Pentru Onoare! Pentru Patrie! Pentru Tricolor!

Nr. 7 (594)
iulie 2014

Oastea Moldovei

publicaţie editată de ministerul Apărării al Republicii Moldova

oasteamoldovei@army.md

Peste 300 de militari
au participat la exerciţiul tactic
„Sub Cer Senin – 2014”,
care s-a desfăşurat în perioada
21-23 iulie curent, la Centrul
de instruire al Brigăzii
de Infanterie Motorizată „Moldova”
din municipiul Bălţi
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“

La

Am

activat astăzi pe post de pușcaș-mitralior. Evident, am
avut misiunea să nimicesc forțele vii ale inamicului.
Toate țintele convenţionale au fost nimicite, iar prin aceasta
am contribuit la reuşita exerciţiului. În armată am acumulat
experiență participînd la diferite exerciții în poligon. Este foarte
bine că prin asemenea activităţi reuşim să ne punem în valoare
pregătirea din sălile de studiu”.
Nicolae Zgherea, soldat

Centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată „Moldova” s-au desfășurat
aplicațiile practice, cu trageri de luptă, pentru efectivul preconizat să fie detașat pentru îndeplinirea
misiunilor în Zona de Securitate a Republicii Moldova. Derularea calitativă a tuturor activităţilor
din planurile de pregătire, dar şi organizarea verificărilor sub formă de aplicaţii, exerciţii tactice etc.
demonstrează că militarii sînt pregătiți la nivelul
corespunzător, iar starea morală a efectivului va
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permite desfăşurarea activităţilor preconizate. La toate locurile
de instruire a fost oferit volumul
necesar de pregătire, iar testările
ulterioare demonstrează seriozitatea instruirii pentru Zona de Securitate. Toate
activitățile stabilite în planul de pregătire și în planul aplicațiilor au fost realizate”.
Colonel Veaceslav Rusu,
comandantul Brigăzii „Moldova”
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Editorial

Testarea capabilităţilor –
sub „Cerul Senin”

L

arma centrelor de instrucţie
ale Armatei Naţionale, tot mai
frecventă în ultima perioadă,
ne-a convins definitiv că militarii
utilizează la maximum nu numai
infrastructura sistemului militar
al ţării, dar şi tehnica din dotare.
Alături de militarii prin contract,
iată că şi militarii în termen se
pot declara mulţumiţi de capacităţile şi turaţiile motoarelor de la
blindate, făcînd parte din grupele de deservire, dar şi stăpînind
ferm oţelul de război.
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Primăvara şi vara acestui an au fost deosebite în sensul
însuşirii artei militare. Nu sînt sigur că anterior poligoanele
armatei au mai trăit ritmul atît de intens al exerciţiilor, tragerilor din toate tipurile de armament din dotare şi revistele
de front ale tehnicii militare, implicit, cu conducerea acestora. Ţin, totuşi, să precizez că toate aceste manevre militare
nu depăşesc cu nimic materializarea planurilor de pregătire
a armatei, fiind vorba doar de instruirea calitativă, în sensul
disponibilităţii Armatei Naţionale de a activa conform misiunilor constituţionale.
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Unul dintre testele de reuşită, în
acest sens, s-a desfăşurat la Bălţi, la
Centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată „Moldova”, acolo
unde şi-au dat întîlnire peste 300 de
militari. Conform intenţiilor conducerii Armatei Naţionale, exerciţiul tactic
„Sub Cer Senin – 2014” a reunit nu numai eforturile unui număr impunător
de participanţi, dar a inclus şi un proces
minuţios de planificare, pentru realizarea complexă a misiunilor cu implicarea
diferitelor genuri de armă şi efective.
Aplicaţiile propriu-zise au inclus
salturi cu paraşuta, executate de la
înălţimea de 1200 metri, precum şi
paraşutarea muniţiilor, staţiilor radio,

proviziilor, de la înălţimea de 80 metri, din aeronava AN-2. De asemenea,
militarii au executat trageri de luptă
din pistoale-mitralieră, aruncătoare
de grenade, aruncătoare de mine, instalaţii antiaeriene ZU-23-2, tunuri
antitanc MT-12, obuziere M-30 etc.
Nu mai puţin importantă a fost şi
realizarea cooperării interdepartamentale a structurilor de forţă din Republica Moldova. Alături de militari, la
exerciţiul tactic au participat (evident,
în limita competenţelor şi misiunilor
specifice) şi militari din cadrul Departamentului Trupelor de Carabinieri,
precum şi colaboratori ai Serviciului de
Informaţii şi Securitate.

“
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Conform rezultatelor şi evaluărilor specialiştilor, testul de profesionalism „Sub Cer Senin – 2014” a fost
susţinut cu brio. Subunităţile Armatei
Naţionale, antrenate în desfăşurarea
exerciţiului, au demonstrat un înalt
grad de coeziune şi implicare pentru îndeplinirea misiunilor stabilite.
Tehnica şi armamentul din dotare
au funcţionat exemplar. Toate aceste
lucruri vorbesc despre faptul că militarii îşi ştiu rostul, iar instruirea este
noţiunea determinantă pentru ei. Aşa
cum le-o cer Regulamentele militare şi
datoria de cetăţeni.
Locotenent-colonel Ion Vulpe,
redactor-şef

Ne-am pregătit pentru acest exercițiu
timp de trei săptămîni. Am învățat cum
să ne descurcăm în diferite situaţii-limită
şi cum să soluţionăm orice incertitudine
din activitatea pacificatorilor. Această
experiență mă va ajuta foarte mult în
Zona de Securitate”.
Andrian Morohai, soldat
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Deputatul Alexandru Cimbriciuc,
președintele delegației Parlamentului Republicii Moldova
la Adunarea Parlamentară a NATO:

„Pentru anul viitor ne propunem să majorăm
bugetul Ministerului Apărării”

- Domnule Cimbriciuc, cărui
fapt datorează Republica Moldova
vizita conducerii Adunării Parlamentare a NATO ?
- Privit în ansamblu, acesta este un
eveniment major pentru viaţa politică de
la noi din ţară. În cadrul întrevederilor cu
Hugh Bayley, președintele AP NATO, cu
vicepreședinții Daniel Bacquelaine și Karl
A. Lamers, precum și cu secretarul David
Hobbs, am exprimat mulțumiri înalților
oficiali europeni pentru susţinerea acordată, în contextul aspirațiilor europene
actuale ale Republicii Moldova.
- Care au fost temele abordate
în cadrul discuţiilor?
- Subiectele discutate s-au axat pe ultimele reforme demarate în sectorul de
securitate și justiție, precum și pe lupta
cu corupția în țară, cît și pe situația critică din Ucraina. Personal, am informat
delegația AP NATO că Parlamentul de la
Chișinău susține conducerea Ucrainei,
precum și independența, și integritatea
statului vecin, adoptînd, în acest sens,
recent şi o declarație. Prin exemplul
de stopare, de dezrădăcinare a terorismului și separatismului în Ucraina, cu
suportul partenerilor europeni, sperăm
că vom reuși și noi să soluționăm pașnic
conflictul din regiunea transnistreană.
În cadrul întîlnirii cu înalții oficiali ai AP NATO, am convenit asupra
desfășurării în 2015 în Moldova a seminarului Rose-Roth.
Programul Rose-Roth, iniţiat în
1991 și organizat de AP NATO, reprezintă o platformă de cooperare cu forurile legislative din Europa Centrală
şi de Est şi include o serie de seminare,
avînd ca tematică probleme de securitate şi apărare de interes comun. S-a ac6

ceptat această propunere, acum rămîne
să muncim împreună cu Ministerul de
Externe, ca să putem pregăti și organiza
evenimentul, la care vor participa parlamentari din toate legislativele țărilor UE
și alte state asociate, precum e și Republica Moldova.
- Au fost abordate şi subiecte ce
ţin de securitatea economică?
- Luînd în considerație presiunile
exercitate de către Rusia, mai ales în ultima perioadă, mizăm mult pe suportul
european în comercializarea produselor
agricole, asupra cărora Rusia a impus
embargo. Republica Moldova are, de
fapt, un exemplu bun de colaborare cu
NATO, de a cărei utilitate a avut posibilitatea să se convingă toată populaţia ţării
noastre. Mi-am exprimat gratitudinea
pentru aportul adus de NATO la evacuarea pesticidelor. Am vorbit despre
proiectul distrugerii pesticidelor, ca să
cunoască partenerii europeni și memOastea Moldovei

brii Adunării Parlamentare a NATO că
în continuare avem nevoie de susţinere
în identificarea surselor financiare (ne
mai trebuie 1 milion de euro) pentru a
evacua circa 750 tone de pesticide care
staționează în depozitele din țară.
- Care este atitudinea dumneavoastră faţă de statutul de neutralitate al ţării noastre ?
- Atît timp cît pe teritoriul Republicii Moldova staționează armata a 14-a a
Federației Ruse, nu ne putem considera
țară neutră. Consider că noi avem nevoie de atașați militari NATO la Chişinău. Noi trebuie să purtăm negocieri şi
discuții și cu partenerii Alianței NordAtlantice în ceea ce ține de suportul
tehnic, logistic și altele. Eu sînt părtaș în
a ajuta Ministerul Apărării să se reformeze cu suportul europenilor, dar şi al
blocului NATO, să realizăm standarde
europene: salarii bune, cazare, condiții
de activitate, dotare. Avem profesioniști

“

Am acumulat multe
cunoștințe în domeniul militar, am studiat armele mai
profund, dar şi obligațiunile
unui militar. În procesul de
testare a capabilităţilor, am
depus efort pentru a arăta că
sînt pregătit.
În Brigada „Moldova” am
acumulat destulă experiență
pentru a soluţiona diferite
situaţii de incertitudine, dar
sper să fie mai puţine din
acestea. Superiorii noștri au
depus efort ca noi să obținem
cunoştințele necesare pentru a
îndeplini exemplar misiunile.”
Victor Eremiță, soldat

competenți la Bruxelles, precum Andrei Dragancea şi ambasadorul Mihai
Gribincea, care desfăşoară o activitate
bună şi permanent comunicăm pentru
a aduce beneficii Republicii Moldova,
inclusiv Armatei Naţionale.
- Apar priorităţi noi, odată cu
obținerea statutului de țară aliată
non-NATO a SUA?
- Sînt sigur că partenerii americanii
sînt sinceri și cu adevărat vor să ne ajute.
Totodată este un semnal pentru noi că și
SUA ne va susține, cu diferite proiecte,
granturi, în tot ceea ce ține de pregătirea
militară și situația creată în legătură cu
amenințările care sînt în regiune.
- Cum apreciaţi activitatea Ministerului Apărării?

- În calitate de vicepreședinte al
Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, de nenumărate ori am fost în
vizită la Ministerul Apărării, inclusiv
cînd s-a dat startul restabilirii tehnicii militare care a staționat mult timp.
Acest lucru a impulsionat convingerea
cetățenilor că, odată cu venirea noului
ministru, situația s-a schimbat esențial
în Armata Naţională. Ce tine de suportul comisiei, noi pentru anul viitor
ne propunem să majorăm bugetul Ministerului Apărării, ca să îl aducem cît
de cît în concordanță cu necesitățile
de moment. Neapărat vom face lucrul
în cauză, pentru că este nevoie să se
pună accent şi pe educaţia patriotică a
tinerei generații care dorește să îndeIulie 2014

plinească serviciul militar în condiții
mult mai avantajoase și mai bune pe
care ar trebui să le asigure armata.
- Aveţi şi un mesaj pentru militari?
- Eu sînt mîndru, atunci cînd plec la
Adunarea Parlamentară a NATO sau la
Cartierul General al NATO, la Bruxelles,
și văd drapelul Republicii Moldova, alături de cele ale contingentelor de militari
care activează pentru a menține ordinea
și pacea în Kosovo. Este un lucru important care ne face să devenim mai puternici, mai credibili și mai veridici în fața
aliaţilor. Noi am demonstrat că sîntem și
generatori de securitate în regiune.
Locotenent-colonel Ion Vulpe
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Tehnica militară în atenţia
conducerii Armatei Naţionale
M

ilitarii Armatei Naţionale au testat tehnica din
dotare, în cadrul unei reviste de front, desfăşurată la Centrul de instruire militară Dănceni. La eveniment au participat ministrul Apărării, Valeriu Troenco, şeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei
Naţionale, colonelul Igor Gorgan, şi comandanţii unităţilor militare.
Potrivit comandantului Comandamentului Forţe
Aeriene, colonelul Vadim Cemîrtan, conducerea Armatei Naţionale a verificat tehnica militară din dotarea subunităţilor antiaeriene şi artilerie.
Totodată, ministrul Apărării, Valeriu Troenco, a
discutat cu efectivul implicat în restabilirea tehnicii
militare, apreciind pozitiv gradul de pregătire a mecanicilor şi conducătorilor auto.
Inspecţia tehnicii militare se realizează în contextul
planului de instruire al Armatei Naţionale şi are ca scop
evaluarea capacităţilor şi deprinderilor practice ale
efectivului de conducere a tehnicii militare din dotare.
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“

... locotenentul Vladimir Belibov se
laudă că are în subordine oameni cu
experienţă care reuşesc să „pună pe
roţi” toată tehnica auto şi blindată din
dotarea brigăzii „Ştefan cel Mare”.

Cine “dă viaţă”
blindatelor militare

Au

reuşit să pună în funcţiune toată tehnica
auto şi blindată din dotarea unităţii „Ştefan
cel Mare”, în termenele stabilite şi sînt demni de
toate laudele. Vorbesc despre echipa de tehnicieni
din cadrul Brigăzii de infanterie dislocate în Chişinău,
care a dat dovadă de profesionalism în restabilirea
tehnicii militare din dotarea Armatei Naţionale.

„Au rămas doar ultimele detalii şi prezentarea la
următoarea revistă de front”, declară şeful Serviciului
tehnic auto şi blindate, locotenentul Vladimir Belibov.
„Deşi utilajele pe care le avem în dotare nu sînt dintre
cele mai moderne, pot fi puse în funcţiune dacă avem
piesele de schimb necesare. Cel mai dificil este să facem
rost de piese de schimb pentru vehiculele blindate, întrucît nu se produc în ţară. Între timp, le utilizăm pe cele

“
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Plutonierii majori
Scrob, pînă în prezent, au dat „viaţă”
la circa 70 de unităţi
de tehnică.

stocate în depozitele Armatei Naţionale”,
mai adaugă şeful parcului auto.
La o blindată cel mai des se defectează pompa de injecţie şi ambreiajul. „Ambreiajul poate fi restabilit în ţară, pe cînd
pompa de injecţie, din păcate, nu e posibil să fie reparată aici”, constată ofiţerul
responsabil de starea tehnicii militare.
Cel mai mult timp şi efort solicită restabilirea motorului unei blindate.
„Trebuie scos, reparat, restabilit, pentru că dacă motorul se opreşte, nu mai
merge nimic. Motorul unei maşini este
ca inima omului”, precizează locotenentul Belibov. Cînd întîmpină probleme
în reparaţia tehnicii blindate, echipa de
tehnicieni din Brigada „Ştefan cel Mare”
răsfoiește cărţile de specialitate. „Recent,
parcul nostru s-a îmbogăţit cu cîteva
unităţi de BMP-2. Întrucît cunoaştem
mai bine construcţia unui vehicul blindat BMD, decît a unui BMP-2, ne-am
văzut nevoiţi toţi să frunzărim broşurile
şi cărţile pe care le aveam la îndemînă”.
Dintre vehiculele aduse, una le-a dat cea
mai mare bătaie de cap. „Avea o problemă la cutia de viteză pe care am depistat-o tîrziu – supapa era ascunsă”, menţionează aceeaşi sursă.
Locotenentul Belibov ne zice că maşina nu trebuie să stea locului mult timp,
altfel se uzează „cauciucurile motorului,
garniturile şi nu doar. Trebuie spălat
sistemul de răcire şi de frînare şi se fac
multe alte lucrări care pot fi evitate, dacă
maşina este în mişcare”.

Deşi astăzi tinerii nu mai sînt încurajaţi pentru meseriile tehnice, locotenentul Vladimir Belibov se laudă că are
în subordine oameni cu experienţă care
reuşesc să „pună pe roţi” toată tehnica
auto şi blindată din dotarea Brigăzii
„Ştefan cel Mare”. „Toate pentru că ştim
să ne organizăm bine şi ne cunoaştem
meseria”, afirmă locotenentul Belibov. În
parcul auto al Brigăzii „Ştefan cel Mare”
activează două echipe de tehnicieni care
se ocupă cu reparaţia, restabilirea şi
mentenanţa tehnicii auto şi blindate.
Pentru şeful Serviciului tehnic auto
şi blindate, de mai bine de 19 ani, armata înseamnă casă. Locotenent Vladimir
Belibov este unul dintre cei care poate fi
găsit doar în Brigada „Ştefan cel Mare”
și nu pentru că nu are altă opţiune, ci
pentru că îi place stabilitatea şi pentru
că are încredere în colectivul cu care
lucrează. „Mi s-au oferit mai multe lo-

“

curi de muncă, însă nu am vrut să plec
de aici, pentru că de această unitate este
legată toată biografia mea”.

Reparaţia tehnicii –
meserie şi pasiune
Pe fraţii Scrob îi cunoaşte toată Armata Naţională pentru profesionalismul lor. Aşa cum le cere meseria, cel
mai mult timp, cei doi fraţi gemeni îl
petrec în parcul auto al Brigăzii „Ştefan
cel Mare”, reparînd tehnica auto şi blindată din dotarea unităţii, dar îi întîlnim
des şi conducînd blindate în poligoanele
armatei.
Plutonierii majori Andrei şi Serghei
Scrob sînt foarte buni meseriaşi, pregătiţi acum 12 ani, tot în sistemul militar,
de doi tehnicieni cu experienţă mare –
locotenent-colonelul Sergiu Tutunaru
şi plutonierul major Alexandru Zgur-

Lucrul în parcul auto al unităţii nu se mai
termină. Nu se termină nici procesul de acumulare a cunoştinţelor despre construcţia şi
reparaţia tehnicii auto...”

Iulie 2014
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schi. „Am avut norocul să fim pregătiţi
de doi profesionişti cu literă mare încă
de cînd eram militari în termen. Pînă
atunci, am ştiut foarte puţine lucruri
despre tehnica auto”, afirmă plutonierul
major Andrei Scrob. Dascălii gemenilor
au reuşit ceea ce nu le reuşeşte multora – să transmită odată cu cunoştinţele
în domeniul tehnicii auto şi pasiunea
pentru maşini de luptă. „Reparaţia autovehiculelor este meseria, dar şi pasiunea noastră”, susține Andrei, care ocupă
funcţia de comandant pluton reparaţii, o
funcţie mai mare decît cea a fratelui său.
Cu toate acestea, între ei nu există concurenţă. „Tot ce facem, facem în echipă.
Lucrăm atît în echipa care se ocupă cu
reparaţia blindatelor, cît şi în cea care se
ocupă cu mentenanţa şi reparaţia tehnicii auto. Acum, spre exemplu, lucrăm în
cea de-a doua, pentru că am finalizat reparaţia blindatelor cam o lună în urmă”,
afirmă Serghei. Deşi mai mic decît fratele său cu 15 minute, Serghei nu rămîne
în urmă cu nimic. Are aceleaşi menţiuni,
diplome, medalii, insigne şi, spre deosebire de fratele geamăn, are o carieră mai
lungă în armată.
Pentru că tinerii îşi caută întotdeauna un loc de muncă mai bun, Andrei
mărturiseşte că şi-a luat o pauză de un
an, timp în care a lucrat ca şofer de tir.
„Am revenit în sistemul militar, pentru
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că acesta îmi oferă stabilitate şi pentru
că aici sînt mai aproape de familie”, a
precizat militarul. Deşi muncesc peste
zece ani în unitate, se întîmplă să mai fie
confundaţi nu doar de către militarii în
termen, dar şi de ofiţeri.
Plutonierii majori Scrob, pînă în prezent, au dat „viaţă” la circa 70 de unităţi
de tehnică. În momentul vizitei mele,
erau implicaţi în lucrările de reparaţie
a unui ZIL-131, pe care m-au asigurat
că „îl vor pune pe roţi” în două zile. Lucrările de restabilire a unei blindate, de
regulă, iau mai mult timp. „În funcție de
problema care se atestă, restabilirea unei
blindate poate dura şi două săptămîni.
Dacă motorul funcţionează bine, celelalte probleme se înlătură mai uşor”, explică Andrei. Pentru că a ajuns apa la el,
motorul maşinii la care lucrau gemenii
în momentul intervievării nu mai funcţiona şi au fost nevoiţi să îl schimbe.
Reparaţiile de complexitate nu îi sperie pe cei doi fraţi. „Ochii sperie, mîinile
bucură. Ne străduim să ne facem lucrul
în aşa fel încît autovehiculele militare să
nu rămînă în pană. Nu dăm preferinţă
unui tip de maşini, ne place să le reparăm şi să le conducem pe toate, fie că
este vorba despre ZIL, KAMAZ, NONA
sau BMD. Nu vedem prea mare diferenţă între ele, important e să le facem să
„prindă viaţă”. Toată tehnica încredinţa-
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tă plutonierilor majori Andrei şi Serghei
Scrob a fost reparată în termenele stabilite de comandanţi. În acelaşi sector activează şi caporalul Anatolii Huzun, doar
că acesta este preocupat şi de aspectul
exterior al blindatelor.

În armată, am „furat”
meseria de tehnician
Caporalul Anatolii Huzun este de
loc din satul Albineţul Vechi, raionul
Făleşti unde a lucrat tractorist timp de
trei ani, pînă la armată. De cîte ori se defecta prietenul său de fier, care îi aducea
un venit bun, îl repara de unul singur, în
aşa fel învăţa cum să dea viaţă unui motor. Cînd a venit în armată, este lesne de
înţeles de ce a fost repartizat în parcul
auto al unităţii, deşi era militar în termen de doar 2 luni. Astăzi este unul dintre cei mai buni mecanici-conducători
în termen din cadrul brigăzii „Ştefan cel
Mare” şi e mîndru că face parte dintr-o
echipă de mecanici profesionişti. „Mi-a
dat Dumnezeu mulţi profesori de la care
am „furat” meseria de tehnician” , zice
militarul. Cele mai multe lucruri spune
că le-a învăţat de la plutonierul major
Oleg Mătăsaru, care activează în unitate
din 1993, dar şi de la fraţii Scrob şi locotenentul Vladimir Belibov.
De ceva vreme, caporalului Huzun
i se încredinţează şi cele mai dificile lucrări de reparaţie, pe care se laudă că le
execută de unul singur sau împreună cu
un alt coleg de-al său care este, la fel, în
termen. „Spre exemplu, zilele trecute
am reparat un BTR şi un BMD”, precizează tînărul. În afară de dimensiunile
mai mici, susține că nu găseşte diferenţă mare între motorul unui tractor şi al
unui BTR.
L-am găsit muncind la vopsirea
unui GAZ 66, iar cîteva zile în urmă a
lucrat la restabilirea filtrelor unui BMD,
problemă care zice că s-a rezolvat uşor.
„Lucrul în parcul auto al unităţii nu se
mai termină. Nu se termină nici procesul de acumulare a cunoştinţelor despre
construcţia şi reparaţia tehnicii auto. Cu
siguranţă, cînd voi încheia serviciul militar în termen, mă voi întoarce acasă cu
un bagaj de cunoştinţe îmbogăţit despre
tehnica auto”, mărturiseşte caporalul.
Căpitan Inga Radvan

Forţele de Menţinere a Păcii

Frăţia face armata mai uşoară...
R

îndunelele harnice au decis să-și facă cuiburi
pe un teritoriu și printre oamenii pentru care
pacea primează. Cred că am numărat peste o sută
de căsuțe ale zburătoarelor răspîndite uniform și
astea o sută - doar pe unul dintre pereții edificiu-

Deşi au caractere diferite, au urmat
un destin împărțit la doi... Frații Gherman au în comun nu numai aspectul
exterior, dar şi faptul că ambii îndeplinesc serviciul militar în termen în unitatea Forţelor de Menţinere a Păcii din
Coșnița.
Originari din localitatea Onițcani,
Criuleni, Andrei și Ion Gherman au avut
norocul și spun ei că au meritat să facă
armată aproape de casă, în unitatea unde
au auzit de la prieteni și de la cunoscuți că
sînt bune condițiile de serviciu şi de trai.
Frații acţionează sincronizat şi povestesc fragmente ale aceleiaşi istorii:
„Am venit la armată la îndemnul fratelui. Susținusem examenele de bacalaureat şi ne-am pomenit în momentul cînd
nu știam pe ce drum să o apucăm. Cu
toții avem îndoieli, ce fac parte din ființa
noastră umană. Depinde cum le tratezi.
Acestea te pot duce departe de situațiile
cu potențial suspect sau pot provoca
pierderi atunci cînd ți se ivesc mai multe
oportunități. Cum a fost în cazul nostru.
Am încredere în scepticismul meu care,
de obicei, nu mă îndreaptă spre o cale
greșită, ci dimpotrivă. Hai la armată! Să
trecem un an de zile prin şcoala bărbăţiei şi atunci am urmat rugămintea lui. A
doua zi de dimineaţă, ne-am înscris pe
liste şi am fost încorporaţi”, povestește
Andrei.
În doi, armata parcă-i mai ușoară...
Prima lună de serviciu militar au petrecut-o la Cahul. Acolo au deprins cum
se mînuiește o armă, ce presupune responsabilitatea, ordinea și disciplina și cel
mai important, cum să dezvolți relațiile
de camaraderie. Au fost selectați pentru

“

lui din unitatea militară. Se spune că micile păsări
aduc noroc acolo unde ajung să-și construiască cu
grație cuiburile, zburînd în aer ca niște săgeți. Curtea unității este un adevărat paradis al culorilor și al
rîndunelelor.

Fără sfatul fratelui meu cred că nu aş putea porni nimic,
deoarece totdeauna sîntem împreună, unde nu ne-am
duce, şi mai bun ca el nu cred că este cineva pe lume, el
mă ajută la greu, dacă am nevoie și primește același lucru
în schimb”.

Forțele de Menținere a Păcii, iar pentru
aceasta au urmat timp de patru luni, la
Bălţi, cursurile de pregătire a pacificatorilor pentru Zona de Securitate. Au
demarat antrenamentele zilnice ca să fie
gata pentru orice situație. „Sîntem primii care sărim în ajutor oamenilor. Tot
noi sîntem cei care ieşim primii la alertă”, menționează soldat Ion Gherman.
Și unul, și altul s-au schimbat odată ce s-au „înfruptat” din arta militară.
Andrei îl vede pe Ion mult mai puternic
emoțional și fizic. Neschimbată a rămas
însă legătura dintre cei doi frați. „Fără
sfatul fratelui meu cred că nu aş putea
porni nimic, deoarece totdeauna sîntem împreună, unde nu ne-am duce, şi
Iulie 2014

mai bun ca el nu cred că este cineva pe
lume, el mă ajută la greu, dacă am nevoie și primește același lucru în schimb”,
susține Ion.
Cei doi frați sînt doar un singur model de militari care asigură ordinea și
pacea în Zona de Securitate. Andrei a
decis să rămînă în serviciul militar prin
contract, iar Ion intenţionează să urmeze o instituţie de învăţămînt cu profil
sportiv.
Să ajungi să fii pacificator e ceva mai
special. Aici vin militari aleşi, vin cei
mai buni. Iar fraţii Gherman se numără
printre ei.
Locotenent major
Natalia ANDRONACHI
13

P

este 300 de militari au participat la exerciţiul
tactic „Sub Cer Senin – 2014”, care s-a desfăşurat în perioada 21-23 iulie curent, la Centrul
de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată
„Moldova” din municipiul Bălţi.
Potrivit conducătorului exerciţiului, colonelul Veaceslav Rusu, participanţii la aplicaţii au fost evaluaţi la capitolul pregătire pentru îndeplinirea misiunilor în Zona
de Securitate, în componenţa Forţelor Mixte de Menţinere a Păcii. În cadrul exerciţiului, militarii au executat
situaţii tactice de menţinere a păcii, la şase locuri de instruire, misiuni de patrulare în zona de responsabilitate,
negocieri pentru eliberarea ostaticilor, evacuarea răniţilor, respingerea atacului etc.
Totodată, programul aplicaţiilor a inclus salturi cu
paraşuta executate de la înălţimea de 1200 metri, precum
şi paraşutarea muniţiilor, staţiilor radio, proviziilor, de la
înălţimea de 80 metri, din aeronava AN-2. De asemenea,
militarii execută trageri de luptă din armamentul din
dotarea Armatei Naţionale: pistol-mitralieră, aruncător de grenade, aruncător de mine, instalaţii antiaeriene
ZU-23-2, tun antitanc MT-12, obuzier M-30, a specificat
Veaceslav Rusu.
Sursa a menţionat că la exerciţiul tactic participă şi
militari din cadrul Departamentului Trupelor de Carabinieri, precum şi colaboratori ai Serviciului de Informaţii
şi Securitate.
Prezent la eveniment, şeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naţionale, colonelul Igor Gorgan, a
efectuat trecerea în revistă a nivelului de pregătire al ostaşilor în termen care urmează să fie detaşaţi, pentru următoarele şase luni, în Zona de Securitate, în componenţa
Forţelor Mixte de Menţinere a Păcii (FMMP).
Soldaţii în termen, care au participat la exerciţiul „Sub
Cer Senin - 2014”, au fost detaşaţi în subunităţile Forţelor de Menţinere a Păcii, dislocate în localităţile Cocieri,
Coşniţa şi Varniţa. Aceşti militari au trecut un curs de
pregătire de patru luni la Centrul de instruire al Brigăzii
„Moldova”.
14
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„Sub Cer
Senin – 2014”

Foto de Sergiu LECA şi Nestor PUTINĂ
Iulie 2014
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„Sub Cer
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Senin – 2014”

“

R

ezultatele bune, demonstrate în
cadrul exercițiului „Sub Cer Senin – 2014”, îmi inspiră toată încrederea în profesionalismul militarilor
noştri și îmi dau speranță că misiunile
pentru care ați fost instruiți vor fi îndeplinite cu succes. Este esențial ca viitorii pacificatori să fie bine pregătiți
sub aspect militar și psihologic pentru
a reacționa sigur la provocările posibile care ar putea apărea în perioada
îndeplinirii misiunilor. Am urmărit
disponibilitatea voastră de a acționa
la îndeplinirea misiunii de menținere
a păcii. Consider că efectivul antrenat
în acest exercițiu a susținut cu succes
examenul pentru a deveni buni pacificatori. Domnilor militari, vă îndemn să dați dovadă și în continuare
de perseverență și disciplină la îndeplinirea misiunilor stabilite de conducerea Armatei Naționale și a țării. Vă
mulțumesc pentru serviciu, vă doresc
noi succese în nobila misiune de pacificatori și apărători ai patriei.
Colonel Igor GORGAN,
comandantul Armatei Naționale

Foto de Sergiu LECA şi Nestor PUTINĂ
Iulie 2014
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“

Am povestit pînă şi mamei experienţa mea de şofer
pe un aparat blindat. Ea s-a arătat mîndră de mine.
Nu a crezut că o să conduc aşa ceva în armată,
dar nici eu nu am crezut”.
Soldatul Vasile Noviţchi

Cînd blindatele
lasă loc de emoţii

C

onducerea blindatelor le-a
oferit adrenalina de care are
nevoie fiecare militar în termen,
încadrat în armată, cu speranţa
de a gusta un pic din manevrele
din poligoane. Experienţa de la
volanul BTR-ului, BMD-ului şi al
sistemelor de artilerie NONA i-a
scos din monotonie şi i-a făcut
să se simtă mai puternici, dar şi
norocoşi. Militarii în termen din
Brigada „Ştefan cel Mare” au
exersat în diverse condiţii şi vin
să ne povestească cu ce emoţii au
condus blindatele.

18

Caporal Ion Chistol,
mecanic conducător superior
Caporalul Ion Chistol este superiorul mecanicilor conducători din
compania din care face parte şi, aşa
cum se cuvine unui superior, cunoaşte mai multe despre conducerea şi reparaţia tehnicii auto. Tot ce ştie despre tehnica auto a învăţat pe parcursul
anilor de la tatăl său, şofer de curse
lungi. Respectiv, tot ce ştie despre tehnica blindată a învăţat în cele opt luni
de cînd este militar în termen. Dînsul
mi-a zis scurt, milităreşte despre cît
cîntăreşte BMD-ul 1 şi cîţi cai putere
are, adăugînd doar că se manevrează
mai uşor decît KamAZ-ul, chiar şi pe
ploaie. „Este de nepreţuit momentul
în care pentru prima dată am ţinut
în mîini volanul vehiculului de luptă.
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Zgomotul motorului este senzaţional, însă după o perioadă te obişnuieşti, deși îl auzi şi după ce cobori din
maşina blindată”, afirmă entuziasmat
protagonistul nostru. Pînă la armată,
a condus camioane. Regretă că nu
este posesor al permisului de conducere de categoria E. „Nu am anii ca să
susţin examenul la această categorie”,
recunoaște soldatul. Reparaţia tehnicii auto nu îl sperie pe militarul Chistol, pentru că ce fel de şofer este acela
care nu ştie să-şi întreţină şi repare
maşina care îl slujeşte? Speranţele caporalului Ion Chistol sînt legate de
dotarea Armatei Naţionale cu tehnică
de luptă de ultimă generaţie. „Mi-ar
plăcea să conduc transportoare blindate nou-nouţe, superioare celora pe
care le-am condus pînă acum”.

Soldat Ion Ştirbu
Spre deosebire de superiorul său, soldatul Ion Ştirbu s-ar mulţumi să conducă
şi un BTR, pe lîngă BMD-ul pe care deja
l-a încercat la drum şi la putere. Tînărul,
deşi nu a mai condus tehnică blindată
pînă la armată, a stăpînit bine volanul
maşinii de luptă, pentru că aşa l-a învăţat
viaţa, să nu se piardă cu firea, indiferent
de situaţie. „Tot ce este legat de tehnica
de luptă a trebuit să învăţ din 30 octombrie 2013”. Prima şedinţă de conducere
a avut-o într-o zi ploioasă. „Se conduce
mai uşor pe timp de ploaie. Exersăm pe
tot felul de terenuri, numai aşa învaţă fiecare conducător militar ce are de făcut”,
afirmă infanteristul pasionat de puterea
tehnicii blindate.
Soldat Ion Vrabie
Soldatul Ion Vrabie îşi aduce aminte cu plăcere de prima şedinţă auto din
armată. „Nici cu gîndul să fiu şofer militar. Am fost plăcut surprins de puterea
tehnicii militare. Mecanismele de conducere ale maşinilor blindate, manevrarea sînt diferite de cele ale automobilelor
obişnuite pe care le-am condus în viaţa
mea, de aceea, m-au trecut fiori cînd am
pornit blindatele”, afirmă soldatul Vrabie.
BMD-ul pe care îl conduce din primăvară acum face parte din viaţa lui cazonă.
Pentru că îi place stabilitatea, tînărul are
o dorinţă: „Aş vrea pînă la sfîrşitul serviciului militar să nu mi se schimbe maşina pe care o conduc”.

Soldat Vasile Noviţchi
Soldatul Vasile Noviţchi este norocosul care conduce autovehiculul
blindat al comandantului său. Deşi are
studii în inginerie, nu a îndrăznit să urce
primul la volanul maşinii de luptă. „Am
urcat al doilea. Nu regret. Cred că acum
aş face la fel, pentru că vroiam întîi să
văd cum se comportă tehnica. Aş vrea să
conduc şi maşini de luptă mai puternice
decît BMD-1”, zice militarul. Entuziasmat de primele ore de conducere, soldatul Noviţchi a transmis un mesaj şi celor
de acasă, care au venit să-l viziteze. „Am
povestit pînă şi mamei experienţa mea
de şofer pe un aparat blindat. Ea s-a arătat mîndră de mine. Nu a crezut că o să
conduc aşa ceva în armată, dar nici eu
nu am crezut”, povestește tînărul.
Soldat Mihail Postat
Soldatul Postat a condus o NONA.
Zice că s-a simţit confortabil în maşină,
că nu a avut pic de emoţii între atîtea
butoane şi că a fost tentat să le apese
pe toate. Cel mai greu lucru este mentenanţa şi reparaţia acestei „fiare”. „Se
spune că un autovehicul neîntreţinut
corespunzător te poate lăsa în drum. Pe
mine această maşină a artileriştilor nu
m-a lăsat în drum”.
Soldat Serghei Cibotari
Originar din satul Cotova, raionul Drochia, soldatul Serghei Cibotari
susține: „Conducerea unui automobil
blindat a fost una dintre experienţele
frumoase din armată. Mi-a surîs inima
cînd am simţit că stăpînesc acest motor

puternic. Am avut senzaţii de nedescris”.
În armată, tînărul este specializat în
arma transmisiuni şi conduce o autostaţie tip BMD cu staţii radio montate
în spate. Soldatul este sigur că numai
instrucţia îi poate ţine pe militarii în termen pregătiţi. „Utilizăm des autostaţia
cu care încercăm să realizăm tot felul de
legături. Maşina se conduce cu uşurinţă”, afirmă soldatul, deja după „stagiul”
de experienţă practică.
Soldat Ion Mustaţă
Spre deosebire de colegul său, soldatul Ion Mustaţă a condus o maşină „mai
grea şi mai puternică”, apreciază dînsul,
considerîndu-se mai norocos. Militarul
recunoaște că vehiculul dotat cu piesa
de artilerie NONA este maşina care i-a
intrat în suflet. „Mi-a plăcut de la prima
conducere. E o maşină minunată”, adaugă tînărul. Cînd vine vorba de instrucţia
pe tehnica de luptă, Ion spune cu mîna
pe inimă că e cel mai plăcut moment din
viaţa sa de militar în termen. Cît despre
profesionalismul conducătorilor auto
din armată, dînsul este de părere că aşa
cum sînt instruiți acum, cu siguranţă
vor face faţă misiunilor încredințate.
Soldat Grigore Munteanu
Pe soldatul Grigore Munteanu cele
trei pedale, şapte conducători şi un şir
de întrebări l-au făcut să ezite înainte să
urce la volanul maşinii blindate. „Aveam
emoţii înainte să „îmbrăţişez” volanul
BTR-ului, dar a fost o experienţă de nedescris. Am pornit motorul încet, ca să
înţeleg cum funcţionează mecanismul”,
precizează tînărul. Soldatul Munteanu
îşi contrazice camaradul care afirmase
anterior că pe timp de ploaie se conduce mai uşor. „Ba din contra, cred că se
conduce mai greu. Am condus pe teren
diferit. Ajunşi în unitate, ne-am împărtăşit emoţiile cu camarazii. Noi, militarii
în termen, am dori să conducem mai
mult”, afirmă protagonistul nostru.
Căpitan Inga Radvan
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“

Ofiţerul este un lider,
un manager al sistemului militar...

Toamna locotenenţilor încrezători

F

orţele Armate îşi măresc, în această toamnă, efectivul cu o
nouă promoţie de absolvenţi bine instruiţi şi devotaţi Patriei.
Şi aceasta, după ce au urmat o şcoală de disciplină, bărbăţie,
corectitudine şi profesionalism. Începînd cu luna septembrie curent, se eliberează piste pentru proaspeţii locotenenţi. Aceştia vor
merge în unităţi, pentru îndeplinirea serviciului militar prin contract la funcţii de comandanţi de plutoane.
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P

rezent la ceremonia de absolvire
din scuarul Catedralei Mitropolitane „Naşterea Domnului”, viceministrul
Apărării, Aurel Fondos, i-a îndemnat
pe tineri să nu uite niciodată că ofiţerul
este o persoană responsabilă de viaţa şi
sănătatea militarilor din subordine şi
nu doar un bun conducător şi organizator.
Promoţia 2014 a Academiei Militare a Forţelor Armate (AMFA) „Alexandru cel Bun” numără 138 de absolvenţi
care şi-au făcut studiile la cinci specialităţi: infanterie, artilerie, transmisiuni,
poliţie de frontieră şi carabinieri. Din
numărul total, 77 de locotenenţi au
fost pregătiţi pentru Armata Naţională, 37 – pentru Departamentul Poliţiei
de Frontieră şi 24 – pentru Trupele de
Carabinieri.
Ofiţerul este un lider, un manager
al sistemului militar şi această idee e
susţinută şi preluată din doctrina armatelor occidentale. La capătul celor
patru ani de studii, tînărul absolvent
devine locotenent şi are şi o diplomă
de licenţă. Utilitatea diplomei de studii pentru calitatea de bun lider a unui
ofiţer nu poate fi pusă sub semnul întrebării, atîta timp cît educaţia de tip
academic este obligatorie.

Mircea Snegur, primul preşedinte al Republicii Moldova, a felicitat
absolvenţii AMFA, evidenţiind rolul
militarului într-o armată modernă şi
profesionistă. „În armată, ofiţerul este
figura-cheie, de a cărui străduinţă depinde gradul de pregătire a efectivului
militar, climatul moral-psihologic în
unităţile militare, precum şi capacitatea Armatei Naţionale de a-şi îndeplini
misiunile stabilite de Constituţie. Voi,
absolvenţii de astăzi, sînteţi cei care
veţi continua reformele în domeniul
apărării”, a menţionat Mircea Snegur.
În cadrul ceremoniei, cei mai buni
absolvenţi – Dumitru Munteanu (infanterie), Vitalie Dercaci (artilerie),
Valentin Gheţiu (transmisiuni), Andrian Voloşin (poliţia de frontieră),
Andrian Vîrlan (carabinieri) – au primit insigna „Militar Eminent”.
Cei mai tineri ofiţeri cred în faptul
că Armata Republicii Moldova le va
oferi o carieră interesantă. Aceeaşi idee
o împărtăşeşte şi locotenentul artilerist
Vasile Cepoi, care e sigur că: „După
obţinerea gradului de ofiţer, lumea ţi
se deschide, poţi urma orice curs de
formare, oriunde. Cunosc militari care
au făcut şcoli şi cursuri de perfecţionare cam peste tot în lume: China, Lituania, Germania, SUA etc”. Vasile a ales
să meargă la Ungheni, în Divizionul
de Artilerie, servind ţării şi poporului,
la îndemnul tatălui său, bărbat trecut
prin încercările cazone şi care astăzi,
din păcate, de undeva de sus, ar fi mîndru de alegerea fiului.
Ministerul Apărării propune tinerilor o creştere profesională motivantă.

“

Dar, totuşi, cei care îşi doresc să devină ofiţeri în armată trebuie să urmeze
cursurile unei instituţii militare din
învăţămîntul superior. Şi pe an ce trece
se menţine un număr constant al candidaţilor ce se îndreaptă spre cariera
militară.
Pentru anul curent au fost scoase
la concurs 70 de locuri repartizate pe
arme, după cum urmează: infanterie
– 30, artilerie – 20, transmisiuni – 20.
Pentru opt dintre acestea vor candida fetele. Concursul propriu-zis se va
desfăşura între 5-8 august. Pot depune
dosarele fetele şi băieţii cu vîrsta cuprinsă între 18-27 de ani, deţinători
ai diplomei de bacalaureat. Pe durata
studiilor se asigură logistica completă, iar cazarea, hrana, echipamentul,
rechizitele şcolare, asistenţa medicală
a studenţilor, precum şi deplasarea în
şi din vacanţe, permisii sînt gratuite.
Absolvenţilor li se oferă loc de muncă
garantat în una din unităţile Armatei
Naţionale.
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” este membră a consorţiului Parteneriat pentru
Pace, iar studiile se efectuează la două
facultăţi – Ştiinţe Militare şi Administraţie Publică. De asemenea, instituţia
include un centru de studii strategice
de apărare şi securitate, un centru de
perfecţionare continuă şi un centru
lingvistic.
Din anul 1992 pînă în prezent,
Academia Militară a pregătit peste 1
500 de ofiţeri pentru componentele
Forţelor Armate.
Locotenent major
Natalia ANDRONACHI

În armată, ofiţerul este figura-cheie, de a cărui străduinţă
depinde gradul de pregătire a efectivului militar, climatul
moral-psihologic în unităţile militare, precum şi capacitatea Armatei Naţionale de a-şi îndeplini misiunile stabilite de Constituţie. Voi, absolvenţii de astăzi, sînteţi cei
care veţi continua reformele în domeniul apărării”.
Mircea Snegur,
primul preşedinte al Republicii Moldova,
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“

Să îţi doreşti să fii sănătos este o
parte din sănătate”.
Seneca

Sănătatea - mai presus de toate

D

eseori se întîmplă să ne neglijăm sănătatea, să o lăsăm
în umbra grijilor cotidiene, lucru
inadmisibil, atunci cînd e vorba
de militarii Armatei Naţionale.
Din acest motiv, sistemului medical militar i se acordă o atenţie
aparte.
Aşa cum armata este caracterizată prin disciplină, medicina
militară la fel presupune reguli
şi nu admite haosul. Astfel, un
medic este bine, iar un medic
militar – foarte bine. Anume ei,
medicii militari, stau la straja
sănătăţii efectivului Armatei Naţionale, dar și a celor trecuţi în
rezervă şi a membrilor familiilor
acestora.
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Militarii în termen pot beneficia
de asistenţă medicală oricînd, în acest
scop sînt prevăzute fonduri pentru
efectuarea analizelor medicale şi administrarea tratamentului în regim
de gratuitate. Avînd parte de specialişti calificaţi, cu studii şi experienţă
în poligoanele de peste hotare, pentru
medicii militari este foarte importantă
diagnosticarea corectă a bolii şi administrarea tratamentului specific.
Despre acest lucru şi nu numai
ne-a vorbit locotenent-colonelul medic Sergiu Brunchi, medic internist,
şef Secţie cardiopulmonologie la Spitalul Clinic Militar Central.
Potrivit lui, militarii în termen
beneficiază în Spitalul Clinic Militar
Central de servicii medicale care corespund standardelor naţionale şi chiar
europene. Astfel, la fiecare patologie se
aprobă tot setul de investigaţii de laborator, instrumentale şi tratamentul care
trebuie urmat de pacient. „Primordială
pentru medicina militară este calitatea
serviciilor prestate, noi trebuie să ne
îndeplinim meseria atît de bine, încît
acest lucru să nu fie pus la îndoială”, a
adăugat medicul.

Oastea Moldovei

Diagnosticarea pacienților se
face în Spitalul Clinic Militar Central, iar la necesitate, se eliberează
îndreptări la instituţiile republicane
de profil. Pentru un scop comun,
personalul Spitalului Militar cooperează cu specialiştii de la Centrul
Diagnostic Republican, Institutul
Cardiologic şi Oncologic, se întîmplă să apeleze şi la serviciile medicale ale Spitalului Republican, şi la
alte centre medicale care oferă posibilitatea de a efectua investigaţii
medicale de performanţă, precum
tomografia computerizată sau rezonanţa magnetică nucleară etc.
Vă întrebaţi care este fluxul de
ostaşi şi cu ce patologii se prezintă,
de regulă, la Spitalul Clinic Militar Central?! Răspunsul este unul
simplu: acestea diferă în funcție de
perioada anului. Dacă ne referim la
sezonul rece şi umed, militarii sînt
predispuşi afecțiunilor respiratorii
infecţioase, bronhopulmonare, pe
cînd în perioada estivală suferă cel
mai frecvent de boli ale pielii, alergii
şi afecţiuni ale sistemului digestiv.
În rest, pe parcursul anului se adresează persoane cu diferite afecţiuni
cardiace, neurologice, oftalmologice ş.a. Conform baremului expertizei medico-militare, dacă se depistează că o patologie oarecare nu-i
permite soldatului în termen să-şi
continue serviciul militar, comisia

este în drept să se expună asupra cazului
cu menţiunea inapt sau transfer într-o
altă unitate cu regim ceva mai uşor.
Pe parcursul anului, atît cît durează serviciul militar al unui soldat din
Armata Naţională, se atestă un număr
scăzut de adresări şi mai puţine eliberări
pe motiv de boală. Potrivit cerinţelor
prevăzute de regulamentele în vigoare,
o dată la trei luni este prevăzut examenul medical, iar după o jumătate de an,
obligator se verifică radiologic starea
plămînilor, ţinînd cont de situaţia epidemiologică.
Simptomele patologiei se depistează, de regulă, pe loc, în unitate de către
medicul sau felcerul unităţii. Dacă boala
este acută şi necesită intervenţie imediată, se iau măsurile de rigoare, ostaşul
fiind transportat cu automobilul direct
la spital. Acesta este preluat de o echipă
de medici, activă 24/24 de ore, în a cărei componenţă intră medicul terapeut,
chirurg, reanimatolog. La necesitate, sînt
chemaţi de urgenţă specialiştii de profil
îngust. În caz că afecţiunea nu prezintă
un caracter acut şi nu necesită tratament
staţionar, militarul poate beneficia ambulator de serviciile specialiştilor de la
Centrul Consultativ Diagnostic al Armatei Naţionale.
Statistica anuală arătă că un soldat
poate primi îngrijiri medicale în mediu
de la opt la zece zile, staţionar, în funcție
de gravitatea bolii. Perioada poate fi
prelungită în caz că pacientul a suferit
o intervenţie chirurgicală, fiind scutit
medical pentru 15 zile sau oferindu-i-se
concediu cu durata de 30 de zile. În cazul fracturilor grave, concediul poate fi
prelungit de două sau chiar de trei ori.
Pînă a fi încorporaţi, tinerii sînt examinaţi de specialiştii civili la centrele
militare teritoriale. Ulterior aceştia trec
examenul medical aprofundat la Centrul
Consultativ Diagnostic sau direct la Spitalul Clinic Militar Central. Ca al doilea
filtru după centrele militare, aici sînt depistate ocazional patologii cronice.
Cu o experienţă mai mult de zece ani
în medicina militară, locotenent-colonelul medic Sergiu Brunchi afirmă că de la
an la an se observă o tendinţă de înrăutăţire a stării sănătăţii în rîndurile tinerilor.
Se ştie că organismul uman trebuie călit

din primii ani de viaţă, că sistemul imunitar trebuie întărit printr-o alimentaţie
corectă şi efort fizic. „Noi astăzi cu ce ne
confruntăm?!! Cu sedentarism şi ochi
afectaţi de monitoarele calculatoarelor, cu
tineri ce sînt ademeniţi de vicii încă de pe
băncile şcolii, în detrimentul unui mod
sănătos de viaţă”, menţionează Brunchi.
În aceeaşi ordine de idei, nu i-am
putut trece cu vederea nici pe beneficiarii acestei instituţii. Militarii pe care
i-am găsit în săli s-au arătat mulţumiţi
de serviciile medicale.
Soldat Igor Vîntu a ajuns pe patul de
spital după ce şi-a accidentat mîna. S-a
întîmplat în timp ce se afla în concediu.
După trei săptămîni de îngrijiri medicale, Igor se arată mulţumit de modul în
care a fost tratat.
Iulie 2014

Condiţiile şi atitudinea personalului
medical i-au fost pe plac şi lui Dumitru
Negură, ostaş în Brigada de Infanterie
Motorizată „Ştefan cel Mare”. Acesta a
fost internat în Secţia terapie generală.
„După patru zile de tratament staţionar,
văd o ameliorare a stării de sănătate, îmi
revin încet şi abia aştept să mă întorc în
unitate”, mărturiseşte Dumitru.
Amintim că Spitalul Clinic Militar
Central are în dotare tehnică medicală
modernă şi de calitate înaltă. Instituţia
prestează o gamă largă de servicii medicale în toate domeniile generale şi specializate atît militarilor, cît şi populaţiei
civile din ţară.
Locotenent major
Natalia ANDRONACHI
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“

Uneori se întîmplă că şi observatorii
militari angajaţi de ONU sînt agresaţi.
Ce îi salvează? Puterea cuvîntului!

Arma pacificatorului ONU
Au

existat şi situaţii cînd singura armă pe care o poartă
un observator militar ONU, cuvîntul, i-a salvat viaţa. Pe itinerarul
scurt pe care îl face căpitanul Vasile Mirca în fiecare dimineaţă din
Baza ONU pînă la aerodromul din
Bor, pe jos (sînt doar cîţiva metri)
se poate întîmpla orice. În situaţii
conflictuale, uşor poţi fi etichetat
ca rival. „Rolul de intermediar între
forţele guvernamentale şi cele ale
rebelilor nu îţi oferă poziţie bună în
ochii celor două părţi. Forţele guvernamentale sînt cele care controlează zona aerodromului din Bor,
unde aterizează elicopterele ONU
încărcate cu răniţi din tribul advers.
Aceştia din urmă sînt adăpostiţi într-un perimetru special amenajat
în cadrul Bazei militare ONU, păzită de contingentele militare din
statele India, Nepal, Coreea de Sud
şi Bangladeș. Forţele guvernamentale patrulează, înarmate, zona din
preajma Bazei ONU, în speranţa de
a captura rebelii-refugiaţi. Situaţia poate deveni uneori extrem de
tensionată”, declară protagonistul
nostru. Uneori se întîmplă că şi observatorii militari angajaţi de ONU
sînt agresaţi. Ce îi salvează? Puterea cuvîntului!
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“

Căpitanul Mirca are acces la datele de zbor şi
răspunde de tot ce înseamnă într-un aeroport
securitatea de jos, încărcătura, evacuarea persoanelor rănite, respectarea timpului de decolare-aterizare a aeronavelor şi transmiterea
datelor meteo.

Aflat la prima misiune sub comandă internațională, căpitanul Vasile
Mirca a învăţat să facă faţă provocărilor. După mai bine de jumătate de an
de misiune sub drapelul ONU, împreună cu colegi din cîteva state care au
acceptat să lucreze în condițiile unei
zone de conflict, diferențele culturale
dintre ei s-au atenuat și împreună au
reușit consolidarea unei echipe care
Oastea Moldovei

face față cu brio provocărilor mediului ostil de pe aeroportul din Bor.
„Spre fericirea noastră, aeroportul
din Bor are şi un punct de comandă
şi conducere a zborului, ceea ce se
întîlneşte mai rar într-un stat african,
prin intermediul căruia transmitem
toată informaţia necesară echipajului
pentru a decola-ateriza în siguranţă”,
afirmă ofiţerul.

Căpitanul Mirca are acces la datele
de zbor şi răspunde de tot ce înseamnă într-un aeroport securitatea de jos,
încărcătura, evacuarea persoanelor
rănite, respectarea timpului de decolare-aterizare a aeronavelor şi transmiterea datelor meteo. Se mai întîmplă să fie amînate zborurile din cauza
condiţiilor climaterice nefavorabile.
„Sudanul de Sud se află în sezonul lui
ploios. Vremea se schimbă la fiecare zece minute, de aceea şi frecvenţa
transmiterii datelor meteo piloţilor de
aeronave se realizează mai des”, precizează ofiţerul nostru.
„Nu pot să mă numesc un ghinionist, pentru că am început mandatul
ONU în această perioadă tensionată
din istoria tînărului stat Sudanul de
Sud. Activitatea într-o asemenea situaţie te face mai experimentat, mai
profesionist”, afirmă protagonistul
nostru. Căpitanul Vasile Mirca şi-a
început mandatul de observator militar ONU cînd se declanşaseară violenţele în Sudanul de Sud. Conflictul
opune susţinătorii preşedintelui Salva
Kiir şi ai fostului vicepreşedinte Riek

“

În clipele de răgaz, gîndul căpitanului
Vasile Mirca zboară acasă, la soţie şi
la cei doi fii ai săi, Vlad şi Bogdan.

Machar. Acesta din urmă este acuzat că ar fi pus la cale o lovitură de
stat. Deși Machar și Kiir sînt amîndoi
membri ai SPLM, ei provin din triburi distincte, cu o istorie de conflict.
Kiir este un etnic Dinka, în timp ce
Machar este un etnic Nuer. Recent
cele două părţi intrate în conflict au
semnat un acord de încetare a focului, monitorizat de ONU. „Acest document ne face să respirăm mai uşor
în luna lui cuptor, dar sîntem pregătiţi pentru noi provocări”.
În clipele de răgaz, gîndul căpitanului Vasile Mirca zboară acasă,
la soţie şi la cei doi fii ai săi, Vlad şi
Bogdan. Cel din urmă are doar un an
şi jumătate şi nu prea înţelege de ce
tata a trebuit să plece într-o ţară care
se află undeva la capătul pămîntului,
dar îl aşteaptă răbdător acasă. Pentru
a lua legătura cu oamenii dragi din
patrie, căpitanul apelează cel mai des
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la internet. „Telefonia mobilă în Sudanul de Sud cînd e bună, cînd lipseşte, dar nici nu te prea ţine buzunarul să suni des acasă. În oraş nu există
electricitate. Dacă, bunăoară, vrei săţi încarci bateria telefonului, l-ai lăsat
în localul unde se află un generator
şi ai plătit”.
Misiunea în zona de conflict i-a
dat o nouă fascinaţie biografiei militarului Vasile Mirca. Cu studii în
drept şi circa zece ani de activitate
în funcţia de jurist în Baza de Aviaţie „Decebal”, prea calm uneori, dar
întotdeauna profesionist în ceea ce
face, căpitanul Mirca afirmă că nu
există o reţetă care ar putea să te ajute
în munca de observator militar. „Trebuie doar să ştii să manevrezi situaţia
şi să te adaptezi mediului din care
faci şi tu parte”.
Căpitan Inga Radvan
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Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2014-2015 ciclul I,
studii superioare de licenţă la specialităţile:
infanterie, artilerie, transmisiuni.
Candidaţii înscrişi pentru participarea la concursul de admitere, la sosirea în instituţia militară, vor susţine următoarele probe de admitere: test de inteligenţă
test la pregatirea fizică.
Dosarul de admitere va fi depus la Centrul Militar Teritorial, conform vizei de reşedinţă permanentă a candidatului.

Actele necesare pentru admitere:
- cerere - model de inscriere ( se depune la Centrele Militare Teritoriale (raionale şi municipale) în
perioada lunilor februarie - iunie;
- adeverinţa de naştere şi copia acesteia;
- copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor, soţiei (la necesitate) cu domiciliul permanent;
- cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii
MAI (str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău, tel.25-51-55);
- copia diplomei de Bacalaureat;
- referinţa de serviciu, eliberată de la locul de
muncă sau de instituţia de învatămînt absolvită;
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- certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV;
- curriculum vitae (autobiografie);
- 6 fotografii color 3x4 cm;
- fişa examenului medical (de expertiza medicomilitară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de
învătămînt militar, eliberată de comisiile de profil.
Informaţii suplimentare la telefonul:
(022) 54-51-55

Oastea Moldovei

Absolvenţilor Academiei Militare li se acordă:
Gradul primar al corpului de ofiţeri „locotenent”.
Permis de conducere categoria „B”.
Loc de serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.
Durata studiilor: 4 ani, frecvenţa la zi, în limba de stat.
Studiile, cazarea, echipamentul şi alimentarea sunt oferite gratuit.
Concursul de admitere se va desfăşura în perioada
05-08 august 2014.
Taxa pentru serviciile de perfectare a documentelor la admiterea în instituţiile de învăţămînt superior

constituie 30 lei, pentru un dosar (Hotărîrea de Guvern
nr. 581 din data de 08.08.2012).
Candidaţii se vor prezenta la Academia Militară a
Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, pe data 05 august 2014, orele 09.00.
Adresa noastră: oraşul Chişinău, strada Haltei 23
(in imediata apropiere a Gării Feroviare).
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Paza punctului de control improvizat a fost misiunea
încredinţată mie şi camarazilor mei şi consider că am
făcut față. Despre aceasta vorbeşte şi faptul că am
oprit atacul rebelilor şi am securizat perimetrul de
responsabilitate.
Timp de jumătate de an am trecut pregătirea
necesară unui militar începător. Ulterior m-am
străduit să însuşesc toate elementele indispensabile
unui pacificator. Acum sînt mîndru că plec în Zona de
Securitate. Deși mă voi afla puţin mai departe de casă
(raionul Ocnița), părinții s-au bucurat pentru reușitele
mele şi pentru încrederea comandanţilor”.
Constantin Casapu, soldat

Oastea Moldovei

