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Batalionul cu Destinație Specială
„Fulger” la aniversarea a 30 de ani de la fondare
Trei decenii de curaj şi devoTamenT
„FORȚĂ ȘI ONOARE ÎN AER ȘI pE pĂmâNt”, este moto-
ul militarilor forţelor speciale din Republica moldova ce 
semnifică măiestrie, forţă şi devotament

5

24
n      Anul RecunoŞtinţei VeteRAniloR de Război

recunoşTinţă de piaTră 
Avem sau nu nevoie de monumente? 
subiectul e încă o luptă de judecăți pro și contra. se pare că cea 
din urmă tabără câștigă bătălia, dacă e să calculăm cât de multe 
monumente au fost înălțate pe teritoriul țării în anii de independență. 

13
n spoRt

campionii nu se nasc, ci devin
Irina Rângaci este prima deţinătoare a medaliei de aur din istoria luptelor 
libere feminine din Republica moldova. În spatele tinerei luptătoare se 
află o experienţă de 9 ani în practicarea luptelor libere şi o serie largă de 
participări la campionatele naţionale şi internaţionale. 

16
n      inteRViu

jurisTul miliTar – o profesie nobilă ce 
necesiTă responsabiliTaTe
profesia de jurist militar derivă din rolul semnificativ al acestuia în 
asigurarea respectării legii şi exercitării misiunii privind ocrotirea 
drepturilor militarilor în termen şi pe contract. Un aport considerabil în 
respectarea statutului juridic al militarilor îl asigură maiorul de justiţie 
Artur Ghervas care îndeplineşte funcţia de şef al Serviciului juridic în cadrul 
Brigăzii II Infanterie motorizată „Ștefan cel mare”, având o experienţă de 
peste 15 ani în structurile juridice militare ale Armatei Naţionale.

8 vin flăcăii la armaTă
armata națională a demarat campania de încorporarea 
toamnă-iarnă

6
n      ViAţA militARă

la başTină – cu impresii  
şi aminTiri cazone
peste 500 de tinerii ostaşi încorporaţi în Armata Naţională  
în toamna anului 2021 au fost petrecuţi la baştină în cadrul  
unor ceremonii solemne organizate pe platourile instituţiilor  
de apărare.

10 lauri de campioni şi cunoşTinţe 
despre miliTărie
Emoții și adrenalină la unica instituție  
de învățământ  militar superior din țară

20 locul unde se dau 
cele mai calde îmbrăţişări
De-i frig, de plouă, de bate vântul, vorba lui Ion Druţă  
din ,,Frunze de Dor”, în fiecare sfârşit  de săptămână părinţii 
pornesc spre unităţile militare, acolo unde feciorii lor sunt în 
slujba patriei.

19 baTalionului de comunicaţii  
şi apărare ciberneTică  
                  a împliniT 30 de ani

18
n      cuRiozităţi despRe unităţi

parcurs arTiculaT
Când au primit foia de parcurs, în mare parte acum 30 de ani, au fost 
fericiţi de un început independent. Nu s-au întrebat pentru câte decenii, 
dar sperau la un drum lung şi plin de popasuri de succes. Istoria celor 5 
unităţi, sărbătorite în luna octombrie, a evoluat diferit, respectiv variate 
sunt completările din itinerarul lor de până acum.

23
n ARmAtA Şi societAteA

mediul miliTar penTru mediul ambianT
Campania naţională de înverzire a plaiului
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BATALIONUL  
CU DESTINAȚIE 

SPECIALĂ „FULGER”
la aniversarea 

a 30 de ani de la fondare
batalionul cu destinație specială „Fulger”  

al armatei naționale a fost fondat la 1 noiembrie 1992,  
prin decretul președintelui republicii moldova.

unitatea îndeplinește misiuni de combatere 
a terorismului, cercetare specială,  

misiuni de căutare-salvare,  
protecție a obiectivelor strategice.

În 2012, batalionul a fost decorat cu ordinul  
de stat „credință patriei” clasa i.
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Anul acesta ceremonia consacrată aniversării a 30 de ani 
de la fondarea Batalionul cu Destinaţie Specială „Ful-

ger” a avut loc pe platoul Taberei Militare 142, cu prezenţa 
efectivului unităţii, ofiţerilor Marelui Stat Major şi conduce-
rii Ministerului Apărării.

Prezent la eveniment ministrul Apărării Anatolie no-
satîi a transmis mesaje de felicitare, menţionând: „Prestația 
ofițerilor, sergenților și soldaților din Batalionul cu Destinație 
Specială „Fulger” în cadrul diferitor exerciții, misiuni și altor 
activități de instruire a fost întotdeauna apreciată de parte-
nerii noștri externi și reprezentanții comandamentelor mi-
siunilor la care militarii unității participă de mai mulți ani. 
În acest sens, vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru că știți 
să promovați Republica Moldova și Armata Națională la cel 
mai înalt nivel, să demonstrați că sunteți bine pregătiți în con-
formitate cu standardele internaționale”.

Totodată, comandantul Batalionului cu Destinaţie Spe-
cială „Fulger” locotenent-colonel Constantin Cîşleanu în 
mesajul său de felicitare către efectiv şi cei prezenţi la eve-
niment a declarat: „Pe parcursul acestor trei decenii unitatea 
a îndeplinit multiple obiective de performanţă, printre care, 
modificări la procesul de instruire în conformitate cu ţările 
partenere, trecerea la completarea unităţii cu militari profesi-
oniști pe bază de contract, desfășurarea cursurilor de califica-
re și perfecţionare în ţară și peste hotare, și performanţe care 
contribuie la sporirea și promovarea imaginii Armatei Naţi-
onale în societate. Totodată aduc sincere felicitări veteranilor 
care au stat la baza formării acestei unităţi și care au servit cu 
onoare și credinţă naţiunea și statul moldav”.

În faţa efectivului unităţii a venit cu un mesaj de felici-
tare generalul de brigadă (r) Vitalie Marinuţa: „Această zi 
este una specială, am foarte multe emoţii aflându-mă aici, iar 
astăzi se împlinesc 30 de ani de când am pășit pragul acestei 
unităţi în calitate de tânăr locotenent, fiind unul dintre primii 
ofiţeri din această unitate. Mă copleșesc emoţiile amintin-
du-mi de primele salturi cu parașuta și prima participare a 
unităţii la aplicaţii internaţionale. Eram tineri, eram voioși 
și plini de entuziasm, precum mă bucură să văd flacăra din 
ochii militarilor care astăzi fac parte din unitate. În calitate 
de veteran și rezervist pot spune că scopul care a fost pus în 
faţa acestei unităţi 30 de ani în urmă este îndeplinit cu succes 
până în prezent și cred că viitorul Batalionului cu Destinaţie 
Specială „Fulger” este unul măreţ”.

Pentru performanță în activitate, dar şi cu prilejul 
aniversării a trei decenii de la formarea unității, un grup 
de militari a fost decorat cu distincţii ale Armatei naţio-
nale şi diplome.

În cadrul evenimentului, efectivul Batalionului a prezen-
tat o expoziţie de tehnică şi echipament, la care au fost pre-
zenţii copii şi rudele militarilor din cadrul unităţii. Pe platoul 
Taberei Militare militarii ne-au povestit multe lucruri inte-
resante legate de profesie şi de hobby-urile pe care aceştia le 
practică: „Astăzi este un eveniment foarte important pentru 
batalion. Anul acesta sărbătorim o dată semnificativă de 30 
de ani care certifică multe realizări frumoase, succes și devota-
ment pentru toţi titularii unităţii. Această unitate este specială 
pentru mine, aici am avut ocazia să efectuez primele salturi cu 
parașuta, care mi-au oferit multe emoţii frumoase și totodată 
mult curaj. Probabil de aici a pornit pasiunea mea de a călători 
în diferite locuri și de a vedea lumea sub diferite unghiuri, pre-
cum o vezi când ești în momentul manevrării cu parașuta spre 
punctul final”, a comunicat căpitan natalia Darii.

„Îmi place foarte mult tot ce ţine de tematica militară, 
însăși serviciul militar mi-a oferit de-a lungul anilor mult 
curaj, încredere în sine, motivaţie și desigur cunoștinţe utile. 
Acum zece ani în urmă am început să colecţionez ecusoane 
ale unităţilor militare din diferite ţări, printre care Singa-
pore, Turcia, Elveţia, Franţa, Germania, Luxemburg, SUA, 
China, Japonia etc. În colecţia dată sunt peste 200 de ecu-
soane ale forţelor speciale, forţelor navale, aeriene și terestre 
ale diferitor unităţi militare. Sunt foarte mândru de această 
colecţie, iar când cineva dorește să o admire sunt mereu bu-
curos să o prezint tuturor doritorilor și amatorilor tematicii 
militare”, a povestit un ofiţer din cadrul Batalionul cu Des-
tinaţie Specială „Fulger”.

Sărbătoarea fulgeriştilor certifică  30 de ani  de muncă 
asiduă, timp în care forţele speciale moldoveneşti nu doar 
au executat cu brio misiunile directe ce ţin de securitatea 
statului, dar au fost şi alături de cetăţeni în momente de ca-
lamităţi naturale. Există rigori clare pentru cei care aspiră la 
beretele acestui gen de armă. Totuşi, din an în an, numărul 
celor care doresc să îndeplinească serviciul militar în aceas-
tă unitate de elită a Armatei naţionale este tot mai mare. 
Explicaţia e simplă: ei sunt cei care definesc noţiunile de 
profesionalism, bărbăţie şi curaj!

Locotenent Andrei GhervAs

„Forță și Onoare în Aer și pe pământ”, este moto-ul militarilor forţelor speciale  
din Republica Moldova ce semnifică măiestrie, forţă și devotament

Trei decenii de
curaj si devotament ,

BATALIONUL  
CU DESTINAȚIE 

SPECIALĂ „FULGER”
la aniversarea 

a 30 de ani de la fondare
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n peste 500 de tinerii ostaşi încorporaţi în Armata Naţională în toamna anului 2021 au fost 
petrecuţi la baştină în cadrul unor ceremonii solemne organizate pe platourile instituţiilor de 
apărare. Soldaţii în termen din Brigada ,,Ștefan cel mare” au fost trecuţi în rezervă pe acorduri 
de orchestră, iar cei care în timpul cătăniei au demonstrat profesionalism şi implicare s-au ales 
cu diplome şi grade  militare. 

La baştină –  
cu impresii şi amintiri cazone

Potrivit comandantul de pluton, locotenent major Marcel 
Sacovschi în timpul cătăniei, ostaşii au dat dovadă de 

străduință, dăruire de sine şi devotament. ,,Timp de un an de 
zile efectivul din subordine a desfășurat ședințe la pregătirea 
de luptă, pregătirea tactică, instrucția de front și au studiat 
regulamentele militare. În aceasta perioada ostașii au partici-
pat la exerciții militare desfășurate la poligonul de la Bulboa-
ca. În urma tuturor activităților, efectivul a fost menționat cu 
diplome și grade militare, iar  părinților le-au fost transmise 
scrisori de mulțumire pentru că au crescut așa bravi băieți. 
Cei mai buni dintre cei mai buni, adică ostașii fruntași, merg 
la baștină în ținuta militară, ceilalți urmând să o predea în  
unitate”, a menționat locotenent major Marcel Sacovschi. 

După finalizarea evenimentului, ostaşii premiați au 
imortalizat momentul printr-o fotografie comună, ultima 
de altfel din anul de cătănie, alături de conducerea unității. 
Sergiu Anufriev spune că după ce a finalizat studiile medii de 
specialitate a decis să mai urmeze o şcoală, una a bărbăției. 
Avea 18 ani când a păşit pentru prima dată pragul unității 
militare, într-o lume necunoscută până atunci, îşi aminteşte 
ostaşul. ,,Am primit citația exact în ziua când am atins vârsta 
majoratului. Fiind din satul Trinca, raionul Edineț, m-am pre-
zentat la Centrul Militar Teritorial pentru a fi înrolat în Forțele 
Armate. În primele zile mi-a fost mai greu, nu știam practic 
nimic despre viața militară. Ulterior, am prins firul și unitatea 
mi-a devenit a doua casă. Aceste 12 luni de serviciu au trecut 
foarte repede. Am învățat multe lucruri utile care îmi vor prin-
de bine în viață. Familia mă așteaptă acasă. Va fi o revedere 
plină de emoții, chiar dacă în această perioada i-am vizitat de 
3 ori. Abia aștept să le povestesc părinților despre amintirile 
frumoase legate de armată”, a spus soldatul Sergiu Anufriev. 

Pe aceleaşi undă a fericirii determinată de revenirea pe 
meleagurile natale era şi soldatul Maxim Jaliuc, băştinaş al 
localității Rujnița, raionul Ocnița. Maxim ne-a comunicat 
că pleacă acasă împlinit, pentru că şi-a atins scopul de a de-
veni un brav ostaş. ,,Cel mai mult în acest an de armată mi-
au plăcut ședințele practice organizate la centrul de instruire.  

Au fost interesante și pline de adrenalină. Noi, militarii în 
termen, am fost supuși la diverse încercări în care trebuia să 
reacționam prompt și corect. De asemenea, în cadrul orelor 
teoretice am deprins lucruri utile. Mi-a plăcut mult viața ar-
matei. Vreau să-mi continui cariera în acest domeniu. Țintesc 
spre Legiunea Străină Franceză. Nu va fi un drum ușor, însă 
grație instruirii din Armata Națională sunt pregătit să-mi 
depășesc propriile limite. Nu mi-am văzut casa și familia de 
4 luni de zile. Abia aștept să-i îmbrățișez pe cei dragi și le 
povestesc despre experiențele trăite în unitatea militară”, ne-a 
destăinuit Maxim Jaliuc.

Soldat clasa iii, Alexandru Mihnev  avea 18 ani când 
a fost chemat la oaste. Tânărul spune că nu s-a gândit nici 
pentru un minut ca să se eschiveze de la serviciul militar 
obligatoriu: ,,Sunt  cetățean al acestei țării și trebuie să-mi 
onorez obligațiunile. După ce am fost înștiințat despre fap-
tul că trebuie să mă prezint la Centrul Militar Teritorial, am 
mers fără ezitare. Acum pot spune cu mâna pe inimă că nu 
regret alegerea făcut. Am învățat multe lucruri interesante 
aici. M-am maturizat. Datorită armatei mi-am perfecționat 
și limba română. Eu sunt din orașul Comrat și spre rușinea 
mea, nu am prea vorbit română înainte. Acum înțeleg tot și 
pot discuta pe diverse teme. Evident mai am de lucru la acest 
capitol, dar baza am pus-o deja. Camarazii și superiorii mei 
au fost cei care m-au ajutat în acest sens”. 

Un exemplu demn de urmat pentru cei care urmează să 
depună jurământul pentru țară este şi soldat clasa ii Mihail 
Botnaruc. Militarul ,,a luptat cu succes pe două fronturi” şi 
a demonstrat că se poate. ,,Parcă mai ieri am fost încorpo-
rat în Brigada II Infanterie Motorizată, iar astăzi deja com-
pletăm rezerva Armatei Naționale. A trecut timpul foarte 
repede, 12 luni precum 12 zile. Până a veni la armată, am 
deprins meseria de bucătar în cadrul Centrului de Excelență 
în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din orașul Bălți.  Având 
cunoștințe în domeniu, am fost repartizat la funcția de bucă-
tar, iar alături alți pasionați de culinărie, am pregătit cele mai 
delicioase bucate pentru soldați. Condițiile de preparare sunt 
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la nivel, blocul alimentar este asigurat cu tot  necesarul. Evi-
dent în acest an de armată nu doar am stat la cratițe, dar am 
participat și la ședințele teoretice și practice destinate ostașilor 
în termen. Timp de 3 luni de zile, am fost detașați la poligon 
pentru instruiri în teren. Mi-a plăcut  enorm de mult. Acolo e 
un alt mediu, un mediu unde poți demonsta cu adevărat tot 
ce știi. În armată am avut mediul propice pentru a mă dez-
volta pe ambele paliere. Am învățat să fiu un ostaș capabil să 
reacționez corect la orice situație, dar am avut și posibilitatea 
să-mi perfecționez cunoștințele în domeniul culinar”, a spus 
soldatul Mihail Botnaruc.

Pentru soldatul clasa i Sergiu Unanian armata a însem-
nat mai mult decât un curs de pregătire militară de 12 luni. 
Ostaşul ne-a mărturisit că a lăsat în urmă viața pe care şi-a 
croit-o în străinătate şi s-a reîntors la baştină să-şi onoreze 
obligațiunile de cetățean: ,,De mic copil mi-am dorit să trec 
prin școala bărbăției.  Eu am mi-am făcut studiile peste hota-
re, iar la vârsta de 20 de ani am revenit în țara pentru a înde-
plini serviciul militar în termen. Din motiv că nu locuiam de 
ani buni în Republica Moldova, nu am primit niciodată ordin 
de încorporare. M-am adresat personal la Centrul Militar din 
Glodeni și am solicitat să fie încorporat, e totuși datoria mea 
să fac armată. Mi-am adunat actele necesare și în toamna 

anului trecut visul mi-a devenit realitate. Aici, în unitatea mi-
litară, au adunat un alt bagaj de cunoștințe, total diferit de cel 
de până acum. Alături de camarazii mei am trecut prin multe 
provocări menite să ne dezvolte abilitățile de luptător”.

În cadrul evenimentului de trecere în rezervă, coman-
dantul Brigăzii 2 infanterie Motorizată, colonel ilie Ciocoi 
le-a mulțumit ostaşilor pentru serviciu în numele Patriei, 
precizând că: ,,Pentru soldații care în aceste zile pleacă aca-
să, armata a însemnat întâi de toate o școală de bărbăție, de 
pregătire militară, desfășurată atât în unitatea militară, cât 
și în poligonul de instrucție. De asemenea, timp de 12 luni 
ostașii au trecut și o școală a prieteniei în care au învățat că de 
unul singur e greu să atingi anumite scopuri și doar spiritul de 
echipă de ajută să îndeplinești orice misiune stabilită de către 
superiori. Sunt sigur că prieteniile legate în Armata Națională 
vor fi de lungă durată. Țin să le mulțumesc încă o dată mili-
tarilor pentru modul în care  și-au îndeplinit datoria față de 
țară în Brigada noastră. Le mulțumesc și părinților care au 
crescut adevărați apărători ai neamului”, a menționat colo-
nelul ilie Ciocoi.

Vă mulțumim pentru serviciu, stimați camarazi!

steluța MOscALciuc
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Armata Națională a demarat campania de încorporarea toamnă–iarnă. conform proiec-
tului de hotărâre „cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie - iulie 

2022 și încorporarea în serviciul militar în octombrie 2022 – ianuarie 2023”, aprobat recent 
de către cabinetul de miniștri, circa 1 500 de tineri urmează a fi încorporaţi.  procesul 

de încorporare în serviciul militar în termen nu are legătură cu situația de securitate din 
regiune și nici cu o eventuală declarare a mobilizării în țară. primi peste 700 de recruți au 

ajuns deja în unitățile armatei pentru a îndeplini cu cinste datoria militară.

Vin fLăcăii La armată

Potrivit locotenent-colonelului Serghei 
iliciuc comandant interimar al Regimen-

tului stat major ,,General de brigadă nicolae 
Petrică, după finalizarea cursului de pregăti-
re inițială tinerii încorporați în cadrul regi-
mentului vor fi repartizați conform deciziilor 
iniţiale: ,,Un grup va rămâne la noi, iar altul 
va pleca în  Regimentul rachete antiaeriene 
,,Dimitrie Cantemir” unde vor continua pre-
gătirea militară. În perioada 31 octombrie - 1 
noiembrie sarcina de încorporare nu a fost în-
deplinită. Sperăm ca în următoarele zile pla-
nul să fie acoperit pe deplin. Noi suntem încă 
în așteptarea recruților”

Timp de două zile în cadrul  Regimen-
tului stat major ,,General de brigadă nicolae 
Petrică” au fost  încadraţi în serviciu 57 de 
recruţi din raioanele Anenii noi şi Căuşeni. 
Ajunşi în unitatea militară, tinerii au fost 
ghidați de către comandați. Ostaşii au dis-
cutat cu psihologul, au trecut comisia medi-
cală, apoi au fost tunşi la zero. Și pentru a fi 
respectate pe deplin normele stricte ce țin de 
igienă, a urmat baia ostăşească, după care fi-
ecare ostaş a primit echipament militar nou. 
Unii mai veseli, alții nedumeriți încercau să 
se acomodeze noilor condiții. Sfioşi de fire, 
nu prea s-au avântat să ne împărtăşească 
din sentimentele trăite. Primul care a spart 
gheața a fost ion Zorilo,  băştinaş al satului 
Puhăceni, raionul Anenii noi. Tânărul ne-a 
mărturisit că: ,,Am fost încorporat pe 1 no-
iembrie 2022, o zi importantă pe care o voi 
ține minte pe întreaga viață. Sunt bucuros că 
am ajuns să-mi îndeplinesc datoria față de 
Patrie. Tata, din propria experiență,  a fost 
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cel care m-a încurajat să fac acest pas. Îi sunt recunoscă-
tor pentru toată susținerea pe care mi-o oferă. Noi, bărbații, 
trebuie să fim pregătiți să ne apărăm țara în orice moment, 
iar pentru aceasta avem nevoie de o pregătire minuțioasă în 
domeniul militar. Nu avem siguranța zilei de mâine că va fi 
pace în țară. Când am primit citaţia acasă,  eram peste ho-
tare. Părinții m-au înștiințat despre faptul că trebuie să mă 
prezint la centrul militar. Am revenit acasă de urgență, iar 
astăzi mă vedeți deja aici, în unitatea militară. Abia aștept 
să primesc echipamentul militar și să dăm start instruirii. 
Dacă mă voi regăsi în acest domeniu, simt că așa va fi,  voi 
rămâne ca militar prin contract”.

ion Talcan din satul Coşcalia, raionul Căuşeni ținteşte 
şi el spre o carieră militară. Deşi este abia la început de cale 
e ferm convins că va reuşi să se afirme şi să-şi croiască un 
viitor acasă. ,,Să fiu sincer, când am primit acasă ordinul de 
încorporare, am încercat să mă eschivez de la serviciul mili-
tar în termen. A trecut jumătate de an ca să conștientizez că 
trebuie să-mi onorez obligațiunile de cetățean. Între timp, au 
primit citații și niște prieteni de ai mei și m-am gândit că va fi 
minunat să plecăm la armată împreună. Am mers la centrul 
militar din raion și am solicitat să fiu încorporat. Acum sun-
tem toți 3 aici, pregătiți pentru o nouă etapă a vieții. Împreu-
nă ne va fi mult mai ușor să trecem peste provocările cătăniei. 
Un unchi de al meu a îndeplinit serviciul în unitatea mili-
tară de la Cahul (Brigada 3 Infanterie Motorizată ,,Dacia”) 
și mi-a povestit mai multe subtilități specifice armatei. Acele 
discuții și vizite în armată m-au determinat să o privesc cu 
alții ochi”, a spus soldatul ion Talcan. 

Printre tinerii veniți la oaste l-am întâlnit şi pe Vasile 
ilieş. Ostaşul ne-a comunicat că a ajuns în serviciu militar 
din propria dorință şi nu regretă alegerea făcută. ,,Primul 

a fost chemat la oaste cel mai bun prieten al meu. Mama 
a aflat despre acest fapt și s-a interesat cum aș putea fi în-
corporat și eu, împreună totuși ne va fi mai ușor și intere-
sant. A telefonat la Centrul Militar Teritorial din Căușeni 
și s-a informat despre toate etapele încorporării. A doua 
zi am fost contactat de către angajații centrului și m-am 
prezentat cu setul de acte. De mult timp mi-am dorit să 
devin ostaș. Pe 8 ianuarie am împlinit vârsta de 18 ani și în 
această perioadă am fost mereu în așteptarea citaţiei care 
întârzia să vină. Au fost câteva neclarități , însă am reușit 
să le soluționez, iar într-un final să ajung aici. Primele im-
presii sunt bune. Până a primi echipamentul și toate cele 
necesare, am urmărit cum decurge o ședință a militarilor 
din Garda de Onoare. Pe alții, îmbrăcați în ținute sportive, 
i-am văzut alergând în curtea unității.  E multă mișcare și 
asta îmi place”, a spus soldatul Vasile ilieş. 

De cealaltă parte, soldatul Viorel Arion ne-a spus că nu 
a fost foarte încântat de a se încorpora, însă a făcut-o pen-
tru că este cetățean al Republicii Moldova şi trebuie să-şi 
onoreze obligațiunile: ,,Fratele meu m-a îndemnat să merg 
la armată, deoarece și el a îndeplinit serviciu militar, doar că 
în unitatea de la Dănceni. Părinții și rudele m-au petrecut 
cu emoții. Am așteptări mari de la acest an de cătănie. Sper 
să fie unul plin de activități practice, în special organizate în 
poligoanele de instruire. 

Comandantul de pluton,  locotenent nadejda Di-
mitrovici a precizat că timp de 4 săptămâni recruții vor 
urma un curs de instruire iniţială care va finaliza cu de-
punerea jurământul de credinţă Patriei. ,,Novicii unității 
noastre, Regimentul stat major ,,General de brigadă Nico-
lae Petrică”, începând cu a două zi de serviciu, participă 
la ședințele teoretice unde deprind bazele artei militare. 
Primele zile le va fi mai dificil, e o lume nouă pentru ei 
și trebuie să o cunoască pas cu pas. La finele cursul de in-
tegrare, soldații vor avea prima lor ieșire în poligon unde 
vor executa trageri din arma din dotare. În luna decem-
brie vor jura credință Patriei și poporului. Sunt sigură că 
vor demonstra competențe și implicare pe tot parcursul 
serviciului. Îi văd curajoși și încrezuți în forțele proprii” a 
menționat locotenent nadejda Dimitrovici.

Precizăm că în unităţile militare ale Armatei naționale 
urmează să fie încorporaţi circa 1 500 de tineri. Potrivit pro-
cedurii, încorporarea se desfăşoară de două ori pe an, pe eta-
pe, conform graficului elaborat de către Ministerul Apărării. 
Încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen se efec-
tuează în conformitate cu Legea nr. 1245 din 18 iulie 2002 cu 
privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.

Serviciul militar în termen durează 12 luni. 

steluța MOscALciuc
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Peste 50 de recruți din 5 licee ale sectorului 
Ciocana din municipiul Chişinău au avut 

posibilitatea să ,,guste” din viața studențească 
a Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Ale-
xandru cel Bun”, grație ,,Zilei recrutului”.  
Evenimentul a ajuns la a treia ediție şi a fost 
organizat în contextul Anului recunoştinței 
față de veteranii de război, participanți la 
acțiunile de luptă pentru apărarea integrității 
şi independenței Republicii Moldova.

Potrivit comandantului academiei, colo-
nel iurie Gîrneț, tinerii s-au familiarizat cu 
specificul serviciului militar, particularitățile 
învățământului militar şi au avut posibili-
tate să vizioneze o expoziție bogată de ar-
mament şi tehnică militară din dotarea 
Armatei naționale. ,,Activitatea a fost organi-
zată în contextul promovării imaginii Armatei 
Naționale și a profesiei de militar. Evenimentul 
a debutat cu o ședință informativă despre speci-
ficul  instituției noastre și despre oportunitățile 
pe care le oferă aceasta studenților militari. Au 
urmat mesaje de încurajare ale oficialităților 
adresate viitorilor ofițeri și soldați ai armatei, 
iar în a doua parte a zile recrutului, flăcăii și-
au testat forțele în cadrul mai multor competiții  
militar-sportive. De asemenea, au avut posibi-
litatea să ia un prânz ostășesc și să cunoască 
baza material–didactică a Academiei Milita-
re”, a menționat colonel iurie Gîrneț. 

În context, locotenent-colonel Petru Stati, 
sef Secție administrativ-militară Ciocana, a 
precizat că evenimentul a avut ca scop dez-
voltarea spiritului de echipă şi a modului să-
nătos de viață. ,,Pentru marele premiu, în acest 
an au luptat elevi din cadrul Liceului Teoretic 
,,Ginta Latina”, Liceului Teoretic ,,Olimp”,  

Emoții și adrenalină la unica instituție  
de învățământ  militar superior din țară

Lauri de campioni şi cunoştinţe 
despre miLitărie
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peste 50 de recruți  
din 5 licee ale sectorului ciocana 

din municipiul Chișinău au avut 
posibilitatea să ,,guste” din 

viața studențească a Academiei 
Militare a Forțelor Armate 

,,Alexandru cel Bun”, 
 grație ,,Zilei recrutului”. 

Școlilor profesionale 7 și 10 și Centrului de Excelență în 
Electronică și Energetică. Noi le-am pregătit 5 probe spor-
tive (trei individuale și două în echipă). În prima categorie 
se înscrie aruncarea grenadei de 700 gr, ridicarea halterei 
și trageri la bara fixă, iar în cea de a doua – alergarea pe 
distanța de 1000 m și tragerea otgonului. Sunt tineri care au 
o pregătire fizică foarte bună din motiv că practică diferite 
genuri de sport și evident au atins cele mai bune rezultate. 
Băieții mai puțin pregătiți trebuie să ia exemplu de la învin-
gători și să practice sportul. E pentru binele lor!”, a subliniat 
locotenent-colonel Petru Stati. 

Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic a  reite-
rat importanța evenimentului pentru a motiva generația 
tânără  să devină parte a sistemul de securitate a statului. 
,,Elevii participanți au demonstrat că sunt o forță nouă, o 
forță tânără. După absolvirea  instituției de învățământ 
mulți dintre ei vor completa rândurile armatei, fiind admiși 
la Academia Militară sau încorporați în serviciu mili-
tar în termen în una dintre unitățile militare ale Armatei 
Naționale, și vor deveni adevărați apărători ai țării”.

continuare în pag. 12

Nr. 10, 2022
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În consecinţă podiumul învingătorilor a cunoscut ur-
mătoarea configuraţie.

Locul i:       Școala profesională Nr. 10;
Locul ii:     Centrul de Excelență în Electronică 
                      și Energetică;
Locul iii:    Liceul Teoretic ,,Olimp”.
Tinerii care au demonstrat că au o condiție fizică bună 

ne-au comunicat că pentru prima dată au vizitat Academia 
Militară şi au rămas impresionați despre lumea de aici, o 
lume cu propriile reguli şi tradiții.

Denis Dadu învață la Școala profesională nr. 10, iar îm-
preună cu întreaga echipă au luptat pentru a aduce în pal-
maresul instituției marele premiu, fapt care le-a reuşit.  ,,Am 
participat la proba aruncarea grenadei și m-am clasat pe lo-
cul de frunte. Nu a fost pentru prima dată când practic așa 
ceva. Mă bucur că am avut posibilitatea să-mi testez forțele 
anume în această instituție, o adevărată școală a bărbăției. 
Datorită acestui eveniment, am aflat informații utile și inte-
resante despre viața studențească și academică. Cel mai mult 
m-a impresionat armamentul militar din dotarea unității și 
nu numai. Am urmărit cu mare atenție și programul de de-
filare cu arma a unor militari (Compania Garda de Onoa-
re). Noi, echipa Școlii profesionale Nr. 10 suntem învingătorii 

acestei competiții. Și pentru că am obținut locul de frunte, 
conducerea academiei ne-a oferit posibilitatea să facem o 
tură cu o mașină de luptă. După experiența de astăzi sunt 
sigur că voi depune dosarul de admitere anume aici. Vreau să 
descopăr îndeaproape lumea disciplinei și responsabilității”, a 
spus Denis Dadu.

Primul loc la proba tracțiuni la bara fixă, l-a obținut Da-
niel Suhanov, elev la Centrului de Excelență în Electronică şi 
Energetică. Daniel are 15 ani şi spune că practică sportul de 
la 5. În cadrul competiției a reuşit să execute 30 de ridicări. 
,,Mi-a plăcut mult acest eveniment. Promit că mai revin și la 
anul dacă se va organiza. M-am familiarizat cu tehnica mili-
tară, am avut posibilitatea chiar să o manevrez. Aici am des-
coperit lucruri noi. Am rămas surprins despre  oportunitățile 
pe care le oferă Academia Militară și în ansamblu Armata 
Națională. Acum mă gândesc dacă m-aș prezentat la nivel în 
cazul în care  răspund afirmativ tentației de a deveni militar. 
Până la finalizarea studiilor colegiale, mai am timp să reflec-
tez asupra acestei idei” a menționat Daniel Suhanov.

Evenimentul a fost organizat de Academia Militară a 
Forțelor Armate în comun cu Pretura Sectorului Ciocana şi 
Centrul Militar al municipiului Chişinău. 

steluța MOscALciuc

continuare din pag. 11
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irina Rângaci este prima deţinătoare a medaliei de aur din 
istoria luptelor libere feminine din Republica Moldova. În 
spatele tinerei luptătoare se află o experiență de 9 ani în 
practicarea luptelor libere şi o serie largă de participări la 

campionatele naționale şi internaționale. 
Drumul spre succes al tinerei campioane a început la vârsta 

de 12 ani când a asistat la unul dintre antrenamentele surorii sale 
mai mari la lupte libere, desfăşurat în incinta Liceul internat Mu-
nicipal cu Profil Sportiv din Chişinău.

„Sora mea mi-a dăruit aceea inspirație de care duceam lipsă, 
iar după primele antrenamente am înțeles că îmi pot folosi energiile 
pe deplin în cadrul luptelor libere. De fiecare dată când aveam oca-
zia, eu și sora mai mare, încercam diferite tehnici și mișcări pentru 
a înțelege cum trebuie corect să acumulezi punctele necesare pentru 
a învinge adversarul și totodată de a învăța câte o regulă din tehni-
cile folosite în luptele libere ”.

Dacă vorbim despre succesele irinei Rângaci ele nu se rezumă 
doar la campionatele de juniori şi cadeți din țară, unde tânăra a 
ocupat locuri de frunte, având în palmares multiple medalii care 
i-au oferit o experiență bogată şi utilă, dar vorbim şi despre cele 
internaționale, precum Jocurile Olimpice de tineret din oraşul 
plin de culoare, Buenos Aires, unde în 2018 irina s-a poziționat 
pe locul 4 la proba de 57 kg pentru femei la lupte libere. Toto-
dată, în anul 2019 şi-a adjudecat o medalie de bronz la proba 
62 kg la Campionatul mondial de lupte U23 (sub vârsta de 23 de 
ani) desfăşurat la Budapesta. În 2021, tânăra a câştigat două medalii 
de aur la proba de 65 kg  la Campionatul mondial de la Oslo, cât şi 
la Campionatul european de la Varşovia, în urma cărora a devenit 
prima campioană mondială la lupte din Moldova. iar cea mai recentă 
medalie în palmaresul irinei Rîngaci este medalia de bronz la Cam-
pionatul Mondial de Seniori U23, din oraşul Pontevedra, Spania, la 
categoria de 68 kg.

„Este foarte important să lucrezi nu doar fizic ci și intelectual, spre 
exemplu analizând luptele adversarilor, afli foarte multe detalii utile, 
ulterior începi să capeți anumite deprinderi care îți pot veni în ajutor în 
cadrul competițiilor” a subliniat soldat clasa ii, irina Rângaci.

Pe lângă luptele libere, irina îndeplineşte serviciul militar în Centrul Sportiv al Armatei 
naţionale, în cadrul grupei sport de performanţă, unde tânăra transmite experiența sa 
ostaşilor şi îşi dezvoltă abilitățile pentru a atinge noi succese în sport. 

„Profesia de militar pentru mine reprezintă o cale specială în care înveți ce înseamnă 
respect, curaj, disciplină, onoare și patriotism. Sunt bucuroasă să îndeplinesc serviciul militar 
și să mă ocup cu ceea ce știu, îmi place cu adevărat și am ocazia să transmit experiența mea 
celor care doresc să practice un sport olimpic”, povesteşte irina.

Un campion adevărat nu se opreşte la succesele obținute în trecut mergând mai depar-
te spre descoperirea noilor orizonturi, iar următorul pas pentru care tânăra campioană, 
irina Rângaci se pregăteşte intens, urmează a fi Jocurile Olimpice de vară din 2024 organi-
zate la Paris.

                                                                                Locotenent Andrei GhervAs
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campionii nu se nasc,  
ci devin
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- Cum descrieţi profesia de jurist militar?
 Această profesie necesită o selectare riguroasă a detalii-

lor care îţi pot fi utile, trebuie mereu să fii pregătit, adică să 
te documentezi calitativ pentru că aici vorbim despre proce-
se de judecată și în general despre ocrotirea drepturilor mi-
litarilor, iar aici nu poţi da greși. Astfel serviciul militar este 
unul special, iar de aici reiese faptul că între legislaţia mili-
tară și cea civilă sunt diferenţe majore din motiv că serviciul 
militar include o multitudine de puncte ce necesită atenţie, 
pentru militarii în termen cât și cei prin contract.

- Care este importanţa structurii juridice în cadrul 
Armatei Naţionale?

Vorbim despre o importanţă majoră, pentru că avem în 
vedere procesul de respectare a legislaţiei militare în vigoare, 
de asemenea, organizăm lecţii cu militarii în termen și prin 
contract referitor la importanţa legislaţiei militare și rolul 
funcţional a acesteia în cadrul Armatei Naţionale. Nu în ul-
timul rând ne ocupăm cu reprezentarea intereselor juridice 
a Armatei Naţionale în diverse instituţii de stat atât și la in-
stanţelor de judecată pentru apărarea intereselor materiale 
și morale a unităţilor militare, adică a Armatei Naţionale 
în totalitate.

- Cum are loc respectarea statutului de drept în uni-
tăţile Armatei Naţionale?

Eu personal, cât și colegii mei din alte unităţi desfășu-
răm cu militarii în termen și prin contract ședinţe ce ţin de 
articolele codului penal, cât și a legislaţiei militare în vigoa-
re, pentru a aduce la cunoștinţa acestora, drepturile și obli-
gaţiunile militarilor.

Aducem la cunoștinţă recompensele care sunt, cum are 
loc acordarea concediilor și zilelor libere, pedepsele care pot 
fi aplicate, infracţiunile militare, precum dezertare, eschiva-
rea de la serviciul militar, aplicarea forţei fizice asupra mi-
litarului etc.

Astfel în urma acestor ședinţe și lecţii desfășurate în ca-
drul unităţilor militare, statutul de drept al militarului este 
respectat, totodată, militarii obţin cunoștinţe utile referitor 
la structura juridică a Armatei Naţionale și la modul de 
funcţionarea a acesteia, ceea ce creează un circuit intelectu-
al în care fiecare își cunoaște drepturile și obligaţiunile ce ţin 
de serviciul militar. 

JuristuL miLitar – o profesie nobiLă 
ce necesită responsabiLitate

În fiecare toamnă are loc celebrarea sărbătorii 
profesionale – Ziua Juristului.  

anual aceasta este sărbătorită și în cadrul 
armatei naționale. serviciul militar necesită 

o abordare și o cunoaștere multilaterală a 
normelor legale în vigoare. 

profesia de jurist militar derivă din rolul 
semnificativ al acestuia în asigurarea respectării 

legii și exercitării misiunii privind ocrotirea 
drepturilor militarilor în termen și pe contract.

un aport considerabil în respectarea statutului 
juridic al militarilor îl asigură maiorul de justiție 

artur Ghervas care îndeplinește funcția de șef al 
serviciului juridic în cadrul brigăzii ii infanterie 

motorizată „Ştefan cel mare”, având o 
experiență de peste 15 ani în structurile juridice 

militare ale armatei naționale.
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- Aveţi cazuri de nerespectare a legislaţiei militare în 
cadrul Brigăzii II?

În anumite cazuri ne confruntăm cu părăsirea unităţii mi-
litare în scopul eschivării de la serviciul militar.  Aceste cazuri 
se întâmplă deseori în primele două luni de la îndeplinirea 
serviciului militar în termen până când tinerii se adaptează 
complet la noile condiţii. Dacă tot ne referim la alte încălcări 
aș putea menţiona aici că în cadrul unităţii, militarii în ter-
men au anumite restricţii precum că nu se permite deţinerea 
telefonului mobil personal de către militarul în termen, astfel 
pentru a combate aceste încălcări fiecare militar este verificat 
în vederea deţinerii doar echipamentului și obiectelor permise 
în unitatea militară. Iar pentru convorbiri telefonice cu părin-
ţii sau rudele, fiecare companie din cadrul unităţii deţine câte 
un telefon mobil.

Dacă generalizăm toate cele menţionate pot să vă spun că 
anumite abateri la încălcarea disciplinei militare sunt prezen-
te, dar acestea de fiecare dată sunt discutate, iar în dependen-
ţă de încălcare, persoana primește pedeapsa corespunzătoare 
și asemenea cazuri sunt minimizate. Iar dar dacă vorbim 
despre încălcări grave ale legislaţiei militare, menţionez că 
acestea nu sunt prezente în cadrul Brigăzii II de Infanterie 
Motorizată „Ștefan cel Mare”

- Ce succese aţi obţinut în cei 15 ani de activitate din 
cadrul Armatei Naţionale ?

Un succes indiscutabil care nu este doar al meu ci al în-
tregii unităţi militare care este Brigada II, rămâne a fi faptul 

că în ultimii 12 ani pe numele unităţii nu a fost înaintată nici 
o cerere de chemare în instanţa de judecată, iar toate proble-
mele care apar sunt clarificate și rezolvate până a fi transmise 
la instanţă. 

- Recent Armata Naţională a sărbătorit aniversarea cu 
prilejul a 31 de ani de la fondare, ce schimbări aţi obser-
vat dumneavoastră de când sunteţi militar?

Desigur că sunt foarte multe de spus la acest capitol, chiar 
la momentul actual instituţia de apărare trece printr-o serie 
de transformări și reforme care contribuie la securitatea naţi-
onală și regională, iar procesul dat sporește nivelul de credibi-
litate a Armatei Naţionale în rândul populaţiei civile. 

Pot menţiona procese cum ar fi, intensificarea cooperării 
cu partenerii internaţionali, asistenţa la capitolul juridic din 
partea partenerilor internaţionali, intensificarea participării 
militarilor Armatei Naţionale la exerciţii multinaţionale, po-
sibilitatea de participare a militarilor în cadrul misiunilor de 
pacificare, cursuri de studiere a limbilor străine, cursuri de 
instruire peste hotare cât și la noi în ţară privind perfecţio-
narea abilităţilor teoretice și practice în vederea dezvoltării și 
îmbunătăţirii cunoștinţelor și capabilităţilor ofiţerilor și sub-
ofiţerilor. 

Armata oferă foarte multe posibilităţi, iar schimbările din 
ultimul deceniu ne arată clar acest fapt. 

Locotenent Andrei GhervAs

... La momentul actual 
instituţia de apărare 

trece printr-o serie de 
transformări și reforme 

care contribuie la 
securitatea naţională și 
regională, iar procesul 
dat sporește nivelul de 

credibilitate a Armatei 
Naţionale în rândul 

populaţiei civile. 

”
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Când au primit foia de parcurs, în mare parte acum 30 de ani, au fost fericiţi de un început independent. Nu s-au 
întrebat pentru câte decenii, dar sperau la un drum lung şi plin de popasuri de succes. Istoria celor 5 unităţi, 
sărbătorite în luna octombrie, a evoluat diferit, respectiv variate sunt completările din itinerarul lor de până acum.

Parcurs arTiculaT

academia militară a Forțelor armate  
„alexandru cel bun”  (3 octombrie 1992)

instituția, care a cunoscut 4 evoluții statutare, a oferit ar-•	
matei până în prezent peste 2000 de locotenenți. Prima 
promoție de ofițeri, tot ei tehnicieni mecanici inferiori, a 
absolvit în 1995. 
Aici se află cea mai mare şi bogată bibliotecă din Armata •	
națională, fondul căreia conține peste 55 000 titluri în 
limbile română, engleză, franceză, germană, rusă, polo-
neză şi chineză.
AMFA are acorduri de colaborare semnate cu 12 țări. •	
Cea mai îndelungată e cu România atât în domeniul 
învățământului, cât şi a cercetărilor ştiințifice. La nivel 
național academia interacționează documentat cu 20 de 
instituții.
Din 54 de doctoranzi ai academiei, 34 au primit deja ti-•	
tlul de doctor în ştiințe, dintre care 5 predau în AMFA.

batalionul de instrucție - baZa de instrui-
re a armatei naționale   (15 octombrie 2014)

Este cea mai mare unitate militară cu un teritoriu de pes-•	
te 7 km lungime şi cca 3 km lățime. 
Unitatea găzduieşte anual minim 5 exerciții. Printre cele •	
mai sonore se numără cursul de Forțe Speciale, ce în-
cepe anul de instrucție, Scutul de Foc, JCET, salturi cu 
paraşuta, cursuri de lunetişti, etc. Primele antrenamente 
independente au avut loc chiar în primăvara anului 1992, 
când ofițerii rezervişti au fost antrenații timp 3-10 zile 
pentru a putea conduce efectivul de soldați pe câmpul 
de luptă. 
Cel mai durabil antrenament, desfăşurat pe teritoriul po-•	
ligonului Bulboaca este Scutul de Foc. Din 2014 are loc 
constant, cu un singur an întrerupere.

Începând cu 2019 batalionul are o nouă față. Datorită pro-
gramului GPOi au fost renovate clasele de studii şi cele 
pentru simulare, câmpul de ţinte multifuncţional, sala de 
conferinţe, cazarma, cantina, blocurile sanitare, punctul 
medical, tirul, orăşelul tactic, precum şi depozitele de păs-
trare a bunurilor materiale. Proiectul este estimat la cca 4 
mln dolari SUA.

Următoarele trei unități au aceeași dată de creare:  
16 octombrie 1992.

briGada 2 inFanterie motoriZată  
,,ŞteFan cel mare” 

Unitatea păstrează cele mai vechi clădiri militare din •	
Moldova, construire în sec.19. De-a lungul anilor a 
găzduit garda populară, artilerişti, paraşutişti şi din 92 
infanterişti. 
Brigada a pierdut 10 militari pe câmpul de luptă din •	
1992. Recunoştința şi onorurile sunt manifestate la un 
monument instalat în unitate în 2006.
Din cei 16 ofițeri, decorați cu ordinul “Ștefan cel Mare”, 2 •	
au activat în cadrul brigăzii din Chişinău. E vorba de co-
lonelul Anatolii Cociug, primul comandant şi colonelul 
V. Samardac, şef artilerie a unității.
Cel mai variat şi amenajat muzeu din unitățile An se •	
află aici. Colecția de uniforme militare, picturi murale, 
lucrări istorice, create manual, dar şi documente, obiecte 
vechi fac deosebit acest loc de memorii.

batalionul Geniu ,,codru”
Timp de cca 30 de ani geniştii au depistat şi dezamorsat •	
34174 de obiecte explozibile pe teritoriul RM, dintre care 
aproape 14 mii de mine antipersonal şi 276 de obuze în 
cadrul Convenției de la Ottawa, oferind Moldovei statu-
tul de pionierat pe acest segment.
În misiunea post conflict din irak (2003-2008) militarii •	
batalionului au distrus aproape 400 mii de obiecte explo-
zive.
Unitatea şi-a schimbat locația în 3 locuri doar în câte-•	
va luni ale anului 1992. Prima a fost la Bulboaca, apoi la 
Cahul şi în final la negreşti, Străşeni. Primii militari în 
termen au fost înrolați pe 13 noiembrie 1992. 
Este prima unitate militară din An nominalizată cu •	
distincția de stat ”Credință Patriei” (2010).
Cele mai multe misiuni executate şi obiecte explozive de-•	
minate în anul 2021, motiv pentru care a ajuns în top 21 
al An, le-a înregistrat căpitan Mihail Josan.
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Cu ocazia aniversării, comandantul Batalionului de Co-
municaţii şi Apărare Cibernetică, colonel Alin isac a 

declarat: „Pe parcursul celor 30 de ani, unitatea a trecut de la 
regulamente și echipamente sovietice la  restructurare și moder-
nizare, în care batalionul a primit insturirea necesară și utilaj 
modern, ajungându-se la un nivel de activitate cu metode bine 
stabilite care permit simplificarea proceselor ce se efectuează 
prin intermediul comunicaţiilor în cadrul Armatei Naţionale. 
Totodată, în cadrul unităţii avem foarte mulţi absolvenţi din 
Academia Militară „Alexandru cel Bun”, care posedă pregăti-
rea teoretică și practică în arta comunicațiilor și IT care le im-
plementează cu succes în activitatea cotidiană a batalionului”,  
a menţionat colonel Alin isac.

Totodată, în contextul aniversării ofiţerii şi subofiţerii 
din cadrul unităţii au afirmat că sunt mândri că îndeplinesc 
serviciul aici. „ De când îndeplines serviciul militar în Batali-
onul de Comunicaţii și Apărare Cibernetică, s-a modernizat 
echipamentul trecând de la echipament analogic la cel digital, 
reducerea numărului de efectiv pentru asigurarea echipamen-

tului, mărirea semnificativă de reacție la toate tipurile de in-
cidente, și organizarea întregului spectru de servicii acordate 
eșalonului superior, ce cea a permis să fim compatibili și să 
avem o cooperare eficientă cu structurile internaționale”, a co-
municat căpitan igor Rabii.

„Mă bucur să fac parte din această unitate, unde avem un 
colectiv bine instruit, profesionist și devotat. În cadrul batalio-
nului am ocazia să-mi dezvolt abilităţile în cunoașterea apro-
fundată a  domeniului IT și asigurarea securităţii cibernetice”,  
a afirmat sergent cl. iii Aliona Vlas.

Unitatea a fost fondată pe data de 15 octombrie 1992. 
Pe parcursul a 30 de ani de activitate Batalionul de Comu-
nicaţii şi Apărare Cibernetică al Armatei naţionale a trecut 
printr-o serie de transformări şi restructurări ce au permis 
modernizarea utilajului tehnic şi s-a ajuns la un nivel mai 
avansat cu metode bine stabilite care permit derularea cali-
tativă a procesului de instruire şi mobilizare.

Locotenent Andrei GhervAs

batalion de comunicații Şi apărare ciberneti-
că al armatei naționale

Unitatea, ce a primit statut de Batalion doar 2 ani în •	
urmă, este printre primele create în MSM şi mai tot 
timpul a fost cunoscut ca Centru, având servicii de date, 
voce, mail, curieri precum şi mentenanța echipamente-
lor de comunicații şi de calcul.
Cele mai răspândite exerciții, la care iau parte militarii •	
acestei unități sunt Scutul de foc, Sub cer senin, Cetatea 
și KFOR.

Cei mai longevivi colaboratori sunt locotenent-colonel •	
ilie Malai şi sergent clasa 1, Violeta Tincu, care activează 
din 1999 şi, respectiv, 1997. De altfel, egalitatea de gen în 
Batalion este 50/50.

Mulțumim pentru informații coloneilor Gheorghe Racu, 
Alin isac, maiorilor Larisa Ceban şi Dan Guidea.

Liuba vicOL

bataLionuLui de comunicaţii şi apărare 
cibernetică a împLinit 30 de ani

toamna aceasta Batalionul de Comunicaţii şi 
Apărare Cibernetică din cadrul Armatei Naţio-

nale a sărbătorit 30 de ani de la crearea unităţii 
militare. Unitatea asigură activitatea serviciilor 

de comunicaţii şi informatică pentru funcţiona-
rea eficientă a sistemului de comandă şi control 

al Armatei Naţionale.
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n De-i frig, de plouă, de bate vântul, vorba lui Ion Druţă din ,,Frunze de Dor”, în 
fiecare sfârşit  de săptămână părinţii pornesc spre unităţile militare, acolo unde 
feciorii lor sunt în slujba patriei. Ei bine, ultima zi de duminică a lui brumărel, atunci 
când am vizitat Brigada ,,Ștefan cel mare”,  ne-a oferit temperaturi generoase şi 
vreme însorită, ideal pentru a sta la discuţii şi a de depăna amintiri.  La ora amiezii 
am găsit toate băncile din curtea unităţii ocupate cu militari în termen înconjuraţi de  
oameni dragi.

LocuL unde se dau 

ceLe mai caLde îmbrăţişări

Primii care mi-au atras atenția (motivul e lesne de 
înțeles) au fost Andrei şi Dumitru Cabaniuc, doi frați 

gemeni care de 5 luni de zile împart nu doar acelaşi nume 
de familie, dar şi provocările armatei. „Aveam 19 ani când 
am primit înștiințarea că trebuie să mergem la cătănie”, spu-
ne Andrei. ,,Prima lună ne-a fost greu până ne-am adaptat 
regimului cazon. Și totuși, pentru noi a fost poate  un pic mai 
ușor comparativ cu alți camarazi,  pentru că am fost frate 
lângă frate. Ne-am susținut reciproc de fiecare dată. Acum 
deja ținem pasul tuturor cerințelor. Ne place în armată. 
Avem diverse instruiri  menite să ne dezvolte abilitățile de 
buni apărători ai Patriei”, continuă tânărul militar.

Mă bucur că sunt vizitat de către  
cele mai dragi ființe. ele ne alină dorul  

de casă și ne înseninează sufletele 
Dumitru cAbANiuc

20 Oastea Moldovei
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La rândul său, Dumitru ne-a comunicat 
că în unitatea militară sunt de nedespărțit, 
dar reuşesc să-şi îndeplinească fiecare misiu-
nea: ,,Acasă, în satul Crețoaia din Anenii Noi, 
aveam libertate deplină, însă aici totul e după 
un grafic. Deșteptarea - la ora 6 dimineața, iar 
pe parcursul zilei avem ședințe unde învățăm 
arta militară. Am însușit multe lucruri inte-
resante. Nu regret că am făcut această alege-
re. Mă bucur că sunt vizitat de către cele mai 
dragi ființe. Ele ne alină dorul de casă și ne 
înseninează sufletele”. Mama ostaşilor, Oxa-
na Cabaniuc spune că i-a susținut pentru 
această alegere, deşi despărțirea de băieți a 
fost grea şi plină de emoții: ,,Am doi feciori 
ca două flori, iar în primăvara acestui an au devenit parte a 
sistemului de securitate. Le-am organizat  o ceremonie fru-
moasă de petrece la armată, așa cum se făcea pe vremuri. 
Au venit prietenii și rudele să le ureze serviciu ușor și fără 
primejdii.  Noi îi vizităm de fiecare dată când avem posibi-
litate. Le aducem dulciuri, fructe și produse de patiserie. Le 
mai alinăm dorul de casă cu ceva dulcișor. Surioara lor mai 

mică, Valeria, mă întreabă zilnic când mergem la Chișinău 
să-și întâlnească frații. E greu și pentru dânsa. A crescut în 
brațele lor și acum le duce lipsa”.  În vizită la fecior a  venit 
şi tatăl Ghenadie care susține că atunci când şi-a petrecut 
băieții la oaste i-a îndrumat să fie responsabili şi disciplinați: 
,,Sunt soldați bravi. Mă mândresc pentru rezultatele care le 
obțin. Noi le-am oferit educația corectă, iar ei trebuie să  de-
monstreze că o au și după cum văd, le reușește”.  

Pe o altă bancă îşi dădeau îmbrățişări familia Picov. Pen-
tru a-şi revedea feciorul/fratele s-au trezit dis de dimineață 
şi au pornit  de la Cahul spre capitală.  În vizită la Said au 
venit părinții, frații mai mici şi iubita. În timpul discuției 
noastre, soldatul o ținea strâns în brațe pe surioara sa Daria 
de doar trei anişori, care nu înceta să-l absoarbă din priviri. 
Tânărul spune că îşi aşteaptă cu nerăbdare familia să treacă 
pe la unitatea militară şi să le împărtăşească din gânduri şi 
trăiri.  ,,Cel mai dificil mi-a fost și să mă obișnuiesc cu regu-
lile militare și cu traiul în comun. Cu timpul mi-am dezvol-
tat conștient capacitatea de a accepta cu ușurința lucrurile 
care se întâmplă în armată, e ceva firesc, e pur militărește. 
Familia, cel mai prețios dar al vieții, mă susține în ceea ce fac. 
Sunt profund recunoscător pentru grija pe care mi-o poartă. 
Privind în urmă, îmi dau seama cât de mult m-a schimbat 
armata și cum m-a învățat să prețuiesc adevăratele valori.  

sunt profund recunoscător pentru grija pe care 
mi-o poartă. privind în urmă, îmi dau seama cât 
de mult m-a schimbat armata și cum m-a învățat 

să prețuiesc adevăratele valori.  
said picOv

până a veni la armată nu am practicat spor-
tul și evident primele zile mi-a fost destul de 
dificil la acest capitol. Acum reușesc cu brio 

să fiu la nivel
Dumitru severiN
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Da, cinci luni e un termen relativ scurt, dar suficient să de-
vii mai bun, mai responsabil, mai cumpătat”, spune soldatul 
Said Picov. Schimbările comportamentale şi nu doar, au fost 
observate şi de către tatăl soldatului, Alexei. Părintele spu-
ne că armata l-a maturizat şi l-a determinat să reflecte mai 
mult asupra lucrurilor importante pe care anterior le negli-
ja: ,,Said este un băiat extraordinar. Am toată încrederea că 
lucrurile merg bine și el se maturizează într-un mediu sigur. 
El este mândria familiei și exemplul frumos al fraților mai 
mici”. Acelaşi sentiment de încredere îl trăieşte şi  mama 
militarului, Galina Picov: ,,Am petrecut băiatul la armată 
cu mari emoții și îngrijorări. Conștientizez că îndeplinirea 
serviciul militar în termen e ceva obișnuit pentru un bărbat, 
însă inima de mamă... În contextul războiului din Ucraina 
neliniștea e și mai mare. Ne rugăm să fie pace, iar ceea ce 
studiază ei aici să nu fie aplicat niciodată în practică”.  

La câțiva metri distanță, sub un nuc scăldat în culorile 
toamnei, i-am văzut  pe frații Severin discutând pe o bancă. 
Dumitru e şi el în ,,oastea lui Ștefan” de cinci luni de zile, 
timp în care deprinde tehnici ca să devină un militar iscu-
sit, iar sora sa Adriana e ființa care îl susține. Soldatul ne-a 
mărturisit că: ,,Până a veni la armată nu am practicat spor-
tul și evident primele zile mi-a fost destul de dificil la acest 
capitol. Acum reușesc cu brio să fiu la nivel. În unitate avem 
condiții bune de trai și instruire, însă ne dorim mai multe 
ședințe practice în poligon, acolo simțim o altă adrenalină. 
Meniu zilnic al unui ostaș este variat și asigură norma calori-
că. Dacă ar include fructe și dulciuri ar fi ideal. Deocamdată 
acestea ne sunt oferite de către persoanele care ne vizitează”. 
Adriana spune că vine destul de des la unitate pentru a se 
interesa despre realitatea lucrurilor şi pentru a-i aduce di-

verse bunătăți: ,,Ii cumpăr doar produse care sunt incluse în 
lista ,,verde”. O cunosc destul de bine, deoarece anul trecut 
mergeam în vizită la prietenul meu care îndeplinea serviciul 
în unitatea militară de la Telecentru (Regimentul de stat ma-
jor ,,General de brigadă Nicolae Petrică”). Bucate de casă nu-i 
aduc pentru că sunt ușor alterabile. E unicul meu frate și abia 
aștept să-l revăd acasă alături de părinți”. 

Pe Alexandru şi Corina i-am întâlnit îndreptându-se în-
cet spre poarta unității. Timpul preconizat pentru vizită era 
spre sfârşite. i-am rugat să zăbovească câteva clipe pentru 
ne împărtăşi din prezentul acestora.  Soldatul clasa iii Gri-
jev ne-a comunicat că trăieşte  de 7 luni de zile o frumoasă 
poveste de dragoste alături de Corina: ,,Ea m-a petrecut la 
armată și mi-a promis că mă așteaptă. Timpul în serviciu 
trece repede pentru că avem diverse activități. Mi-am făcut și 
prieteni aici, alături de care însușim pas cu pas arta militară. 
După finalizarea anului de armată sunt sigur că ne vom reve-
dea să depănăm amintiri. Sunt recunoscător pentru tot ce îmi 
oferă viața: pentru realizări frumoase și pentru oamenii pe 
care îi am în preajma mea”. În aceeaşi ordine de idei, Corina 
a menționat: ,,Venirea lui în armată a fost neașteptată pentru 
mine. S-a întâmplat atât de rapid încât a trebuit să treacă ceva 
timp pentru a conștientiza că Alexandru este ostaș al Armatei 
Naționale. Mă bucur pentru reușitele lui. Este bărbat și trebuie 
să-și onoreze obligațiunile constituționale. E ceva firesc”. 

Duminicile în unitate adună o încărcătura emoțională 
aparte. Deşi cei prezenți sunt veniți din toate colțurile 
țării, trăiesc şi simt la fel sentimentul de bucurie, dra-
goste şi recunoştință, în locul unde se dau cele mai calde 
îmbrățişări.

steluța MOscALciuc
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Mediul MiliTar 
PenTru Mediul aMbianT
Lucrările de împădurire sunt esenţiale în vederea asi-

gurării echilibrului ecologic. Crearea ecosistemelor 
şi fertilizarea solurilor reprezintă legătura cauzală dintre 
plantarea copacilor şi crearea nutrienţilor necesari pentru 
producţia agricolă.

Un asemenea scop are şi Campania naţională de în-
verzire a plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră” cu 
genericul „Plantează-ţi viitorul”, fiind desfăşurată pe întreg 
teritoriul ţării în fiecare an, iar militarii şi angajaţii civili ai 
Armatei naţionale sunt mereu prezenţi la această activitate 
în sprijinul mediului şi societăţii: „La ocolul silvic din Ane-
nii Noi, militarii împreună cu angajaţii civili și localnicii, au 
sădit puieţi de salcâm și glădiţă. Colaborarea dintre armată 
și populaţie este binevenită, fiindcă astfel insuflă încredere și 
responsabilitate”, a menţionat pădurarul Mereacre ilie.

Angajaţii Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major al 
Armatei naţionale sunt prezenţi la astfel de campanii primă-
vara şi toamna. În acest context, locotenent Ţurcan irina a 
afirmat următoarele: „Astăzi, am participat și eu alături de 
colegii mei la campania de înverzire a plaiului. Am ales să fac 

acest gest, deoarece este o oportunitate de a ajuta atât natu-
ra cât și întreaga omenire. Astfel de acţiuni dezvoltă intere-
sul cognitiv și cultivă în oameni dragostea pentru natură. 
Aceste acţiuni sunt utile pentru întreaga societate și pentru 
viitorul nostru”.

Fondul Ecologic naţional a alocat peste 2 milioane 
500 mii lei pentru procurarea materialului săditor şi des-
făşurarea Campaniei naţionale de înverzire a plaiului, iar 
lucrările de amenajare a spaţiilor verzi au fost desfăşurate 
pe întreg teritoriul ţării.

Amintim că Republica Moldova are o împădurire de 
aproximativ 11% din suprafaţa ţării, iar campania de în-
verzire a plaiului demarează cu Ziua naţională de Înver-
zire a Plaiului.

Locotenent Gheorghe Gurău

Fiecare dintre noi, măcar odată în viaţă, s-a gândit la ceea ce va lăsa drept 
moștenire copiilor, nepoţilor și ce poate fi mai frumos decât un copac sădit  
cu propriile mâini.
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A
vem sau nu nevoie de monumente?  
Subiectul e încă o luptă de judecăți pro şi contra. Se 
pare că cea din urmă tabără câştigă bătălia, dacă e să 
calculăm cât de multe monumente au fost înălțate pe 
teritoriul țării în anii de independență. 

O operă de sculptură sau de arhitectură vine să accentu-
eze asupra unui eveniment important, ce a schimbat cursul 
istoriei a unui neam sau a mai multora. Prezența lui oferă 
continuitate valorică, lipsa lui – trecerea în neant a feno-
menului produs cândva. Altfel spus, se uită pentru că nu e 
nimic, ce ar aminti de el.

În demersul celor spuse să ne întrebăm: când mergem 
într-un oraş sau o țară străină la ce ne uităm sau ne îndeam-
nă ghidul turistic să aruncăm o privire?.. Aşa e, pe lângă 
frumusețile naturii, arhitecturale admirăm şi monumente-
le. Și nu numai pentru că arată impunător, ci şi pentru că 
ele ne provoacă să aflăm: ce episod sau persoană reprezintă; 
care perioadă istorică reflectă; de ce a fost instalat în locul 
cutare, etc. Ghidul, părintele şi alți formatori de opinie fo-
losesc aceste sculpturi gigantice pentru a informa curioşii 
despre o filă din trecutul băştinaşilor. În lipsa lor povestea 
ar fi seacă, neatractivă şi s-ar uita rapid. Omul memorează 
cel mai bine cu ochii. 

Deci, orice monument este un instrument de educație 
intelectuală, culturală, civică, patriotică, politică, etc. Mai 
mult, caracterul monumentelor vorbeşte despre atitudinea, 
apartenența, valorile, aspirațiile unui popor.

În contextul Anului Recunoştinței să tălmăcim cât de 
mult Războiul de independență din 1992 a ținut în priză 
educativă basarabenii şi ce loc şi-a găsit el în infrastructura 
monumentală în cele 32 raioane ale Republicii Moldova.

Pe teritoriul țării noastre avem actualmente cca 40 de 
monumente separate dedicate Războiului de pe nistru 
şi alte 9 de grup. Cele mai numeroase se află în raioanele 
Anenii-noi (6), Străşeni (5) şi Căuşeni (4). Primele monu-
mente, prin mobilizarea autorităților locale, apar modest în 
anii 1995-1999, mai întâi la Anenii-noi, apoi la Chişinău, 
nisporeni şi Soroca. Treptat şi-au făcut prezența plăcile, 
pietrele şi sculpturile comemorative. Unele raioane ca Ane-
nii-noi, Basarabeasca Briceni, Cahul, Căuşeni, Cimişlia, 
Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, ialoveni, Leova, Ocnița, Soro-

ca, Străşeni au completat colecția de memoriale, altele s-au 
limitat la plăci, cum e cazul raioanelor Edineț, Făleşti, Orhei 
şi/sau la edificări integrate într-un concept comun pentru 
mai multe conflicte armate, plus Cernobîl, situație atestată 
în Sîngerei, Rîşcani şi Rezina. Majoritatea au fost construite 
şi instalate după 20 de ani de la încheierea confruntărilor 
militare, anul 2022 fiind cel mai generos pe acest segment, 
iar în primii ani de după război amintirea eroilor era pome-
nită doar la mormintele acestora. 

Un element, ce s-a evidențiat în analiza subiectului, este 
contribuția părților la construcția monumentelor. În câte-
va raioane (Criuleni, Dubăsari) APL s-a implicat mai puțin 
sau deloc, proiectele fiind pe seama, în special, a veteranilor 
de război. De-a dreptul şocant a fost să aflu că sunt oraşe, 
în care nici azi nu există vreun monument dedicat Războ-
iului moldo-rus din 1992. E vorba de Glodeni, Teleneşti, 
Taraclia şi Ungheni. Locuitorii celui din urmă oraş, totuşi, 
păstrează memoria şi au denumit străzi, biblioteci, instituții 
de învățământ în cinstea bravilor luptători, au montat plă-
ci comemorative personificate în localitățile de baştină, în 
şcolile, în care au învățat ei, iar la ocazii îi comemorează la 
mormintele acestora.

Din cele 4 raioane susmenționate doar în Taraclia nu s-a 
înregistrat nici un deces din rândul combatanților, voluntari-
lor sau militarilor, participanți în războiul de acum 30 de ani. 
Situație similară e în Basarabeasca şi câte un decedat în raioa-
nele Briceni, Donduşeni, Edineț, Glodeni şi Ocnița. La polul 
opus, cu cei mai mulți căzuți pe câmpul de luptă, sunt raioa-
nele Căuşeni -51, Dubăsari -34, Hânceşti -17, Anenii noi-15, 
Cantemir - 14, Ungheni -11, Cimişlia şi Soroca - câte 10.

În continuarea statisticii tematice să notificăm despre 
numărul de participanți în lupte. Cei mai mulți, de ordinul 
miilor, au fost din Căuşeni (3942), ialoveni, incluzând Că-
inari (1882), Dubăsari (1420), Cahul (1349) şi Anenii noi 
(1316). Capitala, cu toate suburbiile ei, a trimis pe front pes-
te 6000 de cetățeni, dintre care 46 nu s-au mai întors.

Atât ei, cât şi toți 332 eroi sunt glorificați, inclusiv, la cel 
mai mare monument dedicat - „Maica Îndurerată”. Aici e 
locul unde se adună cei mai mulți veterani şi îşi amintesc de 
zilele/nopțile printre tranşee, focuri şi sunete asurzitoare de 
tancuri, avioane, tunuri…, de camarazii cu care împărțeau 

recunoştinţă de piatră 
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câmpul de luptă şi mai ales de cei, pe care-i vedeau pentru 
ultima dată. Îşi împărtăşesc trăirile şi speranțele de după 
război. Aici, mamele, soțiile, surorile şi copiii lasă nestânje-
nit să le curgă lacrimile. Durerea lor nu a devenit mai puțină 
în timp, e fără sfârşit, asemeni construcției circulare, ce cu-
prinde monumentul însăşi.

Durerea e cu atât mai mare, cu cât intimitatea lor 
emoțională e oarecum perturbată de locația monumentului 
„Maica îndurerată”. integrarea lui într-un complex memori-
al cu o tematică cu totul străină, cu o istorie cu totul diferită, 
pare a fi inadecvată şi în dizarmonie cu trăirile şi adevărul 
cunoscut de ei. Să nu uităm că arta, implicit cea arhitectura-
lă, e şi o armă de propagandă, folosită pe larg după războiul 
rece. Deci, accentuez locul şi timpul instalării unui monu-
ment trebuie luate în serios, la fel ca şi conceptul lui. Un 
monument e o necesitate a neamului, e mult mai mult decât 
o lucrare artistică.

p. s. Mulțumesc colaboratorilor receptivi din unitățile și 
Centrele Militare Teritoriale, Agenția pentru Știință și Me-
morie Militară și Direcției personal și mobilizare, Serviciul 
asistență socială pentru informațiile oferite.

Liuba vicOL
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rubrică realizată de Liuba vicOL
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Pe 1 octombrie, de Ziua internațională a Muzicii, 
avem tot dreptul să ne gândim la instrumente-

le muzicale, folosite de militari în diverse perioade şi 
situații. Astăzi, nelipsite în fanfarele militare sunt trom-
peta, clarinetul, flautul, toba, iar chitara pare a fi prietena 
fidelă a încazarmaților. Înaintea lor cele mai familiare şi 
indispensabile instrumente muzicale pentru soldați erau 
trâmbița, cornul, goarna şi buciumul.

Cel din urmă e şi cel mai vechi instrument de semna-
lizare, ce a însoțit ani buni oştirile la război. Exista chiar 
o melodie cunoscută, cântată după nimicirea tătarilor - 
Jalea Plăieşilor. Buciumul a avut un rol şi în răscoalele 
țărăneşti. În rest, este asociat cu mediul păstoresc.

Trâmbița era la mare căutare în armata lui Ștefan cel 
Mare, folosită tot pentru a da semnale de război. Când s-a 
format straja pământească, prin secolul 19, instrumentul a 
devenit cheia muzicii militare, mânuită de ”banda ştabului”. 
Treptat a cedat locul trompetei, care împreună cu cornul, 
baritonul şi tuba compuneau fanfara militară. Tot soldații 
demobilizați au integrat trompeta în tarafurile lăutăreşti.

Cornul, uneori de bour, era întrebuințat în vână-
toare şi în război, iar goarna, comandantul marşurilor, 
învățate de cazarmă, s-a răspândit pe larg la ceremoniile 
funebre şi de nuntă.

informațiile au fost oferite de Oleg Volontir, director 
artistic al Centrului naţional de Conservare şi Promova-
re a Patrimoniului Cultural imaterial.

 alămurile Şi lemnele urlătoare

apărare de buZunar

De ziua Mondială a Dicționarului, 
16 octombrie, apare o nouă 

publicație - un „cuvântar” de apă-
rare, ce încape într-un buzunar. Cei 
5 autori: natalia Albu, Gheorghe 
Oarză, Elena Mârzac, Aurel Fon-
dos şi Rodica Panța au selectat 100 
noțiuni, cele mai răspândite, uneori 
eronat interpretate şi le-au inclus în 
3 compartimente, alături de procese, 
mecanisme, instituții, competențele 
lor în domeniul apărării şi securității 
naționale: „Odată cu invazia nejus-
tificată a Federației Ruse în Ucraina 
am început să vorbim mai mult despre neutra-
litate, mobilizare, NATO, UE, etc. Subiectul de 
apărare a fost mult timp neglijat, cultura stra-
tegică nu a fost promovată, respectiv apar con-
fuzii, inclusiv în grupurile de lucru din dome-
niu. Acest dicționar uniformizează termenii”, 
susține natalia Albu, experta în securitate 
şi apărare, directoare executivă a Platformei 
pentru inițiative de Securitate şi Apărare, 
conferențiară universitară, Academia Militară 
a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. 

Dimensiunile mai mici ai acestui lexicon îl 
face mai uşor de utilizat pentru că încape într-o 
poşetă sau buzunar şi are mai multă informație 

grămăjoară, plus că e atractiv ca design, com-
pletează aceeaşi sursă. Cât despre impactul 
lui informațional, dna Albu concretizează: 
„Dicționarul e un instrument educațional în 
cultura de securitate. E un produs ce nu dă re-
zultate imediate și neapărat trebuie sincronizate 
cu alte activități.”

Lucrarea ştiințifică este accesibilă în două 
limbi: română şi rusă, atât pe hârtie, cât şi în 
varianta electronică. Proiectul a fost realizat 
cu sprijinul Ambasadei Republicii Lituania în 
Republica Moldova şi Cooperarea Lituaniană 
pentru Dezvoltare. 
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