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n eveniment
Testul de foc şi primele bătături

Realizările studenţilor militari pînă la Jurămîntul Militar
A fi militar este un mod de viaţă în care se îmbină dragostea de
ţară, curajul, spiritul riguros şi bărbăţia. Toate aceste calităţi
fiind confirmate sau râvnite şi de cei care s-au avântat spre o
carieră militară. Totuşi, să ajungi să confirmi statutul de student
militar, nu e atât de uşor. Un vis poate deveni realitate, atunci
când te dedici în totalitate şi îţi urmezi scopul cu abnegaţie. Dornici de a descifra nobleţea şi sensul cuvintelor Onoare şi Patrie, 57
de tineri au decis să devină parte a Armatei Naţionale.
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Salvele artileriştilor
la „Scutul de Foc – 2018”
La Baza militară de instruire a Armatei
Naţionale de la Bulboaca s-a finalizat
cu succes cel mai de amploare exerciţiu
militar din acest an, desfăşurat pe teritoriul
Republicii Moldova, „Scutul de Foc – 2018”.
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Vigilenţă sporită în Kosovo
Teatrul de operaţii din Kosovo continuă să
fie o provocare nu doar pentru locuitorii
regiunii, dar şi pentru pacificatorii care fac
parte din gruparea de forţe multinaţională
Vest (MNBG-W).

n armata şi societatea
„Lupta” pentru
„Cupa Presei 2018”

n Viața militară

O Patrie, o familie,
un destin
Entuziasmul pentru militărie l-a călăuzit în
carieră pe colonelul Leonid Cazacov şi îl mai
provoacă şi acum la realizarea perseverenţei
în tot ceea ce face. Acum, la câteva decenii de
când a devenit parte a armatei, priveşte în
urmă și este mândru de alegerea făcută.

Manevre reuşite în Texas
95 de militari moldoveni au participat
la exerciţiul eXportable Combat
Training Capability - XCTC (Antrenarea
capabilităţilor de luptă exportabile).

Performanţe la nivel
internaţional

Vuietele maşinilor de luptă, acţiunile tactice
şi focurile de armă improvizate în teren
au motivat militarii Armatei Naţionale,
participanţi la exerciţiul multinaţional
”Rapid Trident-2018”.
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Naţionalizarea unităţilor
militare în Basarabia
(1917-1918)
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Salvele artileriştilor
n La Baza militară de instruire
a Armatei Naţionale de
la Bulboaca s-a finalizat
cu succes cel mai de
amploare exerciţiu militar
din acest an, desfăşurat
pe teritoriul Republicii
Moldova, „Scutul de Foc
– 2018”. Acesta a întrunit
circa 800 de militari din
cadrul subdiviziunilor
de artilerie şi infanterie
ale Armatei Naţionale,
precum şi reprezentanţi ai
Trupelor de Carabinieri şi
Poliţiei de Frontieră, care
au executat, în comun, un
spectru larg de misiuni.
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De

menţionat faptul că „Scutul de Foc – 2018” a fost un
exerciţiu de talie internaţională, deoarece împreună cu
artileriştii şi infanteriştii noştri au fost antrenaţi şi colegii lor din
România şi Statele Unite ale Americii.
După mai multe zile de antrenamente comune, militarii
participanţi la exerciţiu şi-au demonstrat măiestria, executând
trageri de luptă din sistemele de artilerie şi armamentul de infanterie din dotarea Armatei Naţionale. Acţiunea a avut loc în
contextul Zilei Vizitatorilor Distinşi, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai Guvernului, Parlamentului, ambasadori şi ataşaţi
militari acreditaţi în Republica Moldova.
În cadrul evenimentului, ministrul Apărării Eugen Sturza a
menţionat că sporirea capacităţii de luptă a Armatei Naţionale, care înseamnă crearea condiţiilor bune de instruire pentru
militarii în termen şi prin contract, antrenamente intensive, investiţii în infrastructură, achiziţii de armament şi muniţii, a fost
şi este una din priorităţile conducerii Ministerului Apărării, iar
exerciţiul „Scutul de Foc” se înscrie în acest obiectiv de profesionalizare și reformare a armatei.
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la „Scutul de Foc – 2018”
„Ceea ce vedeţi astăzi este rezultatul muncii unei echipe de
militari profesionişti şi a partenerilor noştri. Cred că putem să le
dăm o notă bună pentru felul în care au acţionat împreună militarii moldoveni, români şi americani”, a menționat ministrul.
Reieșind dintr-un alt obiectiv al Armatei Naționale, care
prevede sporirea prezenței pacificatorilor moldoveni în misiunile internaționale de menținere a păcii și transformarea
Republicii Moldova dintr-un stat consumator de securitate, în
furnizor de securitate regională și chiar mondială, importanța
antrenamentelor comune cu partenerii internaționali a fost, la
fel, menționată de către ministrul Apărării.
„Vom continua să organizăm activităţi similare, pentru că doar
instruindu-ne împreună, vom putea să devenim interoperabili şi să
participăm în misiuni de menţinere a păcii”, a adăugat Eugen Sturza.
Prezent la exerciţiu, Prim-ministrul Pavel Filip a menţionat:
„Republica Moldova nu poate întreține o armată foarte mare, dar
suntem obligați să avem o armată bine pregătită și profesionistă.
Și, desigur, îmi doresc să folosiți armele doar în timpul aplicațiilor
militare și antrenamentelor”.
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De notat că exercițiul multinațional „Scutul de Foc – 2018” a
avut loc în perioada 17-21 septembrie curent şi face parte din planul de instruire al Armatei Naţionale pentru anul 2018. Aplicațiile
s-au desfăşurat al patrulea an consecutiv în Republica Moldova, iar
scopul acestora este instruirea comună a subunităţilor şi creşterea
nivelului de interoperabilitate între armatele ţărilor partenere.
Locotenent major Dmitrii VOSIMERIC
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n A fi militar este un mod de viaţă în care se îmbină dragostea de ţară,

curajul, spiritul riguros şi bărbăţia. Toate aceste calităţi fiind râvnite şi de
cei care s-au avântat spre o carieră militară. Totuşi, să ajungi să confirmi
statutul de student militar, nu e atât de uşor. Un vis poate deveni realitate,
atunci când te dedici în totalitate şi îţi urmezi scopul cu abnegaţie. Dornici
de a descifra nobleţea şi sensul cuvintelor Onoare şi Patrie, 57 de tineri au
decis să devină parte a Armatei Naţionale.
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Testul de foc şi primele bătături
Realizările studenţilor militari pînă la Jurământ

F

inalul lunii august, la Academia Militară a Forţelor
Armate,,Alexandru cel Bun” (AMFA) a fost abordat,
aproape în exclusivitate, prin prisma cursului de integrare
în arta militară pentru cei care au spus „Da” carierei militare. Timp de patru săptămâni, candidaţii la înmatriculare au
studiat tactica generală, instrucția de front, regulamentele
militare, pregătirea de geniu și pregătirea medico-militară.
Potrivit comandantului de companie, locotenent major
Vasile Țapu, tinerii au depus tot efortul pentru a deprinde
măiestria militară și a se adapta la regimul din academie.
,,Au venit aici cu un scop bine determinat și anume de a fi
parte din familia militară. Noi vom depune tot efortul pentru
a le transforma visul în realitate. Acest curs de integrare îi
pregătește pentru viața de studenție și cea de militar’’, a spus
locotenent major Vasile Țapu.
La finele cursului, viitorii studenți (deja actualii, la momentul publicării articolului – n.r.) au executat trageri de
luptă din pistolul-mitralieră AKM, la distanța de 100 de
metri, la Baza militară de instruire a Armatei Naționale de
la Bulboaca. Pregătiţi doar din punct de vedere teoretic,
tinerii au sfidat emoţiile şi au ţinut în mână pentru prima
dată pistolul mitralieră AKM, fiind apreciaţi cu calificativele
„foarte bine” şi „bine”.
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Comandantul batalionului de învăţământ al AMFA,
maior Nicolae Ojog, a menționat că tragerile au fost efectuate conform scenariului, iar instruirea are ca obiectiv familiarizarea studenţilor cu specificul mediului militar. „Deși
sunt la prima ieșire în teren, au obţinut rezultate bune. Au
executat cu responsabilitate misiunile ce le revin. În continuare trebuie să muncească mult, deoarece de la ei țara așteaptă
să devină militari profesioniști”, a menționat maiorul Ojog.
Echipaţi şi bine instruiţi militarii aşteptau să ocupe poziţiile de trageri. La comanda superiorilor aceştia îşi testau
capacităţile de a obţine un calificativ bun, punctajul maxim
fiind de 30 de puncte. Atât fetele, cât şi băieţii spun că au
trăit emoţii puternice la această primă ieşire în poligon,
deloc uşoară. „Este o experiență unică pentru noi toți. Am
așteptat mult această zi, iar aici am trăit senzații de neuitat.
Am obținut 25 de puncte. Data viitoare cu siguranță va fi mai
bine”, susține studentul Vladislav Cazacov. Pe aceeași notă,
cu destul entuziasm, ne-a comunicat și studenta Veronica
Sofronovici. „Am ținut pentru prima dată o armă adevărată
în mână. Nu a fost atât de greu. A trebuit să fim atenți la
comenzile comandanților și să îndeplinim totul conform regulamentui”, a spus tânăra.
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,,Jur să-mi apăr Patria chiar și cu prețul
propriei vieți’’
Etapa de inițiere și tragerile de luptă i-au familiarizat cu
viața militară, iar la final au ajuns cei mai buni. Astfel, 50
de studenți au depus jurământul militar de credință Patriei.
Printre momentele principale ale evenimentului s-au regăsit
defilarea cu drapelului de luptă al Academiei Militare, intonarea imnului de stat, precum și rostirea jurământului militar de către studenți. Programul evenimentului a cuprins
expoziții de tehnică, armament și echipament, precum și
exerciții demonstrative de luptă corp la corp. La eveniment
a participat conducerea Ministerului Apărării, reprezentanți
ai Marelui Stat Major, atașați militari acreditați în țara noastră, părinți și rude ale studenților.
În discursul său, ministrul Apărării Eugen Sturza i-a
felicitat pe cei care au ales să fie parte a schimbării Armatei
Naționale și i-a asigurat că vor avea toată susținerea conducerii Ministerului Apărării și întregii Armate Naționale. „Voi
ați ales o profesie nu ușoară, o profesie nu de birou, o profesie care determină destinul de a acționa permanent în slujba
poporului. De voi depinde cât de asigurată va fi Republica
Moldova din punct de vedere al securității și de voi depinde
cum se vor transmite tradițiile militare în Armata Națională”,
a declarat ministrul Apărării.
După 4 săptămâni în care au fost inițiați în disciplina
cazonă și s-au adaptat noilor rigori din cadrul instituției,
proaspeții studenți mărturisesc că sunt pregătiți să înceapă
cariera de militar. „Ziua jurământului reprezintă o promisiune solemnă, un legământ față de Patrie. De astăzi voi purta
cu demnitate statutul de student militar. Un vis din copilărie
m-a adus la Academia Militară. Am avut toată susținerea
din partea tatălui și fratelui mai mare, care de asemenea au
fost militari. Voi face tot posibilul să nu-i dezamăgesc și să
devin un militar demn de urmat”, a susținut cu fermitate
studentul Dumitru Petrov.
Cei mai emoționați au fost părinții studenților. Cu inimile copleşite de promisiunile solemne făcute de copii lor,
dar și cu piepturile pline de mândrie, nu și-au putut reține
lacrimile pe parcursul ceremoniei.
După depunerea jurământului militar, studenții au beneficiat de o săptămână de concediu.

Urmează trei ani de instruire militară
Întorși în instituția de învățământ, pentru tinerii militari
au răsunat și un prim sunet, ca simbol al începutului unui
nou an de studii. Nerăbdători de a cunoaște tainele armatei,
tot timpul îl dedică pregătirii militare. La a doua săptămână,
viitorii ofițeri deja posedă un vocabular specific domeniul
de instruire și se declară pregătiți pentru a descoperi toate
subtilitățile artei militare. Regimul de cazarmă și programul zilnic încărcat au devenit o obișnuință, iar dorul de casă
nu mai e atât de apăsător.
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...Voi ați ales o profesie nu ușoară, o profesie nu de birou,
o profesie care determină destinul de a acționa permanent
în slujba poporului. De voi depinde cât de asigurată va fi
Republica Moldova din punct de vedere al securității și
de voi depinde cum se vor transmite tradițiile militare în
Armata Națională.

Experiența de viață și profesională pe care o poți obține
în Academia Militară cu greu poate fi acumulată într-un alt
domeniu, ne-a comunicat studentul Mircea Beletei. S-a informat de la foștii absolvenți ai instituției și a decis să poarte
aceeași responsabilitate - cea de apărător. „Mi-a fost greu la
început, dar cu susținerea superiorilor și a colegilor cu care
împărțim aceleași scopuri și dorințe, am depășit momentele
mai dificile. Primele două săptămâni au fost productive. Zilnic mă trezeam cu gândul că am multe de învățat și plecam
cu mare plăcere la orele de studii”, ne-a mărturisit Mircea
Beletei. Aceleași intenții le împărtășește și studenta Alexandra Ghervasova, una dintre cele 9 fete care a pornit pe drumul armatei. „E greu, dar nu imposibil. Am venit aici să-mi
realizez visul și voi face tot efortul pentru a obține rezultate
maxime”, ne-a comunicat tânăra.
Menționăm că în Academia Militară studenții învață
timp de trei ani la specialitățile: conducerea subunităților
de infanterie, conducerea subunităților de artilerie și conducerea subunităților de transmisiuni. Pe durata studiilor
beneficiază de cazare, hrană și echipament gratuit. La final
li se acordă gradul primar al corpului de ofițeri ,,locotenent’’
și loc de muncă în unitățile Armatei Naționale.
Steluţa MOSCALCIUC

Oastea Moldovei

„Lupta” pentru „Cupa Presei 2018”
n Concurenţa cotidiană la realizarea celor mai bune ştiri şi reportaje

s-a transformat, pentru o zi, într-o „luptă” la poligonul din Bulboaca
pentru cei 15 jurnalişti, care au dat curs provocării, venite din partea
Ministerului Apărării, de a participa la o nouă ediţie a „Cupei Presei”.

R

eporterii, cameramanii şi fotografii de la diverse instituţii media din întreaga ţară au fost, pentru o zi, în
postură de soldat. Militarii din cadrul Direcţiei Instruire
Întrunită şi Doctrine a Marelui Stat Major, coorganizatori ai
evenimentului, le-au creat participanţilor la competiţie un
„câmp de luptă”, unde îi aşteptau diferite provocări: trageri
din pistol şi pistol-mitralieră, aruncarea grenadelor, trecerea
pistei cu obstacole... Pe scurt vorbind, au făcut tot posibilul
ca jurnaliştii, cu adevărat, să se pătrundă de importanţa spiritului de camaraderie şi pregătirii fizice bune la realizarea
misiunilor militare.
Pentru a calcula mai obiectiv rezultatele fiecărui participant, competiţia a fost divizată în trei probe separate: trageri
din pistol TT, trecerea pistei de alergare cu elemente aplicativ-militare şi trageri din pistol-mitralieră.

Potrivit locotenent-colonelului Grigorii Bodarev, şeful
colegiului de arbitri al competiţiei, cel mai mare punctaj
l-au acumulat reprezentanţii portalului de ştiri „Unimedia”,
care şi- adjudecat au câştigat Cupa Presei.
Reporterul „Unimedia” Alina Frunza a menţionat că a
avut mult de învăţat de la instructorii militari, fapt ce i-a
permis să obţină locul I la trecerea pistei de alergare cu elemente aplicativ-militare, în pofida faptului că pentru prima
dată a participat la o astfel de competiţie.
Colegul Alinei, operatorul video Sergiu Dobândă, care
a reuşit să obţină două medalii la trecerea pistei de alergare
şi trageri din pistolul TT, la fel, a apreciat instruirea iniţială,
oferită de către militari. „A fost greu, dar n-a fost imposibil.
Am încercat să respectăm toate instrucţiunile date de către
militarii, care ne ghidau, şi se pare că ne-a reuşit”, a menţionat cameramanul.
Trofeul a fost înmânat echipei învingătoare de ministrul
Apărării, Eugen Sturza, care, totodată, i-a invitat pe toţi participanţii şi colegii lor şi la alte activităţi cu specific militar,
desfăşurate de Armata Naţională.
„Vă felicit pe toţi şi mă bucur că aţi dat curs invitaţiei
noastre. Această competiţie este mai mult decât un eveniment
sportiv. Noi ne-am propus să vă demonstrăm ce înseamnă
spirit de camaraderie, efort şi disciplină atunci când este vorba despre executarea unei misiuni. Sperăm că ne-a reuşit”,
le-a spus ministrul Apărării reprezentanţilor presei.
De menţionat, că toţi medaliaţii şi participanţii la concurs au primit diplome şi echipament militar.

Proiectul „Cupa Presei”, iniţiat în 2011, are ca scop consolidarea relaţiilor de colaborare între Ministerul Apărării
şi instituţiile mediatice din Republica Moldova, dezvoltarea
aptitudinilor militare şi performanţelor individuale, identificarea şi stimularea celor mai iscusiţi reprezentanţi ai instituţiilor mediatice în cadrul concursului aplicativ-militar.
Locotenent major Dmitrii VOSIMERIC
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O Patrie, o familie, un destin
n Armata Naţională reprezintă o legătură strânsă între generaţii, o

continuitate ce se transmite prin tradiţii, dar şi prin dinastii, din tată
în fiu. Iar meseria armelor, deseori, devine o posibilitate de carieră,
asimilată din exemplul taţilor, fraţilor, sau camarazilor.

E

ntuziasmul pentru militărie l-a călăuzit în carieră pe
colonelul Leonid Cazacov şi îl mai provoacă şi acum la
realizarea perseverenţei în tot ceea ce face. Acum, la câteva
decenii de când a devenit parte a armatei, priveşte în urmă
și este mândru de alegerea făcută.
Marea dorință de a urma un stil de viață cazon a apărut
pe când avea vârsta de doar 9 ani. Atunci a optat pentru
militărie, iar la 15 ani a fost deja admis la Școala Militară
Suvorovista din Sankt Petersburg. „În copilărie, împreună cu
părinţii mei, vizionam paradele militare care se desfăşurau la
Moscova. Foarte mult m-a impresionat prestaţia militarilor.
De atunci am şi îndrăgit uniforma, iar tatăl a avut grijă sămi cultive spiritul patriotic de la o vârstă fragedă”, îşi aminteşte copleşit de emoţii militarul.
Primind gradul primar ,,locotenent’’, ofițerul a fost repartizat în Brigada ,,Ștefan cel Mare’’, la funcția de comandant
de pluton. Începutul carierei i-a fost marcat de experiența
trăită în mijlocul infanteriştilor. De asemenea, anii din armată i-au întărit voința și evidențiat caracterul puternic.
„Brigada ,,Ștefan cel Mare’’ a fost primul meu pas pe tărâmul
milităriei. Aici am pus în practică cunoştinţele acumulate pe
parcursul anilor de studii, dar şi am legat prietenii pe viaţă.
M-am încadrat în serviciu cu uşurinţă, iar de atunci s-au perindat ani în serviciul patriei”.
Funcțiile deținute în Armata Națională îi definesc parcursul profesional. Cu un bilanț al realizărilor, de la statutul
de comandant de pluton, peste ani, destoinicia l-a avansat
la cel de șef stat major al Brigăzii „Ștefan cel Mare”. Pentru
ascensiune profesională au fost mulți ani de muncă asiduă,
dar a meritat efortul, ne comunică protagonistul nostru.
,,Dacă aș rezuma în câteva cuvinte cariera mea în slujba patriei, aș porni de la faptul că practicile dobândite în unitățile
militare m-au format ca militar”, susține încrezut ofițerul.
O armată puternică este constituită din militari dornici
de a se afirma, astfel în anul 2002 participă la prima sa misiune de dimensiune internaţională. ,,Experienţa acumulată
în misiunile internaţionale este una valoroasă pentru mine.
Acolo, urma să facem faţă unor misiuni cu grad sporit de
dificultate. Au fost momente complicate, au fost însă și zile
frumoase, care sunt dificil de reiterat în cuvinte”.
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De-a lungul timpului, colonelul Cazacov mărturisește că
a avut în subordine oameni de omenie, ofițeri și subofițeri
cu care a avut o colaborare fructuoasă. Se spune că un bun
comandant este, cel care comunică permanent cu subalternii săi, este legat sufleteşte şi afectiv de oamenii lui. Este un
bun prieten care ştie să treacă cu vederea stângăciile minore
şi îţi oferă un sfat înţelept atunci când este cazul. Toate aceste caracteristici sunt atribuite şi dumnealui, fiind confirmate de colegi, alături de care zilnic munceşte cot la cot.
Pe lângă toate succesele obținute în domeniu militar, cea
mai mare realizare a sa rămâne totuși familia: soția și cei trei
feciori. „Datorez în mare măsură ceea ce sunt astăzi familiei
mele, pentru că mi-a fost alături și m-a susținut necontenit.
Pentru că a născut în mine un om puternic, mai puternic decât îmi puteam imagina”.

Oastea Moldovei

Educația militaro-patriotică în familia protagonistului nostru a început de la o vârsta fragedă, deoarece din
experiența colonelului Cazacov a învățat și feciorul acestuia,
Vladislav Cazacov. A visat de mic să devină militar și niciodată nu a întrerupt traiectoria acestui gând. Tatăl i-a insuflat
chemarea spre armată și disciplină.

Vladislav este neînfricat, întotdeauna deschis spre
comunicare, iar sfaturile tatălui îi servesc drept poveţe.
,,Tatăl este modelul după care mă ghidez în viaţă”.
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După ce a absolvit liceul, a pornit cu brio spre o carieră cu
epoleţi. Este la început de drum, dar cu răbdare, perseverență
și seriozitate dobândeşte noi cunoștințe și idealuri. Pe chipul
studentului militar nu se citeşte nici urmă de teamă, se pare
că a moştenit caracterul puternic al tatălui, astfel în primele
zile de studii, tânărul a obținut și funcția de locțiitor comandant de pluton. Este neînfricat, întotdeauna deschis
spre comunicare, iar sfaturile tatălui îi servesc drept
poveţe. ,,Tatăl este modelul după care mă ghidez în
viaţă”, o spune încrezut băiatul.
Şi-a dorit să îmbrace haina militară încă din
anii copilăriei. Iar până a intra în posesia propriei
ținute militate, a îmbrăcat-o cu mare drag pe cea a
tatălui. Cadoul mult aşteptat l-a primit la vârsta de
14 ani, iar entuziasmul a rezistat în timp.
Adaptarea la noul stil de viață poate fi o provocare pentru cei care doresc să completeze rândurile ofițerilor din Armata Națională, nu și pentru
Vladislav Cazacov, acesta fiind obișnuit cu trezitul
devreme, înviorarea de dimineață, servitul mesei
la ore exacte și executarea ordinilor. ,,La Academia
Militară am gustat ceea ce înseamnă militărie, de
fapt cunoşteam, dar astăzi am simţit pe propria piele şi responsabilitate. Cursul de integrare l-am trecut
excelent, iar viaţa de cazarmă mă defineşte” evidenţiază tânărul student, promiţându-şi că se va autodepăşi împlinindu-şi chemarea pentru arme.

Meseria caracterelor puternice înseamnă voinţă şi implicare la extrem, luptă cu propriile limite, disciplină, rigoare şi dorinţă de a urma această cale la nesfârşit. Dar mai
înseamnă vocaţie, dăruire, afirmare şi măiestrie. Şi filele din
calendar sunt rupte de timp, una câte una. Astăzi, exemplul
acestor doi bravi apărători ai neamului ne onorează: unul
croindu-şi viitorul, iar celălalt stând la straja ţării.
Ludmila Solomon
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Vigilenţă sporită în Kosovo
n Teatrul de operaţii din Kosovo continuă să fie o provocare nu doar

pentru locuitorii regiunii, dar şi pentru pacificatorii care fac parte din
gruparea de forţe multinaţională Vest (MNBG-W).

De

circa 3 luni, militarii moldoveni din contingentul
KFOR-9 relaţionează cu ameninţările întâmpinate
în acest stat parţial recunoscut şi teritoriu disputat. Zilnic,
aceştia efectuează patrule pe un itinerar care cuprinde între
80 km și 440 km în localităţile Istok, Klina, Orahovac, Suva
Reka, Prizren, Dakovica şi Pech. Acestea durează, de regulă,
de la 6 la 48 de ore şi sunt executate cu scopul demascării
unor posibile acțiuni ostile şi pentru asigurarea climatului
de securitate, şi sprijinirea vieţii populaţiei locale din zona
de responsabilitate.
Kilometri lungi sunt parcurşi şi de grupa de geniu detaşată de armata Moldovei în acest teatru operaţional, în special prin munţii denumiţi Mokra Gora, acolo unde, în mare
parte, sunt depistate muniţii de luptă de diferit calibru. Pe
parcursul misiunilor de identificare, marcare și neutralizare
a obiectelor explozive neexplodate, şi de cercetare a zonelor de aterizare a elicopterelor, specialiştii noştri din arma
geniu au nimicit circa 90 de muniții cu termen expirat și
alte 19 obiecte explozive de tip BLU-97 rămase în sol de pe
timpul războiului.
Paralel acestor misiuni, în baza „Vilaggio Italia” din
localitatea Pech, locul dislocării contingentelor ţărilor
care fac parte din MNBG-W, militarii moldoveni,
împreună cu partenerii de misiune, execută mai multe
tipuri de antrenamente, menite să le testeze vigilența.
„Cu toate că venim după o perioadă de pregătire intensă
în ţară, aceste instruiri sistematice ne ajută atât din punct
de vedere al protecţiei forţelor proprii, cât şi din punct de
vedere al acomodării cu noul climat operaţional”, relatează
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locotenent-colonelul Veaceslav Balan, comandantul
contingentului Armatei Naţionale detaşat în Kosovo.
Dumnealui a adăugat că în perioada mandatului, militarii noştri desfăşoară operaţiuni de patrulare, pază şi
apărare a obiectelor de importanţă strategică, misiuni de
asigurare a securităţii bazei „Camp Vilaggio Italia”, inclusiv a Mănăstirii Visoki Decane. Aceasta din urmă este un
monument istoric, înscris în registrele UNESCO, dar din
cauza apartenenţii la religia ortodoxă, riscă să fie distrusă
ca multe altele, de către musulmanii care deţin un procentaj de 95.60 în regiune.
Pe lângă toate aceste misiuni, militarii moldoveni au
participat la o acţiune cu genericul „The 22K for 22 a Day
Veteran Suicide Awareness March”, organizată de contingentul Armatei SUA în Kosovo, care a avut ca scop sensibilizarea opiniei publice privind suicidul printre veterani şi
participanţi la acţiunile de luptă, afectaţi de Sindromul de
Stres Posttraumatic. La fel, aceştia s-au angajat în cursă la
biatlonul militar organizat de contingentul armatei Ungariei la Centrul de instruire Golaş Rangy unde şi-au adjudecat
poziţia I şi III, în diferite clasamente.
Contingentul KFOR-9, format din 41 de militari profesionişti, a fost detaşat în Kosovo la 9 iunie curent. Mandatul acestuia va dura şase luni.
Menţionăm că, începând cu 12 iunie 1999 şi până în
prezent, NATO conduce o misiune de pacificare multinaţională în regiunea Kosovo.
Căpitan Inga Radvan
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Militarii Armatei Naționale
și Gărzii Naţionale a Carolinei de Nord
au testat interoperabilitatea
la “Fort Bliss”

Manevre reuşite în Texas
n 95 de militari moldoveni

au participat la exerciţiul
eXportable Combat Training
Capability - XCTC (Antrenarea
capabilităţilor de luptă
exportabile) desfăşurat de
Echipa de luptă a Brigăzii 30
Blindate, în luna august, la Fort
Bliss, Texas, Statele Unite ale
Americii.

E

xercițiul XCTC, elaborat și coordonat de către Oficiul Armatei și Gărzii Naționale (OGN), este unul dintre cele mai
mari exerciții ale Brigăzii 30 Blindate din ultimii ani la care au
participat aproape 4000 de militari din Carolina de Nord, Carolina de Sud, Virginia de Vest, Minnesota și Republica Moldova.
Pentru militarii moldoveni este un exercițiu foarte important, având în vedere că din întregul efectiv al Armatei
Naționale, doar 95 au fost selectați pentru a merge în SUA și
participa la XCTC.
Garda Naţională a Carolinei de Nord și Forțele Armate ale Republicii Moldova s-au antrenat în comun în cadrul
Programului de Stat de Parteneriat al Gărzii Naţionale care
stabilește parteneriate între Statele Gărzii Naționale și forțele
armate ale partenerilor și aliaților SUA din întreaga lume.
”Forțele Armate ale Republicii Moldova și Garda Naţională
a Carolinei de Nord sunt Parteneri de Stat de 22 de ani”, a spus
general-maior Gregory Lusk, Comandantul Gărzii Naţionale a
Carolinei de Nord. ”Timp de două decenii de parteneriat, forțele
noastre au ajuns să se cunoască și să aibă încredere reciprocă.
Programul de Stat de Parteneriat promovează încrederea și
această relație pe termen lung și, după toți acești ani, continuăm
să învățăm în cadrul activităților în comun pentru a putea deveni
militari mai buni și mai puternici”.
Continuare în pag. 14
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Sursa foto: https://elpasoheraldpost.com/
septembrie 2018

15

Continuare din pag. 11

Înainte de detașarea în Texas, militarii moldoveni
s-au antrenat timp de șase luni pentru participarea la
XCTC. Militarii au fost instruiți în domeniile lor de experienţă militară pentru a putea fi integrați în subdiviziunile Brigăzii 30 Blindate care fac parte din exercițiu,
precum: logistică, operațiuni, mentenanță, medicină,
geniu, cercetare și vehicule de luptă mecanizate.
“Speranța noastră este ca militarii Armatei Naționale
care au participat la acest exercițiu să împărtășească
acasă practicile învățate pentru a putea să continuăm
dezvoltarea procesului de instruire”, a spus locotenentcolonelul Vitalie Micov, ofițer de operații al Armatei Naționale. “La întoarcere, militarii vor participa la
exercițiile anuale ale Armatei Naționale, iar experiența
acumulată aici va fi implementată în cadrul acestor
exerciții naționale”.
Ajunși la finalizarea exercițiului XCTC, militarii
Gărzii Naționale și Armatei Naționale văd rezultatele
pozitive ale acestuia.
În domeniul medical, militarii moldoveni și americani au înțeles că dacă instrumente medicale variază
puțin, totuși medicina este una și aceeași.
”Învățăm cum se poate practica medicina dacă folosim mai multe din instrumentele utilizate aici din punctul de vedere al aprovizionării“, a declarat sergentul
major Victor Spinei, un medic încorporat în Batalionul
230 de sprijin pentru brigadă (BSB). ”Medicina este
aceeași, ceea ce diferă este aplicarea acesteia fiind dotați
altfel și având alte instrumente”.
La începutul exercițiului (conform scenariului) a
avut loc un eveniment care a produs numeroase victime și a evidențiat modalitatea de activitate în comun al
medicilor moldoveni și americani ce poate salva vieți.
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“Este bine să avem militari din țări diferite și să aducem în
acest exercițiu intens cunoștințele noastre de bază”, a spus sergentul major Gary Chavis, Plutonul de evacuare al Co. Charlie, BSB 230. “Astfel putem înțelege ce fel de capabilități au ei și
cât de bine pot oferi îngrijiri medicale, făcând același lucru ca și
noi, dar având la dispoziție doar jumătate din echipamentul pe
care îl avem noi”.

Oastea Moldovei

În alte domenii, așa ca artileria de câmp, experienţa militarilor moldoveni în țintirea manuală în loc de folosirea
computerelor de țintire ale M109 Paladin, amintește militarilor americani că chiar dacă echipamentul digital este excelent, cunoștințele de lucru manual sunt esențiale în cazul
în care sistemele digitale sunt distruse.
“Aici totul este digital, dar în cazul în care sistemul digital
se strică, putem încă opera, dar la un nivel mai scăzut”, a spus
sergentul major Jesse Grose, Plutonul de Sergenți al Bateriei
Bravo, Regimentul Artilerie de Câmp 1-113. “Este impresionant pentru mine și pentru plutonul meu să vedem cum
militarii moldoveni reușesc să fie la fel de rapizi și eficienți ca
și noi chiar dacă nu au același echipament”.
Militarii Armatei Naționale și Gărzii Naționale activează împreună de mai mult timp, dar nu au întâlnit niciodată
un mediu atât de auster și plin de provocări ca la Fort Bliss.
“În ultimii doi ani ne-am mai antrenat cu militarii din Carolina de Nord la Camp Butner”, a spus plutonierul adjutant
Andrei Cojocaru din Armata Națională. “Acest antrenament
este deosebit de util pentru militarii noștri pentru că mediul,
clima, terenul sunt absolute diferite de cele din țara noastră.
Militarii noștri trebuie să învețe să se adapteze și să treacă peste aceste provocări pentru a îndeplini cu succes misiunea”.
Chiar dacă militarii moldoveni sunt încorporați în diverse unități ale Echipei de luptă a Brigăzii 30 Blindate, toți
fac parte dintr-o echipă unică care are un singur scop: să
îndeplinească misiunea.
“Chiar de la început ne-am simțim bineveniți și integrați
în echipa Brigăzii 30 și deja ne simțim membri ai ,,Old
Hickory”*, a spus locotenentul major Roman Girtco, ofițer
al Armatei Naționale repartizat în BSB 230. “Când este vorba
de evacuarea în masă a victimelor, știm exact care este rolul
nostru. Am fost incluși și integrați în echipa batalionului”.
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Generalul de brigadă Igor Cutie, Comandantul Armatei
Naționale, şeful Marelui Stat Major, a avut oportunitatea să
viziteze Fort Bliss și să urmărească exercițiul XCTC și integrarea militarilor moldoveni.
Vorbind în numele generalului Cutie, locotenent-colonelul Vitale Micov a spus: “Aș dori să îmi exprim gratitudinea
pentru ospitalitatea dumneavostră. Generalul Cutie a discutat cu militarii și a rămas impresionat de moralul și entuziasmul lor de a participa la un exercițiu de așa amploare”.
Traducere de locotenent major Marta CHIABURU
Sursa: https://elpasoheraldpost.com/moldovan-national-guardsoldiers-team-up-for-training-at-fort-bliss/
* ”Old Hickory” este o denumire alternativă a Brigăzii 30 Blindate
care își are originea în Divizionul 30 Infanterie devenit cunoscut în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial și care preluase acestă poreclă în onoarea președintelui Andrew Jackson.
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Performanţe la nivel internaţional
n Vuietele maşinilor de luptă, acţiunile tactice şi focurile de armă

improvizate în teren au motivat militarii Armatei Naţionale, participanţi
la exerciţiul multinaţional ”Rapid Trident-2018”.

F

iind desfăşurat la Centrul internaţional de securitate şi
menţinere a păcii din poligonul Iavoriv, regiunea Lvov,
Ucraina, în perioada 3-15 septembrie curent, exerciţiul a reunit circa 2200 militari din cadrul a 14 state participante, printre care SUA, Polonia, România, Moldova, Bulgaria, Georgia,
Lituania, Azerbaidjan, Turcia şi Ucraina. Aplicaţiile militare
au urmărit drept scop schimbul de experienţă dintre armatele diferitor ţări şi dezvoltarea interoperabilităţii operaţionale
cu privire la îndeplinirea misiunilor de menţinere a păcii la
nivel internaţional. Conform unui scenariu elaborat anterior,
exerciţiul a fost organizat şi desfăşurat în două etape de instruire. Prima etapă a inclus antrenamentele teoretice şi practice,
desfăşurat în cadrul mai multor locuri de instruire, specifice
operaţiunilor militare de menţinere a păcii, pe cînd a doua a
prevăzut un exerciţiu tactic complex, unde efectivul militar a
aplicat cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice însuşite
iniţial, în cadrul unor acţiuni tactice improvizate în teren.

Rapid Trident-2018

14 ţări ale lumii,
aproape 2.200

de militari,

mai mult de 350
de unităţi de echipament
militar
În acest context, cei 70 militari prin contract din Brigada
1 infanterie motorizată şi Batalionul 22 menţinere a păcii au
însuşit atât teoretic, cât şi au îndeplinit din punct de vedere
practic acţiuni tactice cu privire la desfăşurarea luptei în
localitate, cercetarea, scotocirea, percheziţionarea încăperilor
şi eliberarea ostaticilor, anihilarea elementelor insurgente,
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scenariu improvizat un joc de roluri în teren ce, a inclus, la
rândul său, elemente de negociere şi mediere, dar şi acţiuni
tactice de ambuscadă, atac şi blocare a drumurilor.
Potrivit comandantului contingentului moldovenesc, maiorului Nicolae Frăsîneac, participarea militarilor moldoveni, cot la cot cu colegi din alte state, la
exerciţiul multinaţional ”Rapid-Trident-2018” a adus un
mare beneficiu şi succes Armatei Naţionale a Republicii
Moldova. Fapt justificat prin creşterea interoperabilităţii
operaţionale între militarii moldoveni şi militarii statelor
participante, dar şi datorită pregătirii riguroase a corpului de ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi prin contract ai Armatei
Naţionale, pentru misiuni internaţionale de menţinere a
păcii, a relatat sursa citată.
procedeele de trecere a intersecţiilor şi a punctelor
vulnerabile, acţiunile plutonului în apărare, hărţuire,
patrulare şi cercetarea terenului. Mai mult ca atât, aceştia au
fost instruiţi teoretic şi cu privire la modalitatea de folosire
a cartuşelor oarbe, acordarea primului ajutor medical
în condiţii reale, acţiunile efectivului în caz de incendii,
de depistare a substanţelor explozibile, dar şi au fost
familiarizaţi cu armamentul şi tehnica militară din dotarea
armatei ucrainene. Instruirea contingentului moldovenesc
a fost efectuată de către colegii din SUA, România, Polonia,
Bulgaria şi Ucraina, care le-au împărtăşit experienţa
profesională acumulată de-a lungul anilor la diferite
aplicaţii militare şi misiuni naţionale şi internaţionale.
La faza activă a exerciţiului, militarii moldoveni au fost
antrenaţi în calitate de forţe operaţionale în cadrul unei
companii multinaţionale, unde au îndeplinit conform unui
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Armata Naţională a Republicii Moldova
participă la exerciţiul multinaţional ”Rapid
Trident” din anul 2006, iar în acest răstimp
au fost instruiţi mai mulţi militari moldoveni,
care de-a lungul anilor, au fost antrenaţi la
misiuni internaţionale de menţinere a păcii
sub egida ONU.

Elementele teoretice însuşite la faza iniţială exerciţiului
au fost cu brio aplicate în practică la faza activă, a menţionat
sergentul inferior Sandu Rusu din Batalionul 22 menţinere
a păcii, prezent în calitate de puşcaş la Centru de instruire
de la Iavoriv. Sergentul a mai specificat că va fi împărtăşi întreaga experienţă acumulată la aplicaţiile militare cu colegii
săi de serviciu, la reîntoarcerea în unitatea militară.
Potrivit plutonierului adjutant Ovidiu SVEDUNEAC,
Brigada 61 Vînători de munte a Armatei Române, prezent în
calitate de instructor la exerciţiul multinaţional ”Rapid Trident-2018”, militarii Republicii Moldova au dat dovadă de
profesionalism, încredere în sine şi abnegaţie. Mai mult ca
atât, aceştia au îndeplinit vigilent şi corect elementele tactice
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la care au fost antrenaţi pe parcursul exerciţiului. Subofiţerul
a mai menţionat că, experienţa acumulată aici cu siguranţă
va fi benefică militarilor moldoveni, atunci când vor lua parte la operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii.
Este de menţionat că Armata Naţională a Republicii
Moldova participă la exerciţiul multinaţional ”Rapid Trident” din anul 2006, iar în acest răstimp au fost instruiţi mai
mulţi militari moldoveni, care de-a lungul anilor, au fost
antrenaţi la misiuni internaţionale de menţinere a păcii sub
egida ONU.
Maior Vladislav BACIU
Foto de autor
şi https://www.facebook.com/RapidTrident2018/
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În calitate de ofiţer de legătură care lucrează pentru ONU,
am văzut lucruri care îţi dau fiori, dincolo de posibilitatea evocării lor

Jurnalul de campanie
al maiorului Natalia Lefter (II)
A

rmata şi familia sunt instituţii ce solicită mult de la individ. Militarul, prin profesia pe care o exercită, se va afla
întotdeauna la mijlocul conflictului dintre instituţia familiei şi
cea militară, în ceea ce priveşte angajarea, loialitatea, timpul
şi energia dedicată. Acum, toate eforturile îmi sunt îndreptate
pentru îndeplinirea cu fidelitate a misiunii care mi-a fost încredinţată în calitate de militar.
La începutul lunii decembrie 2017, am fost repartizată
ca ofiţer de legătură într-o echipă din nordul Sud Sudanului, statul Warrap. Particip la misiunea de menţinere a păcii
UNMISS (United Nations Mission in South Sudan) de mai
bine de 8 luni. Am trăit, faţă în faţă, toate provocările incredibile pe care Africa poate să ţi le ofere. În aceste locuri şi situaţii, şi în mijlocul unei populaţii cu reacţii impredictibile,
singura speranţă de a supravieţui ciocnirilor brutale dintre
miliţiile rebele, copiii-soldaţi, Armata Populară de Eliberare
din Sudan şi Armata Populară de Eliberare a Sudanului - din
opoziție, este cea de călire a spiritului propriu şi de găsire a
soluţiilor pentru provocările zilnice (inclusiv asigurarea nevoilor primare: hrană, apă, igienă, somn).
Viaţa în Africa te surprinde cu toată splendoarea ei – e
magnifică, seducătoare, dar în acelaşi timp e tristă şi însângerată. Deseori te frapează cu umorul negru al congruenţei dintre moarte şi viaţă. Moartea pluteşte în aer ca un nor în toate
formele ei posibile, începând cu bolile specifice acestei zone
(malaria, febra tifoidă etc.) şi terminând cu eliminarea individului de către individ, ca urmare a unui război fără sfârşit.

Lipsa alimentelor, a surselor de apă, furtul
animalelor, recoltele distruse, malnutriţia şi bolile
infecţioase, conflictele interne – toate acestea sunt
doar câteva dintre realităţile cotidiene ale celor
care au supravieţuit până acum.
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În calitate de ofiţer de legătură care lucrează pentru ONU,
am văzut lucruri care îţi dau fiori, dincolo de posibilitatea
evocării lor. Am auzit cuvinte pe care nu am crezut că le voi
auzi vreodată şi am simţit un fel de suferinţă sădită în conştiinţa mea pentru eternitate.
Am „gustat” puţin din viaţa sud sudanezilor, din cultura
lor şi în acelaşi timp, am văzut o faţă a sărăciei de care nu am
fost conştientă. Cred că e prima dată când am avut sentimentul că sunt bogată.
Citisem undeva un articol în presa locală care spunea că
dacă ai un venit de peste 1000$/lună timp de 12 luni, te consideri printre cei mai bogaţi 10% oameni. Nu sesizezi asta când
stai pe lângă alţii care câştigă mult mai mult decât tine sau
la fel ca tine, dar imediat simţi beneficiile acelor bani într-un
mediu în care se câştigă 10$/lună.
Dacă ai apă, haine şi, cel puţin, o masă asigurată pe zi, te
poţi considera norocos. Până la urmă, de astea şi de sănătate
ai nevoie pentru a duce o viaţă, cât de cât, bună. Dar aici
sunt un lux.
Lipsa alimentelor, a surselor de apă, furtul animalelor,
recoltele distruse, malnutriţia şi bolile infecţioase, conflictele
interne – toate acestea sunt doar câteva dintre realităţile cotidiene ale celor care au supravieţuit până acum.
Sute de mii de oameni şi-au părăsit casele, înfruntând
distanţe înfricoşătoare în căutarea unui sprijin. Mulţi dintre
cei care au reuşit să ajungă în taberele pentru refugiaţi şi-au
pierdut pe drum copiii, părinţii şi prietenii. Odată ajunşi în
tabără, trebuie să îşi adune puterile şi să continue lupta pentru viaţă.
În mod normal, oamenii au capacitatea de a-şi reveni
după o pierdere sau o suferinţă. Dar atunci când eşti lovit fără
încetare de pierderea copiilor, a părinţilor, a sursei de venit,
ajungi într-un punct în care efectiv nu mai poţi să faci faţă
provocărilor. Oamenii îşi pierd capacitatea de a spera, de a
lupta. Feţele lor împietrite, privirile goale spun acelaşi lucru „Simt că nu mai am viaţă în mine”.
Acţiunile criminale şi conflictele interetnice continuă să
constituie unele din principalele evenimente aflate în desfăşurare. Autorităţile locale sunt depăşite de situaţie şi nu au capacitatea totală de a o controla în ansamblul ei. Scenariul e cam
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acelaşi de fiecare dată: o acţiune criminală (cu autori necunoscuţi), o comunitate care acuză cealaltă comunitate ca fiind
„autoarea” crimei, mobilizare generală (în special a tinerilor)
şi răzbunare. „Cercul” vicios se închide şi se repetă implacabil
ca un „perpetuum mobile” alimentat de râuri de sânge.
Într-o misiune de menţinere a păcii, în fiecare zi, trebuie
să îţi depăşeşti limitele, pentru că apar situaţii cu care nu teai mai întâlnit. Niciodată nu m-am gândit cât de binefăcătoare şi, în acelaşi timp, distrugătoare poate fi o „ploaie”. De
aproape 4 luni, sezonul ploios a început să îşi arate adevărata
forţă: reînvie natura, grădinile înfloresc, dar în acelaşi timp
face aproape imposibilă deplasarea în teren. Infrastructura
inexistentă, ca urmare a ploilor abundente, transformă drumurile într-o imensă mlaştină. O distanţă de 50 km poate fi
parcursă, cu noroc, într-o zi.
Tot ploaia aduce malaria. Umiditatea ridicată creează
condiţiile favorabile pentru înmulţirea ţânţarilor. În ultima
perioada, 3 colegi din echipă au fost infectaţi cu malarie
(plasmodium falciparum – cea mai gravă formă a acestei
boli). Numai printr-o minune poţi scăpa neinfectat.
Şi „somnul” devine o provocare. O ploaie pe timpul nopţii, susur care acasă ne poartă pe tărâmuri cu poveşti, aici se
transformă într-un ropot cu sute de tobe în căderea pe acoperişul de tablă al containerului în care dormi. Şi aşa, după o
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noapte de nesomn, dimineaţa trebuie să o iei de la capăt cu
aceiaşi forţă ca şi când ai fi dormit într-un hotel de 5 stele.
Pentru mulţi, „depăşirea propriilor limite” este doar o expresie. Pentru mine, însă, înseamnă pasiune, reprezintă un
reper sau chiar un mod de viaţă, ori pur şi simplu, plăcerea
de a face faţă unor noi şi noi provocări.
Când o persoană alege să urmeze o cale, cum este cea de
militar, este obligată să renunţe la micile plăceri ale vieţii şi să
îşi urmeze cu obstinaţie obiectivele stabilite.
Să treci de limita maximă pe care ai atins-o, păşind acolo
unde nu ai mai fost vreodată, înseamnă să ai un curaj mai
puternic decât instinctul de apărare; să îţi rişti viaţa la fiecare
încercare; să îţi controlezi psihicul şi să crezi cu tărie că poţi
reuşi să fii mai bun decât ai fost.
...8 luni şi 16 zile de când am văzut pentru prima data
cerul Africii ... Gândul îmi zboară acasă, la cei dragi. Acelaşi
cer albastru, aceiaşi nori albi, aceleaşi talk show-uri, nimic nu
s-a schimbat prea mult în exterior. Dar, în interior, în mintea
mea şi sufletul meu este cu totul o altă poveste...
...8 luni si jumătate, 256 zile, 6144 ore, 368642 secunde
îmi revin în minte în fiecare clipă...
Subiect coordonat de căpitan Inga Radvan
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Naţionalizarea unităţilor militare
în Basarabia (1917-1918)
La
şedinţa Congresului militar din 22 octombrie, s-a discutat despre
naţionalizarea unităţilor militare. Problema se discuta în cercurile
naţionale încă din primăvara anului 1917.
Nicolae Furtună, a prezentat Congresului un raport detaliat despre crearea Armatei Naţionale. Raportorul, susținea că trebuia neapărat de creat,
cât mai urgent, unități militare proprii, pentru toate tipurile de arme, în
aceste unități, toate cadrele de comandă urmau să fie din moldoveni. Raportorul evoca toate înjosirile pe care a fost nevoit să le suporte, în unitățile
mixte, soldatul moldovean și făcea referinţă la anarhia creată de dezertori
și de unitățile militare dezorganizate.
Anton Crihan, organizatorul şi inspectorul cohortelor militare create
în Basarabia, începând cu luna august 1917, a raportat congresului despre
aceste unităţi poliţieneşti, formate în exclusivitate din militari basarabeni,
specificând că ele au fost primele unităţi militare naţionale create în ţinut,
cu scopul de a restabili ordinea şi a proteja populaţia de anarhia ce domina
teritoriul dintre Prut şi Nistru. Locotenentul Valentin Prohniţchi a propus
să fie create două regimente a câte 15.000 de persoane.
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Colonel N. Furtună
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Din 27 octombrie în oraşul Chişinău a început formarea primului regiment moldovenesc
de rezervă. Organizarea se încredinţează colonelului Furtună.

Căpitan rez. Gheorghe Sârbu

Căpitan Gh. V. Andronachi
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Efectivul moldovenesc al unităţilor militare urma să poarte, ca semn
distinctiv, cocarda cu culori naţionale şi epoleţi înguşti, “ca la militarii francezi”. În scopul soluţionării acestor probleme, la Statul Major al Comandamentului Suprem au fost delegaţi militarii Ștefan Holban şi Ion Păscăluţă.
Comitetul Central Ostăşesc din Chişinău era coordonatorul principal
al organizării formaţiunilor militare. Încă în vara anului 1917, acesta trimisese o delegaţie la Iaşi, unde se afla Cartierul General al forţelor ruse de
pe Frontul Român, pentru a avea o întrevedere cu generalul rus Şcerbaciov şi a-i cere permisiunea de a organiza unităţi naţionale moldoveneşti
la Chişinău.
Din 27 octombrie în oraşul Chişinău a început formarea primului regiment moldovenesc de rezervă. Organizarea se încredinţează colonelului
Furtună.
Odată cu apariţia instituţiilor militare naţionale, a crescut fluxul de
ostaşi basarabeni, care se întorceau în Basarabia.
După formarea Sfatului Ţării, militarii moldoveni şi-au intensificat
munca în vederea organizării unei armate proprii. Încă în lunile octombrie-noiembrie, ei au reuşit, în pofida situaţiei dificile de la moment din
Basarabia, să formeze o serie de regimente şi detaşamente naţionale.
Prima unitate creată a fost Regimentul I moldovenesc, compus din
patru batalioane, o companie de mitraliori şi o companie de cadre pentru
instruirea viitorilor comandanţi de grupe. Comandant al regimentului a
fost numit, după cum am menţionat deja, colonelul Furtună. Unitatea dispunea de un punct medical, de o orchestră militară, patru batalioane. În
unitate exista un preot militar şi un capelan.
Acest regiment avea, la începutul anului 1918, 103 trei ofiţeri, 11 funcţionari, 7 surori de caritate, 2805 soldaţi şi dispunea de 149 cai. Ulterior
efectivul acestui regiment a fost influenţat de ideologia bolşevică, iar din
cauza comitetului militar a devenit cea mai ideologizată unitate din armata moldovenească.
După unirea Basarabiei cu România, Regimentul I moldovenesc, conform ordinului nr. 459 al Ministerului Român de Război din 15 mai 1918,
s-a contopit cu regimentul 23 infanterie al armatei române.
Al doilea regiment moldovenesc de infanterie a fost creat în decembrie
1917 la Orhei, comandant fiind colonelul Bivol. La începutul anului 1918,
acest regiment era format din 8 ofiţeri, 52 ostaşi şi avea în dotare 12 cai.

25

Crearea unităţilor militare naţionale necesita şi o
bază materială iniţială. De obicei, aceasta o constituia
baza materială a unor unităţi ruseşti sau era formată din
tehnica militară luată de la unităţile militare ce se retrăgeau de pe front.
Un alt regiment de infanterie, sub numărul trei, a fost
creat la 22 decembrie. Aceasta solicita spaţiul unuia din
batalioanele libere de 4 companii ale regimentului I. În
funcţia de comandant a fost numit militarul Topenco.
O altă formaţiune militară naţională, Detaşamentul
Moldovenesc de Gardă de Cavalerie, a fost organizată şi
comandată de ştabs-căpitanul Gheorghe Andronache.
Această unitate era formată din patru escadroane. La fel
ca şi primul regiment moldovenesc, detaşamentul avea
preot, orchestră şi un punct medical propriu, precum şi
un punct medical veterinar. La începutul anului 1918, în
componenţa detaşamentului intrau 60 de ofiţeri şi 480 de
soldaţi. Detaşamentul avea în dotare 480 de cai de serviciu şi 24 de cai pentru mitraliere şi trăsuri. Conform
hotărârii executivului din 12 februarie 1918, acest detaşament a fost desfiinţat.
Din soldaţii basarabeni veniţi de pe fronturile primului război mondial a fost creată şi o baterie de artilerie
moldovenească, condusă de căpitanul Gheorghe Sârbu.
La începutul anului 1918, în componenţa bateriei intrau
6 ofiţeri, 170 de soldaţi şi avea în dotare 120 de cai.
În acea perioadă se organizează, concomitent, şi unităţi de cavalerie. Astfel, în noiembrie 1917, a fost format
la Belgrad Regimentul I husari basarabeni, comandat de
colonelul Popa, care, la începutul lunii decembrie a fost
transferat la Chişinău. Deja la 16 decembrie 1917 acest
regiment era compus din 23 de ofiţeri, 363 de ostaşi şi
avea în dotare 469 de cai fiind alcătuit din 2 divizioane,
constituite din câte 3 escadroane. Ulterior, regimentul a
ajuns la efectivul de 40 de ofiţeri, 442 de soldaţi, regimentul având în dotare 665 de cai.
La Chişinău au sosit şi unităţi ale Diviziei 42 cavalerie pentru a forma Regimentul I Ulansk basarabean, care
au fost incluse în Regimentul I husari. La 15 mai 1918,
conform ordinului nr. 459 din Armata Română, acest regiment a fost unit cu regimentul 9 călăraşi românesc.
Un regiment de cavalerie a fost format în oraşul Novogheorghievsk, sub conducerea maiorului Gheorghe
Botezatu, la ordinul comisarului militar general Cijevschi. La sfârşitul lunii decembrie 1917, acest regiment a
venit la Chişinău, fiind dislocat ре str. Feodorov, colţ cu
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str. Bulgară, în locul Brigăzii 14 de artilerie rusă. În noaptea de 29 decembrie 1917, pentru a-şi completa baza materială, regimentul a ocupat şi a golit toate depozitele de
ре str. Armenească, care aparţineau organizaţiei bolşevicilor “Front-Otdel”. Efectivul acestui regiment, în luna
februarie 1918, era alcătuit din 27 de ofiţeri, cinci medici,
395 de soldaţi şi avea în dotare şi 319 cai. Această unitate
a fost numită prima unitate de husari moldovenească.
Puţin mai târziu, în baza acestei unităţi şi a Regimentului de husari basarabeni, a fost formată Brigada de cavalerie moldovenească, condusă de colonelul Brăiescu,
ulterior director general pentru probleme militare în cabinetul Ciugureanu şi avansat apoi în gradul de general.
În afară de unităţile moldoveneşti în Basarabia au fost
formate şi unităţi militare ale minorităţilor etnice conlocuitoare, care erau subordonate Directorului militar al
Republicii Democratice Moldoveneşti.
Ре lângă regimentele naţionale mari au fost organizate un şir de unităţi auxiliare. În ianuarie 1918 Directorul
General pentru probleme militare a prezentat Guvernului proiectul despre organizarea unei subunităţi de transport auto pe lângă unitatea de geniu. La 25 ianuarie au
fost întărite statele de personal ale acestei subunităţi.
La 26 ianuarie este emis ordinul de formare a companiei I basarabene ingineri. Se organizează şi o companie
maritimă moldovenească.
La 13 martie 1918, Consiliul Directorilor Generali a
întărit statele de personal ale unui detaşament de aviaţie,
care era deja în formare. Detaşamentul urma să fie constituit din 12 ofiţeri şi 21 de soldaţi.
Existau şi o Brigadă de artilerie, un Divizion de artilerie, un Regiment de grăniceri, un Divizion de artilerie
grea şi un Divizion de cavalerie-artilerie.
Din declaraţiile funcţionarilor de stat putem constata
că, în cele din urmă, o bună parte din unităţile care urmau a fi formate la acel moment nu au fost organizate.
Directorul militar şi instituţia respectivă dispuneau
de toate prerogativele de formare a acestor unităţi şi de
control al acestora. Situaţia incertă şi pătrunderea ideologiei bolşevice printre militarii din unităţile din Basarabia
au făcut ca, la începutul anului 1918, anarhia să devină
incontrolabilă în acest teritoriu, fapt ce i-a determinat pe
basarabeni să apeleze la o forţă militară organizată din
afara republicii, pentru a stopa fărădelegile şi acţiunile
banditeşti.
Colonel (r), dr. Vitalie CIOBANU
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