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Programul  
„Armata Profesională” 
 în atenţia societăţii civile
  
Un vis realizat cu fermitate
Un ofițer conștiincios la locul de muncă,  
apreciat de către camarazii săi, locotenentul 
Maria Golban este prima femeie care 
îndeplinește funcția de comandant de pluton 
infanterie în Batalionul 22 de Menținere a păcii

22 de kilometri,  
cu greutatea de  
22 kilograme în spate

8
24

n ARMATA şI SOCIETATE
Valorile familiei 
în atenţia militarilor 
Ziua Internaţională a Familiei a fost marcată 
printr-o masă rotundă la Academia Militară 
„Alexandru cel Bun”

10

14

n COMEMORARE
În fiecare an, în contextul evenimentelor dedicate 
Zilei Victoriei și a Comemorării eroilor căzuţi în 
cel de-al Doilea Război Mondial, ne amintim de cei 
care au pus pieptul de granit pentru a apăra pacea.

O Patrie, un Destin, 
o istorie de Viaţă...
Un destin încercat prin lupte

Peste ani, revenind 
la luptele de pe Oder...
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23

Crucea Roşie prezentă  
în Republica Moldova

Colaborare cu avantaje 
reciproce
prin colaborare benefică se materializează  
protocolul de cooperare între Armata 
Națională a Republicii Moldova și Comitetul 
Internațional al Crucii Roșii

22

20
21

Foc cu precizie  
pe poligonul de la Bălţi

Geniştii dezamorsează, 
dar şi informează
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Ministrul Apărării Eugen Sturza  
a efectuat o vizită oficială  

în Ţările Baltice.  
Din delegaţia Republicii Moldova  

a făcut parte secretarul de stat  
în domeniul politicii de apărare  

şi cooperării internaţionale,  
Dumitru Mînzărari,  

şi reprezentantul militar al ţării 
noastre la Comandamentul 

Supremal Forţelor Aliate  
din Europa din Belgia,  
maior Radu Cîşleanu.

ministrul Apărării Eugen sturza, a avut  la Tallinn, o 
serie de întrevederi cu oficiali estonieni.

Astfel, în cadrul discuţiilor cu omologul său estonian, 
Jüri Luik, ministrul Apararii a abordat subiecte referitoare 
la reforma sectorului de apărare din ţara noastră, coopera-
rea bilaterală pe dimensiunea militară şi perspectivele de 
consolidare a parteneriatului moldo-estonian.

Eugen sturza l-a informat pe Jüri Luik despre priorităţile 
instituţiei de apărare pe termen mediu şi lung, cu accent pe 
reforma Armatei Naţionale. În acest sens, ministrul sturza 
a menţionat că anul curent va demara procesul de profesio-
nalizare a instituţiei, prin angajarea militarilor profesionişti, 
instruirea şi pregătirea trupelor conform conceptelor mo-
derne şi dotarea cu armament nou.

de asemenea, ministrul Apărării a spus că republica 
moldova îşi doreşte o contribuţie mai mare la eforturile 
de stabilizare şi menţinere a păcii la nivel internaţional, iar 
pentru realizarea acestui obiectiv instituţia pregăteşte cu 
ajutorul experţilor internaţionali, militari care urmează a fi 
detaşaţi în misiuni externe.

miniştrii au discutat, totodată, despre securitatea regio-
nală în Europa de Est şi marea baltică, accentuând necesi-
tatea consolidării cooperării multilaterale pentru adresarea 
pericolelor comune de securitate.

La rândul său, Jüri Luik a descris procesul continuu 
de reforme în armata estoniană, rolul cooperării în cadrul 
NATo pentru succesul acestora, precum şi necesitatea efor-
turilor comune pentru contracararea ameninţărilor de tip 
hibrid.

La Tallinn, Eugen sturza s-a întâlnit cu preşedintele co-
misiei de apărare din cadrul Parlamentului estonian, han-
nes hanso şi a vizitat centrul de excelenţă NATo pentru 
apărare cibernetică.

miniştrii Apărării ai republicii moldova şi Letoniei, Eu-
gen sturza şi, respectiv, raimonds bergmanis, au trecut 

în revistă cooperarea bilaterală pe segmentul militar în cadrul 
unei întrevederi desfăşurate la riga.

În acest sens, ministrul sturza a accentuat necesitatea con-
solidării relaţiilor bilaterale dintre cele două armate şi prelua-
rea experienţei Letoniei în procesul de reformare a sectorului 
de apărare din republica moldova.

de asemenea, Eugen sturza a apreciat succesele Letoniei în 
construcţia forţelor de apărare şi integrarea eficientă a acestei 
ţări în eforturile UE şi NATo de asigurare a păcii şi securităţii 
pe continentul european. ministrul sturza a exprimat intere-
sul în schimbul de experienţă, în contextul intenţiei Armatei 
Naţionale de a avansa în contribuţia sa la eforturile UE de asi-
gurare a păcii internaţionale. miniştrii au discutat contextul 
de securitate în regiunea Europei de Est, şi necesitatea unor 
eforturi comune de a face faţă provocărilor în acest domeniu.

raimonds bergmanis, la fel, a menţionat deschiderea mi-
nisterului Apărării leton de a consolida cooperarea pe linia 
apărării între statele noastre. El a apreciat înalt participarea re-
publicii moldova la operaţiunea KFor şi a indicat că acest tip 
de cooperare a fost foarte util şi pentru forţele armate letone.

În capitala Letoniei, Eugen sturza s-a întâlnit şi cu preşe-
dintele comisiei de Apărare, Afaceri interne şi combatere a 
corupţiei din Parlamentul leton, Ainars Latkovskis, şi a vi-
zitat centrul de excelenţă NATo în domeniul comunicarii 
strategice.

Lituania a fost mereu alături de republica moldova şi ne-a 
sprijinit cu acţiuni concrete direcţionate spre dezvoltarea, 

modernizarea şi reformarea sistemului de apărare din ţara 
noastră. declaraţia a fost facută de ministrul apărării Eugen 
sturza la întrevederea cu omologul său lituanian, raimundas 
Karoblis, care a avut loc la vilnius. La fel, au avut loc discuţii pe 
domeniul apărării între secretarul de stat în domeniul politicii 
de apărare şi cooperare internaţională dumitru mînzărari şi 
omologul său lituanian vytautas Umbrasas.

ministrul Apărării a mulţumit, în acest sens, Guvernului Li-
tuaniei pentru asistenţa substanţială acordată Armatei Naţiona-
le a republicii moldova în domenii importante, cum ar fi învă-
ţământ militar, expertiza în elaborarea documentelor strategice 
şi instruire comună în cadrul exerciţiilor multinaţionale desfă-
şurate în Ucraina, bulgaria, românia, Germania şi alte ţări.

Eugen sturza a menţionat că Lituania rămâne a fi un exem-
plu pentru republica moldova în ce priveşte sistemul de apăra-
re şi a spus că ţara noastră contează pe experienţa partenerilor 
lituanieni, în special acum când Armata Naţională se află într-
un amplu proces de reformare şi profesionalizare.

La rândul său, ministrul lituanian al apărării a confirmat 
disponibilitatea de a continua planul bilateral de cooperare deja 
impunător, dar şi a reiterat deschiderea de a discuta şi imple-
menta noi proiecte în domeniul apărării cu republica moldova. 
domnia sa a mai accentuat interesul Lituaniei pentru promo-
varea proiectelor comune în cadrul Parteneriatului Estic, prin 
intermediul fondurilor de încredere ale Alianţei Atlanticului de 
Nord în scopul avansării suportului pentru consolidarea Ar-
matei Naţionale a republicii moldova.

cei doi oficiali au mai discutat despre situaţia regională 
de securitate şi măsurilor de contracarare a războiului hibrid. 
miniştrii au convenit asupra continuării discuţiilor pe aceste 
subiecte importante între specialiştii celor două ministere.

În Lituania, ministrul sturza a mai avut întrevederi cu vi-
ceministrul afacerilor externe, darius skusevicius, preşedinte-
le comisiei pentru securitate Naţională şi Apărare din cadrul 
parlamentului lituanian, vytautas bakas, şi a vizitat centrul de 
excelenţă NATo de securitate energetică şi centrul naţional de 
securitate cibernetică din vilnius.

Ministrul Apărării -  
vizită oficială în Ţările Baltice

Cooperarea moldo-estoniană  
în domeniul apărării discutată la Tallinn

Dialog moldo-leton  
pe dimensiunea apărării la Riga

Republica Moldova şi Lituania -  
parteneriat strategic în domeniul apărării 
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demni ai poporului, educaţi în spiritul devotamentului 
faţă de jurământul militar şi Constituţia Republicii Mol-
dova. Militarii-rachetişti vor sta şi în continuare la paza 
hotarelor aeriene ale ţării, îşi vor executa cu adevărat 
datoria de apărători ai Patriei, neamului şi gliei, pentru 
ca să fie permanent cerul senin deasupra ţării noastre”, 
a conchis colonelul branişte.

deliciul evenimentului care a adunat zeci de cu-
rioşi l-a constituit simularea tragerilor din sistemele 
specializate din dotarea unităţii. Toţi s-au declarat 
mulţumiţi că au reuşit să impresioneze, dar şi pentru 
faptul că îndeplinesc, spun ei, o misiune de onoare.

oaspeţii de onoare au fost copiii de la o grădiniţă 
din localitate. Ei au fost primii care au ocupat locurile 
în blindate şi au examinat fiecare buton din interior.

spre finalul sărbătorii toţi cei prezenţi s-au în-
fruptat din terciul ostăşesc pregătit cu mult drag de 
către soldaţii din unitate, iar cei mici au avut parte şi 
de îngheţată. interpreţi autohtoni au creat atmosfera 
de petrecere, iar militarii s-au prins în horă.

regimentul de rachete Antiaeriene „dimitrie 
cantemir” a fost creat în mai 1992 şi are misiunea 
de a supraveghea şi apăra spaţiul aerian al republicii 
moldova.

Căpitan Natalia ANDRONACHI

Prezent la eveniment, colonel Eduard ohladciuc, loc-
ţiitor Şef  marele stat major al Armatei Naţionale a 

felicitat militarii şi angajaţii civili ai regimentului, menţi-
onând profesionalismul şi dedicaţia acestora în îndepli-
nirea serviciului. „vă solicit să rămâneţi la fel de devotaţi 
misiunilor ce vă revin şi să vă angajaţi activ în realizarea 
reformei iniţiate în acest an de ministerul Apărării şi 
Armata Naţională. de fiecare dintre dumneavoastră de-
pinde reuşita acestui obiectiv important nu doar pentru 
instituţia de apărare, dar  şi pentru cetăţenii republicii 
moldova”, a menţionat Eduard ohladciuc.

La rândul său, colonelul ion branişte, comandantul 
regimentului de rachete Antiaeriene a declarat că pe par-
cursul acestor ani unitatea şi-a îndeplinit cu abnegaţie mi-
siunea  şi a fost alături de comunitate. „De-a lungul anilor 
unitatea militară s-a completat cu personal profesionist şi a 
perfecţionat măiestria militară. Efectivul unităţii nu a fost 
înafara problemelor din ţară, luând parte activă la rezolva-
rea acestora, astfel că în anii 1999, 2008 şi 2010 militarii au 
participat la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale. 
Prin urmare, ostaşii regimentului au demonstrat că sunt fii 

n Efectivul Regimentului de Rachete Antiaeriene a sărbătorit 26 de ani  
de activitate. Cu această ocazie, la Durleşti a fost organizată o ceremonie  
la care a participat conducerea Marelui Stat Major al Armatei Naţionale,  
foşti comandanţi ai unităţii, veterani, elevi şi locuitori ai orăşelului.

26 de primăveri ale rachetiştilor
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Programul „Armata Profesională 2018-2021” şi rolul 
modern al Armatei Naţionale au constituit subiectele 

unei mese rotunde organizate de ministerul Apărării, în 
parteneriat cu Asociaţia pentru Politică Externă (APE).

La evenimentul, desfăşurat la centrul de cultură şi 
istorie militară, au participat secretarul general de stat al 
ministerului Apărării, radu burduja, secretarul de stat în 
domeniul politicii de apărare şi cooperării internaţionale, 
dumitru mînzărari, precum şi reprezentanţi ai organizaţii-
lor nonguvernamentale — institutul pentru Politici şi refor-
me Europene (iPrE), centrul de informare şi documentare 
privind NATo (cid NATo), institutul pentru dezvoltare 
şi iniţiative sociale (idis viitorul), Asociaţia obştească 
„Uniunea cernobîl din moldova”, Asociaţia Promo-LEX şi 
centrul analitic independent „Expert Grup”.

Potrivit secretarului general de stat radu burduja, masa 
rotundă face parte dintr-o serie de acţiuni organizate în sco-
pul analizei şi consultării publice a Programului „Armata 
Profesională”, iniţiativă lansată recent pentru dezvoltarea şi 
modernizarea sectorului de apărare al republicii moldova. 
„Apreciez interesul societăţii civile şi experţilor în domeniu faţă 
de programul privind profesionalizarea Armatei Naţionale, care 
prin opiniile exprimate astăzi în cadrul mesei rotunde, contri-
buie semnificativ la îmbunătăţirea documentului şi, respectiv, 
ajustarea acestuia la rigorile actuale ale sectorului de apărare şi 
securitate din ţara noastră”, a menţionat radu burduja.

La rândul său, secretarul de stat dumitru mînzărari a 
evidenţiat importanţa poziţiei societăţii faţă de orice iniţi-
ativă de modernizare a sectorului de apărare. „Ţinând cont 
de faptul că Programul „Armata Profesională” este axat pe 
optimizarea şi îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, con-
diţiilor de muncă pentru cetăţeni, dar şi crearea unei armate 

mobile, capabile să-şi îndeplinească misiunile la cel mai înalt 
nivel, ne-am dorit să punem în discuţie argumentele pro şi 
contra iniţiativei respective cu societatea civilă independen-
tă”, a spus dumitru mînzărari.

În opinia directorului executiv al institutului pentru 
dezvoltare şi iniţiative sociale „idis viitorul”, igor mun-
teanu, armata are nevoie de reflecţiile societăţii civile pe 
marginea acţiunilor sale de dezvoltare.

„Republica Moldova trebuie să-şi regândească strategia 
de apărare şi să aloce mai mult spaţiu pentru soluţiile de opti-
mizare şi modernizare a sectorului respectiv venite din partea 
societăţii. Iată de ce desfăşurarea unor dezbateri publice pe 
marginea programului, cu implicarea cadrelor didactice în 
domeniu şi reprezentanţilor centrelor de analiză independen-
te, facilitează îmbunătăţirea acestuia, cu atât mai mult că 
aceştia deţin experienţă vastă în schimbările operate la nivel 
regional şi internaţional privind sectorul de apărare şi securi-
tate”, a spus igor munteanu.

victoria bucătaru, director executiv al Asociaţiei pentru 
Politică Externă, a vorbit despre elementele principale ale 
acelui eveniment şi anume despre faptul că se fac dezbateri 
publice, că este implicată societatea civilă şi că se reuşeşte 
dezbaterea subiectelor importante de apărare naţională, 
necesare de a fi discutate în spaţiul public pentru a depăşi 
anumite momente sensibile de comunicare, care potrivit ei, 
există în prezent în republica moldova. „Astăzi ne bucurăm 
că am reuşit să organizăm acest eveniment în parteneriat cu 
Ministerul Apărării şi să discutăm acele politici pe care minis-
terul le iniţiază, iar pentru a asigura transparenţa procesului 
decizional, acestea trebuie să fie dezbătute cu societatea civi-
lă”, a menţionat victoria bucătaru. 

Căpitan Natalia ANDRONACHI

Vino în 
echIPA mea!

Programul „ARMAtA PROFESiONAlă” 
în atenţia societăţii civile

Proiectul Programului „Armata Profesională 2018 - 2021” a fost lansat spre 
consultare publică în luna aprilie curent.

Programul se înscrie în eforturile Guvernului Republicii Moldova de con-
solidare şi dezvoltare a Armatei Naţionale şi presupune înlocuirea militarilor 
în termen cu militari prin contract, precum şi transformări profunde la nivelul 
organizării, dotării cu echipament, armament şi tehnică de luptă moderne, 
instruirii şi activităţii instituţiei de apărare.

9Mai  2018

SERVICIu MILITAR 
PRIN CONTRACT

Detalii în toate Centrele Militare
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La prima vedere, nu iese în evidență cu nimic special, doar 
prin simplu fapt că este femeie. Un ofițer conştiincios 

la locul de muncă, apreciat de către camarazii săi, locotenentul 
maria Golban este prima femeie care îndeplineşte funcția de 
comandant de pluton infanterie în batalionul 22 de menținere 
a Păcii. cu uniforma militară s-a întâlnit încă din copilărie. 
În timpul unei vizite la rude, a zărit în cuier o uniformă de 
paradă încărcată cu distincţii. dacă altor  semeni nici nu le-a 
atras atenția, maria nu îşi mai putea mişca ochii de la ea. Poa-
te datorită acestei întâmplări şi-a dorit o carieră în uniformă. 
Anii au trecut, iar oferta pentru academie i s-a părut tentantă 
şi potrivită pentru firea ei activă. chiar dacă dorința părinților 
a fost să devină medic, ea nu a renunțat nici o clipă la visul 

Un vis realizat cu fermitate

n Într-un domeniu specific masculin, cum este cel militar, femeile care au 
optat pentru această carieră îşi dedică întreaga viaţă uniformei. Despre 
aceste femei, modele  cu devotament pentru ţară şi popor, însă, se 
vorbeşte prea puţin. Femeia militar a marcat istoria şi nu a încetat nici 
până astăzi să se regăsească printre cei care stau la straja ţării. Armata 
Naţională, ca şi alte armate ale lumii, se mândreşte cu luptătoare 
exemplu, care uimesc prin profesionalismul cu care îşi îndeplinesc misiunile 
încredinţate. 

copilăriei de a purta uniforma militară. ,,Unul dintre mo-
tivele alegerii carierei militare a fost faptul că militarul 
are o dragoste aparte față de țară, asociată cu spiritul de 
sacrificiu. Nu este o meserie deloc uşoară, dar demnă. De 
mică mi-am dorit să urmez acest destin, iar cu timpul am 
îndrăgit tot mai mult şi mai mult  acest mediu specific, fără 
careva argumente speciale”, susține locotenent maria Gol-
ban atunci când este rugată să identifice clipa în care s-a 
îndrăgostit de armată. ,,Eu consider că a fi militar este o 
vocație, nu o meserie”. 

milităria i-a intrat uşor în suflet. de la un vis copilă-
resc, a ajuns să fie în fruntea camarazilor. munceşte asi-
duu. Înalta reuşită academică şi efortul depus zilnic au 
ajutat-o să urce treptele succesului. Pentru performanțe 
deosebite, a absolvit Academia militară ,,Alexandru cel 
bun” cu insigna „militar eminent”. Apoi a urmat înca-
drarea în serviciul militar în batalionul 22 de menţinere 
a Păcii al care se consideră a fi una dintre unitățile de eli-
tă, la care a aspirat şi protagonista noastră. A ales această 
unitate, deoarece s-a îndrăgostit la prima vedere de be-
reta albastră şi spune că doreşte să-i fie fidelă întreaga 
viață. Fiind femeie, foarte tânără în funcție de conducere, 
proaspăt venită de pe băncile academiei, existau motive 
întemeiate ca subunitatea ei, din care majoritatea aveau 
o experiență îndelungată în spate, să fie neîncrezători în 
forțele mariei. ,,Această frică a camarazilor a trecut foarte 
rapid când am început să ne cunoaştem. Colegii au văzut 
că învăț practica extrem de rapid şi că pot avea încredere în 
mine”, ne spune tânăra locotenent copleşită de nostalgia 
amintirilor. curajul, disciplina, devotamentul şi răbdarea 
sunt doar câteva dintre practicile care conturează profilul 
unui militar profesionist. ,,Doar cu devotament şi deter-
minare poți să obții ceea ce îți doreşti, indiferent de gen. 
Este necesar să faci totul din plăcere şi dăruire. Doar aşa 
poți deveni un militar exemplar”, afirmă cu certitudine 
locotenentul. 

denotă o feminitate de nedescris, nu-şi îngăduie su-
perficialitatea sau minciuna. Este o adevărată plăcere să 
împarți cu ea o conversație prietenoasă, deoarece este o 
femeie binevoitoare şi corectă. când o priveşti mai atent, 
dincolo de caracterul voinic se ascunde o delicatețe şi un 
comportament inimitabil de femeie puternică. Este me-
reu pregătită să înfrunte orice obstacol şi îşi doreşte să 
avanseze în carieră. În plan personal, îşi doreşte o familie 
fericită şi să devină mamă. mi-a făcut plăcerea să cunosc 
un om cu virtuți atât de rare, şi sunt sigură că  dorințele de 
azi îi vor fi realizările de mâine. 

Ludmila SOLOMON
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Unici şi profesionişti, pacificatorii armatei nici de aceas-
tă dată nu au încetat să ne surprindă plăcut. Astfel, în 

contextul aniversării a 19-a de la crearea unităţii, militarii 
batalionului 22 de menţinere a Păcii şi-au etalat curajul, 
executând un marş forţat cu genericul „marşul pacificato-
rului”.  La marş au participat 100 de ofiţeri şi subofiţeri din 
cadrul batalionului, care au parcurs o distanţă de 22 de kilo-
metri, purtând în spate rucsacuri de campanie cu greutatea 
de 22 kilograme. 

La primele ore ale dimineții când soarele răsare de după 
deal şi mireasma aerului primăvăratic te deşteaptă, cei mai 
curajoşi militari ai unității au pornit la drum. centrul de in-
struire al brigăzii „moldova” din municipiul bălţi a fost punc-
tul de pornire, urmând traseul satul Elizaveta – satul biruinţa 
– satul Alexăndreni, după care au revenit din nou la poligon. 

„La cea de a 19-a aniversare a unităţii, noi, militarii Ba-
talionului 22 de Menţinere a Păcii am hotărât să sărbătorim 
într-un mod mai special. Se spune că armata este o şcoală 
a vieţii, iar aici noi învăţăm cum se înfruntă greutăţile şi ob-
stacolele, ce este prietenia, solidaritatea, curajul şi disciplina. 
Toate acestea ne călesc şi ne  formează pentru viaţă. ,,Marşul 
pacificatorului ” reprezintă puterea şi forţa noastră ca unitate  
şi vom face tot posibilul ca acesta să aibă continuitate” afirmă 
maiorul vladislav drăguța.

Prezent la activitatea desfăşurată la bălti, comandantul 
Armatei Naţionale, generalul de brigadă igor cutie,  şi-a ex-
primat sentimentele de mândrie față de întreg efectivul par-
ticipant, pentru finalizarea cu succes a misiunii desfăşurate 
în premieră, dar şi a felicitat ostaşii pacificatori cu ocazia 
zilei unității.

„Sunteţi militari bine pregătiţi, profesionişti care vă cu-
noaşteţi meseria de pacificator. Succesele de care aţi dat do-
vadă pe parcursul acestor ani demonstrează atitudinea con-
ştiincioasă, spiritul de iniţiativă şi profesionalismul fiecărui 
militar din această unitate. Cu prilejul zilei unităţii aduc cele 
mai sincere gânduri şi urări de bine dumneavoastră, celor 
care slujiţi neamului sub flamura tricolorului”, a menţionat 
comandantul Armatei Naţionale.

A fi militar este un mod de a trăi şi a învăţa mereu. În 
această  şcoală dură a vieţii în care se împletesc spiritul riguros, 
temperamentul dinamic şi sacrificiul de sine, satisfacţia şi 
bucuria reuşitei se simte după o luptă asiduă cu propriul curaj. 
Plutonier Alexandr mitroşen spune că marşul pacificatorului 
i-a fortificat bărbăția şi încrederea în forțele proprii. „Sunt 

nespus de bucuros că am reuşit să fac faţă acestei provocări. 
Distanţa parcursă cu rucsacuri de campanie cu greutatea de 
22 kilograme nu a fost deloc simplă, însă suportabilă. Cred că 
efortul depus şi instrucţia desfăşurată zilnic au fost factorii ce 
mi-au întărit forţele, ca să execut cu brio până la bun  sfârşit 
misiunea”, spune mândru militarul.

Într-o profesie în care vocaţia este simbolul primordial, 
fundamentat pe un ocean de voinţă, traseul lung şi anevo-
ios nu este un obstacol. doar că pe el nu se avântă oricine, 
ci numai cei care sunt născuţi pentru armată, au chemare şi 
care luptă pentru o continuă autodepăşire. Un eveniment 

cu o puternică încărcătură emoţională pentru fiecare mili-
tar, femeie sau bărbat, înrolat în serviciul Patriei. 

Locotenent maria Golban a demonstrat că atunci când 
femeia militar îşi propune atingerea unor obiective care 
să-i definească parcursul profesional, nimic nu îi poate sta 
în cale să-şi îndeplinească misiunile cu responsabilitate şi  
curaj cot la cot cu bărbații. „Eu consider că a fi militar este 
o vocaţie, nu o meserie. Iar dacă ai ales acest drum, doar cu 
devotament şi determinare poţi să avansezi. Camarazii mi-
au fost alături şi m-au încurajat, datorită sprijinului acordat 
toţi într-un pas am reuşit”, încheie ofiţerul.

viața cazonă este plină de evenimente şi experiențe fru-
moase şi aceasta ne-o confirmă căpitan vitalie crăciun. Nu 
este pentru prima oară când acesta participă la o astfel de 
activitate, misiunile internaționale de menținere a păcii ofe-
rindu-i ocazia să se familiarizeze cu noi practici.

,,Am mai participat în Kosovo la o acţiune similară orga-
nizată de militarii danezi, întitulată DANCON (Danish Con-
tingency) March. DANCON March este o tradiţie a armatei 
daneze care datează din 1972.  În cadrul acţiunii date am par-
curs o distanţa de 40 de kilometri, în localitatea Novo Selo, 
Kosovo, purtând în spate rucsacuri de campanie cu greutatea 
de aproximativ 20 de kilograme, şi drapelul naţional” , subli-
niază militarul. 

cu ocazia aniversării, pentru merite deosebite la îndepli-
nirea serviciului militar şi devotament Patriei, comandantul 
Armatei Naţionale, igor cutie a înmânat unui grup de mili-
tari din cadrul batalionului 22 diplome de merit. de aseme-
nea, cei mai curajoşi militari care au participat la ,,marşul 
Pacificatorului” au fost recompensați cu tricouri speciale. 

Batalionul 22 de Menținere a păcii a depus jură-
mântul de credință Republicii Moldova la 11 mai 1999.  
Reamintim că este pentru prima dată când militarii Ba-
talionului 22 sărbătoresc ziua unităţii printr-un marș 
al pacificatorului.

Ludmila SOLOMON

n Pacificatori în ţară, dar şi pacificatori în diferite regiuni ale lumii.  
Ofiţerii şi subofiţerii Batalionului 22 de menţinere a Păcii au participat 
de-a lungul timpului la o multitudine de exerciţii internaţionale şi 
naţionale. Printre ţările străbătute de aceştia se regăsesc Ucraina, 
România, Bulgaria, Albania, Macedonia, Armenia, Germania, Suedia, 
SUA, etc.. Vastă le este şi experienţa în misiuni sub egida ONU ce 
s-au desfăşurat în liberia, Coasta de Fildeş, Sudan, Sudanul de Sud, 
Republica Centrafricană în calitate de observatori militari. 

premiera „marşul pacificatorului” a marcat ziua căştilor albastre în armata naţională

de kilometri, cu greutatea de 
kilograme în spate22
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Unici şi profesionişti, pacificatorii armatei nici de aceas-
tă dată nu au încetat să ne surprindă plăcut. Astfel, în 
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batalionului 22 de menţinere a Păcii şi-au etalat curajul, 
executând un marş forţat cu genericul „marşul pacificato-
rului”.  La marş au participat 100 de ofiţeri şi subofiţeri din 
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urmă de ofițer german. respectiv, cei care nu se conformau 
erau luați în unitate cu forța, aduşi la şcoală. Evident, acest 
val a stârnit nemulțumiri în rândul nemţilor, iar cei retraşi 
de bună voie nu au plecat departe, la front s-au întâlnit cu 
ungurii şi s-au întors la luptă. „Aici, pe câmpia Turzii din 
județul Alba-Iulia, au avut loc primele ciocniri sângeroase”, 
concretizează combatantul.

serviciul militar i-a adus domnului ciobanu şi ca-
marazi de armă, precum ionel bexa, căruia îi zicea Nelu. 
Alături de acesta a fost la bine şi la greu, însă memorabi-
lă i-a rămas fila când ambii au fost la un pas de moarte. 
după primele ciocniri cu rivalii, superiorul îi trimite în 
recunoaştere, adică să verifice locul de duşmani. „Până a 
ne întoarce în unitate şi să povestim ce s-a întâmplat, am 
zărit câțiva butaşi de viţă-de-vie şi ne-am oprit să mâncăm 
nişte poamă. Pe neaşteptate auzim gălăgie. Era un avion 
nemţesc care venea direct spre noi. Ne-am culcat la pământ 
şi între timp am auzit nişte rafale. Credeam că ne-au atins, 
însă mare ne-a fost mirarea când mitraliera din care s-a tras 
a țintit la câțiva metri de noi. Şi atunci ne-am amintit că la 
şcoală ne-au învăţat aşa: pe front, arma s-o ţinem în mână 
în aşa fel încât ţeava să nu lucească, fiindcă de departe, din 
avion duşmanul îşi dă seama că în locul respectiv sunt os-
taşi. Mai încolo aruncase şi o bombă. Când am ajuns în uni-
tate ai noştri ne credeau decedați, fiindcă au auzit zgomote 
puternice”. după opt zile de aflare în agitația bubuiturilor 
pe front, militarul trece printre cei care aprovizionau osta-
şii cu mâncare, adică în spatele frontului, misiune supusă 
aceluiaşi pericol – mulţi dintre colegii care au trecut fron-
tul nu s-au mai întors. 

În luna martie 1945 absolveşte Şcoala militară din si-
biu. sergentul major ciobanu este trimis în regimentul 3 
dorobanți, dislocat în slatina, deja în calitate de coman-
dant. Era lipsă de soldaţi, însă în scurt timp regimentul este 
restabilit, iar în jurisdicția dumnealui trece un pluton de 
tineri ostaşi. La nici 30 de zile primeşte ordin: „Mâine toţi 
plecăm la front!” Au început să plângă soţiile ostaşilor, fiindcă 
deja ştiau ce înseamnă războiul. Spre seară ne-am dus cu toţii 
la gară, am urcat în trenuri şi cu Doamne ajută am pornit 
la drum. Ei habar nu aveau încotro mergem, doar superio-
rii ştiau că ne îndreptam spre munţii Tatra în Cehoslovacia, 
acolo erau lupte mari. Mergând, într-un moment se opreşte 
trenul: „Ordin: Războiul s-a terminat! Ura, ura strigau toţi! 
Ne-am întors înapoi la şcoală şi am fost eliberaţi în ’45”, ne 
vorbeşte veteranul cu licăr de fericire în ochi. 

i s-a propus să rămână să activeze în armată, el însă a 
revenit acasă – acolo unde îl aşteptau părinții, sora şi fra-
tele. A ținut să ne menționeze că, în cadrul şcolii militare 
i-a fost implantată dragostea față de plaiul român într-atât 
de bine, încât nu exista frica că în orice secundă ar putea 
să părăsească această palmă de pământ. „La război oamenii 
mor, asta-i fără îndoială. Frica la noi era de altă natură: dacă 
te întâlneşti la front cu duşmanul, să-ţi fie frică ca nu cumva 
întâi el să te observe şi să tragă în tine, să-ți fie frică ca nu 
cumva să scapi din vedere ca tu să-l vezi mai întâi şi să tragi 
în el”, conchide eroul. 

ostaşii nu au mers de bună voie în război, de aceea in-
diferent de armata în care au luptat – rusă sau română – ve-
teranii astăzi îşi doresc doar Pace. Noi suntem datori să le 
cinstim aportul, demnitatea şi eroismul de care au dat dova-
dă. „Veteranii să stea de vorbă cât este posibil cu generația de 
astăzi, tinerii să fie informaţi ce înseamnă război. Acest măcel 
a fost unul foarte sălbatic. În timpul lui au fost omorâţi 60 
milioane de oameni, printre care şi români, aproape 700 de 
mii. Războiul a adus foamete, războiul a adus jale în fiecare 
casă a omului. Fiecare are pe cineva drag pe care l-a pierdut 
în război. Să fim contra unui masacru, lumea trebuie să tră-
iască în pace, ca fraţii. Şi, iubiţi-vă Patria! Când spun Patria, 
spun Patria română, pentru asta am luptat”. 

Potrivit datelor, pierderile omeneşti în cel de-al doilea 
război mondial se cifrează la 72 de milioane de victime. 
din acestea, în jur de 47 de milioane au fost victime din 
cadrul populaţiei civile, incluzând aici şi 20 de milioane de 
morţi proveniţi din foametea şi bolile cauzate de război. 

Potrivit surselor, aproape 268 de mii de moldoveni au 
participat la luptele celui de-al doilea război mondial. din-
tre aceştia, aproximativ 69 de mii nu s-au mai întors de pe 
câmpul de luptă. Astfel, în componenţa Armatei sovietice au 
luptat aproximativ 260 de mii de moldoveni, alţii peste 7 mii 
s-au aflat în Armata română, dintre care 350 au decedat.

Locotenent major Tatiana BARIŢCHII 

P.S. Din păcate, la publicarea acestui interviu, trebuie 
să constatăm cu regret că domnul Ciobanu nu mai este 
printre noi. În această lună de primăvară, când ne leagă 
multe amintiri de acel război, Veteranul şi Omul Petru 
Ciobanu a plecat la cele veşnice. Dumnezeu să-l odih-
nească în pace, iar generaţiile care vin să preţuiască cu-
vintele sale.

imaginar ne întoarcem în toamna anului 1943. Tânărul 
ciobanu îşi aminteşte cum a fost chemat la centrul de 

recrutare hotin, după care a fost trimis în regimentul 30 
dorobanţi. de aici, peste două zile tinerii încorporaţi au fost 
duşi la sibiu. de fapt, pentru veteranul nostru noțiunea de 
armă şi front se leagă direct de Şcoala de subofițeri de infan-
terie din sibiu, acolo unde şi-a petrecut doi ani zbuciumați 
din viață. când s-a dat startul operațiunii iaşi-chişinău, la 23 
august, 1944, dânsul a mers alături de toată compania la can-
tonamente pe traseul sibiu-Alba iulia, fiindcă după regulile 
războiului, dacă în oraşe/localități nu sunt unități militare, 
atunci acestea nu sunt supuse bombardamentului. Astfel, în 
perioada instrucţiei, militarii aveau misiunea de a săpa tran-
şee prin sate, însă fără a fi informați de declanşarea propriu-
zisă a războiului, habar nu aveau că frontul era aproape, de-
oarece nu aveau dreptul să citească  ziare, să asculte posturi 
de radio.  după trei zile de săpături, vine ofiţerul de legătură 
şi le comunică: „Alarma numărul 1, sculaţi!” Toţi au rămas 
uimiţi. Unii au început să se revolte. iar spune ofiţerul: „Băieţi 
nu glumiţi, este un eveniment important, nu ne-au spus ce s-a 

întâmplat. Alarma numărul 1!”. militarii şi-au luat lucrurile 
cele mai importante pe care le aveau în raniţă şi au ieşit pe 
platou. Un ofiţer a adus la cunoştinţă decretul regelui mihai i 
în care se comunica că, Armata română a rupt legăturile cu 
Armata Germană şi i-a declarat război, aceasta s-a unit cu 
ţările aliate – sUA, Urss, Franţa. Şi apoi a comandat: „În or-
dinea companiilor şi plutoanelor mergeţi la depozit şi acolo veţi 
fi aprovizionați cu cartuşe. Mergem la Sibiu”, adică din nou la 
şcoala militară, completează ostaşul. Tot aici, basarabenii au 
fost eliberaţi de jurământul depus şi trimişi acasă. Însă tână-
rul subofiţer împreună cu un consătean de-al său au refuzat 
să se întoarcă, cerând să rămână în Armata română. 

Un alt moment pe care ni-l punctează interlocutorul 
ciobanu este că în fiecare localitate românească şi chiar 
unităţi militare erau infiltraţi şi ostaşi germani – lucru care 
părea suspect românilor. La scurt timp, conform unui ar-
mistiţiu, în decurs de câteva ore germanii au primit ordin să 
părăsească teritoriul româniei. În acest context, misiunea 
reprezentanţilor şcolii militare, printre care se afla şi tânărul 
ciobanu era să verifice orice colț de pământ dacă nu a rămas 

Multe primăveri s-au perindat din 
anul 1943, când la doar 20 de ani a 

fost recrutat în Armata Română.  
Petru Ciobanu, fost absolvent al Şcolii 
de Subofiţeri de infanterie din Sibiu, a 

participat la luptele din transilvania, 
pe Mureş. Preşedintele Asociaţiei Ve-

teranilor de Război ai Armatei Române 
din Republica Moldova, om de cinste 
cu peste 40 de ani de muncă în cali-

tate de profesor de chimie. trecut de 
pragul celui de-al nouălea deceniu, 

dumnealui ne-a povestit despre înce-
put, cuprins şi sfârşit de război – deschi-
dem cartea şi ascultăm povestea unei 

istorii de aproape un secol. 

O Patrie, un Destin, 
                o istorie de Viaţă...

În fiecare an, în contextul evenimentelor dedicate Zilei Victoriei şi a 
Comemorării eroilor căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial, ne 

amintim de cei care au pus pieptul de granit pentru a apăra Pacea. 
„Adevărata istorie e cea trăită”

Tudor Vianu
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urmă de ofițer german. respectiv, cei care nu se conformau 
erau luați în unitate cu forța, aduşi la şcoală. Evident, acest 
val a stârnit nemulțumiri în rândul nemţilor, iar cei retraşi 
de bună voie nu au plecat departe, la front s-au întâlnit cu 
ungurii şi s-au întors la luptă. „Aici, pe câmpia Turzii din 
județul Alba-Iulia, au avut loc primele ciocniri sângeroase”, 
concretizează combatantul.

serviciul militar i-a adus domnului ciobanu şi ca-
marazi de armă, precum ionel bexa, căruia îi zicea Nelu. 
Alături de acesta a fost la bine şi la greu, însă memorabi-
lă i-a rămas fila când ambii au fost la un pas de moarte. 
după primele ciocniri cu rivalii, superiorul îi trimite în 
recunoaştere, adică să verifice locul de duşmani. „Până a 
ne întoarce în unitate şi să povestim ce s-a întâmplat, am 
zărit câțiva butaşi de viţă-de-vie şi ne-am oprit să mâncăm 
nişte poamă. Pe neaşteptate auzim gălăgie. Era un avion 
nemţesc care venea direct spre noi. Ne-am culcat la pământ 
şi între timp am auzit nişte rafale. Credeam că ne-au atins, 
însă mare ne-a fost mirarea când mitraliera din care s-a tras 
a țintit la câțiva metri de noi. Şi atunci ne-am amintit că la 
şcoală ne-au învăţat aşa: pe front, arma s-o ţinem în mână 
în aşa fel încât ţeava să nu lucească, fiindcă de departe, din 
avion duşmanul îşi dă seama că în locul respectiv sunt os-
taşi. Mai încolo aruncase şi o bombă. Când am ajuns în uni-
tate ai noştri ne credeau decedați, fiindcă au auzit zgomote 
puternice”. după opt zile de aflare în agitația bubuiturilor 
pe front, militarul trece printre cei care aprovizionau osta-
şii cu mâncare, adică în spatele frontului, misiune supusă 
aceluiaşi pericol – mulţi dintre colegii care au trecut fron-
tul nu s-au mai întors. 

În luna martie 1945 absolveşte Şcoala militară din si-
biu. sergentul major ciobanu este trimis în regimentul 3 
dorobanți, dislocat în slatina, deja în calitate de coman-
dant. Era lipsă de soldaţi, însă în scurt timp regimentul este 
restabilit, iar în jurisdicția dumnealui trece un pluton de 
tineri ostaşi. La nici 30 de zile primeşte ordin: „Mâine toţi 
plecăm la front!” Au început să plângă soţiile ostaşilor, fiindcă 
deja ştiau ce înseamnă războiul. Spre seară ne-am dus cu toţii 
la gară, am urcat în trenuri şi cu Doamne ajută am pornit 
la drum. Ei habar nu aveau încotro mergem, doar superio-
rii ştiau că ne îndreptam spre munţii Tatra în Cehoslovacia, 
acolo erau lupte mari. Mergând, într-un moment se opreşte 
trenul: „Ordin: Războiul s-a terminat! Ura, ura strigau toţi! 
Ne-am întors înapoi la şcoală şi am fost eliberaţi în ’45”, ne 
vorbeşte veteranul cu licăr de fericire în ochi. 

i s-a propus să rămână să activeze în armată, el însă a 
revenit acasă – acolo unde îl aşteptau părinții, sora şi fra-
tele. A ținut să ne menționeze că, în cadrul şcolii militare 
i-a fost implantată dragostea față de plaiul român într-atât 
de bine, încât nu exista frica că în orice secundă ar putea 
să părăsească această palmă de pământ. „La război oamenii 
mor, asta-i fără îndoială. Frica la noi era de altă natură: dacă 
te întâlneşti la front cu duşmanul, să-ţi fie frică ca nu cumva 
întâi el să te observe şi să tragă în tine, să-ți fie frică ca nu 
cumva să scapi din vedere ca tu să-l vezi mai întâi şi să tragi 
în el”, conchide eroul. 

ostaşii nu au mers de bună voie în război, de aceea in-
diferent de armata în care au luptat – rusă sau română – ve-
teranii astăzi îşi doresc doar Pace. Noi suntem datori să le 
cinstim aportul, demnitatea şi eroismul de care au dat dova-
dă. „Veteranii să stea de vorbă cât este posibil cu generația de 
astăzi, tinerii să fie informaţi ce înseamnă război. Acest măcel 
a fost unul foarte sălbatic. În timpul lui au fost omorâţi 60 
milioane de oameni, printre care şi români, aproape 700 de 
mii. Războiul a adus foamete, războiul a adus jale în fiecare 
casă a omului. Fiecare are pe cineva drag pe care l-a pierdut 
în război. Să fim contra unui masacru, lumea trebuie să tră-
iască în pace, ca fraţii. Şi, iubiţi-vă Patria! Când spun Patria, 
spun Patria română, pentru asta am luptat”. 

Potrivit datelor, pierderile omeneşti în cel de-al doilea 
război mondial se cifrează la 72 de milioane de victime. 
din acestea, în jur de 47 de milioane au fost victime din 
cadrul populaţiei civile, incluzând aici şi 20 de milioane de 
morţi proveniţi din foametea şi bolile cauzate de război. 

Potrivit surselor, aproape 268 de mii de moldoveni au 
participat la luptele celui de-al doilea război mondial. din-
tre aceştia, aproximativ 69 de mii nu s-au mai întors de pe 
câmpul de luptă. Astfel, în componenţa Armatei sovietice au 
luptat aproximativ 260 de mii de moldoveni, alţii peste 7 mii 
s-au aflat în Armata română, dintre care 350 au decedat.

Locotenent major Tatiana BARIŢCHII 

P.S. Din păcate, la publicarea acestui interviu, trebuie 
să constatăm cu regret că domnul Ciobanu nu mai este 
printre noi. În această lună de primăvară, când ne leagă 
multe amintiri de acel război, Veteranul şi Omul Petru 
Ciobanu a plecat la cele veşnice. Dumnezeu să-l odih-
nească în pace, iar generaţiile care vin să preţuiască cu-
vintele sale.

imaginar ne întoarcem în toamna anului 1943. Tânărul 
ciobanu îşi aminteşte cum a fost chemat la centrul de 

recrutare hotin, după care a fost trimis în regimentul 30 
dorobanţi. de aici, peste două zile tinerii încorporaţi au fost 
duşi la sibiu. de fapt, pentru veteranul nostru noțiunea de 
armă şi front se leagă direct de Şcoala de subofițeri de infan-
terie din sibiu, acolo unde şi-a petrecut doi ani zbuciumați 
din viață. când s-a dat startul operațiunii iaşi-chişinău, la 23 
august, 1944, dânsul a mers alături de toată compania la can-
tonamente pe traseul sibiu-Alba iulia, fiindcă după regulile 
războiului, dacă în oraşe/localități nu sunt unități militare, 
atunci acestea nu sunt supuse bombardamentului. Astfel, în 
perioada instrucţiei, militarii aveau misiunea de a săpa tran-
şee prin sate, însă fără a fi informați de declanşarea propriu-
zisă a războiului, habar nu aveau că frontul era aproape, de-
oarece nu aveau dreptul să citească  ziare, să asculte posturi 
de radio.  după trei zile de săpături, vine ofiţerul de legătură 
şi le comunică: „Alarma numărul 1, sculaţi!” Toţi au rămas 
uimiţi. Unii au început să se revolte. iar spune ofiţerul: „Băieţi 
nu glumiţi, este un eveniment important, nu ne-au spus ce s-a 

întâmplat. Alarma numărul 1!”. militarii şi-au luat lucrurile 
cele mai importante pe care le aveau în raniţă şi au ieşit pe 
platou. Un ofiţer a adus la cunoştinţă decretul regelui mihai i 
în care se comunica că, Armata română a rupt legăturile cu 
Armata Germană şi i-a declarat război, aceasta s-a unit cu 
ţările aliate – sUA, Urss, Franţa. Şi apoi a comandat: „În or-
dinea companiilor şi plutoanelor mergeţi la depozit şi acolo veţi 
fi aprovizionați cu cartuşe. Mergem la Sibiu”, adică din nou la 
şcoala militară, completează ostaşul. Tot aici, basarabenii au 
fost eliberaţi de jurământul depus şi trimişi acasă. Însă tână-
rul subofiţer împreună cu un consătean de-al său au refuzat 
să se întoarcă, cerând să rămână în Armata română. 

Un alt moment pe care ni-l punctează interlocutorul 
ciobanu este că în fiecare localitate românească şi chiar 
unităţi militare erau infiltraţi şi ostaşi germani – lucru care 
părea suspect românilor. La scurt timp, conform unui ar-
mistiţiu, în decurs de câteva ore germanii au primit ordin să 
părăsească teritoriul româniei. În acest context, misiunea 
reprezentanţilor şcolii militare, printre care se afla şi tânărul 
ciobanu era să verifice orice colț de pământ dacă nu a rămas 

Multe primăveri s-au perindat din 
anul 1943, când la doar 20 de ani a 

fost recrutat în Armata Română.  
Petru Ciobanu, fost absolvent al Şcolii 
de Subofiţeri de infanterie din Sibiu, a 

participat la luptele din transilvania, 
pe Mureş. Preşedintele Asociaţiei Ve-

teranilor de Război ai Armatei Române 
din Republica Moldova, om de cinste 
cu peste 40 de ani de muncă în cali-

tate de profesor de chimie. trecut de 
pragul celui de-al nouălea deceniu, 

dumnealui ne-a povestit despre înce-
put, cuprins şi sfârşit de război – deschi-
dem cartea şi ascultăm povestea unei 

istorii de aproape un secol. 
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n De îndată ce m-am aşezat la vorbă cu dl Vasile Pluta, unul dintre puţinii  
veterani din cel de-al doilea război mondial, încă în viaţă, aflat la venerabila 
vârstă de 97 ani, şi care locuieşte în satul Cobani, mi-am dat seama că am 
cunoscut o adevărată lecţie de istorie. Dar nu una oarecare, una povestită 
din vreo carte, ci una trăită şi simţită pe propria piele, cu greutăţi de ajuns şi 
bucurii firave.

Un destin încercat prin lupte

L-am găsit în ograda unde a trăit o viață, aşezat pe un scău-
nel din fața casei, în aşteptarea noastră. s-a bucurat moşul 

de musafiri, iar îndată ce am început să-l „interoghez”, amin-
tirile i-au copleşit memoria. deşi au trecut 73 de ani de când 
războiul s-a încheiat, se pare că cele trăite pe front de nea va-
sile nu sunt de uitat. 

s-a născut în 1921, într-o familie de țărani, unde au fost 
crescuți 6 copii. vasile, al doilea copil în familia lui Alexandru 
Pluta, nu avusese norocul să facă şcoală, o abandonase fiindcă 
pe atunci munca la câmp şi prin gospodărie era pusă în capul 
mesei, unde copiii munceau de-a valma cu părinții. 

În 1942 vasile joacă nunta cu Elena, o cobăneancă frumoa-
să dintr-o familie de gospodari. Au avut parte de o petrecere 
veselă, tipică acelor vremuri, cu muzică, tobă, cu mulți oaspeți, 
iar la cununie au avut parte tocmai de două perechi de naşi. În 
1943 dl vasile, alături de alți consăteni, este înrolat în război. 

„Îmi aduc aminte des de lupte. A fost o mare poznă pentru 
omenire. Am trecut prin foc, am văzut de multe ori vrăjmaşul în 
față, am săpat tranşee cu mitraliera în gât, a fost ceva straşnic. Nu 
dă Doamne să se repete o aşa urgie!”, povesteşte nenea vasile. 

râul oder i-a fost câmpul de luptă din cel de-al doilea răz-
boi mondial. A avut norocul să nu fie rănit, însă o schijă totuşi 
a lăsat o amprentă adâncă pe mâna cu care mânuia arma, 
aceasta fiind scoasă abia când revenise acasă. 

În cel de-al doilea război mondial dl vasile şi-a pierdut 
fratele mai mic Nicolae şi un moş, care au rămas să zacă pe 
vecie pe câmpurile de luptă. 

Încă nu se terminase bine războiul, când alături de alți 
câțiva soldați dl Pluta este luat şi dus pe frontul din Japonia. 
A fost unicul cobănean care a participat consecutiv la două 
fronturi. după care încă timp de doi ani a lucrat pe pământuri 
străine în cadrul detaşamentului militar-geologic nr.63. 

A petrecut ani buni departe de casă, timp în care a asistat 
la scene de groază, cu mulți ostaşi răniți şi cu mulți alții căzuți 
la datorie şi aruncați în gropi comune. spune că a avut noroc, 
scăpând ieftin, sub ploaia de gloanțe, în fața bombardamente-
lor nimicitoare, revenind cu bine în sânul familiei, când pri-
mul său copil, fiica Lidia, avea deja vreo 3 anişori. 

Peste ani, revenind la luptele 
de pe Oder...

Împreună cu soția ileana, aşa cum obişnuiau să-i spună 
sătenii, a trăit 68 de ani. A fost o familie destoinică, care 
a crescut o fiică şi un fecior (ion), aceştia îmbogățindu-şi 
părinții la rândul lor cu 5 şi, respectiv, 3 nepoți. se bucu-
ră de cei 7 strănepoți şi 3 străstrănepoți. dl vasile Pluta o 
viață a lucrat în domeniul construcțiilor la colhoz, fiind un 
meşter iscusit în confecționarea uşilor şi ferestrelor. soția 
sa - o neîntrecută gospodină în prepararea bucatelor, având 
mâini de aur la țesut, croşetat, tors etc. „cum a fost ileana 
mea, mai rar poți întâlni aşa femei. În toate era pricepută, 
iar mâncarea făcută de mâinile ei mereu era demnă de lau-
dă, spune cu tristețe în ochi moşul.

de 8 ani îi duce dorul soției sale, care a decedat la vârsta 
de 84 de ani. se pare că despărțirea de ea l-a făcut să devină 
neputincios şi slăbit de puteri, iar când vine vorba de ea, 
lacrimile abia de le stăpâneşte. 

Acum e în grija nepoatei sale ileana vârnav, care le este 
alături încă din anul 2007. 

i-am văzut şi distincțiile moşului vasile Pluta, oferi-
te pentru eforturile depuse pe front, pentru credința cu 

care a luptat şi curajul cu care a reuşit să treacă peste toate 
momentele grele. deține medalii jubiliare de la victoria 
asupra fascismului de la cel de-al doilea război mondial, 
pentru victorie asupra Japoniei, pentru victorie asupra 
Germaniei. Are şi o medalie ce-i confirmă munca prodigi-
oasă - „Ветеран труда. За долголетний добросовестный 
труд”. sunt decorațiila care ține mult, păstrându-le ca pe 
icoană sfântă. 

A sărbătorit nenea vasile şi cea de-a 73 aniversare de la 
marea victorie asupra fascismului. sigur, nu ca odinioară, 
cu participarea la mitingul solemn desfăşurat la monumen-
tul din sat ridicat în memoria eroilor căzuți la datorie, ci 
acasă, căci puterile îl cam dau de gol. A retrăit emoții pro-
funde, privind din ogradă cum coloana se îndrepta spre 
monument, iar autoritățile locale nu au ezitat să-l felicite la 
domiciliu cu această frumoasă ocazie. La mulți ani nea va-
sile şi să vă țină domnul în picioare încă mulți ani înainte!

Axenia Drumova

Operaţiunea militară-ofensivă 
Vistula - Oder a avut loc 

 între 12 ianuarie -2 februarie 1945 
şi armata sovietică s-a încununat 

de succes pe frontul de răsărit 
european în timpul celei de-a 

doua conflagraţii mondiale. 
Armatele sovietice au înaintat 

prin luptă de pe aliniamentul 
râului Vistula din Polonia până 

pe aliniamentul râului Oder, 
au pătruns adânc în teritoriul 

Germaniei, ajungând la numai 70 
km de capitala Reichului, Berlin.

La începutul operațiunii „bagration” Frontul i bela-
rus a reuşit să cucerească două capuri de pod pe 

malul râului vistula. Şi Frontul i Ucrainean cucerise un 
important cap de pod. mai înainte de declanşarea ofen-
sivei, sovieticii au stocat o mare cantitate de materiale de 
luptă şi au concentrat efective importante în regiunile ce-
lor trei capuri de pod. sovieticii copleşeau calitativ şi can-
titativ forțele germane în infanterie, artilerie şi blindate. 
Jukov şi Konev comandau 163 de divizii pentru această 
operațiune. 

La ofensiva militară nominalizată a participat şi pro-
tagonistul nostru, constantin chişcă din satul cobani, 
care acum stătea alături de mine, adâncit în gânduri, şi-şi 
depăna din ghemul amintirilor de o viaţă. Are 93 de ani 
împliniţi. E din 1924. după încorporare a luptat în divi-
zia 39 de infanterie motorizată. A fost printre cei, care au 
deservit aruncătoarele de proiectile reactive „Katiuşa” în 
operaţiunea de pe oder. Acolo, pe câmpul de luptă au 
rămas să zacă 60 de mii de morţi. 

Continuare în pag. 18
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n De îndată ce m-am aşezat la vorbă cu dl Vasile Pluta, unul dintre puţinii  
veterani din cel de-al doilea război mondial, încă în viaţă, aflat la venerabila 
vârstă de 97 ani, şi care locuieşte în satul Cobani, mi-am dat seama că am 
cunoscut o adevărată lecţie de istorie. Dar nu una oarecare, una povestită 
din vreo carte, ci una trăită şi simţită pe propria piele, cu greutăţi de ajuns şi 
bucurii firave.

Un destin încercat prin lupte

L-am găsit în ograda unde a trăit o viață, aşezat pe un scău-
nel din fața casei, în aşteptarea noastră. s-a bucurat moşul 

de musafiri, iar îndată ce am început să-l „interoghez”, amin-
tirile i-au copleşit memoria. deşi au trecut 73 de ani de când 
războiul s-a încheiat, se pare că cele trăite pe front de nea va-
sile nu sunt de uitat. 

s-a născut în 1921, într-o familie de țărani, unde au fost 
crescuți 6 copii. vasile, al doilea copil în familia lui Alexandru 
Pluta, nu avusese norocul să facă şcoală, o abandonase fiindcă 
pe atunci munca la câmp şi prin gospodărie era pusă în capul 
mesei, unde copiii munceau de-a valma cu părinții. 

În 1942 vasile joacă nunta cu Elena, o cobăneancă frumoa-
să dintr-o familie de gospodari. Au avut parte de o petrecere 
veselă, tipică acelor vremuri, cu muzică, tobă, cu mulți oaspeți, 
iar la cununie au avut parte tocmai de două perechi de naşi. În 
1943 dl vasile, alături de alți consăteni, este înrolat în război. 

„Îmi aduc aminte des de lupte. A fost o mare poznă pentru 
omenire. Am trecut prin foc, am văzut de multe ori vrăjmaşul în 
față, am săpat tranşee cu mitraliera în gât, a fost ceva straşnic. Nu 
dă Doamne să se repete o aşa urgie!”, povesteşte nenea vasile. 

râul oder i-a fost câmpul de luptă din cel de-al doilea răz-
boi mondial. A avut norocul să nu fie rănit, însă o schijă totuşi 
a lăsat o amprentă adâncă pe mâna cu care mânuia arma, 
aceasta fiind scoasă abia când revenise acasă. 

În cel de-al doilea război mondial dl vasile şi-a pierdut 
fratele mai mic Nicolae şi un moş, care au rămas să zacă pe 
vecie pe câmpurile de luptă. 

Încă nu se terminase bine războiul, când alături de alți 
câțiva soldați dl Pluta este luat şi dus pe frontul din Japonia. 
A fost unicul cobănean care a participat consecutiv la două 
fronturi. după care încă timp de doi ani a lucrat pe pământuri 
străine în cadrul detaşamentului militar-geologic nr.63. 

A petrecut ani buni departe de casă, timp în care a asistat 
la scene de groază, cu mulți ostaşi răniți şi cu mulți alții căzuți 
la datorie şi aruncați în gropi comune. spune că a avut noroc, 
scăpând ieftin, sub ploaia de gloanțe, în fața bombardamente-
lor nimicitoare, revenind cu bine în sânul familiei, când pri-
mul său copil, fiica Lidia, avea deja vreo 3 anişori. 

Peste ani, revenind la luptele 
de pe Oder...

Împreună cu soția ileana, aşa cum obişnuiau să-i spună 
sătenii, a trăit 68 de ani. A fost o familie destoinică, care 
a crescut o fiică şi un fecior (ion), aceştia îmbogățindu-şi 
părinții la rândul lor cu 5 şi, respectiv, 3 nepoți. se bucu-
ră de cei 7 strănepoți şi 3 străstrănepoți. dl vasile Pluta o 
viață a lucrat în domeniul construcțiilor la colhoz, fiind un 
meşter iscusit în confecționarea uşilor şi ferestrelor. soția 
sa - o neîntrecută gospodină în prepararea bucatelor, având 
mâini de aur la țesut, croşetat, tors etc. „cum a fost ileana 
mea, mai rar poți întâlni aşa femei. În toate era pricepută, 
iar mâncarea făcută de mâinile ei mereu era demnă de lau-
dă, spune cu tristețe în ochi moşul.

de 8 ani îi duce dorul soției sale, care a decedat la vârsta 
de 84 de ani. se pare că despărțirea de ea l-a făcut să devină 
neputincios şi slăbit de puteri, iar când vine vorba de ea, 
lacrimile abia de le stăpâneşte. 

Acum e în grija nepoatei sale ileana vârnav, care le este 
alături încă din anul 2007. 

i-am văzut şi distincțiile moşului vasile Pluta, oferi-
te pentru eforturile depuse pe front, pentru credința cu 

care a luptat şi curajul cu care a reuşit să treacă peste toate 
momentele grele. deține medalii jubiliare de la victoria 
asupra fascismului de la cel de-al doilea război mondial, 
pentru victorie asupra Japoniei, pentru victorie asupra 
Germaniei. Are şi o medalie ce-i confirmă munca prodigi-
oasă - „Ветеран труда. За долголетний добросовестный 
труд”. sunt decorațiila care ține mult, păstrându-le ca pe 
icoană sfântă. 

A sărbătorit nenea vasile şi cea de-a 73 aniversare de la 
marea victorie asupra fascismului. sigur, nu ca odinioară, 
cu participarea la mitingul solemn desfăşurat la monumen-
tul din sat ridicat în memoria eroilor căzuți la datorie, ci 
acasă, căci puterile îl cam dau de gol. A retrăit emoții pro-
funde, privind din ogradă cum coloana se îndrepta spre 
monument, iar autoritățile locale nu au ezitat să-l felicite la 
domiciliu cu această frumoasă ocazie. La mulți ani nea va-
sile şi să vă țină domnul în picioare încă mulți ani înainte!

Axenia Drumova

Operaţiunea militară-ofensivă 
Vistula - Oder a avut loc 

 între 12 ianuarie -2 februarie 1945 
şi armata sovietică s-a încununat 

de succes pe frontul de răsărit 
european în timpul celei de-a 

doua conflagraţii mondiale. 
Armatele sovietice au înaintat 

prin luptă de pe aliniamentul 
râului Vistula din Polonia până 

pe aliniamentul râului Oder, 
au pătruns adânc în teritoriul 

Germaniei, ajungând la numai 70 
km de capitala Reichului, Berlin.

La începutul operațiunii „bagration” Frontul i bela-
rus a reuşit să cucerească două capuri de pod pe 

malul râului vistula. Şi Frontul i Ucrainean cucerise un 
important cap de pod. mai înainte de declanşarea ofen-
sivei, sovieticii au stocat o mare cantitate de materiale de 
luptă şi au concentrat efective importante în regiunile ce-
lor trei capuri de pod. sovieticii copleşeau calitativ şi can-
titativ forțele germane în infanterie, artilerie şi blindate. 
Jukov şi Konev comandau 163 de divizii pentru această 
operațiune. 

La ofensiva militară nominalizată a participat şi pro-
tagonistul nostru, constantin chişcă din satul cobani, 
care acum stătea alături de mine, adâncit în gânduri, şi-şi 
depăna din ghemul amintirilor de o viaţă. Are 93 de ani 
împliniţi. E din 1924. după încorporare a luptat în divi-
zia 39 de infanterie motorizată. A fost printre cei, care au 
deservit aruncătoarele de proiectile reactive „Katiuşa” în 
operaţiunea de pe oder. Acolo, pe câmpul de luptă au 
rămas să zacă 60 de mii de morţi. 

Continuare în pag. 18
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„Cum ai merge pe un teren cu varză aşa mergeai pe 
câmpul de luptă printre morţi. Unul lângă altul. Vroiam 
să-i găsim pe ai noştri, dar nu ni se permitea (să nu ne 
înfricoşăm)”, povestea nea costache. „Noi între noi aveam 
înțelegerea, ca cel puțin documentele celui ucis să fie trans-
mise ofițerilor pentru a fi introduşi în lista celor morți pe 
front. Se crease o aşa situaţie, că nici nu aveai când te ruga 
la Dumnezeu să te păzească. Pur şi simplu îmi doream să 
mai trăiesc o zi”. 

Planuri de viaţă lungă ostaşul chişcă nu-şi făcea. Toţi 
erau cu zilele în mână. se vorbea numai despre lupte, 
despre front, despre ocupare/eliberare a careva oraşe, lo-
calităţi. dar cel de sus le-a orânduit pe toate cum a ştiut 
mai bine. Aşa a fost dat ca protagonistul nostru să treacă 

Continuare din pag. 17

şi oderul, şi să rămână în viaţă. Posibilitatea de a reveni la 
baştină încă multă vreme a rămas pentru tânărul constantin 
un vis vag. chiar şi după ce războiul a luat sfârşit. A fost ră-
nit, desigur, cobăneanul, a stat prin spitale militare, iar când 
a fost anunţată marea biruinţă nu i s-a permis să se întoarcă, 
deoarece în moldova bântuia tifosul şi scarlatina. A revenit 
acasă abia în anul 1947, când în ţară se dezlănțuise o altă ur-
gie - foametea. 

„Când am venit acasă tata era întors înaintea mea. El fu-
sese mobilizat (deoarece era în vârstă) la producerea arma-
mentului pentru front. De aceea la terminarea războiului el 
s-a întors mai repede, dar eu am revenit mai târziu. Eram fa-
milie mare, împreună cu părinţii eram 7 de toţi. Am mâncat 
şi turte din buruieni. În 1948 a murit tata şi eu trebuia să am 
grijă de ai casei. M-am căsătorit târziu de tot, abia în 1960. 
Nu aveai cu ce porni familie, era sărăcie”, recunoştea cu dure-
re veteranul chişcă. 

dar cu voia lui dumnezeu şi-a întemeiat o familie, a 
reuşit să crească şi 5 copii (un fecior şi patru fiice). o fiică a 
decedat, celelalte 3 îşi duc traiul în sat, feciorul locuieşte în 
Ungheni. Pe nea costache îl îngrijeşte cea mai mică, care are 
gospodărie în vecinătate. dumnealui, la 93 de ani ai săi, încă 
se deplasează, umblă prin casă, prin ogradă, dar nu vede, 
sărmănelul. Pentru ca să ştie, că sunt lângă el, că îl ascult, tot 
îi netezeam mâna ca de copil: firavă şi catifelată. se vede că 
aceste mânuțe nu mai muncesc demult. E slăbit puțintel. Nici 
lacrima nu a putut-o ascunde. Îl priveam şi cu greu îmi în-
chipuiam, că această statură mică şi plăpândă acum a mânuit 
cândva proiectile reactive, a trecut prin măcelul războiului şi 
a ajuns până în Germania, că a înfruntat foametea, sărăcia şi 
lipsurile materiale, că a crescut 5 copii. Însă acum dumnealui 
e singur ca un copil. 

din experiența de luptă, zice, că conflictele militare tre-
buiesc soluționate numai cu cuvântul şi doamne fereşte de 
o altă urgie asemeni celei prin care au trecut cei de generația 
dumnealui. regretase mult, că urma să-l părăsesc, fiindcă 
duce dorul vorbei cu oamenii. se bucură de oricine, care îi 
deschide uşa şi îi dă binețe. 

i-am dorit sănătate şi sărbătoare frumoasă de Ziua victoriei.

Maria FOCşA

21Mai  2018
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câmpul de luptă printre morţi. Unul lângă altul. Vroiam 
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despre front, despre ocupare/eliberare a careva oraşe, lo-
calităţi. dar cel de sus le-a orânduit pe toate cum a ştiut 
mai bine. Aşa a fost dat ca protagonistul nostru să treacă 
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deoarece în moldova bântuia tifosul şi scarlatina. A revenit 
acasă abia în anul 1947, când în ţară se dezlănțuise o altă ur-
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sese mobilizat (deoarece era în vârstă) la producerea arma-
mentului pentru front. De aceea la terminarea războiului el 
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milie mare, împreună cu părinţii eram 7 de toţi. Am mâncat 
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grijă de ai casei. M-am căsătorit târziu de tot, abia în 1960. 
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dar cu voia lui dumnezeu şi-a întemeiat o familie, a 
reuşit să crească şi 5 copii (un fecior şi patru fiice). o fiică a 
decedat, celelalte 3 îşi duc traiul în sat, feciorul locuieşte în 
Ungheni. Pe nea costache îl îngrijeşte cea mai mică, care are 
gospodărie în vecinătate. dumnealui, la 93 de ani ai săi, încă 
se deplasează, umblă prin casă, prin ogradă, dar nu vede, 
sărmănelul. Pentru ca să ştie, că sunt lângă el, că îl ascult, tot 
îi netezeam mâna ca de copil: firavă şi catifelată. se vede că 
aceste mânuțe nu mai muncesc demult. E slăbit puțintel. Nici 
lacrima nu a putut-o ascunde. Îl priveam şi cu greu îmi în-
chipuiam, că această statură mică şi plăpândă acum a mânuit 
cândva proiectile reactive, a trecut prin măcelul războiului şi 
a ajuns până în Germania, că a înfruntat foametea, sărăcia şi 
lipsurile materiale, că a crescut 5 copii. Însă acum dumnealui 
e singur ca un copil. 

din experiența de luptă, zice, că conflictele militare tre-
buiesc soluționate numai cu cuvântul şi doamne fereşte de 
o altă urgie asemeni celei prin care au trecut cei de generația 
dumnealui. regretase mult, că urma să-l părăsesc, fiindcă 
duce dorul vorbei cu oamenii. se bucură de oricine, care îi 
deschide uşa şi îi dă binețe. 
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desfăşurându-se conform planului pregătirii de luptă, 
exercițiul a urmărit drept scop, testarea nivelului de 

pregătire pentru luptă a militarilor în termen şi prin con-
tract, dar şi dezvoltarea abilităților tactice de acțiune a 
efectivului în cadrul plutonului de infanterie motorizată. 
În acest context, infanteriştii nordici şi-au demonstrat 
măiestria profesională, efectuând antrenament şi trageri 
de luptă din armamentul de infanterie din dotarea unității 
militare. Exercițiul s-a desfăşurat la centrul de instruire 
de la bălți, unde a fost antrenat un număr de aproximativ 
130 militari în termen şi prin contract din cadrul batal-
ionului 11 infanterie motorizată al brigăzii ”moldova”.

reieşind din situația tactică a exercițiului, inițial 
infanteriştii au desfăşurat raionul de staționare al batal-
ionului, respectând elementele tactice necesare şi orga-
nizând paza circulară a acestuia. Ulterior, utilizând atât 
baza materială, cât şi mijloacele improvizate din teren, 
militarii au exersat procedeele tactice cu privire la efec-
tuarea antrenamentului şi tragerilor de luptă din arma-
mentul de infanterie pe timp de zi, deplasarea pe câmpul 
de luptă, cooperarea şi conducerea cu focul în timpul 
acțiunilor de luptă, aruncarea grenadelor de mână în 
lupta de ofensivă şi apărare, exploatarea mijloacelor de 
comunicații şi informatică şi stabilirea legăturii în difer-
ite forme de organizare a luptei, precum şi acordarea 
primului ajutor medical în condiții reale.     

Faza finală a exercițiului a constituit-o tragerile 
de luptă în componența plutonului, la care conform 
cerințelor ordinului de acțiune şi situației tactice im-
provizate, efectivul a deschis cu precizie focul asupra 
inamicului, lovindu-l din armamentul uşor şi greu de 
infanterie. 

comandantul brigăzii i infanterie motorizată, locote-
nent-colonelul sergiu chilivnic a menționat că, exercițiul 
s-a desfăşurat la un nivel înalt, apreciind atât pregătirea 
teoretică a efectivului în cadrul procesului de instruire 
colectivă, cât şi rezultatele practice demonstrate de mili-
tari la centrul de instruire.

comandantul batalionului 11 infanterie motorizată 
al unității militare de la bălți, maiorul sergiu Grumeza 
a relatat că, actualul exercițiu a reunit toate eforturile 
depuse de militari, cu privire la pregătirea de luptă, de 
la începutul perioadei de instruire şi până la momentul 
actual. Aceeaşi sursă a mai precizat că, pe parcursul anu-
lui curent, efectivul în termen şi prin contract al batal-
ionului, urmează a fi antrenat şi în cadrul altor exerciții 
tactice, desfăşurate la centrul de instruire al brigăzii. 

Având la bază planul pregătirii de luptă pentru 
subunitățile de infanterie, exercițiul tactic cu trageri de 
luptă în componența plutonului, a adus o bună experiență 
profesională infanteriştilor unității militare de la bălți.

Maior Vladislav BACIU

Foc
cu precizie 
pe poligonul 
de la Bălţi
n infanteriştii Brigăzii ”Moldova” şi-au demonstrat capacităţile 

profesionale şi succesele obţinute în procesul pregătirii de luptă, 
participând la exerciţiul tactic cu trageri de luptă în componenţa 
plutonului 

Zilnic, minele antipersonal şi obiectele explozive nede-
pistate sau tratate incorect fac mii de victime. Astfel, se 

sting părinți pe care copiii îi aşteaptă la nesfârşit acasă. copii 
pe care părinții nu-i mai au alături, trupuri şi suflete desfigu-
rate. Toate aceste tragedii sunt efecte ale acestor arme, cap-
cane ale morții, la care nici timpul nu le ştirbeşte din puterea 
de distrugere.  În fața consecințelor dramatice ale minelor 
antipersonal, la 8 decembrie 2005 organizația Națiunilor 
Unite a hotărât, prin rezoluția 60/97, ca ziua de 4 aprilie să 
devină „Ziua internațională pentru conştientizarea perico-
lului reprezentat de minele antipersonal şi asistență în lupta 
împotriva acestora”. În acest context,geniştii batalionului 
de Geniu „codru” desfăşoară în instituţiile de învăţământ 
din străşeni şedințe de informare cu privire la pericolul 
muniţiilor neexplodate în republica moldova, dar şi modul 
de comportare în cazul descoperirii lor.

La comanda batalionului se află loctenent-colonel racu 
Gheorghe, militar cu o vastă experiență în domeniu. Potrivit 
acestuia, anual, efectivele de genişti ale Armatei Naţionale 
descoperă şi distrug sute de obiecte explozive. o mare parte 
dintre acestea au rămas în sol din perioada celui de-al doilea 
război mondial, dar şi din perioada războiului din 1992. ,, 
Scopul acestei campanii de informare rezidă în a preveni un 
eventual accident sau explozie în urma depistării de obiecte 
explozive atât de copii, cât şi de maturi. De asemenea, această 
activitate a implicat şi informarea copiilor cu privire la măsuri-
le tehnice ale securității, dar şi prezentarea obiectelor explozive 
chiar în forma lor reală. Familiarizarea copiilor cu obiectele ex-
plozive sunt benefice, deoarece aceştia învaţă cum să acționeze 
corect pentru a preveni o tragedie”, spune comandantul.

sursa citată a mai specificat că  populaţia trebuie să cu-
noască faptul că în zonele în care există sau se presupune exis-
tenţa unor muniţii neexplodate este interzis accesul persoa-
nelor şi în special al copiilor, executarea de săpături manuale 
sau cu mijloace mecanice, executarea unor lucrări funciare, 
circulaţia vehiculelor, oamenilor sau animalelor. În asemenea 

situaţii se vor anunţa imediat autorităţile locale care vor solici-
ta deplasarea grupelor de deminare în zonele respective.

de sprijinul de geniu este nevoie în orice moment al unei 
activități sau misiuni, spune maria Jerechi, director adjunct 
pe educație în cadrul  Liceul Teoretic din străşeni. ,,Suntem 
nespuşi de bucuroşi că militarii Batalionului de Geniu an de 
an vin la noi în instituție şi oferă o informație amplă elevilor. 
Astfel, aceştia asimilează informaţiile militarilor, şi conştien-
tizează pericolul minelor antipersonal. Iar în caz de necesita-
te, elevii vor fi instruiți cu acțiunile care trebuie înterprinse în 
scopul prevenirii pericolului”, subliniază maria Jerechi.

Elevii au fost activi şi spun că şi-au învățat sârguincioşi 
lecția ,, În cazul în care descopăr obiectul exploziv trebuie în 
primul rând să mă îndepărtez de el, iar apoi să contactez or-
ganele specializate. Voi atenționa şi prietenii mei, care nu au 
fost prezenți la această şedință ”, spune ion rusu, mulțumit 
de informația acumulată. 

Eleva diana Tutunaru susține că astfel de şedințe sunt 
binevenite, reieşind din faptul că majoritatea obiectelor ex-
plozive sunt depistate de localnici şi copii în timpul lucrări-
lor agricole ce au loc primăvara. 

Alexandru cigurean şi-a îmbogățit cunoştințele, şi ne 
comunică că neapărat va povesti şi rudelor despre ora te-
matică însuşită. 

de notat că din 1992 şi până în prezent, peste 21 de per-
soane au decedat, iar peste 26 au fost rănite, în rezultatul 
incidentelor soldate cu explozia diferitor muniţii. din nu-
mărul total al celor care au avut de suferit, şapte copii au de-
cedat, iar alţi trei copii au fost răniţi.

reamintim că indiferent de starea fizică sau de vechi-
mea elementului de muniţie, pericolul că acesta să fie activ 
şi să producă explozie este maxim. Prin urmare, orice ope-
raţiune asupra muniţiei neexplodate trebuie să fie executată 
numai de către personalul specializat, cu respectarea strictă 
a procedurilor de securitate.

Ludmila SOLOMON

Geniştii dezamorsează,  
dar şi informează
n Autoritatea geniştilor este dovadă clară că toate misiunile primite au 

fost de fiecare dată executate până la bun sfârşit. Militarii Batalionului de 
Geniu au răspuns pozitiv ori de câte ori cineva, undeva, a avut nevoie 
de ajutorul lor. Succesele repetate i-au ajutat să îşi afirme un nume sonor, 
fapt care îi obligă ca, pe viitor, să continue pe aceiaşi lungime de undă.

Pericol - muniţii 
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desfăşurându-se conform planului pregătirii de luptă, 
exercițiul a urmărit drept scop, testarea nivelului de 

pregătire pentru luptă a militarilor în termen şi prin con-
tract, dar şi dezvoltarea abilităților tactice de acțiune a 
efectivului în cadrul plutonului de infanterie motorizată. 
În acest context, infanteriştii nordici şi-au demonstrat 
măiestria profesională, efectuând antrenament şi trageri 
de luptă din armamentul de infanterie din dotarea unității 
militare. Exercițiul s-a desfăşurat la centrul de instruire 
de la bălți, unde a fost antrenat un număr de aproximativ 
130 militari în termen şi prin contract din cadrul batal-
ionului 11 infanterie motorizată al brigăzii ”moldova”.

reieşind din situația tactică a exercițiului, inițial 
infanteriştii au desfăşurat raionul de staționare al batal-
ionului, respectând elementele tactice necesare şi orga-
nizând paza circulară a acestuia. Ulterior, utilizând atât 
baza materială, cât şi mijloacele improvizate din teren, 
militarii au exersat procedeele tactice cu privire la efec-
tuarea antrenamentului şi tragerilor de luptă din arma-
mentul de infanterie pe timp de zi, deplasarea pe câmpul 
de luptă, cooperarea şi conducerea cu focul în timpul 
acțiunilor de luptă, aruncarea grenadelor de mână în 
lupta de ofensivă şi apărare, exploatarea mijloacelor de 
comunicații şi informatică şi stabilirea legăturii în difer-
ite forme de organizare a luptei, precum şi acordarea 
primului ajutor medical în condiții reale.     

Faza finală a exercițiului a constituit-o tragerile 
de luptă în componența plutonului, la care conform 
cerințelor ordinului de acțiune şi situației tactice im-
provizate, efectivul a deschis cu precizie focul asupra 
inamicului, lovindu-l din armamentul uşor şi greu de 
infanterie. 

comandantul brigăzii i infanterie motorizată, locote-
nent-colonelul sergiu chilivnic a menționat că, exercițiul 
s-a desfăşurat la un nivel înalt, apreciind atât pregătirea 
teoretică a efectivului în cadrul procesului de instruire 
colectivă, cât şi rezultatele practice demonstrate de mili-
tari la centrul de instruire.

comandantul batalionului 11 infanterie motorizată 
al unității militare de la bălți, maiorul sergiu Grumeza 
a relatat că, actualul exercițiu a reunit toate eforturile 
depuse de militari, cu privire la pregătirea de luptă, de 
la începutul perioadei de instruire şi până la momentul 
actual. Aceeaşi sursă a mai precizat că, pe parcursul anu-
lui curent, efectivul în termen şi prin contract al batal-
ionului, urmează a fi antrenat şi în cadrul altor exerciții 
tactice, desfăşurate la centrul de instruire al brigăzii. 

Având la bază planul pregătirii de luptă pentru 
subunitățile de infanterie, exercițiul tactic cu trageri de 
luptă în componența plutonului, a adus o bună experiență 
profesională infanteriştilor unității militare de la bălți.

Maior Vladislav BACIU

Foc
cu precizie 
pe poligonul 
de la Bălţi
n infanteriştii Brigăzii ”Moldova” şi-au demonstrat capacităţile 

profesionale şi succesele obţinute în procesul pregătirii de luptă, 
participând la exerciţiul tactic cu trageri de luptă în componenţa 
plutonului 

Zilnic, minele antipersonal şi obiectele explozive nede-
pistate sau tratate incorect fac mii de victime. Astfel, se 

sting părinți pe care copiii îi aşteaptă la nesfârşit acasă. copii 
pe care părinții nu-i mai au alături, trupuri şi suflete desfigu-
rate. Toate aceste tragedii sunt efecte ale acestor arme, cap-
cane ale morții, la care nici timpul nu le ştirbeşte din puterea 
de distrugere.  În fața consecințelor dramatice ale minelor 
antipersonal, la 8 decembrie 2005 organizația Națiunilor 
Unite a hotărât, prin rezoluția 60/97, ca ziua de 4 aprilie să 
devină „Ziua internațională pentru conştientizarea perico-
lului reprezentat de minele antipersonal şi asistență în lupta 
împotriva acestora”. În acest context,geniştii batalionului 
de Geniu „codru” desfăşoară în instituţiile de învăţământ 
din străşeni şedințe de informare cu privire la pericolul 
muniţiilor neexplodate în republica moldova, dar şi modul 
de comportare în cazul descoperirii lor.

La comanda batalionului se află loctenent-colonel racu 
Gheorghe, militar cu o vastă experiență în domeniu. Potrivit 
acestuia, anual, efectivele de genişti ale Armatei Naţionale 
descoperă şi distrug sute de obiecte explozive. o mare parte 
dintre acestea au rămas în sol din perioada celui de-al doilea 
război mondial, dar şi din perioada războiului din 1992. ,, 
Scopul acestei campanii de informare rezidă în a preveni un 
eventual accident sau explozie în urma depistării de obiecte 
explozive atât de copii, cât şi de maturi. De asemenea, această 
activitate a implicat şi informarea copiilor cu privire la măsuri-
le tehnice ale securității, dar şi prezentarea obiectelor explozive 
chiar în forma lor reală. Familiarizarea copiilor cu obiectele ex-
plozive sunt benefice, deoarece aceştia învaţă cum să acționeze 
corect pentru a preveni o tragedie”, spune comandantul.

sursa citată a mai specificat că  populaţia trebuie să cu-
noască faptul că în zonele în care există sau se presupune exis-
tenţa unor muniţii neexplodate este interzis accesul persoa-
nelor şi în special al copiilor, executarea de săpături manuale 
sau cu mijloace mecanice, executarea unor lucrări funciare, 
circulaţia vehiculelor, oamenilor sau animalelor. În asemenea 

situaţii se vor anunţa imediat autorităţile locale care vor solici-
ta deplasarea grupelor de deminare în zonele respective.

de sprijinul de geniu este nevoie în orice moment al unei 
activități sau misiuni, spune maria Jerechi, director adjunct 
pe educație în cadrul  Liceul Teoretic din străşeni. ,,Suntem 
nespuşi de bucuroşi că militarii Batalionului de Geniu an de 
an vin la noi în instituție şi oferă o informație amplă elevilor. 
Astfel, aceştia asimilează informaţiile militarilor, şi conştien-
tizează pericolul minelor antipersonal. Iar în caz de necesita-
te, elevii vor fi instruiți cu acțiunile care trebuie înterprinse în 
scopul prevenirii pericolului”, subliniază maria Jerechi.

Elevii au fost activi şi spun că şi-au învățat sârguincioşi 
lecția ,, În cazul în care descopăr obiectul exploziv trebuie în 
primul rând să mă îndepărtez de el, iar apoi să contactez or-
ganele specializate. Voi atenționa şi prietenii mei, care nu au 
fost prezenți la această şedință ”, spune ion rusu, mulțumit 
de informația acumulată. 

Eleva diana Tutunaru susține că astfel de şedințe sunt 
binevenite, reieşind din faptul că majoritatea obiectelor ex-
plozive sunt depistate de localnici şi copii în timpul lucrări-
lor agricole ce au loc primăvara. 

Alexandru cigurean şi-a îmbogățit cunoştințele, şi ne 
comunică că neapărat va povesti şi rudelor despre ora te-
matică însuşită. 

de notat că din 1992 şi până în prezent, peste 21 de per-
soane au decedat, iar peste 26 au fost rănite, în rezultatul 
incidentelor soldate cu explozia diferitor muniţii. din nu-
mărul total al celor care au avut de suferit, şapte copii au de-
cedat, iar alţi trei copii au fost răniţi.

reamintim că indiferent de starea fizică sau de vechi-
mea elementului de muniţie, pericolul că acesta să fie activ 
şi să producă explozie este maxim. Prin urmare, orice ope-
raţiune asupra muniţiei neexplodate trebuie să fie executată 
numai de către personalul specializat, cu respectarea strictă 
a procedurilor de securitate.

Ludmila SOLOMON

Geniştii dezamorsează,  
dar şi informează
n Autoritatea geniştilor este dovadă clară că toate misiunile primite au 

fost de fiecare dată executate până la bun sfârşit. Militarii Batalionului de 
Geniu au răspuns pozitiv ori de câte ori cineva, undeva, a avut nevoie 
de ajutorul lor. Succesele repetate i-au ajutat să îşi afirme un nume sonor, 
fapt care îi obligă ca, pe viitor, să continue pe aceiaşi lungime de undă.

Pericol - muniţii 
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În conformitate cu Protocolul de cooperare între Ar-
mata Națională a republicii moldova şi comitetul 

internațional al crucii roşii (cicr), semnat la chişinău la 6 
septembrie 2016, a fost aprobat de comun acord Planul de coo-
perare între marele stat major al Armatei Naţionale şi delegația 
regională a comitetului internațional al crucii roşii pentru 
Federația rusă, belarus şi moldova pentru anul 2018.

Potrivit planului menționat în perioada 07-11 mai 2018 
s-au desfăşurat un şir de întâlniri a delegației regionale a cicr 
cu şeful marelui stat major al Armatei Naționale, şefi ai diferi-
tor subdiviziuni ale ministerului Apărării, marelui stat major 
şi unităților militare ale Armatei Naționale. În cadrul acestora 
au fost discutate aspectele ce vizează  cooperarea pentru vii-
tor cu cicr, modalitățile de instruire a personalului Armatei 
Naționale prin prisma implementării dreptului internațional 
Umanitar, stabilirea unui dialog eficient între cicr şi Armata 
Națională pe segmentul sistematizării, interacțiunii şi însuşirii 
lecțiilor învățate ca urmare a participării contingentelor milita-
re ale Armatei Naționale în misiuni şi operații internaționale.

În cadrul vizitei s-au examinat propunerile de colaborare 
şi instruirea în comun a efectivului Armatei Naționale în do-
meniul dreptului internațional Umanitar cu includerea dife-
ritor specialişti din diferite domenii de activitate ale Armatei 
Naționale, precum şi organizarea unei întâlniri la nivel înalt 
între conducerea ministerului Apărării şi conducerea cicr.

Un loc aparte în perioada menționată l-a avut seminarul 
„implementarea dreptului internaţional Umanitar în proce-
sul de învăţământ”, desfăşurat în incinta Jolly Alon – hotel 
– business center. La lucrările acestuia au participat un grup 
de militari prin contract ai Academiei militare Forţelor Ar-
mate ,,Alexandru cel bun” şi reprezentanţii comitetului in-
ternaţional al crucii roşii (cicr).

În cadrul acestei întruniri a fost descris istoricul, sarcini-
le, funcţiile şi rolul comitetului internaţional al crucii roşii, 
care se ocupă cu acordarea ajutorului umanitar victimelor 
conflictelor militare, calamităţilor naturale. Au fost oglindite 
obiectivele tactice în corespundere cu dreptul civil, scopul şi 
principiile de bază, importanţa cicr pe arena internaţiona-
lă, intercorelaţia şi interdependenţa, colaborarea între orga-
nizaţiile civile şi sistemul militar. 

Pe parcurs s-a atras atenția asupra obiectivelor ce le 
urmăreşte cicr şi anume acordarea ajutorului umanitar re-
fugiaţilor şi persoanelor care au suferit în cadrul conflictelor 
militare, cataclismelor naturale, coordonarea acţiunilor, cău-
tarea persoanelor dispărute, vizitarea şi înregistrarea prizoni-
erilor, interzicerea şi profilaxia  violenţei, conlucrarea şi des-
făşurarea tratativelor cu ambele părţi ai conflictului militar 
pentru a apăra viaţa, valoarea şi demnitatea fiinţei umane.

reprezentanţii cicr în republica moldova au propus cola-
borarea în realizarea în practică a unor proiecte, evenimente teo-
retico-practice, susţinerea materială în organizarea, desfăşurarea 
meselor rotunde, trainingurilor tematice, colaborarea (întreve-
derea) între instituţiile militare de învăţământ superior  (ca  de 
exemplu, desfăşurarea concursurilor, elaborarea, perfecţionarea, 
traducerea, prelucrarea dicţionarelor cu terminologie specifică, 
memoratorului, îndrumătorului, ghidului metodologic ş.a.).

În calitate de recomandare, reprezentanţii cicr în re-
publica moldova propun în mod concret ajutorul experţilor 
în domeniu, asigurarea cu materialul informativ-ilustrativ 
necesar, participarea reprezentanţilor AmFA în calitate de 
experţi în măsuri şi acţiuni internaţionale, ajutor material 
în desfăşurarea seminarelor ştiinţifico-practice, meselor ro-
tunde, concursurilor, luând în consideraţie tematica specifică 
normelor dreptului internaţional Umanitar (diU).  

Un alt aspect a fost cel legat de  pregătirea profesională a 
psihologilor. diferite aspecte la subiect s-au abordat în cadrul 
atelierului de lucru cu participarea psihologilor din cadrul 
Armatei Naționale şi experților comitetului internaţional al 
crucii roşii cu genericul „bazele comportamentului indivi-
dual în război: aspecte psihologice şi sociale privind respec-
tarea diU în misiune”. Programul atelierului de lucru a oferit 
participanților o varietate de subiecte din diverse domenii ale 
psihologiei individual comportamentale în situații extremale 
şi a creat oportunităţi pentru aceştia de a prezenta şi împărtă-
şi experienţe, precum de a explora noi posibilități de afirmare 
profesională a psihologilor din republica moldova.

Colaborare  
cu avantaje reciproce

istoria crucii roşii din moldova este strâns legată de is-
toria ţării. iată de ce societatea de cruce roşie din mol-

dova, ca asociaţie obştească cu statut legal s-a creat cu mult 
mai târziu de la apariţia primelor societăţi (1864).

cu toate acestea, organizaţii teritoriale (filiale) au activat 
pe teritoriul actual al republicii moldova în cadrul altor so-
cietăţi naţionale ce activau aici, fie societatea de cruce ro-
şie din românia, rusia ori Ucraina. ca societate naţională, 
crucea roşie din moldova a fost creată odată cu formarea 
rssm şi a activat în cadrul Uniunii societăţilor de cruce 
roşie şi semilună roşie a fostei Urss până în anul 1991 
când la congresul al Xiv al societăţii s-a hotărât de a nu 
mai participa la congresul crucii roşii sovietice, ci doar de 
a delega observatori.

La data de 1 decembrie 1992, în baza art. 26 al Primei 
convenţii de la Geneva, societatea de cruce roşie din mol-
dova a fost recunoscută prin decret Prezidenţial ca o orga-
nizaţie obştească autonomă care îşi desfăşoară activitatea pe 
baza Principiilor Fundamentale de care se conduce mişca-
rea internaţională de cruce roşie şi semilună roşie.

Această dată însă nu reprezintă data fondării crucii ro-
şii din moldova, ci o nouă pagină în istoria sa de zeci de ani 
de zile.

Pe parcursul întregii sale istorii, crucea roşie din mol-
dova a desfăşurat o amplă activitate orientată spre uşurarea 
suferinţelor umane, victime ale războaielor, calamităţilor 
naturale şi sociale.

Având o structură bine organizată, crucea roşie era 
prezentă în orice localitate din ţară, în majoritatea organi-
zaţiilor, instituţiilor.

Acest lucru i-a permis, în funcţie de necesităţile ţării, să 
se implice în soluţionarea ori diminuarea problemelor exis-
tente. dacă în urmă cu un secol organizaţia derula campa-
nii de combatere a malariei şi tifosului, astăzi crucea roşie 
activează în domeniul prevenirii şi combaterii hiv/sidA, 
Tb şi gripa aviară, implicându-se de fiecare dată în proble-
mele prioritare de sănătate publică.

În perioada postbelică a fost creat serviciul de caritate 
pentru îngrijirea la domiciliu a invalizilor de război care ac-
tivează şi astăzi, ce-i drept, aria de activitate a acestui servi-
ciu fiind mult mai vastă.

Tot în acea perioadă şi până la sfârşitul anilor 60, în ca-
drul crucii roşii pe lângă comitetele raionale, funcţionau 
şcoli de pregătire a surorilor de caritate a crucii roşii care 
prin munca lor zi de zi au contribuit şi mai contribuie la 
ameliorarea sănătăţii populaţiei.

La data de 12.11.99 Parlamentul republicii moldova a 
adoptat Legea republicii moldova Nr.673-Xiv cu privire la 
folosirea şi protecţia emblemei crucii roşii.

La 10 mai 2001 Parlamentul republicii moldova a 
adoptat Legea privind societatea de cruce roşie din mol-
dova, care a întrat în vigoare la 30 iunie 2001. (vezi mo-
nitorul oficial al republicii moldova Nr. 64-66/463 din 
22.06.2001).

La 24 octombrie 2001, societatea de cruce roşie din 
republica moldova a fost recunoscută de către comitetul 
internaţional al crucii roşii ca membru cu drepturi depline 
în cadrul mişcării internaţionale de cruce roşie şi semilu-
nă roşie, iar la 7 noiembrie a devenit şi membru al Federa-
ţiei internaţionale a societăţilor de cruce roşie şi semilună 
roşie. Acest eveniment istoric a deschis noi perspective de 
dezvoltare pentru societate şi a impus mari responsabilităţi 
în activitatea sa.

În zilele noastre participând la imunizarea în masă a popu-
laţiei contra rujeolei şi rubeolei, măsuri de prevenire a gripei 
aviare, hiv/ sidA etc., ajutorând sinistraţii catastrofelor cu 
caracter natural sau tehnogen, îngrijirea bolnavilor la domici-
liu, promovarea donării de sânge, promovarea valorilor gene-
ral umane etc. crucea roşie din moldova realizează ideea ce a 
stat la originile crucii roşii – protejarea demnităţii umane.

societatea de cruce roşie din moldova este o organi-
zaţie de binefacere, membru al mişcării internaţionale de 
cruce roşie şi semilună roşie, care întruneşte 186 societăţi 
Naţionale şi peste 500 milioane de membri.

Crucea Roşie  
prezentă în Republica Moldova

prin colaborare benefică se materializează protocolul de cooperare între Armata Națională  
a Republicii Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii
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În conformitate cu Protocolul de cooperare între Ar-
mata Națională a republicii moldova şi comitetul 

internațional al crucii roşii (cicr), semnat la chişinău la 6 
septembrie 2016, a fost aprobat de comun acord Planul de coo-
perare între marele stat major al Armatei Naţionale şi delegația 
regională a comitetului internațional al crucii roşii pentru 
Federația rusă, belarus şi moldova pentru anul 2018.

Potrivit planului menționat în perioada 07-11 mai 2018 
s-au desfăşurat un şir de întâlniri a delegației regionale a cicr 
cu şeful marelui stat major al Armatei Naționale, şefi ai diferi-
tor subdiviziuni ale ministerului Apărării, marelui stat major 
şi unităților militare ale Armatei Naționale. În cadrul acestora 
au fost discutate aspectele ce vizează  cooperarea pentru vii-
tor cu cicr, modalitățile de instruire a personalului Armatei 
Naționale prin prisma implementării dreptului internațional 
Umanitar, stabilirea unui dialog eficient între cicr şi Armata 
Națională pe segmentul sistematizării, interacțiunii şi însuşirii 
lecțiilor învățate ca urmare a participării contingentelor milita-
re ale Armatei Naționale în misiuni şi operații internaționale.

În cadrul vizitei s-au examinat propunerile de colaborare 
şi instruirea în comun a efectivului Armatei Naționale în do-
meniul dreptului internațional Umanitar cu includerea dife-
ritor specialişti din diferite domenii de activitate ale Armatei 
Naționale, precum şi organizarea unei întâlniri la nivel înalt 
între conducerea ministerului Apărării şi conducerea cicr.

Un loc aparte în perioada menționată l-a avut seminarul 
„implementarea dreptului internaţional Umanitar în proce-
sul de învăţământ”, desfăşurat în incinta Jolly Alon – hotel 
– business center. La lucrările acestuia au participat un grup 
de militari prin contract ai Academiei militare Forţelor Ar-
mate ,,Alexandru cel bun” şi reprezentanţii comitetului in-
ternaţional al crucii roşii (cicr).

În cadrul acestei întruniri a fost descris istoricul, sarcini-
le, funcţiile şi rolul comitetului internaţional al crucii roşii, 
care se ocupă cu acordarea ajutorului umanitar victimelor 
conflictelor militare, calamităţilor naturale. Au fost oglindite 
obiectivele tactice în corespundere cu dreptul civil, scopul şi 
principiile de bază, importanţa cicr pe arena internaţiona-
lă, intercorelaţia şi interdependenţa, colaborarea între orga-
nizaţiile civile şi sistemul militar. 

Pe parcurs s-a atras atenția asupra obiectivelor ce le 
urmăreşte cicr şi anume acordarea ajutorului umanitar re-
fugiaţilor şi persoanelor care au suferit în cadrul conflictelor 
militare, cataclismelor naturale, coordonarea acţiunilor, cău-
tarea persoanelor dispărute, vizitarea şi înregistrarea prizoni-
erilor, interzicerea şi profilaxia  violenţei, conlucrarea şi des-
făşurarea tratativelor cu ambele părţi ai conflictului militar 
pentru a apăra viaţa, valoarea şi demnitatea fiinţei umane.

reprezentanţii cicr în republica moldova au propus cola-
borarea în realizarea în practică a unor proiecte, evenimente teo-
retico-practice, susţinerea materială în organizarea, desfăşurarea 
meselor rotunde, trainingurilor tematice, colaborarea (întreve-
derea) între instituţiile militare de învăţământ superior  (ca  de 
exemplu, desfăşurarea concursurilor, elaborarea, perfecţionarea, 
traducerea, prelucrarea dicţionarelor cu terminologie specifică, 
memoratorului, îndrumătorului, ghidului metodologic ş.a.).

În calitate de recomandare, reprezentanţii cicr în re-
publica moldova propun în mod concret ajutorul experţilor 
în domeniu, asigurarea cu materialul informativ-ilustrativ 
necesar, participarea reprezentanţilor AmFA în calitate de 
experţi în măsuri şi acţiuni internaţionale, ajutor material 
în desfăşurarea seminarelor ştiinţifico-practice, meselor ro-
tunde, concursurilor, luând în consideraţie tematica specifică 
normelor dreptului internaţional Umanitar (diU).  

Un alt aspect a fost cel legat de  pregătirea profesională a 
psihologilor. diferite aspecte la subiect s-au abordat în cadrul 
atelierului de lucru cu participarea psihologilor din cadrul 
Armatei Naționale şi experților comitetului internaţional al 
crucii roşii cu genericul „bazele comportamentului indivi-
dual în război: aspecte psihologice şi sociale privind respec-
tarea diU în misiune”. Programul atelierului de lucru a oferit 
participanților o varietate de subiecte din diverse domenii ale 
psihologiei individual comportamentale în situații extremale 
şi a creat oportunităţi pentru aceştia de a prezenta şi împărtă-
şi experienţe, precum de a explora noi posibilități de afirmare 
profesională a psihologilor din republica moldova.

Colaborare  
cu avantaje reciproce

istoria crucii roşii din moldova este strâns legată de is-
toria ţării. iată de ce societatea de cruce roşie din mol-

dova, ca asociaţie obştească cu statut legal s-a creat cu mult 
mai târziu de la apariţia primelor societăţi (1864).

cu toate acestea, organizaţii teritoriale (filiale) au activat 
pe teritoriul actual al republicii moldova în cadrul altor so-
cietăţi naţionale ce activau aici, fie societatea de cruce ro-
şie din românia, rusia ori Ucraina. ca societate naţională, 
crucea roşie din moldova a fost creată odată cu formarea 
rssm şi a activat în cadrul Uniunii societăţilor de cruce 
roşie şi semilună roşie a fostei Urss până în anul 1991 
când la congresul al Xiv al societăţii s-a hotărât de a nu 
mai participa la congresul crucii roşii sovietice, ci doar de 
a delega observatori.

La data de 1 decembrie 1992, în baza art. 26 al Primei 
convenţii de la Geneva, societatea de cruce roşie din mol-
dova a fost recunoscută prin decret Prezidenţial ca o orga-
nizaţie obştească autonomă care îşi desfăşoară activitatea pe 
baza Principiilor Fundamentale de care se conduce mişca-
rea internaţională de cruce roşie şi semilună roşie.

Această dată însă nu reprezintă data fondării crucii ro-
şii din moldova, ci o nouă pagină în istoria sa de zeci de ani 
de zile.

Pe parcursul întregii sale istorii, crucea roşie din mol-
dova a desfăşurat o amplă activitate orientată spre uşurarea 
suferinţelor umane, victime ale războaielor, calamităţilor 
naturale şi sociale.

Având o structură bine organizată, crucea roşie era 
prezentă în orice localitate din ţară, în majoritatea organi-
zaţiilor, instituţiilor.

Acest lucru i-a permis, în funcţie de necesităţile ţării, să 
se implice în soluţionarea ori diminuarea problemelor exis-
tente. dacă în urmă cu un secol organizaţia derula campa-
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internaţional al crucii roşii ca membru cu drepturi depline 
în cadrul mişcării internaţionale de cruce roşie şi semilu-
nă roşie, iar la 7 noiembrie a devenit şi membru al Federa-
ţiei internaţionale a societăţilor de cruce roşie şi semilună 
roşie. Acest eveniment istoric a deschis noi perspective de 
dezvoltare pentru societate şi a impus mari responsabilităţi 
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În zilele noastre participând la imunizarea în masă a popu-
laţiei contra rujeolei şi rubeolei, măsuri de prevenire a gripei 
aviare, hiv/ sidA etc., ajutorând sinistraţii catastrofelor cu 
caracter natural sau tehnogen, îngrijirea bolnavilor la domici-
liu, promovarea donării de sânge, promovarea valorilor gene-
ral umane etc. crucea roşie din moldova realizează ideea ce a 
stat la originile crucii roşii – protejarea demnităţii umane.

societatea de cruce roşie din moldova este o organi-
zaţie de binefacere, membru al mişcării internaţionale de 
cruce roşie şi semilună roşie, care întruneşte 186 societăţi 
Naţionale şi peste 500 milioane de membri.

Crucea Roşie  
prezentă în Republica Moldova

prin colaborare benefică se materializează protocolul de cooperare între Armata Națională  
a Republicii Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii
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Valorile familiei  
în atenţia militarilor

Primul care a ieşit în faţa asistenţei şi a vorbit tinerilor 
despre funcţia religioasă a familie, oferindu-le sfaturi 

privind premisele întemeierii unei căsnicii fericite, a fost 
preotul Nicolae Andrieş, parohul bisericii sfântul Nicolae 
de la cricova.

de asemenea, la activitate au fost invitaţi artiştii popo-
rului Paulina Zavtoni de la Teatrul republican „Luceafărul” 
şi cunoscuţii Nicolae darii şi Ninela caranfil de la Teatrul 
Naţional „mihai Eminescu”, care le-au relatat studenţilor 
militari despre importanţa şi semnificaţia unei familii du-
rabile şi de succes.

organizatoarea evenimentului, Ludmila vasilachi, doc-
torand, lector superior universitar, catedra Ştiinţe umanisti-
ce şi limbi moderne, a subliniat că sărbătoarea Ziua Familiei 
a devenit o tradiţie frumoasă în Academia militară, fiind la 
cea de-a iX-a ediţie, iar obiectivul mesei rotunde este de a 
promova valorile familiei.

„Viaţa de militar deloc uşoară, cu rigorile şi stricteţea sa, 
pune amprentele ei şi pe viaţa de familie. Noi încercăm să le 
spunem viitorilor taţi şi viitoarelor mame cât de importantă 
este comunicarea şi susţinerea reciprocă în familie, ca fieca-
re membru să se simtă important. Doar aşa se pot depăşi 
foarte multe probleme care apar inevitabil”, a menţionat 
Ludmila vasilachi.

colonelul Gheorghe Ţurcanu, locţiitor comandant 
academie pentru învăţământ, a accentuat că familia este 
nucleul societăţii, iar asemenea discuţii sunt bine-venite 
pentru studenţii militari, reieşind din faptul că aceştia sunt 
mereu la datorie. „Desfăşurăm anual, în ajunul Zilei famili-
ei, o masă rotundă dedicată acestui eveniment. Consider că 
este o temă relevantă pentru militari, pentru că suntem ple-
caţi de la vârstă fragedă din familiile biologice şi aici încer-

căm să dezvoltăm acele calităţi care i-ar îndruma pe viitorii 
ofiţeri să-şi întemeieze familiile proprii”, a conchis colonelul 
Gheorghe Ţurcanu.

La rândul ei, Paulina Zavtoni, actriţa de teatru şi 
film, a menţionat că dincolo de aparenţe, militarii sunt 
familişti şi respectă adevăratele valori ale familiei. „Vin cu 
plăcere ori de câte ori sunt invitată la Academia Militară, 
fiindcă există între noi acel schimb de energie. Noi ne-am 
obişnuit cu imaginea militarilor curajoşi, dârji, viteji. Da, 
ăştia sunt ei! Dar atunci când se întorc în familii, la pă-
rinţi, la soţii şi copii, eu îmi doresc ca tinerii noştri care 
şi-au ales această meserie să ştie să iubească, pentru că 
dragostea pe care le-o poartă părinţilor le va fi răsplătită 
când vor deveni la rândul lor părinţi”, a precizat dinamica 
Paulina Zavtoni.

Gazdele evenimentului au fost studenţii Academiei mi-
litare care au pregătit comunicări reprezentative la tema fa-
miliei. Programul activităţii a inclus recitaluri de poezii şi 
muzică prezentate de un grup de studenţi veniţi de la mai 
multe instituţii de învăţământ din capitală.

studentul anului ii, iulian dodon participă pentru pri-
ma oară la asemenea eveniment, dar şi-a promis că nu va fi 
nici ultimul. Tânărul a vorbit despre istoricul Zilei interna-
ţionale a Familiei şi cât de importantă este aceasta pentru 
omenire. „Familia reprezintă celula societăţii, este acea sursă 
de dragoste, înţelepciune şi valori, fără de care lumea pur şi 
simplu nu ar exista”.

Ziua Internaţională a Familiei este sărbătorită anual 
la data de 15 mai, în conformitate cu decizia Adunării 
Generale a ONU, adoptată prin Rezoluţia 47/237 din 20 
septembrie 1993.

Căpitan Natalia ANDRONACHI

n Ziua internaţională a Familiei a fost marcată printr-o masă rotundă 
la Academia Militară „Alexandru cel Bun”. Evenimentul cu genericul 
,,Familia creează valori, valorile creează familia” a fost organizat de 
către conducerea Catedrei Ştiinţe umanistice şi limbi moderne din cadrul 
Facultăţii Administraţie Publică.  
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Felicia CREŢU, reporter TV8: 
“24 de ore în Armata Naţionale”


