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Potrivit comandantului brigăzii „moldova”, colonelul 
veaceslav rusu, aplicațiile tactice au fost organizate în 
conformitate cu planul pregătirii de luptă al armatei 

naționale și au avut ca scop evaluarea capacităților și de-
prinderilor practice ale militarilor în termen și pe contract.

sursa citată a specificat că la exercițiu au participat 
peste 300 de militari din brigăzile de infanterie „moldo-
va”, „Ştefan cel mare”, batalionul 22 de menținere a păcii 
și baza de păstrare a patrimoniului. aceștia au executat 
trageri de luptă din sistemele de artilerie antitanc dirijate: 
instalații de lansare ratd concurs, Şturm și Fagot.

totodată, în cadrul aplicațiilor au fost utilizate și alte 

tipuri de armament: tun antitanc mt-12, obuzier m-30, 
instalație antiaeriană Zu 23-2, precum și armament de 
infanterie, și tehnică militară de tip tab, btrd, brdm-2, 
GaZ, KamaZ.

militarii au executat și alte misiuni de instruire, cum 
ar fi acordarea primului ajutor medical în condiții reale, 
aruncarea grenadelor, antrenamente la protecția chimică 
(nbc) și darea ordinului de luptă.

prezent la eveniment, ministrul apărării, valeriu tro-
enco, a apreciat pregătirea militarilor implicați în exercițiul 
tactic „efort comun 2014”, specificînd că aceștia au făcut 
față misiunii stabilite de conducerea armatei naționale.

Militarii Armatei Naţionale 
au participat la exerciţiul tactic „Efort Comun 2014”,
cu executarea tragerilor de luptă din sistemele 
de artilerie antitanc, desfăşurat la Centrul de instruire 
militară al Brigăzii „Moldova” din municipiul Bălţi.



3Octombrie 2014

Cuprins
„Oastea” alături de Armată  .................................................................. 3
Misiune fără precedent pentru geniştii moldoveni  ............................. 4
Comandantul Armatei Naţionale a efectuat  
o vizită oficială în România  .................................................................. 7
Academia Militară „Alexandru cel Bun”:  
calea spre performanţe  ....................................................................... 8
Academia Militară avansează în cursuri online   ............................... 10
Prima femeie colonel în Armata Naţională ....................................... 11
Geniştii militari au participat la exerciţii tactice  .............................. 12
Duel de foc pentru novicii infanterişti  .............................................. 14
Un vis în dauna vamei şi breakdance-ului ............................................. 16
West Point deschide uşa pentru tinerii din Moldova  ........................ 17
O carieră cu aspiraţia pedagogiei ............................................................  18
Pe cîmpurile minate din Tadjikistan…   ............................................. 20
Chişinău, printre războaie şi construcţii  ...............................................  22
Brigada „Ştefan cel Mare” la 22 de ani  ............................................... 24

Oastea Moldovei
Pentru Onoare! Pentru Patrie! Pentru Tricolor!

Echipa redacţională:
căpitan Inga RADvAN
locotenent major Natalia ANDRONAChI
locotenent Dmitrii vOsIMERIC
plutonier adjutant vitali IOvU
Angela MUNTEANU
Kateryna RUssU 
Larisa ŢÎBULEAC
oasteamoldovei@army.md

tel. 022-252-045, 022-252-047

Centrul mass-media militară
Şef Centrul mass-media militară –  
redactor-şef locotenent-colonel Ion vULPE, tel. 022-252-252

Locţiitor-şef Centrul mass-media militară 
maior sergiu LECA, tel. 022-252-047

Î. s. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală”,
MD-2068, Chişinău, str. Florilor, 1

Tel.:  022-49-31-46, 022-43-03-67, 022-43-03-60
E-mail: tipar@mtc.md

„Oastea Moldovei (Revistă)”- 
issn 1857-3703

Materialele publicate 
de „OAsTEA MOLDOvEI” reflectă 

opinia autorilor care s-ar putea să 
nu exprime poziţia redacţiei. Reluările 

din „OAsTEA MOLDOvEI” trebuie 
să conţină trimiterile la sursă.

secţia Tv/Radio:
căpitan Denis ROTARU
sergent inferior Laurenţiu-vlad GROssU
Ariadna URsAChI
ladatorie@army.md
scutulpatriei@army.md

 tel. 022-252-019

Centrul mass-media militară or. Chişinău, şoseaua hînceşti, 84secţia reţele socializare:
Locotenent Natalia GANU
Liuba vICOL

tel. 022-252-021



Oastea Moldovei4



5Octombrie 2014

„Oastea” alături de Armată

Totodată, ne-am străduit să aducem și 
pentru militari informația veridică 

necesară. nu am uitat nici de familiile mi-
litarilor, cei care îi așteaptă atît de de mult 
de la Bulboaca sau din Kosovo, de acolo 
de unde se revine cu misiunile îndeplinite 
și cu dorul pentru cei de acasă. Apropo, 
militarii din primul contingent al armatei 
noastre, care a activat în Misiunea KFOR, 
au declarat că noutățile din țară au fost 
aproape de ei și datorită presei militare.

Acum doi ani un experiment pre nume 
revista „Oastea Moldovei” își testa rațiunea 
apariției, după 20 de ani de existență a zi-
arului cu același nume. Vorbeam atunci 
despre faptul că urma în primul an de 
activitate, în formulă nouă, să ne convin-

gem cititorii de reușita investiției în abo-
namentele revistei noastre. 

În 2014 am pornit cu aceeași încrede-
re, iar conducerea Ministerului Apărării 
și Armatei naţionale ne-a oferit diversi-
tatea necesară prin intensitatea ritmului 
din poligoane. sperăm că am reușit să vă 
aducem mai aproape emoțiile militari-
lor noștri, dar și expresia caracterelor ce 
poartă titulatura de Armată națională.

Ajunși pe ultima sută de metri ale aces-
tui an, ne-am dori să continuăm partene-
riatul și în anul viitor. Pentru aceasta, nu 
uitați să perfectați abonamentele anuale la 
revista „Oastea Moldovei”, iar noi vă promi-
tem să fim acolo unde e și  Armata noastră 
națională, adică mereu LA DATORiE!!!

Editorial

militarii armatei naționale au reușit, în acest an, să convingă, din nou, că 
noțiunea de „armată” este cea care pune în valoare tradițiile poporului și virtuțile de 
care feciorii acestui neam nu au dus lipsă niciodată. centrele de instrucție ale arma-

tei nu avut timp de răgaz și nici nu au dus lipsă de atribute ale destinației de bază: 
mașini de luptă, tunuri, trageri din armele din dotare, manevre militare etc.

alături de militari, pe ploaie, ceață, vînt sau zăpadă, a fost mereu și presa milita-
ră. Fără a ne da prea multă importanță, cred că am reușit să aducem cetățenilor țării 

mesajul că armata noastră națională este mereu la datorie.

Locotenent-colonel Ion VuLpe, 
redactor-șef
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Misiune fără precedent 
pentru geniştii moldoveni

În ziua a 17-a a lunii octombrie, ziua cînd 
Batalionul Geniu a sărbătorit cea de-a 22-a 

aniversare de la creare, cei mai buni mili-
tari din unitate au primit distincţii militare 
ale Armatei Naţionale pentru serviciu mili-
tar ireproşabil şi succesele înregistrate la 

pregătirea de luptă.
Patru dintre ei: locotenent-coloneii 

Adrian Efros, comandant Batalionul Geniu, 
decorat cu medalia „Consolidarea Frăţiei 
de Arme”, şi Serghei Chilivnic, specialist 
principal Secţia Geniu, Comandamentul 

Forţe Terestre, care a primit Crucea „Pentru 
Merit”, clasa II, căpitanul Valentin Stati, 

inginer Secţia operaţii logistice, decorat 
cu Crucea „Pentru Merit”, clasa III, şi capo-

ralul Ştefan Magari, comandant de grupă, 
avansat în gradul de sergent inferior, au 

fost protagoniştii unui scenariu mai speci-
al acum o lună şi jumătate.

La o înălțime alpină geniștii noștri, locotenenți-
coloneii Adrian efros, Serghei Chilivnic și căpita-
nul Valentin Stati, au dedus cu multă inteligență 

locurile de plasare a explozibilului, fapt de o 
importanță incontestabilă pentru producerea unei 

explozii industriale controlate”.  “

Oastea Moldovei6
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Grupul format din cei patru geniști a fost im-
plicat în operațiunea fără precedent de de-

montare a funicularului industrial de pe ambele 
maluri ale rîului nistru.  După trei zile, în care 
militarii Armatei naționale au efectuat cîteva 
lucrări experimentale, fiind ghidați de calcule-
le prevăzute în instrucţiunile pentru executarea 
lucrărilor de acest gen, într-o dimineață de joi, 
geniștii au început în forță să monteze explozi-
bilul, zona fiind încercuită pe o rază de 300 de 
metri. Întreaga operaţiune însă a fost anevoioasă 
și periculoasă.

  În paralel, angajații serviciului Protecţiei Ci-
vile și situaţiilor Excepţionale de la noi și cei din 
Federația Rusă, cu un echipaj sMURD și poliția, 
au asigurat informarea și evacuarea populaţiei, 
precum și blocarea circulaţiei în zona de risc, iar 
echipele de scafandrieri au efectuat controlul si-
tuaţiei pe apă.

În  cîteva secunde, funicularul din apropie-
rea orașelor Rezina și Rîbnița a devenit istorie. 
Construcția din cabluri de oţel, de 90 de tone, a 
fost aruncată în aer printr-o explozie controlată, 
cu circa 80 de kg de substanţă explozivă plastică 
și detonatoare electrice, 15 bucăţi la număr. Ecoul 
detonației a fost resimțit pe o distanță de kilome-
tri. În rezultat, plasa de protecţie a fost segmen-
tată în șapte părţi egale, care s-au prăbușit în apă. 
Potrivit lui Efros, operaţiunea a decurs în regim 
planificat și fără abateri. Materialul explozibil a 
fost pus la dispoziție de către Armata naţională a 
Republicii Moldova.

În timpul demontării controlate au fost afec-
tate geamurile la cîteva gospodării, fapt firesc 
pentru așa operațiune. Evacuarea populației din 
zonă a garantat securitatea cetățenilor. nimeni 
nu a avut de suferit.

Potrivit specialiștilor geniști, atît din par-
tea Federației Ruse, cît și din partea Republicii 
Moldova, nimicirea funicularului prin explozie 
a fost, în urma calculului economic, soluția op-
timală, dar și metoda cea mai sigură. Pregătirea 
operațiunii a durat patru zile. Prin formule și 
calcule matematice a fost stabilită cantitatea de 
explozibil. La o înălțime alpină geniștii noștri, 
locotenenți-coloneii Adrian Efros, serghei Chi-
livnic și căpitanul Valentin stati, au dedus cu 
multă inteligență locurile de plasare a explozibi-
lului, fapt de o importanță incontestabilă pentru 
producerea unei explozii industriale controlate.  

succesul acestei misiuni se datorează coope-
rării și asistenței reciproce între toate structurile 
implicate. Participanții au fost decoraţi cu meda-
lia serviciului Protecţiei Civile și situaţiilor Ex-
cepţionale „solidaritate în situaţii excepţionale” 
și cu medalia „Pentru vitejie”.

Octombrie 2014
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Decizia cu privire la nimicirea te-
lefericului, construit în 1962, ce asi-
gura transportul materiei prime pen-
tru combinatul de ciment și ardezie 
din orașul Rîbniţa, a fost aprobată  în 
2013, în timpul procesului de negoci-
eri privind reglementarea conflictu-
lui transnistrean. Altfel, construcția 
avariată și nepracticabilă, ce prezenta 
un pericol iminent pentru securitatea 
cetățenilor încă din anii ’90, risca să se 
prăbușească în orice moment peste ca-
sele localnicilor.

Astăzi, după cincisprezece ani de 
experiență, misiunile din irak  și sutele 
de ieșiri în teritoriul Republicii Mol-
dova ale locotenent-coloneilor Efros și 
Chilivnic și, respectiv, pregătirea mili-
tară a căpitanului stati de la Centrul de 
instruire pentru Geniu, EOD și Apăra-
re CBRn „Panait Donici” din Râmni-
cu Vâlcea, România, cu peste șaptezeci 
de misiuni de deminare la activ și mă-
iestria sergentului inferior Ştefan Ma-
gari, geniștii moldoveni se pot mîndri 

cu realizări importante, care vin ca o 
recunoștință a muncii, dăruirii, dar și 
ca o dovadă a pasiunii pentru ceea ce 
fac, de luni pînă vineri, și în weekend-
uri, de cele mai multe ori.  

Batalionul Geniu este o unitate de 
asigurare a trupelor. Una dintre misi-
unile de bază ale unităţii  o constituie 
asigurarea capacităţii de apărare și de 
securitate a statului,  înlăturarea con-
secinţelor cauzate de calamităţile natu-
rale în cazuri excepţionale, precum și  
nimicirea obiectelor explozive depista-
te pe teritoriul Republicii Moldova. Pe 
parcursul anului curent,  geniștii bata-
lionului au efectuat 134 de ieșiri la de-
minare, unde au  dezamorsat și nimicit 

322 de obiecte explozibile, iar pentru 
perioada 1994-2014, la cele 1 739 de 
ieșiri, au fost dezamorsate și nimicite 
21 908 de obiecte explozibile. 

Participînd la misiunile internaţi-
onale  cu caracter umanitar din irak, 
militarii geniști au demonstrat lumii 
întregi abilităţile, perseverenţa și pro-
fesionalismul înalt de care dau dovadă. 
Pentru aceste însușiri, în luna septem-
brie 2010,  Batalionul Geniu a fost de-
corat cu distincţia de stat, ordinul „Cre-
dinţă Patriei”, clasa i.

 Locotenent major 
Natalia ANDRONACHI

Astăzi... geniștii moldoveni se pot mîn-
dri cu realizări importante, care vin ca o 
recunoștință a muncii, dăruirii, dar și ca o 
dovadă a pasiunii pentru ceea ce fac, de luni 
pînă vineri, și în weekend-uri, de cele mai 
multe ori.”

“
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COMANDANTUL ARMATEI NAŢIONALE 
A EFECTUAT O vIzITă OFICIALă ÎN ROMâNIA

Comandantul Armatei 
naționale, general de briga-

dă igor Gorgan, a efectuat 
o vizită oficială în românia, 

la invitația general-locote-
nentului Ştefan dănilă, șeful 

statului major General al 
armatei din românia.

Şeful Marelui stat Major, coman-
dantul Armatei naționale, gene-

ral de brigadă igor Gorgan, a avut 
o întrevedere cu ministrul Apără-
rii naţionale al României, Mircea 
Dușa, desfășurată la București.

În cadrul discuţiilor, cei doi ofici-
ali au abordat subiecte prioritare pe 
agenda relaţiilor militare moldo-ro-
mâne, perspectiva de impulsionare a 

acestora, o atenţie sporită fiind acor-
dată colaborării în domeniul învăţă-
mîntului militar.

În timpul aflării sale în România, 
generalul de brigadă igor Gorgan s-a 
familiarizat cu activitatea desfășurată 
în Brigada de infanterie „Călugăreni” 
din București, Regimentului 52 de 
Artilerie Mixtă din Bîrlad, Brigada 
15 Mecanizată din iași.

9Octombrie 2014
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Academia Militară „Alexandru cel Bun”: 
calea spre performanţe

Se întîmpla pe fundalul marilor schim-
bări din fosta uniune Sovietică. Lumea 
se întreba: „Îi trebuie Republicii Moldova 
școală militară sau nu?”. Răspunsul nu 

putea fi decît unul afirmativ, altfel, cum 
s-ar fi dezvoltat Armata Naţională în lip-
sa cadrelor instruite temeinic în acest do-
meniu?

În 1991 școala militară suvorovistă 
din Chișinău a fost lichidată, ră-

mînînd o singură companie, compania 
3 care trebuia să absolvească un an mai 
tîrziu. Au urmat zile de incertitudine, un 
an în care elevii au fost nevoiţi să-și cau-
te un sediu ca să poată continua studiile. 
Au urmat întîlniri cu oameni influenţi, în 
speranţa de a găsi cît mai curînd soluţii.

Vasile Bîlici, considerat omul care a 
pus bazele formării liceului militar, pro-
fesor de matematică, muncea pe atunci la 
instituţia sovietica de profil din Chișinău. 
La rugăminţile insistente ale părinţilor și 
ale discipolilor, acesta se simţea constrîns 
să acţioneze într-un anumit fel, doar ca să 
salveze ce a mai rămas din vechiul sistem, 
să înfiinţeze un liceu militar pentru tînărul 
stat Republica Moldova. Pentru că nu avea 
nici o pregătire în sfera managementului, 
nu știa de unde să pornească, dar știa că 
odată ce pornește ceva, trebuie dus pînă la 
capăt. 

După o perioadă mai grea, avuse no-
rocul să-l întîlnească pe colonelul (r) Pe-
tru Duca, omul potrivit care să-l ghideze 
la redactarea unui plan de studii așa cum 
scrie la carte. Era un „străin” pentru Vasile 
Bîlici, venit din România. 

interesat de soarta și preocuparea lui 
Bîlici, fostul șef al secţiei de învăţămînt 
liceal militar din ţara vecină, a avut grijă 
să-i expedieze un colet, interiorul căruia 
ascundea modelul unui program de in-
struire pentru elevii militari. se apropia 
sfîrșitul de an școlar. Cei de la Ministerul 
Apărării nu veneau cu nici un răspuns la 
demersul făcut de Bîlici. A ignorat indife-
renţa demnitarilor și a început pregătirile 
pentru examenele de admitere.

imediat după ce a mai mișcat carul 
din loc, venise timpul să se gîndească la 
o denumire pentru liceul ce avea să prin-

dă viaţă mai tîrziu. Şi deoarece numele 
marelui domnitor Ştefan cel Mare fusese 
atribuit unei alte instituţii de învăţămînt, 
a hotărît să-l boteze „Alexandru cel Bun”, 
care, potrivit celor scrise de Grigore Ure-
che, a întreprins o importantă operă de 

organizare politică, administrativă și 
ecleziastică a Moldovei.

Într-un sfîrșit, la 23 iunie 1992, a doua 
zi după ce a fost încheiat armistiţiul de la 
Bender, a fost semnată hotărîrea Consiliu-
lui de Miniștri cu privire la fondarea lice-
ului militar.

Pentru prima dată au fost înscriși 120 
de copii din 200 de cereri. Aceștia au tre-
cut probele de admitere la limba de instru-
ire și una din limbile străine, engleză sau 
franceză, precum și la dicţie, psihologie, 
matematică și fizică.

În calitate de director al liceului mi-
litar a fost numit locotenent-colonelul 
Victor Anton, funcţia de locţiitor pentru 
învăţămînt revenindu-i lui Bîlici.

Timp de 22 de ani, școala de caractere, 
iniţial liceu, apoi colegiu, institut și într-un 
final academie, a parcurs o cale dinamică 
și progresistă. De-a lungul existenţei sale, 

Oastea Moldovei
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instituţia militară și-a îmbunătăţit imagi-
nea, modernizîndu-și baza materială din 
sălile de curs. Au fost perfecţionate simu-
latoare, instalaţii și minipoligoane menite 
să stimuleze calitatea ședinţelor practice. 

Apropo de simulatoare... La ziua Aca-
demiei Militare din octombrie curent, a 
fost prezentat ministrului Apărării, dar și 
oaspeților, un simulator de ultimă genera-
ţie. Acesta reprezintă o aplicaţie 3D desti-
nată procesului de instruire a militarilor 
în medii necunoscute, după exemplul ce-
lui din Kosovo.

La oricare sărbătoare, cei din afară văd 
doar decorul frumos al unei scene care, de 
fapt, ascunde o muncă colosală depusă pe 
tărîmul instruirii. 

Persoane în uniformă militară, mulţi-
mea curioasă, show-ul orchestrei militare 
și expoziţia de tehnică au alcătuit adevă-
rata imagine de sărbătoare la Academia 
Militară „Alexandru cel Bun” în prima 
sîmbătă a lunii octombrie. Încolonarea 
efectivului a fost urmată de liniște. Dra-
pelul de luptă a fost purtat cu mîndrie pe 
platoul din faţa tribunei, iar imnul de stat 
a fost fredonat nu numai de militari, dar 
și de invitaţi.

Colonel Mihail Bucliș, comandan-
tul-rector al instituţiei militare, a felicitat 

întreg corpul de ofiţeri și subofiţeri. Dum-
nealui a specificat că în 22 de ani de activi-
tate, instituţia de învăţămînt a pregătit ca-
dre de o înaltă calificare pentru autorităţile 
publice centrale importante în arhitectura 
de securitate a Republicii Moldova. Tot el 
a adăugat că aceste realizări se datorează 
efortului consolidat al conducerii acade-
miei militare și cadrelor didactice, care 
an de an contribuie la instruirea viitorilor 
ofiţeri – resursa umană care dă valoare ar-
matei moldovenești, prin prestaţia bună și 
rezultate excelente obţinute atît în ţară, cît 
și peste hotare.

La aniversarea din acest an, clipe de 
mîndrie au simţit și acele persoane care 
au fost avansate, au fost decorate sau au 
primit diplome pentru îndeplinirea ire-

proșabilă a obligaţiunilor de serviciu și 
performanţe în activitate.

Prezent la eveniment, ministrul Apă-
rării, Valeriu Troenco, a declarat că, în toţi 
acești ani de existenţă, singura instituţie 
de învăţămînt militar din ţară a făcut faţă 
celei mai importante provocări, cea de a 
se racorda la cerinţele timpului, asigurînd 
cu profesioniști de înaltă clasă societatea 
moldovenească. „salut decizia Consiliu-
lui suprem pentru Ştiinţă și Dezvoltare 
Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei din 25 septembrie curent, care a 
abilitat academia militară cu dreptul de a 
organiza studii de doctorat și postdoctorat 
la specialităţile artă militară și securitate și 
apărare. Este un succes enorm și îi felicit 
pe toţi cei implicaţi în desfășurarea aces-
tui proces laborios, dar și a altor activităţi 
derulate de-a lungul timpului, care au fă-
cut din academia militară o instituţie de 
prestigiu din Republica Moldova”, a spus 
Valeriu Troenco.

Academia Militară a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun” a pregătit, în peri-
oada 1995-2014, circa 1550 de ofiţeri la 
specialităţile: infanterie, artilerie, trans-
misiuni, grăniceri și carabinieri. Din 2012, 
în premieră, Academia Militară a înmatri-
culat și fete care studiază la specialităţile  
transmisiuni, artilerie și infanterie. Dura-
ta studiilor în AMFA este de patru ani, iar 
studenţii se află la întreţinerea deplină a 
statului.

instituţia militară este membră a Con-
sorţiului Parteneriat pentru Pace, iar stu-
diile se efectuează la două facultăţi – Şti-
inţe Militare și Administraţie Publică. În 
componenţa instituţiei activează Centrul 
de studii strategice de securitate și Apăra-
re, Centrul de studii Continue și Centrul 
Lingvistic. La catedre, nouă la număr, își 
desfășoară activitatea peste 120 de cadre 
didactice cu diverse titluri știinţifice.

 Locotenent major 
Natalia ANDRONACHI

Salut decizia Consiliului Suprem pentru Ştiinţă și Dezvoltare 
Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 25 sep-
tembrie curent, care a abilitat academia militară cu dreptul 
de a organiza studii de doctorat și postdoctorat la speciali-
tăţile artă militară și securitate și apărare. este un succes 
enorm și îi felicit pe toţi cei implicaţi în desfășurarea acestui 
proces laborios, dar și a altor activităţi derulate de-a lungul 
timpului, care au făcut din academia militară o instituţie de 
prestigiu din Republica Moldova”

Valeriu TROeNCO, ministrul Apărării

“
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-  pînă a vorbi despre rezultate 
concrete, spuneţi-ne, vă rog, cînd a fost 
iniţiat Învăţămîntul Avansat Distri-
buit la Distanţă (IDAD)  în instituţia 
militară?
- Învăţămîntul electronic a fost înfiinţat 

în Academia Militară în anul 2010, odată 
cu lansarea oficială a platformei iLiAs (in-
tegrated Learning, information and Work 
Cooperation sistem) și crearea primului 
curs  online „semne Convenţionale”. Dar 
ideea de a face performanţă în acest dome-
niu a venit odată cu participarea în premie-
ră a Republicii Moldova la Întrunirea Gru-
pului de Lucru pentru Învăţămînt Avansat 
Distribuit la Distanţă din cadrul Consorţiu-
lui Parteneriatului pentru Pace (Advanced 
Distributed Learning Working Group Me-
eting), care a avut loc în Ucraina,  în luna 
noiembrie 2009. 

Între timp, Academia Militară „Alexan-
dru cel Bun” devine membră a acestui grup 
de lucru și îl găzduiește pentru prima dată 
în luna mai 2010. Atunci, în premieră, am 
prezentat structura platformei Open sour-
se e-Learning iLiAs și primul curs online 
„semne convenţionale”, elaborat de noi. 
Această platformă a pus începutul iDAD în 
Academia Militară și simultan în Republica 
Moldova.

- Cîte cursuri online pot fi oferite 
în prezent de către Academia Militară 
„Alexandru cel Bun”?

- Portofoliul de cursuri ce pot fi oferite 
online prin serviciul Învăţămînt Avansat 
Distribuit la Distanţă include 22 de cursuri 
destinate pregătirii personalului militar în 
diverse domenii: apărare și securitate na-
ţională, tehnologii informaţionale, sociou-
man, lingvistic etc.  Am lansat și un curs de 
studiere online a limbii engleze. Ca suport 
pentru cursurile și temele din programe-
le de învăţămînt, a fost creată o bibliotecă 
virtuală, unele lucrări fiind accesate doar de 
studenţii academiei  și cadrele didactice.

Între timp, platforma e-Learning (rea-
lizarea și dezvoltarea învăţămîntului la dis-
tanţă) iLiAs a atins cifra de peste 2 000 de 
utilizatori și tot atîţia absolvenţi ai cel puţin 
unui curs online. 

- Cum își primește studentul certi-
ficatul de absolvire a unui curs online?
- Foarte simplu, îl descarcă direct de pe 

pagina web. Menţionez că certificatul de ab-
solvire a unui curs online este securizat în 
două nivele – coduri cu bare bidimensiona-
le QR code și alfa-numeric iD, falsificarea 
actului fiind imposibilă. 

Pe lîngă militarii Armatei naţionale, 
cursurile online pot fi accesate de utilizatori 
civili. Programul de cursuri online a fost 
accesat de studenţi din cadrul Universită-
ţii de stat din Moldova și ULiM, dar și din 
România, și Germania, de la Şcoala nATO 
care au studiat cîteva cursuri și au solicitat 
autentificarea certificatului pe care l-au pri-

mit online. Dacă este necesar, acestea se pot 
autentifica și cu ștampilă umedă. Certifica-
tul  este recunoscut, de asemenea, în cadrul 
nATO. 

- Ce alte instituţii de învăţămînt 
superior din ţară folosesc acest dome-
niu de instruire?
- Platforma iLiAs mai este utilizată în 

Moldova pentru studii online de institutul 
naţional al Justiţiei, noi asigurîndu-le  par-
tea de instruire în utilizarea tehnologiilor 
specifice învăţămîntului la distanţă. 

- La ce proiecte lucraţi în prezent?
- Recent, pentru eficientizarea activită-

ţii iLiAs, aceasta a migrat către platforma 
MCloud, care aparţine Centrului de Guver-
nare Electronică, prima fiind administrată 
în exclusivitate de serviciul iDAD al Acade-
miei Militare. Astfel, s-au redus costurile de 
întreţinere a platformei Academiei Militare 
și s-au cîștigat utilizatori. În data de 25 sep-
tembrie, noua platformă  iLiAs, așa cum 
putem să-i zicem, a lansat oficial un curs 

... platforma ILIAS a pus începutul IDAD 
în Academia Militară și simultan 

în Republica Moldova”.“Academia Militară 
avansează în cursuri online 

La o distanță de patru ani de la lansarea Învățămîntului avansat 
distribuit la distanță sau, altfel spus, a învățămîntului electronic, 

academia militară „alexandru cel bun”  a devenit cunoscută pentru 
performanțele sale în domeniu. căpitanul ion robu este șeful serviciu-
lui Învățămînt avansat distribuit la distanță în cadrul academiei milita-
re și a acceptat să ne vorbească despre realitatea acestui tip de studii în 
sistemul militar și nu numai.
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destinat autorităţilor publice „MCloud gui-
de”. Printre proiectele din viitorul apropiat 
se numără crearea unui Centru naţional 
pentru Învăţămîntul Avansat Distribuit la 
Distanţă, care va fi administrat de serviciul 
iDAD al Academiei Militare. 

Un alt proiect important în care sîntem 
implicaţi este cel din domeniul utilizării jo-
curilor în educaţie și instruire. Lucrăm la 
crearea unei aplicaţii 3D, destinată susținerii 
procesului instructiv al militarului în medii 
virtuale necunoscute pentru el, cum ar fi 
cele din  Kosovo, irak sau Afganistan. im-
plementarea și dezvoltarea jocurilor în do-
meniul militar este importantă în pregătirea  
militarilor Armatei naţionale care vor fi 
detașaţi în misiuni de menţinere a păcii in-
ternaţionale. Am proiectat jocul cu ajutorul 
motorului UniTY 3D, dar pentru a-l realiza 
mai avem nevoie de doi programatori și doi 
pictori. Deja am reușit crearea unei aplicaţii 
cu un mediu forestier prielnic pentru simu-
larea diferitelor situaţii periculoase pentru 
instruire. Am studiat mult acest domeniu 
pînă să ne decidem la pasul respectiv. 

- Cine formează echipa care lu-
crează în acest domeniu?
- Deocamdată sîntem o echipă mică, 

formată din trei persoane. 
- O echipă mică, dar care face lu-

cruri mari. Am vorbit despre proiectele 
la care lucraţi în prezent, dar vreau să 

vă întreb și cu ce succese aţi venit la dis-
tanţă de patru ani de la lansarea IDAD 
în Academia Militară?
- La ultimul Consorţiu al Parteneriatu-

lui pentru Pace care a avut loc la București, 
pe 25 iunie, Academia Militară a fost menţi-
onată de trei ori. Prima dată pentru succesul 
implementării programelor masterale și de 
două ori pentru performanţele înregistrate 
în domeniul iDAD (numărul mare de cur-
suri, securitatea certificatului de absolvire, 
ideile pentru dezvoltarea și creșterea comu-
nităţii e-Learning). Lucrul în cauză vorbește 
despre rezultatele bune înregistrate de ser-
viciul iDAD în acest domeniu în doar patru 
ani de la lansarea lui. 

Unul dintre obiectivele realizate odată 
cu lansarea procesului de educare-formare 
online este comunicarea între utilizatorii 
învăţămîntului la distanţă prin intermediul 
chat-urilor, forum-urilor și mail-urilor. 

Printre succesele noastre se numără și 
dezvoltarea iDAD pentru dispozitive mo-
bile, ca Android sau iOs (Apple operating 
system).  De exemplu, cursul „semne Con-
venţionale” deja poate să fie accesat de pe 
dispozitive mobile. Cursurile sînt disponi-
bile atît online, cît și offline. 

- Cu cine colaboraţi în domeniul 
învăţămîntului online? 
- Cu o serie de instituţii naţionale și in-

ternaţionale, cum ar fi: institutul naţional al 

Justiţiei, Centrul de Guvernare Electronică, 
OnG-ul „Începutul vieţii”, Grupul de Lucru 
pentru Învăţămînt Avansat Distribuit la Dis-
tanţă, Şcoala nATO din Oberammergau, cu 
care am realizat în comun anul trecut un 
proiect de profilaxie socială în domeniul 
combaterii traficului de fiinţe umane și cu 
reprezentanţi ai altor instituţii de învăţă-
mînt superior de peste hotare care folosesc 
acest tip de învăţămînt. Totodată, instituţia 
noastră participă activ la comunitatea e-Le-
arning  cu diverse cursuri și materiale.

- Cum sună viitorul IDAD în Re-
publica Moldova ?
- Cred că viitorul Învăţămîntului Avan-

sat Distribuit la Distanţă sună bine și oricum 
s-ar fi impus mai devreme sau mai tîrziu în 
ţara noastră. Acesta asigură servicii educa-
ţionale de calitate, oferind toate elementele 
necesare pentru ca un student să poată învă-
ţa individual; se exclud barierele geografice 
la accesarea conţinutului e-Learning; stu-
dentul se simte confortabil, avînd posibili-
tatea studierii și evaluării în ritmul pe care 
și-l dorește. Acest tip de instruire are două 
avantaje majore: poate fi folosit oricînd și 
oriunde există acces la internet și are aceeași 
valoare calitativă ca instruirea tradiţională, 
dar cu cheltuieli mult mai mici. 

Căpitan Inga RADVAN 

Prima femeie colonel în Armata Naţională
Armata Naţională are pentru prima 

dată o femeie colonel. E vorba de 
colonel Mariana GrAMA, șefa Sec-
ţiei ecologie și protecţie a mediului 

înconjurător a Marelui Stat Major 
al Armatei Naţionale.

Ministrul Apărării, Valeriu Tro-
enco, a menţionat că doamna 

Grama își merită pe deplin gradul, 
demonstrînd de-a lungul carierei ati-
tudine responsabilă, profesionalism și 
dăruire în toate proiectele coordonate.

Stimată doamnă colonel 
Mariana GRAMA, felicitări!

13Octombrie 2014
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Geniștii armatei naționale au participat la un exercițiu tactic 
demonstrativ cu executarea trecerii unui curs de apă, 

desfășurat la centrul de instruire militară 
al batalionului Geniu „codru” din negrești

Potrivit comandantului Batalionului de Geniu, locote-
nent-colonel Andrian Efros, în cadrul aplicaţiilor militarii au 
organizat forţarea cursului de apă şi deplasarea tehnicii cu aju-
torul transportatorului amfibiu mijlociu PTs-2. De asemenea, 
geniştii au amenajat trecerea cursului de apă pe bac şi au exe-
cutat plantarea unui cîmp de mine prin metoda mecanizată, cu 
ajutorul plantatorului blindat GMz-3 şi plantatorului de mine 
tractat PMz-4.

Totodată, în cadrul exerciţiului a fost desfăşurată şi revis-
ta de front cu verificarea tehnicii din dotarea Batalionului de 
Geniu „Codru”, inspectată de şeful Marelui stat Major, coman-
dantul Armatei Naţionale, general de brigadă Igor Gorgan.

Exerciţiul tactic s-a desfăşurat în conformitate cu planul 
pregătirii de luptă al Armatei Naţionale şi a avut ca scop eva-
luarea capacităţilor şi deprinderilor practice ale militarilor în 
termen şi pe contract.

Conducerea Ministerului Apărării şi Armatei Naţionale a 
apreciat nivelul înalt de pregătire a efectivului şi comandanţi-
lor de diferite nivele.

Geniştii militari 
au participat 

la exerciţii tactice

Oastea Moldovei14
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Indiferent de specialitatea sa, 
militarul trebuie să fie un ţintaş bun”“

Duel de foc 
pentru novicii infanterişti 

În preajma zilei lor, militarii brigăzii „Ştefan cel mare” au ieșit în poligo-
nul dănceni pentru executarea ședințelor „de foc”  incluse în planul 

pregătirii de luptă al unității. 

După o scurtă pregătire teoretică, în care locotenent-co-
lonelul nicolae Dreglea le-a explicat comandanţilor de sub-
unităţi ce au de făcut, plutoanele de artilerie, geniu, antitanc, 
logistică și transmisiuni și-au găsit locul de instrucţie la mare 
depărtare unul de celălalt.  În spatele plăcuţei cu numărul doi, 
comandantul bateriei de rachete antitanc dirijate, locotenentul 
Roman Roman, își pregătește militarii pentru executarea tra-

gerilor de luptă. Dar nu! nu este vorba despre trageri de arti-
lerie, ci din pistolul-mitralieră AKs 5,45 mm, în ţinta imobilă 
aflată la 100 de metri. „indiferent de specialitatea sa, militarul 
trebuie să fie un ţintaș bun. De aceea, de cîteva ori pe an, se 
organizează trageri din pistolul-mitralieră Kalașnikov pentru 
toate subunităţile Armatei naţionale”, explică superiorul șe-
dinţelor de tragere, locotenent-colonelul Dreglea. 
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Şedinţa de tragere a fost deschisă 
dimineaţa devreme de subunitatea de 
logistică comandată de căpitanul An-
drei Frunza. După ce pe aliniamentul 
de așteptare le-a fost distribuită muni-
ţia, primii trei militari se deplasează pe 
aliniamentul de tragere, iau poziţia de 
ochire și nerăbdători așteaptă comanda 
Foc! Cînd în sfîrșit s-a auzit, au tras foc 
după foc, demonstrînd că știu să aplice 
ce au învăţat la instrucţia din unitate. 
După terminarea exerciţiului de trage-
re, militarii s-au grupat și au pornit spre 
ţinte curioși să vadă dacă le-au doborît. 
Foarte aproape de centrul unei ţinte a 
fost soldatul Dumitru Balan, bucătar de 
specialitate. Deși zice că a avut un hop 
la primele trageri, ostașul a reușit să-și 
ia revanșa la actualele. „La următoare-
le ieșiri în poligon, mi-aș dori să trag și 
mai bine, pentru  că este  destul de greu 
să nu îndrăgești mitraliera”, își exprimă 
speranţa tînărul ţintaș. 

Urmează o altă serie de logisticieni, 
aflată deja pe aliniamentul de plecare. 
Caporal Dumitru Caipac este la a doua 
lui tragere cu mitraliera. „Mi-a fost frică 
pînă în momentul cînd am simţit că stă-
pînesc arma”, recunoaște dînsul. Pe cînd 
sergentul inferior Victor Păun, originar 
din  satul sîrcova,  raionul Rezina, este 

vînător, așa că tragerea n-a fost pentru el 
ceva nou. Tot dînsul susține că tragerile 
în ţintă sînt la fel de captivante, mai ales 
cînd spulberi ţinta în punctul din mijloc. 

Printre cei care  s-au ocupat de sigu-
ranţa desfășurării ședinţelor de tragere 
este și locotenentul major serghei Digure. 
Dacă ceva i-a dat un semn mic de nesigu-
ranţă, acesta a oprit tragerile și a verificat 
cu minuţiozitate armamentul. „Totul a 
funcţionat perfect pînă în acest moment 
și așa sperăm să fie pînă la sfîrșitul zilei”. 

După logisticieni, care au înregistrat 
rezultate bune, în duelul de foc a intrat 
bateria rachete antitanc dirijate, cea des-
pre care vorbisem puţin mai sus. Chiar 
dacă ploaia măruntă intenţiona să le în-

greuneze misiunea, majoritatea artileriș-
tilor au nimerit ţinta în inimă. Deprinși 
cu tragerile „calculate”, artileriștii s-au 
simţit mai relaxați  faţă de colegii de alte 
genuri de armă și au acumulat mai multe 
puncte la ochirea ţintei.

Rafalele de arme au durat pînă la 
amurg. Concentraţi la misiune, dar nu la 
sărbătoare, militarii Brigăzii “Ştefan cel 
Mare” au știut cum să respire, cum să ia 
ţinta de ochire și cum să-și stăpînească 
emoţiile care se înghesuiau cînd degetul 
era pe trăgaci, de aceea și rezultatele lor au 
fost pe măsura așteptărilor. Cei mai abili 
ochitori au primit felicitările superiorilor 
și s-au întors cu inima împăcată în unitate.

P.s. Pentru că este şi aniversarea a 
22-a de la fondarea Brigăzii „Ştefan cel 
Mare”, le urăm infanteriştilor la mulţi 
ani!, realizări frumoase şi le mulţumim 
militarilor care fac parte din această 
unitate  pentru că-şi servesc patria cu 
devotament!

Căpitan Inga RADVAN

Concentraţi la misiune, dar nu la sărbătoare, militarii 
Brigăzii “Ştefan cel Mare” au știut cum să respire, cum 
să ia ţinta de ochire și cum să-și stăpînească emoţiile 
care se înghesuiau cînd degetul era pe trăgaci, de ace-
ea și rezultatele lor au fost pe măsura așteptărilor”.“
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Un vis în dauna vamei 
şi breakdance-ului

Am învăţat de la cei mai buni ce înseamnă ar-
mata. Scopul meu este să revin, dar deja mi-
litar pe contract, în această unitate de elită a 
Armatei Naţionale”“

În luna mai, după ce zice că și-a pus 
la punct și ultimele treburi, Victor Păun 
a fost încorporat în Armata naţională. A 
făcut cursul de instruire militară iniţială 
în Batalionul 22 de Menţinere a Păcii și a 
rămas impresionat de dăruirea, pasiunea 
și sacrificiul  pacificatorilor armatei, care 
în urma antrenamentelor internaţionale 
au crescut mult ca valoare. Victor con-
sideră că a fi pacificator înseamnă să fii 
printre cei mai buni dintre cei buni. „Am 
învăţat de la cei mai buni ce înseamnă ar-
mata. scopul meu este să revin, dar deja 
militar pe contract, în această unitate de 
elită a Armatei naţionale”, mărturisește 
tînărul ostaș. Dînsul știe că a face par-
te dintr-o echipă foarte bună înseamnă 
multă sîrguinţă. „Aptitudinile unui bun 
militar se obţin încă din perioada servi-
ciului militar în termen. Chiar dacă sînt 
militar în termen în Brigada „Ştefan cel 
Mare”, specializat în arma artilerie, nu 
înseamnă că pot să fiu relaxat. De aici 
pot să pornesc pregătirea mea pentru a 

ajunge la performanţă”, afirmă soldatul 
Păun, care nu își pierde speranţa că o să 
devină pacificator. 

Recunoaște că în armată îi lipseș-
te enorm breakdance-ul. Pentru că de! 
nu poate să practice acest stil de dans 
aproape acrobatic pe podeaua cazărmii, 
„bătută” de generaţii întregi de bocanci 
militari. „O singură dată am dansat în 
armată,  cînd superiorii mei au vrut să 
mă testeze”, zice protagonistul nostru, 
strecurînd un zîmbet.  

Înainte de armată, Victor împreună 
cu instructorul și vărul său,  au deschis 
cîteva școli de dans în raionul Rezina, 
iar mai tîrziu - sub tutela tatălui său - în 
satul de baștină, unde instruiau copii pe 
gratis. Plictisit și dezamăgit de rezulta-
tele care nu creșteau, tînărul a plecat la 
muncă peste hotare. Această oportuni-
tate l-a făcut să însușească rapid limba 
turcă. Mai cunoaște ucraineana și rusa. 
„În casa noastră, televizorul era conectat 
permanent. Priveam emisiuni și filme 

Deși acum cîţiva ani speranţele lui erau legate de 
breakdance, acum se vede participînd  în misiuni 
internaţionale de menţinere a păcii. 

Aptitudinile unui bun militar se obţin încă din perio-
ada serviciului militar în termen. Chiar dacă sînt mili-
tar în termen în Brigada „Ştefan cel Mare”, specializat 
în arma artilerie, nu înseamnă că pot să fiu relaxat. 
De aici pot să pornesc pregătirea mea pentru a ajunge 
la performanţă”“

nu doar în limba româna, dar și în turcă 
și ucraineană”, zice Victor. Este al 3-lea 
copil din 8, dar este cel mai mare dintre 
fraţi. nu a fost alintat, dar nici nu a fost 
lipsit de atenţie. A avut parte de susţine-
rea părinţilor în tot ce făcea, firește, dacă 
era pe „calea  cea dreaptă”.

 Cunoaște despre „greutatea” epo-
leţilor de la tatăl său, vameș în orașul 
Rezina. De ce nu a ales să fie și el va-
meș? „Pentru că vameșii, din păcate, nu 
participă în misiuni internaţionale de 
menţinere a păcii, acolo unde vreau să 
ajung eu”.

Căpitan Inga RADVAN 
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 West Point deschide uşa 
pentru tinerii din Moldova

La concursul de admitere în instituţiile 
de învăţămînt militar din SuA se pot 

înscrie şi participa tineri care optează 
pentru carieră militară. “

Ofertă unică pentru tinerii din re-
publica moldova care vor să ob-

țină studii peste hotarele țării la două 
dintre cele mai prestigioase instituții 
de învățămînt superior din sua, fără 
să achite un ban pentru aceasta.

Pînă în data de 5 decembrie 2014, 
tinerii din Republica Moldova își pot de-
pune dosarele  de admitere pentru anul 
viitor la Academia Militară „West Point“ 
din new York și la Academia Militară a 
Forţelor Aeriene din statul Colorado. La 
admitere pot participa femei și bărbaţi cu 
vîrste cuprinse între 18 și 23 de ani neîm-
pliniţi, la data de 1 iulie 2015. Candidaţii 
trebuie să fie absolvenţi ai unei instituţii 
de învăţămînt liceal sau ai unei școli de 
rang mai înalt. La fel, candidaţii trebuie să 
fie cetăţeni ai Republicii Moldova și să nu 
deţină cetăţenia altui stat, să nu aibă ante-
cedente penale, să nu facă parte din par-
tide, organizaţii și formaţiuni politice sau 
din organizaţii non-politice interzise prin 
lege, să nu fie asociat unic ori să participe 
direct la administrarea sau conducerea 
unor organizaţii ori asociaţii comerciale.  
Totodată, tinerii trebuie să nu fie căsăto-
riţi (tinerele să nu fie însărcinate), să nu 
aibă copii la întreţinere, trebuie să deţină 
un certificat TOEFL valabil și să susţină 
un test de aptitudini școlare (sAT) sau 
American College Test (ACT). 

Probele de concurs sAT și TOEFL 
sînt eliminatorii. Media scorului la Testul 
de Aptitudini Şcolare pentru candidaţii 
internaţionali, admiși la Academia Mili-

tară din sUA  în anul 2013, a fost de 526 
de puncte din 800 pentru testul verbal și 
675 de puncte din 800 la matematică. iar 
media scorului TOEFL pentru candida-
ţii internaţionali în anul 2013 a fost de 
98 de puncte din 120. susţinerea teste-
lor (TOEFL și sAT) se efectuează în ca-
drul centrelor specializate din Republica 
Moldova. Cheltuielile pentru susţinerea 
celor două  teste sînt suportate de candi-
daţi și nu vor fi rambursate de către Mi-
nisterul Apărării sau partea americană, 

indiferent de admiterea sau neadmiterea 
în instituţia respectivă.

Graficul testărilor începe la 1 no-
iembrie 2014, cu testarea preliminară a 
nivelului de cunoaștere a limbii engleze. 
Urmează intervievarea candidaţilor de 
către reprezentanţii militari superiori sau 
atașatul militar sUA. susţinerea testelor 
de aptitudini școlare, TOEFL și la pregă-
tirea fizică va avea loc în lunile decembrie 
2014 – ianuarie 2015. iar în februarie – 
martie 2015, toţi candidaţii vor fi testaţi 
la pregătirea fizică de către reprezentanţii 
Ambasadei sUA la Chișinău și Ministerul 
Apărării. 

Dosarele candidaţilor vor fi depuse 
la Direcţia Management Resurse Umane 
(DMRU) a Ministerului Apărării, unde 
vor fi studiate în detaliu. 

La concursul de admitere în instituţi-
ile de învăţămînt militar din sUA se pot 
înscrie și participa tineri care optează 
pentru carieră militară, durata studiilor 
fiind de patru ani, iar cheltuielile de școla-
rizare sînt acoperite integral de guvernul 
american.

Căpitan Inga RADVAN
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Cînd învăţătorul reunește în inima sa dra-
gostea de profesiune și dragostea de elevi, 

putem spune că este un învăţător desăvîrșit”
Lev TOLSTOI“

O carieră 
cu aspiraţia pedagogiei

un profesor cu suflet, verticalitate, re-
zistent și nepretențios, asemeni unui plop 

și care a lucrat cu generații de studenți 
militari este colonelul sergiu plop, deca-

nul Facultății de administrație publică 
din cadrul academiei militare a Forțelor 

armate. 
a optat pentru o carieră militară, fără 
a presupune că va ajunge profesor. În 

perioada în care armata națională făcea 
primii pași spre dezvoltare independen-
tă, tînărul plop punea temelia de viitor 

ofițer la institutul militar de artilerie 
și Geodezie din românia, fiind printre 

primii militari ai țării, care au făcut studii 
militare de nivel universitar. la revenirea 

în patrie, avea să afle că era așteptat la 
colegiul militar, de atunci. mai întîi – un 

pluton, apoi o companie și apoi o cari-
eră de pedagog. „pedagogia a fost ceva 

neașteptat și diferit de ceea ce plănuisem, 
dar am acceptat provocarea”, mărturiseș-

te domnul colonel.

- Fiind comandant de companie, am fost delegat să predau 
prima lecţie la catedră. Emoţiile au fost vizibile pe faţa tînărului 
profesor de atunci. Dar, consider că am trecut testul cu brio.

Militarul la datorie
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Fiind profesor, colonelul Plop pune 
mare preţ pe cunoștinţe, de aceea se 
străduie să fie mereu la înălţime. Înăl-
ţimile însă se ating doar cu efort și cu 
noi informaţii. În cazul protagonistului 
nostru acestea sînt legate de Colegiul 
de stat Major din  sUA și Academia de 
Administrare Publică din Moldova, pe 
care le-a absolvit în 2006 și, respectiv, în 
2013, dar acesta nu este apogeul. Urmă-
torul obiectiv ar fi studiile de doctorat.

- La o etapă anumită, orice om are 
nevoie de a-şi „lustrui” cunoştinţele. Ti-
tlurile didactice vorbesc de la sine despre 
nivelul unui om cu studii. Iar toate cele 
obţinute pe parcurs încerci în orice fel să le 
împărtăşeşti celor apropiaţi, studenţilor.

- Care ar fi lecţia vieţii?
- Odată ce ne-am stabilit un ţel, în 

cazul meu studiile de un alt nivel, trebuie 
să-l ducem pînă la capăt.

Profesorul sergiu Plop este nu nu-
mai un informator, ci și un formator 
iscusit. Dumnealui nu se limitează la o 
prezentare inteligibilă a cunoștinţelor, 
ci lucrează cu intelectul, sufletul și con-

știinţa studenţilor militari. O amprentă 
vizibilă își lasă și asupra devenirii lor ca 
patrioţi ai neamului. 

- Programul de activitate în academie 
sau în altă instituţie presupune lucrul în 
echipă. Noi am jurat credinţă Patriei şi 
Poporului. Nu putem instrui militarii să 
apere raionul sau localitatea de unde vin, 
trebuie să servească întregii ţări.

- Cum vedeţi dezvoltarea aces-
tui sentiment de patriotism în me-
diul civil?
- Din punctul meu de vedere, nu tre-

buie să ne limităm la intonarea imnului 
de stat doar la careul destinat începutului 
şi sfîrşitului de an şcolar...

sînt mulţi profesori, inclusiv în 
Academia Militară a Forţelor Armate, 
însă puţini sînt dedicaţi pînă în adîncul 
sufletului meseriei și e firesc ca aceste 
prezenţe să fie evidenţiate. numele co-
lonelului sergiu Plop este primul pe pa-
noul de onoare al instituţiei și e printre 
primele nume de care își aduce aminte 
practic orice student de ieri sau de azi.

Liuba VICOL

Cel mai bun profesor este cel care mai curînd 
sugerează decît dogmatizează și îi inspiră pe 
cei ce îl ascultă cu dorinţa de a fi propriii lor 
profesori”.

edward Bulwer-Lytton“

- Iată că sînt 17 generaţii de stu-
denţi. Şi cu siguranţă se deosebesc 
una de alta...
- Mare diferenţă nu este. Nu toţi 

tinerii doresc să vină la Academia Mi-
litară. Însă cei care vin dispun de ap-
titudini fizice şi de caracter. An de an 
observăm cam acelaşi caracteristici 
pentru contingent.

Toată viaţa în instituţia de învăţă-
mînt militar și nici o clipă de monoto-
nie sau plictiseală. Cei 17 ani i-a dedicat 
Catedrei artilerie, Catedrei securitate și 
apărare și mai nou facultăţii de Adminis-
trare Publică, dirijînd cu responsabilitate 
și dăruire fiecare domeniu. implicarea sa 
nu a rămas fără roade. sute de militari, 
cu mîna pe inimă, vorbesc cu admira-
ţie despre profesorul lor de altădată. Cît 
despre autoapreciere… 

- Sînt militar. Ca toţi colegii, mă ghi-
dez de rigorile regulamentelor militare. 
Mă strădui să educ şi să le cultiv studen-
ţilor noştri spiritul milităresc. Cred că stu-
denţii mă percep ca pe un profesor sever...
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După aproape 17 ani de la încetarea con-
flictului, problema deminărilor a devenit foarte 

complicată, deoarece deseori informaţiile despre 
terenurile minate şi documentele în acest sens nu 

mai corespund realităţii... “
Pe cîmpurile minate 

din Tadjikistan…

După ce a dezamorsat şi a nimicit mii de 
obiecte explozibile atît la noi în ţară, 

cît şi în misiunile internaţionale de peste 
hotare, avînd o experienţă extraordinară 
în domeniul deminărilor, a decis că a venit 
timpul să îşi aplice cunoştinţele pentru 
salvarea vieţilor omeneşti în Tadjikistan, 
ţară care are de suferit din cauza cîmpurilor 
minate, rămase încă din perioada anilor 
’90. Este vorba despre colonelul Mihail 
Semionov, fostul şef al Serviciului geniu al 
Armatei Naţionale, care, în prezent, îndepli-

neşte funcţia de ofiţer deminare în cadrul 
Oficiului OSCE din Tadjikistan. După şapte 
luni de misiune, protagonistul nostru s-a 
oferit să ne vorbească despre activitatea sa 
din această ţară şi despre condiţiile în care 
îşi îndeplineşte munca.  
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„Activez în Republica Tadjikistan, 
în cadrul oficiului OsCE. În 

timpul acestei misiuni sînt responsa-
bil de deminări, activităţi regionale în 
domeniul cooperării și de desfășurarea 
training-urilor în domeniul EOD (nimi-
cirea obiectelor explozive). Funcţia mea 
presupune managementul Proiectului 
de deminare și cooperare regională în 
Asia Centrală. 

Problemele ce ţin de curăţarea terito-
riilor de obiecte explozibile, adică demi-
nările, în Tadjikistan își au originea încă 
din anul 1997, după încetarea conflictu-
lui  din acest stat. Teritoriile afectate de 
cîmpurile minate se află la sud, în apro-
pierea hotarului cu Afganistanul, la vest, 
la graniţă cu Uzbekistanul, și în regiunile 
centrale ale ţării. După aproape 17 ani 
de la încetarea conflictului, problema 
deminărilor a devenit foarte complicată, 
deoarece deseori informaţiile despre te-
renurile minate și documentele în acest 
sens nu mai corespund realităţii. Aceasta 
s-a întîmplat din cauza condiţiilor clima-
terice, alunecărilor de teren, inundaţiilor 
etc. Multe documente care ţin de cîmpu-
rile minate, în general, au fost pierdute. 

secţia pe care o conduc, în urma 
negocierilor cu Ministerul Apărării al 
Republicii Tadjikistan, a semnat un Me-
morandum de creare a grupelor de de-
minare și, la momentul actual, trei grupe 
de geniști sînt complet susţinute de către 
OsCE în operaţiunile sus-menţionate.   

În oficiul OsCE din Tadjikistan ac-
tivează aproximativ 220 de persoane, 
dintre care circa 30 sînt internaţionali 
din diferite ţări ale Europei, Americii și 
Asiei. secţia mea activează sub condu-

cerea Departamentului politic-militar al 
oficiului OsCE în Tadjikistan.

Activitatea mea zilnică presupune 
asigurarea managementului misiunilor 
de deminare, executate de către gru-
pele de geniu, asigurarea lor completă 
din punct de vedere logistic, monitori-
zarea procesului de deminare, precum 
și monitorizarea activităţii secţiei din 
subordine. La moment, sînt în proce-
sul de elaborare/organizare/desfășurare 
a cursurilor EOD cu reprezentanţii din 
Tadjikistan, Kîrgîzstan, Kazahstan, Tur-
kmenistan și Afganistan. Aceste cursuri 
se încadrează în cooperarea regională la 
crearea potenţialului în lichidarea peri-
colului obiectelor explozibile. Proiectul 
durează timp de un an și jumătate.

Dacă ar fi să descriu programul zilnic 
de muncă, aș spune că este solicitant. Deși 
ziua de muncă se începe la ora 8:30, eu 
sosesc la serviciu pe la ora 7:00. În primul 
rînd, verific documentele, primite prin 
poșta electronică (diferenţa cu secreta-
riatul de la Viena este de trei ore). Apoi 
pregătesc răspunsurile și mă documentez 
pentru ședinţa de dimineaţă. După șe-
dinţa cu subalternii mei, un internaţional 
și cinci localnici, activitatea este divizată 
în trei direcţii: controlul și monitorizarea 
operaţiunilor de deminare, lucrul intern 
de planificare pentru perioada lunii/anu-
lui, ajustarea bugetului și cooperarea re-

gională. Pot spune cu siguranţă că fiecare 
dintre subalternii mei își cunoaște foarte 
bine funcţiile și obligaţiunile, sînt profe-
sioniști în domeniu.

Condiţiile climaterice din Tadji-
kistan sînt drastice. Clima este foarte 
uscată, iar temperatura aerului ajunge 
pînă la 40-45 grade Celsius, la umbră. 
Dar, aflîndu-mă în această misiune din 
luna aprilie, demult am depășit perioada 
de adaptare. La acest capitol m-a ajutat 
mult și experienţa altor misiuni din re-
giuni cu climă asemănătoare, cum ar fi 
irakul, unde am însușit toate măsurile 
de precauţie în acest sens. 

Populaţia locală este foarte priete-
noasă. Băștinașii permanent sînt dispuși 
să ne acorde sprijin, la necesitate. Deși 
limba de lucru este engleza, cu localnicii 
deseori comunicăm și în rusă.     

Distanţa de casă, bineînţeles, influ-
enţează asupra moralului, dar nu sînt în 
prima misiune similară și, de aceea, mă 
strădui să fiu doar cu gînduri bune la cei 
de acasă. Cu familia și rudele reușesc să 
comunic destul de frecvent și zilnic să 
citesc ultimele știri din ţară, în special, 
despre activităţile Armatei naţionale de 
pe site-ul www.army.md. Vă mulţumesc 
că sînteţi alături!  

Locotenent Dmitrii VOSIMeRIC

Distanţa de casă influenţează asupra mora-
lului, dar  mă strădui să fiu doar cu gînduri 
bune la cei de acasă. “
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Chişinău, 
printre războaie şi construcţii

La 14 octombrie, capitala țării și-a sărbătorit Hramul și anii de istorie seculară. puțini dintre 
noi cunosc că militarii au avut un cuvînt greu de spus la construcția chișinăului. ei bine, 

în secolul Xviii începe marea confruntare între imperiul otoman și imperiul rus. majoritatea 
acțiunilor militare au loc pe teritoriul moldovei. chișinăul devine un punct strategic militar, un 
„cap de pod” între est și vest. această situație nu se schimbă pînă în perioada sovietică. 

pentru realizarea scopurilor date, pe teritoriul chișinăului se fac diverse construcții imobili-
are, căi ferate, drumuri, în mare parte cu contribuția militarilor. 

Multe dintre trupele Forţelor 
Armate Ruse și ale Forţelor Arma-
te Otomane staţionau pe teritoriul 
Moldovei. spre exemplu, pe timpul 
vestitului război din 1789 divizia lui 
suvorov staţiona în Chișinău. Anu-
me din Chișinău au pornit în mar-
șul spre Rîmnic, unde au fost omo-
rîţi circa o sută de mii de ostași din 
armata otomană. Concomitent cu 
staţionarea acestor trupe se ridicau 
diverse construcţii, pentru ca trupe-
le să se reţină pentru o perioadă mai 
îndelungată.

Un alt război ruso-otoman este 
cel din anii 1806-1812. De această 
dată operaţiunile militare se derulau 
peste Prut. Trupele ruse erau doar în 
trecere prin Chișinău. Pe atunci au 
început să se construiască diferite 
căi de acces, drumuri pentru unită-
ţile militare. După pacea din 1812 de 
la București, teritoriul dintre Prut și 
nistru a fost inclus în componenţa 
imperiului Rus și Chișinăul devine 
capitala guberniei Basarabia. 

Basarabia era un fel de cap de pod 
spre Balcani. Au început construcţiile 

mai multor clădiri ale nobilimii, care 
nu s-au păstrat pînă la ziua de astăzi. 
se construiau clădiri și depozite de 
alimente și armament pentru garni-
zoana rusă. Chișinăul devine un uriaș 
loc de tranzit al trupelor și mărfurilor, 
deoarece în urma războiului pornea și 
comerţul. se atestau uriașe diaspore 
ale grecilor,  bulgarilor și  sîrbilor.

În războiul din Crimeea din 1856 
se implică toată Europa în apărarea 
imperiului Otoman faţă de imperiul 
Rus. se deschid multe spitale militare. 
Apropo, tot în Chișinău apar spitale 
militare datorită diverselor războaie.

În anii 1877-1878, în timpul con-
fruntărilor prin Chișinău au trecut 
trei sute de mii de ostași ruși spre 
Balcani. Tot atunci începe construc-
ţia căilor ferate. 

În perioada Primului Război 
Mondial, Chișinăul prezenta un 
punct militar foarte important. Tru-
pele din Chișinău se aflau în com-
ponenţa Districtului militar Odesa. 
Toate spitalele civile au fost transfor-
mate în spitale militare. Mulţi ostași 
ruși, care mureau în spitalele milita-
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re, erau înmormintaţi în cimitirele 
din Chișinău, îndeosebi în actualul 
Cimitir Armenesc.

În 1917 se creează Republica 
Democratică Moldovenească. Mul-
te dintre edificiile Chișinăului au 
avut un rol istoric. spre exemplu, 
Casa Eparhială a fost considerată 
însemnată, fiindcă acolo a avut loc 
primul Congres al ostașilor moldo-
veni din comitetele militare. Pînă 
în prezent ne mîndrim cu nume 
sonore cum ar fi Mateevici, inculeţ, 
Pîntea etc. La acel congres s-a luat 
hotărîrea de a crea Forţele Armate 
ale Republicii Democrate Moldo-
venești. Au fost mobilizaţi aproa-
pe trei sute de mii de basarabeni. 
Primul regiment moldovenesc de 
infanterie a staţionat pe strada Ti-
ghina, unde actualmente e unitatea 
de carabinieri.

În 1941, cînd au avut loc acţiuni 
militare pe teritoriul Basarabiei, 
Chișinăul cunoaște distrugeri în 
masă. La reconstrucţia acestuia au 
contribuit substanţial militarii ro-
mâni. Ceva mai tîrziu, în 1944, are 

loc operaţiunea iași-Chișinău. Chiși-
năul a fost distrus în totalitate. 

Multe din construcţiile de cîndva, 
astăzi sînt înlocuite cu unele noi, re-
spectiv faţa Chișinăului nu mai arată 
ca o romaniţă, dar tot are un farmec 
arhitectural, iar unităţile militare, dis-

locate în capitală, sînt parte ale acestui 
concept. Ceea ce ne dorim cu toţii, cu 
siguranţă, este ca în Chișinău să existe 
construcţii și niciodată război.

Sergiu MuNTeANu,
colaborator al Muzeului 

Armatei Naţionale

În perioada primului Război Mondial, Chișinăul 
prezenta un punct militar foarte important. Tru-

pele din Chișinău se aflau în componenţa Distric-
tului militar Odesa. Toate spitalele civile au fost 

transformate în spitale militare. Mulţi ostași ruși 
care mureau în spitalele militare erau înmormin-

taţi în cimitirele din Chișinău, îndeosebi în actua-
lul Cimitir Armenesc”.

“
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La zi aniversară, ne exprimăm cele mai frumoase gînduri de preţuire și 
respect  pentru întreaga activitate desfășurată în slujba patriei,  cu respon-
sabilitate, de către infanteriștii Brigăzii „Ştefan cel Mare”.  Aţi demonstrat 
că sînteţi cadre militare de valoare în cadrul unei serii de exerciţii naţio-
nale și internaţionale, precum și prin munca enormă pe care au depus-o 
tehnicienii unităţii la restabilirea tehnicii militare, în acest fel, constribu-
ind la consolidarea capacităţii de luptă a Armatei Naţionale”.

Valeriu TROeNCO, ministrul Apărării

“
Brigada „Ştefan cel Mare” la 22 de ani

În cadrul festivităţii desfăşurate pe platoul unităţii, 
ministrul Apărării i-a felicitat pe infanterişti şi 

le-a înmînat distincţii şi diplome celor mai merituoşi 
dintre ei. 

Comandantul „Brigăzii Ştefan cel Mare” a trecut în re-
vistă toate momentele importante la care a fost parte briga-
da şi a reiterat în discursul său disponibilitatea militarilor 
unităţii de a-şi îndeplini sarcinile  şi mai departe cu devota-
ment şi profesionalism.    

La ceremonia prilejuită de aniversarea a 22-a de la crea-
rea Brigăzii „Ştefan cel Mare”  au fost prezenţi generalul de 
brigadă Igor Gorgan, şeful Marelui stat Major al Armatei 
Naţionale, ataşaţi militari, foşti comandanţi şi militari care 
au făcut parte din structurile brigăzii, rude şi prieteni ai in-
fanteriştilor. 

Ceremonia militară s-a încheiat cu defilarea persona-
lului unităţii, precedată de trecerea tehnicii militare şi de 
exerciţii demonstrative cu arma şi lupta corp la corp. 
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La zi aniversară, ne exprimăm cele mai frumoase gînduri de preţuire și 
respect  pentru întreaga activitate desfășurată în slujba patriei,  cu respon-
sabilitate, de către infanteriștii Brigăzii „Ştefan cel Mare”.  Aţi demonstrat 
că sînteţi cadre militare de valoare în cadrul unei serii de exerciţii naţio-
nale și internaţionale, precum și prin munca enormă pe care au depus-o 
tehnicienii unităţii la restabilirea tehnicii militare, în acest fel, constribu-
ind la consolidarea capacităţii de luptă a Armatei Naţionale”.

Valeriu TROeNCO, ministrul Apărării

“
Brigada „Ştefan cel Mare” la 22 de ani

În cadrul festivităţii desfăşurate pe platoul unităţii, 
ministrul Apărării i-a felicitat pe infanterişti şi 

le-a înmînat distincţii şi diplome celor mai merituoşi 
dintre ei. 

Comandantul „Brigăzii Ştefan cel Mare” a trecut în re-
vistă toate momentele importante la care a fost parte briga-
da şi a reiterat în discursul său disponibilitatea militarilor 
unităţii de a-şi îndeplini sarcinile  şi mai departe cu devota-
ment şi profesionalism.    

La ceremonia prilejuită de aniversarea a 22-a de la crea-
rea Brigăzii „Ştefan cel Mare”  au fost prezenţi generalul de 
brigadă Igor Gorgan, şeful Marelui stat Major al Armatei 
Naţionale, ataşaţi militari, foşti comandanţi şi militari care 
au făcut parte din structurile brigăzii, rude şi prieteni ai in-
fanteriştilor. 

Ceremonia militară s-a încheiat cu defilarea persona-
lului unităţii, precedată de trecerea tehnicii militare şi de 
exerciţii demonstrative cu arma şi lupta corp la corp. 

Bucătarii din Brigada „Ştefan cel Mare” 
au preparat în jur de 100 de porţii de terci, 
împărţite gratuit, și s-au întors cu castroa-

nele goale în unitate. “
militarii armatei naționale au fost receptivi și în 

acest an, la solicitarea organizatorilor Festivalului 
etno-Gastronomic „bostaniada”, și s-au alăturat 

proiectului comunitar cu scopuri social-economice. 
În această ediție a festivalului, bucătarii militari au 
pregătit terci dulce din bostan care a înghesuit zeci 

de vizitatori la standul ostășesc. 

Bucătarii din Brigada „Ştefan cel Mare” au preparat în jur 
de 100 de porţii de terci, împărţite gratuit, și s-au întors 

cu castroanele goale în unitate. „Terciul nostru a fost la mare 
căutare. Mă bucur că am reuşit să impresionăm prin gustul 
deosebit al terciului ostăşesc cu bostan. Dacă vom fi invitaţi 
şi în ediţiile următoare, promitem să delectăm participanţii la 
festival cu bucate deosebite”, susține bucătarul-șef al Brigăzii 
„Ştefan cel Mare”, doamna Elena Tutunaru.

Pe lîngă bucătăria de campanie și terciul delicios din do-
vleac, militarii Armatei naţionale au participat cu un program 
de lupte demonstrative la lupta corp la corp, prezentate de cer-
cetași și au desfășurat cîteva corturi ostășești, care s-au încadrat 
perfect în peisajul pitoresc al festivalului etno-gastronomic. 

„Ne-am implicat în acest festival la solicitarea organizato-
rilor, or noi sîntem bucuroşi mereu să fim alături de oamenii 
ţării”, a declarat colonel iurie Brumă, comandantul Forţelor 
Terestre. Manifestarea culturală a avut loc în satul Lozova, ra-
ionul strășeni.

P. s. Armata naţională este receptivă la apelurile organiza-
torilor unei serii de festivaluri și concursuri naţionale, demon-
strîndu-și în acest fel transaparenţa și disponibilitatea pentru 
educarea tinerei generaţii de apărători ai patriei. 

Căpitan Inga RADVAN

Bostaniada 
în culoarea kaki
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