grupă de deminare din 
cadrul Batalionului Geniu va avea în componenţa sa un speci-
alist gata oricând să acorde primul ajutor răniţilor.

Compania de mentenanţă a americanilor a oferit suport 
tehnic şi a venit cu piese de schimb, reparând mai multe uni-
tăţi de tehnică din parcul auto al unităţii din negreşti. Mecani-
cii noştri au muncit cot la cot cu cei de peste ocean, alternând 
armonios profesionalismul acumulat de-a lungul anilor. 

Împreună învingem obstacole

Profesionalismul militarilor Armatei naţionale a fost apreci-
at de locotenent-colonelul Alexander Deraney, comandan-

tul Batalionului Geniu din cadrul Regimentului 2 Cavalerie al 
sUA. superiorul a accentuat: „Pot spune câteva lucruri despre 
militarii voştri: sunt disciplinaţi şi extrem de buni în ceea ce fac. 
Militarii Batalionului Geniu sunt chemaţi aproape în fiecare zi 
să elimine obiecte explozive, ei fiind foarte pregătiți la acest ca-
pitol. Ofiţerii şi subofiţerii batalionului au condiţii fizice foarte 
bune. Ei ne învaţă lucruri care, sunt sigur, ne vor fi utile în viitor. 
De exemplu, este foarte interesant de observat modul lor de a se 
apropia de obiectele care, la prima vedere, par să fie explozibile 
sau felul în care elimină pericolele din zona de risc. Acum mân-
căm împreună, ne antrenăm împreună, efectuăm lucrări de în-
treţinere împreună şi facem exerciţiile fizice împreună. Suntem 
mândri să-i avem în calitate de parteneri şi cred că întreaga ţară 
s-ar mândri cu ceea ce fac ei aici”. Comandantul american a mai 
adăugat: „A fost o experienţă extraordinară, pe care soldaţii mei 
o vor ţine minte toată viaţa. Ei sunt mai inițiați, în urma acestei 
experienţe şi sperăm parteneriatul cu bunii noştri prieteni din 
Batalionul Geniu să continue. Un mare mulţumesc lor şi cetăţe-
nilor Republicii Moldova care au fost primitori cu noi”.

Munca asiduă presupune  
şi clipe de respiro

În orarul activităţii lor, nicio zi nu se asemăna cu alta, poate 
doar exerciţiile fizice de la răsăritul soarelui, care au mo-

bilizat deopotrivă militarii ambelor armate. Americanii, înso-
ţiţi de câţiva moldoveni, au putut participa în una dintre zile la 
o excursie ghidată prin capitala ţării noastre. Programul recre-
ativ a cuprins un şir de activităţi sportive, de la meciuri amica-
le de fotbal, jucate în echipe mixte, la lupta „Trânta”, unde cei 
mai viguroşi şi-au măsurat forţele.

Inspecţie de trei stele

Pe data de 15 mai, comandantul Forţelor Terestre 
Americane din Europa (UsAREUR), general-

locotenent Frederick Benjamin Hodges, şi şeful in-
terimar al Marelui stat Major, comandantul Armatei 
naţionale, general de brigadă igor Cutie, i-au vizitat pe 
militarii celor două ţări partenere antrenaţi la „Drago-
on Pioneer 2016”.

Cei doi oficiali s-au familiarizat iniţial cu princi-
palele activităţi desfăşurate în cadrul exerciţiului şi au 
vizitat locurile de instrucţie, la care se antrenează mili-
tarii americani şi moldoveni.

Ulterior, cei doi comandanţi au venit cu declaraţii. 
Generalul Hodges a precizat următoarele: „Am rămas 
impresionat de calităţile geniştilor moldoveni. I-am în-
trebat pe soldații mei despre experienţa avută cu moldo-
venii. Toate răspunsurile au fost pozitive. Soldaţilor mei 
le-a plăcut mult echipamentul de geniu folosit de mol-

doveni. E un echipament foarte bun ce oferă multe posibilităţi. 
Experienţa militarilor moldoveni în Kosovo este o dovadă că ei 
tind spre profesionalism. Evident, dacă vă doriţi o armată care 
să protejeze poporul Republicii Moldova, trebuie să le oferiţi o 
viaţă mai bună, un salariu adecvat, studii, antrenamente, locu-
inţe pentru ei şi familiile lor. Voi fi bucuros să mă reîntorc aici, 
dacă vom fi invitaţi”.

La rândul său, comandantul Armatei naţionale, generalul 
de brigadă igor Cutie, a menţionat că, pe parcursul celor două 
săptămâni, geniştii moldoveni au putut să înveţe din experi-
enţa vastă americană în arma geniu. „Am avut posibilitatea 
să împărtăşim experienţa noastră şi să preluăm din experienţa 
colegilor americani. Ne dorim să continuăm colaborarea prin 
exerciţii comune desfăşurate atât în ţară, cât şi peste hotare”, a 
spus generalul Cutie.
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Am rămas impresionat de calităţile geniştilor moldoveni. i-am 
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Distrugerea muniţiilor, siguranţă maximă

staff sergent Emanuel Ambriz, subofiţer al Batalionului Ge-
niu din cadrul Regimentului 2 Cavalerie al sUA, a fost prins în 
lucrările de refacere a sectorului de distrugere a muniţiilor. ,,Noi 
suntem aici pentru a îmbunătăţi  şi starea lucrurilor din poligon. 
Am început cu reedificarea ariei de distrugere, destinată explo-
ziilor care se vor produce aici. Am efectuat lucrări la nivelarea 
drumului, ameliorarea locului de explozie şi, de asemenea, am 
lucrat la adăposturi, astfel încât militarii să fie protejaţi în timpul 
detonaţiilor. Îndată ce vom termina aceste lucrări, soldaţii noştri 
şi cei din armata moldovenească vor veni să amenajeze supli-
mentar acest perimetru. Urmează antrenamente comune cu di-
verse tipuri de explozibil şi elemente componente. Vor fi explozii. 
Va fi destul de interesant!”, a precizat Ambriz. Potrivit observa-
ţiilor lui, solul din poligon a permis desfăşurarea cu uşurinţă a 
lucrărilor, iar militarii moldoveni au dat dovadă de înaltă dibă-
cie în mânuirea tehnicii americane. „Am instruit opt sau nouă 
soldaţi moldoveni în ceea ce priveşte echipamentul american. La 
rândul nostru, l-am testat pe al lor. Mă bucur să constat că sunt 
extrem de silitori. A trebuit să-i impunem pe unii să lase echipa-
mentul deoparte. Sunt foarte muncitori şi învaţă lucrurile din 
mers”, a adăugat staff sergent Ambriz, pentru care experienţa 
din Republica Moldova va rămâne o amintire de neuitat.

Mulţumit de rezultate s-a arătat şi locotenent-colonelul 
Adrian Efros, comandantul Batalionului Geniu. Ofiţerul a spe-
cificat: ,,A fost, practic, reamenajat un sector de care militarii Ba-
talionului Geniu au avut mare nevoie. El a fost construit de ani 
buni, iar astăzi putem să ne mândrim cu un obiectiv foarte mo-
dern, unde lucrările de nimicire a obiectelor explozibile, depistate 
pe teritoriul republicii, se vor executa într-o manieră sigură.”
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După deschiderea oficială a exerciţiului, militarii din 
ambele tabere au dat start lucrărilor de reconstrucţie 

a sectorului de distrugere. Buldozerele din dotarea Batali-
onului Geniu  al armatei sUA şi maşina specială de geniu 
pentru înlăturarea obstacolelor iMR-2M din Batalionul Ge-
niu „Codru”, la al căror volan se aflau specialiştii moldoveni, 
au pornit motoarele de zor şi n-au mai contenit până nu au 
terminat lucrările. Lărgirea şi îmbunătăţirea condiţiilor în 
acest sector al poligonului au fost necesare pentru efectu-

area distrugerilor ample, posibile până acum doar la Baza 
militară de la Bulboaca. Dacă până în prezent, geniştii Ar-
matei naţionale puteau executa distrugeri până la cantita-
tea de şase kg de substanţă explozibilă,  la preluarea noului 
obiectiv al taberei militare, cantitatea care poate fi utiliza-
tă la o explozie s-a dublat. Limitele valului de protecţie a 
sectorului dat au fost înălţate până la trei metri, pentru a 
reduce răspândirea fragmentelor primare, cât şi secundare, 
rezultate în urma detonaţiilor.
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Distrugerea muniţiilor, siguranţă maximă

staff sergent Emanuel Ambriz, subofiţer al Batalionului Ge-
niu din cadrul Regimentului 2 Cavalerie al sUA, a fost prins în 
lucrările de refacere a sectorului de distrugere a muniţiilor. ,,Noi 
suntem aici pentru a îmbunătăţi  şi starea lucrurilor din poligon. 
Am început cu reedificarea ariei de distrugere, destinată explo-
ziilor care se vor produce aici. Am efectuat lucrări la nivelarea 
drumului, ameliorarea locului de explozie şi, de asemenea, am 
lucrat la adăposturi, astfel încât militarii să fie protejaţi în timpul 
detonaţiilor. Îndată ce vom termina aceste lucrări, soldaţii noştri 
şi cei din armata moldovenească vor veni să amenajeze supli-
mentar acest perimetru. Urmează antrenamente comune cu di-
verse tipuri de explozibil şi elemente componente. Vor fi explozii. 
Va fi destul de interesant!”, a precizat Ambriz. Potrivit observa-
ţiilor lui, solul din poligon a permis desfăşurarea cu uşurinţă a 
lucrărilor, iar militarii moldoveni au dat dovadă de înaltă dibă-
cie în mânuirea tehnicii americane. „Am instruit opt sau nouă 
soldaţi moldoveni în ceea ce priveşte echipamentul american. La 
rândul nostru, l-am testat pe al lor. Mă bucur să constat că sunt 
extrem de silitori. A trebuit să-i impunem pe unii să lase echipa-
mentul deoparte. Sunt foarte muncitori şi învaţă lucrurile din 
mers”, a adăugat staff sergent Ambriz, pentru care experienţa 
din Republica Moldova va rămâne o amintire de neuitat.

Mulţumit de rezultate s-a arătat şi locotenent-colonelul 
Adrian Efros, comandantul Batalionului Geniu. Ofiţerul a spe-
cificat: ,,A fost, practic, reamenajat un sector de care militarii Ba-
talionului Geniu au avut mare nevoie. El a fost construit de ani 
buni, iar astăzi putem să ne mândrim cu un obiectiv foarte mo-
dern, unde lucrările de nimicire a obiectelor explozibile, depistate 
pe teritoriul republicii, se vor executa într-o manieră sigură.”
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Engleza românească  
a căpitanului Rădulescu 

Avalanşa de întrebări l-a copleşit pe 
căpitanul Cristian Rădulescu, co-

mandantul Companiei de sprijin din ca-
drul Batalionului Geniu al Regimentului 
2 Cavalerie al sUA, care a precizat că i-a 
plăcut să fie alături de elevi. Cu multă 
afecţiune şi precizări pertinente, căpita-
nul Rădulescu, născut în România, a po-
vestit istoria vieţii lui şi cum s-au schim-
bat lucrurile din momentul când s-a făcut 
militar în armata americană. „Sunt nişte 
copii frumoşi şi foarte curioşi, cu mari per-
spective de viitor. Întrebările au fost bune, 
haioase. M-am simţit foarte bine şi lejer. 
Sper că le-am putut oferi amănunte din 
viaţa pe care o are un militar american”, a 
spus ofiţerul Rădulescu.

Cătălin Carlicovschi este elev în cla-
sa a X-a. Fecior de militar, el e la curent 
cu tot ce se petrece în Armata naţiona-
lă. Tânărul a rămas după ore doar ca să-i 
vadă pe viu pe militarii americani. „Am 
venit aici să aflu din prima sursă cu ce 
scop şi cu ce tehnică au venit americanii, 
ce le-a plăcut cel mai mult în Republica 
Moldova şi dacă s-ar mai întoarce”, a zis 
Cătălin.

Virginia este o altă tânără care a 
preferat să-şi petreacă interesant acea 
după-amiază. „Mă bucur să constat că 
militarilor americani chiar le-a plăcut să 
se antreneze cu colegii moldoveni şi că 
intenţionează să mai vină”.

spre finalul sesiunii de întrebări şi 
răspunsuri, oaspeţii americani i-au în-
mânat preşedintelui de raion, Mihai 
Popa, o insignă cu steagurile american 
şi cel moldovenesc alăturate.

O „lecţie” mai puţin ordinară, în care sentimentul pasiu-
nii pentru munca care îţi aduce plăcere şi cere sacrificii, 

avut loc în după-amiaza zilei de 13 mai, în incinta Consiliului 
raional străşeni. Un grup format din trei militari americani, 
antrenaţi în cadrul exerciţiului ,,Dragoon Pioneer 2016”, au 
acceptat invitaţia preşedintelui raionului străşeni de a se în-
tâlni cu elevii din localitate. La reuniune, cei prezenţi au soci-
alizat minute în şir despre valorile şi tradiţiile poporului ame-
rican şi despre parteneriatul cu militarii moldoveni. Tinerii, 
care urmează să îşi  aleagă o meserie pentru viitor, nu s-au sfiit 
să adreseze întrebări. Au pornit de la cele generale, cum ar fi 
diferenţele pe care le-au observat americanii între armatele 
noastre, alunecând încet spre cele ce ţin de tradiţii. Anturajul 
prietenos şi cald a favorizat o comunicare deschisă, pe alocuri 
s-au făcut şi glume.

Specificul armatei americane din prima sursă

Oastea Moldovei18
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Un drum făcut cu efort comun şi bani americani

Din cauza drumului, creştinii nu puteau intra uneori nici cu transport, 
de aceea plecau fără să fi reuşit să se închine în sfântul lăcaş, printre 
aceştia – şi bătrâni, şi alţi enoriaşi care au nevoie de cuvântul şi spriji-
nul lui Dumnezeu. le mulţumesc oamenilor de bună credinţă că au ales 
să repare acest drum care duce spre sfânta mănăstire. Dea Domnul să 
mai realizeze asemenea proiecte pentru ţară, spre folosul oamenilor. 

Arhimandritul irinarh

Militarii americani şi cei moldoveni, implicaţi în exerciţiul 
„Dragoon Pioneer 2016”, au demonstrat că pot colabora 

de minune atât într-un câmp minat, cât şi la acţiuni pentru 
societatea civilă. Aceştia şi-au unit forţele şi s-au concentrat 
pe renovarea căii de acces care duce spre mănăstirea de la Ţi-
găneşti, din raionul străşeni. După ce au fost nivelaţi, cei 1,6 
km de drum au fost acoperiţi cu pietriş, fiind efectuate, în to-
talitate, lucrările care vor permite accesul creştinilor spre mă-
năstire, indiferent de intemperiile naturii. Valoarea investiţiei 
s-a ridicat la 10 000 de dolari, bani oferiţi de către organizaţia 
caritabilă din sUA „spirit of America”.

Cu siguranţă, cel mai mulţumit de proiect a rămas stareţul 
mănăstirii, arhimandritul irinarh, care a relatat pentru presă că, 
din cauza stării proaste a drumului de acces, mulţi credincioşi, 
care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, făceau cale întoar-

să. „Din cauza drumului, creştinii nu puteau intra uneori nici 
cu transport, de aceea plecau fără să fi reuşit să se închine în 
sfântul lăcaş, printre aceştia – şi bătrâni, şi alţi enoriaşi care au 
nevoie de cuvântul şi sprijinul lui Dumnezeu. Le mulţumesc 
oamenilor de bună credinţă că au ales să repare acest drum 
care duce spre sfânta mănăstire. Dea Domnul să mai realizeze 
asemenea proiecte pentru ţară, spre folosul oamenilor”. 

Arhimandritul irinarh a pomenit şi despre relaţia de prie-
tenie, pe care o are mănăstirea cu militarii Batalionului Geniu 
de la negreşti. Dânsul a specificat: „Avem un parteneriat de 
mai mulţi ani cu Batalionul „Codru”, fiindcă suntem şi vecini. 
Dar ne leagă şi multe activităţi culturale. De naşterea Dom-
nului, noi organizăm un festival al colindelor, la care militarii 
participă. În afară de aceasta, soldaţii, care postesc, vin şi se îm-
părtăşesc, se mărturisesc, asistă la lecţii de ortodoxie ş.a.”
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Comandantul Forţelor Terestre Americane din Eu-
ropa (UsAREUR), generalul-locotenent Frederick Ben-
jamin Hodges, venit în Republica Moldova să asiste la 
antrenamentele comune dintre cele două armate, a apre-
ciat calitatea lucrărilor de reconstrucţie a drumului spre 
mănăstirea Ţigăneşti. „Sunt foarte mândru de „Spirit of 
America”. Aceasta este o organizaţie ce caută alternative 
de investire a resurselor financiare, iar noi, militarii ame-

ricani, putem contribui la schimbarea în bine a lucrurilor. 
Mă mândresc că soldații noştri iau parte la acest proiect”, a 
declarat generalul Hodges.

Chris Clary, reprezentantul OnG-ului „spirit of 
America”, a enunţat că organizaţia, pe care o reprezintă, 
este finanţată în întregime de către cetăţenii americani 
şi doreşte să contribuie cu susținere în ţări ca Republica 
Moldova, unde cetăţenii au nevoie de ajutor. 

„Discutăm permanent cu partenerii noştri din ţară 
– militarii americani, şi lucrăm cu partea moldove-
nească pentru a identifica proiecte care ar putea aduce 
beneficii populaţiei locale. Deci, suntem foarte deschişi 
să continuăm lucrul aici, abia aşteptăm să oferim su-
port alături de armata americană şi Ambasada SUA 
cetăţenilor moldoveni”, a concluzionat Clary. 

Exerciţiul „Dragoon Pioneer 2016” este o nouă 

dovadă a colaborării avantajoase moldo-americane 
atât pe segment militar, cât şi cu impact de utilitate 
pentru societatea civilă. În ciuda isteriei unor forţe 
de la noi din ţară, aplicaţiile bilaterale s-au desfăşu-
rat cu succes. După o asemenea experiență, putem 
spune doar „Drum bun” militarilor americani şi să ne 
reconfirmăm invitaţia pentru alte exerciţii similare, 
desfăşurate între ţările noastre.
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