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Jurământul militar reprezintă o promisiune solemnă,
şi un cuvânt de onoare în faţa propriei persoane şi a statului.

Fiecare an, în Armata Naţională începe cu verificarea pregătirii de
luptă a militarilor, iar anul 2020 nu a fost o excepţie.

Armata Naţională în fiecare an desfăşoară activităţi în centrele de
instruire. Unul dintre astfel de evenimente este exerciţiului tactic
cu trupe în teren „Orizont 2020”, desfăşurat la Baza militară de
instruire Bulboaca.
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Exersăm pentru seninul cerului

Centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motrorizată „Dacia”
de la Cahul a găzduit exerciţiul tactic cu trageri de luptă „Scutul
dacilor 2020”, la care au participat peste 500 de militari ai Armatei
Naţionale.

Geniştii Armatei Naţionale mereu sunt la datorie, chiar şi pe
timp de pace, iar participarea la exerciţiul tactic „Codru 2020”,
desfăşurat la Centrul de instruire militară al Batalionului Geniu din
Negreşti, are drept scop sporirea capabilităţii de operare în timpul
misiunilor de deminare.

Exerciţiile tactice mereu au avut drept scop primordial dezvoltarea
profesională a militarilor, iar manevrele executate în cadrul
operaţiunii „Cer Senin 2020” desfăşurat la Regimentul de Rachete
Antiaeriene de la Durleşti, a ajutat la consolidarea acestor
cunoştinţe.
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Rafale şi muniţii –
testări pentru securitate
Efectivul Brigăzii de infanterie motorizată „Dacia” a desfăşurat un exerciţiu
tactic cu trageri de luptă la Centrul de instruire al unităţii, la care au
participat circa 40 de ofiţeri, sergenţi şi soldaţi.

Paraşutiştii cuceresc înălţimi
Militarii din cadrul Batalionului cu Destinaţie Specială „Fulger”
al Armatei Naţionale reprezintă modelul de soldat care insuflă frică şi
respect. Nu oricine poate rezista testului bărbăţiei de care dau dovadă
aceşti profesionişti.

Pacificatorii – exemplari în misiunile KFOR
În momentele când toată lumea se confruntă cu un inamic comun, şi
anume virusul COVID-19, militarii Armatei Naţionale, aflaţi în operaţiunea
de menţinere a păcii KFOR din Kosovo, continuă misiunile specifice
teatrului de operaţii.

Pericolul din preajma noastră
Anul 2020 a fost plin de evenimente remarcabile. Alături de pandemia
globală, Armata Naţională lupta şi cu ecoul celui de-al doilea Război
Mondial şi anume muniţiile ce-şi aşteptau ceasul, în locuri care se
presupun a fi sigure.

Riposta pandemiei prin mobilizare
şi cooperare
Camaradul la nevoie se cunoaşte
Ministerul Apărării a primit numeroase loturi de echipamente de protecţie
din partea României, Statelor Unite ale Americii şi Ambasadei Marii Britanii
la Chişinău, în contextul pandemiei mondiale şi ajutorului reciproc dintre ţări.

În alertă conform jurământului
Armata Naţională a acordat ajutor la înlăturarea consecinţelor inundaţiilor
din anul 2020.

Materialele publicate
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Jurământul –

expresia de sacrificiu pentru ţară

J

urământul militar reprezintă o promisiune solemnă, şi un cuvânt de onoare în faţa propriei persoane şi a statului.
Viitorii apărători ai Patriei, înainte
de jurământ, au studiat regulamentele militare și elementele de bază ale
securității serviciului militar. Sub îndrumarea ofițerilor cu experiență.
Evenimentul dat marchează un nou
început în viaţa fiecărui ostaş, cu noi provocări, noi responsabilităţi, noi cunoştinţe. În prima lună de aflare în Armata

Naţională, timp în care sunt instruiţi de
viitorii comandanţi în cadrul cursului de
pregătire iniţială, aceştia învăţa meseria
armelor, iar cu timpul, poate vor dori să
devenă militari profesionişti în Armata
Naţională.
Având în vedere situația actuală, formatul evenimentului-ceremonial pentru
depunerea de către tinerii recruți a jurământul militar a suferit unele schimbări.
La eveniment nu au avut posibilitate să
participe rudele acestora, pentru a nu
le pune viaţa în pericol tinerilor ostaşi şi
tuturor celor prezenţi.
1200 de recruţi pentru anul 2020
care urmau să fie încorporaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în termen
în Armata Naţională au parcurs etapele
iniţiale cu succes.

în cadrul campaniei de
înrolare din octombrie
2019-ianuarie 2020, în
Armata Naţională au
fost încorporaţi 1227 de
tineri. Aflarea acestora
în unităţile militare a fost
prelungită în conformitate
cu situaţia epidemiologică
din lume şi din ţară.
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Testarea nu cunoaşte

F

iecare an, în Armata Naţională începe cu verificarea pregătirii de luptă a
militarilor, iar anul 2020 nu a fost o excepţie. Indiferent de specificul de bază
a unităţii din care face parte militarul,
acesta trebuie să întrunească calităţile
unui ostaş demn de a purta uniforma şi
epoleţii şi anume: curajul, patriotismul
şi devotamentul faţă de jurământul militar depus.
Astfel, antrenamentele efectuate
sunt menite să dezvolte aceste calităţi
ale unui brav apărător al patriei. Totodată vizitele în unităţile militare determină
nivelul de pregătire al militarilor pentru
executarea misiunilor stabilite de eşalonul superior în diferite circumstanţe, inclusiv în acordarea ajutorului populaţiei
în caz de calamităţi naturale.
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clipe de respiro

Chiar şi în condiţiile de pandemie
globală, când tot mai multe activităţi
sunt sistate sau reduse la minimumul
acceptabil, avem unităţi militare funcţionale, cu un grad înalt de pregătire, iar
militarii noştri demonstrând responsabilitate şi devotament, insuflă populaţiei încrederea că vom reuşi să trecem cu
brio şi peste aceste încercări.
Monitorizarea situaţiei la capitolul
respectiv şi anume: evitarea răspândirii
infecţiei şi protejarea militarilor în termen şi pe contract cât şi a funcţionarilor civili în toate garnizoanele republicii,
este menţinută de comandanţii de unităţi militare.
Inspectarea infrastructurii unităţilor
militare precum cazarma, cantina, punctul medical şi starea tehnicii militare din
dotarea unităţii şi cum are loc procesul
de dezinfecţie şi instruire a militarilor,
facilitează crearea unui colectiv integru,
gata să acţioneze în orice situaţie.
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Orizontul capacităţilor militare
„Orizont 2020” face parte
din planul pregătirii de luptă
al Armatei Naţionale şi are
drept scop pregătirea ofiţerilor,
sergenţilor şi soldaţilor în
condiţii de luptă şi evaluarea
forţelor şi mijloacelor implicate
în exerciţiu.

A

rmata Naţională în fiecare an desfăşoară activităţi în centrele de
instruire. Unul dintre astfel de evenimente este exerciţiului tactic cu trupe
în teren „Orizont 2020”, desfăşurat la
Baza militară de instruire Bulboaca.
Antrenamentele au decurs conform
scenariului stabilit de comandamentul
unităţii. Cei peste 500 de militari în
termen și prin contract din cadrul Centrului de Instruire al Armatei Naționale,
Brigăzii de Infanterie Motorizată „Ştefan cel Mare”, Batalionul 22 Menţinere
a Păcii şi Regimentul Rachete Antiaeriene, au fost antrenaţi în exerciţii precum
trageri din armamentul ușor și greu de
infanterie şi din sistemele de artilerie
terestră 2S9, sisteme și mitraliere de
artilerie antiaeriană AZP-57, ZU-23-2 şi
aruncătoare de grenade SPG-9.
Programul antrenamentelor a inclus şi o revistă de front a tehnicii militare din dotarea unităţilor, printre care
BTR-80, BMD, MTLB, HMMWV, precum
şi misiunile efectivului conform situaţiei
tactice și locurile de instruire cu prezentarea acţiunilor subunităților în diferite
operații (menținere a păcii, apărare).
Astfel de exerciţii reprezintă un element important pentru menţinerea capacităţii de luptă a Armatei Naţionale,
cât şi sporirea iscusinţei şi profesionalismului militarilor în executarea misiunilor stabilite la locurile de instruire şi în
teatrele de operaţii.
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exerciţiul
„Scutul dacilor 2020” a
avut ca scop dezvoltarea
capabilităţilor efectivului
pentru îndeplinirea misiunilor
şi sarcinilor pe timp de
pace şi în situaţii de criză.
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Ofensiva dacică din sudul ţării
C
entrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motrorizată „Dacia” de la
Cahul a găzduit exerciţiul tactic cu trageri de luptă „Scutul dacilor 2020”, la
care au participat peste 500 de militari
ai Armatei Naţionale.
Manevrele executate de militarii
participanţi au inclus trageri din tunurile antitanc, instalaţiile antiaeriene şi armamentul de infanterie. De asemenea,
au fost utilizate mijloacele blindate, maşinile militare de transport şi plantatorul de mine tractat.
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Scenariul evenimentului a cuprins
şi revista de front a tehnicii militare, iar
briefingul de informare a etalat amănunţit acţiunile efectivului conform situaţiei tactice.
Prestaţia militarilor din cadrul exerciţiului a demonstrat profesionalismul
şi încrederea cu care aceştia au operat
în cadrul manevrelor, iar pregătirea
bună la executarea misiunilor prevăzute în planul exerciţiului, a sporit interoperabilitatea şi interacţiunea dintre
diferite genuri de arme şi structurile

de sprijin de luptă. Aceste performanţe
se datorează nu doar antrenamentelor
intensive şi dedicaţiei efectivului, dar
şi comandanţilor, care i-au învăţat pe
camarazii lor cele mai bune practici de
executare a tragerilor.
Antrenamentele fac parte din planul
pregătirii de luptă al Armatei Naţionale
pentru anul 2020 şi contribuie la menţinerea unui nivel optim al pregătirii profesionale a militarilor şi al capacităţii de
luptă a subunităţilor.
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Geniştii înfruntă obstacole de instrucţie
Geniştii Armatei Naţionale
mereu sunt la datorie, chiar şi
pe timp de pace, iar participarea la exerciţiul tactic „Codru
2020”, desfăşurat la Centrul de
instruire militară al Batalionului
Geniu din Negreşti, are drept
scop sporirea capabilităţii de
operare în timpul misiunilor de
deminare.
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C

onform situaţiei tactice, locurile de instruire precum revista de front a tehnicii militare reparate,
prezentarea bazei materiale pentru situaţii excepţionale şi briefingul din cadrul exerciţiului, au avut ca
scop familiarizarea cu situaţia reală cu care se confruntă geniştii din Armata Naţională.
Circa 150 de militari au participat la mai multe
misiuni printre care înlăturarea obstacolelor pe traseu, cercetarea unui câmp minat, plantarea unui
câmp de mine cu ajutorul plantatorului de mine,
precum şi distrugeri cu explozibil.
Pregătirea de care au dat dovadă geniştii în cadrul
executării operaţiunilor de deminare este cunoscută
de toţi ca fiind una foarte bună. Doar participarea
acestor profesionişti în tetrul de operaţii din Kosovo serveşte garantul profesionalismului şi dăruirii de
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sine în cunoaşterea domeniului de activitate. Totodată, antrenamentele cu implicarea tehnicii speciale genistice dezvoltă capacităţile efectivului în executarea misiunilor de sprijin autorităţilor statului în
situaţii de calamităţi naturale, astfel fiecare cetăţean
simţindu-se protejat şi în siguranţă.
În semn de apreciere a profesionalismului în îndeplinirea misiunilor, dar și pentru eforturile depuse
în cadrul deminărilor, la finele exerciţiului, un grup
de geniști a fost decorat cu medalii și diplome de către oficialii prezenţi.
De notat că exerciţiul „Codru 2020” face parte
din planul pregătirii de luptă al Armatei Naţionale şi
a avut ca scop dezvoltarea capabilităţilor efectivului
pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor atât pe
timp de pace, cât şi în situaţii excepţionale.
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Exersăm pentru seninul cerului

E

xerciţiile tactice mereu au avut drept
scop primordial dezvoltarea profesională a militarilor, iar manevrele executate în cadrul operaţiunii „Cer Senin
2020” desfăşurat la Regimentul de Rachete Antiaeriene de la Durleşti, a ajutat
la consolidarea acestor cunoştinţe.
Pe parcursul antrenamentului, peste 160 de militari au executat un marş
pe tehnica blindată şi au simulat respingerea atacului aerian asupra unui
obiectiv de importanţă majoră.
Programul exerciţiului a inclus, de
asemenea, revista de front a tehnicii
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militare şi de radiolocaţie, recent reparate şi reconditionate, briefingul de
informare despre exerciţiu şi acţiunile
efectivului conform situaţiei operative.
La finalul exerciţiului, oficialii, au
apreciat prestaţia militarilor, menţionând faptul că pregătirea acestora este
foarte bună şi că întreg efectivul participant la exerciţiul dat a dat dovadă de
profesionalism şi dedicaţie în desfăşurarea antrenamentelor de aşa tip.
Exerciţiul „Cer Senin 2020” a avut
ca obiectiv dezvoltarea capabilităţilor
efectivului pentru îndeplinirea misiuni-

lor pe timp de pace şi în situaţii de criză,
precum şi testarea tehnicii militare reparate şi recondiţionate în executarea
misiunilor ce le revin.
Aplicaţiile a făcut parte din planul
pregătirii de luptă al Armatei Naţionale
pentru anul 2020 şi contribuie la pregătirea profesională a militarilor şi a capacităţii de luptă a subunităţilor antiaeriene în asigurarea protecţiei spaţiului
aerian al Republicii Moldova.
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Rafale şi muniţii – testări pentru securitate

E

fectivul Brigăzii de infanterie motorizată „Dacia” a desfăşurat un
exerciţiu tactic cu trageri de luptă la
Centrul de instruire al unităţii, la care
au participat circa 40 de ofiţeri, sergenţi
şi soldaţi. Manevrele au cuprins trageri
de luptă din sistemele de artilerie tun
antitanc MT-12 (100 mm) şi mitraliera
PKT (7,62 mm), precum și salturi cu paraşuta executate de militarii din Batalionul cu Destinaţie Specială „Fulger” al
Armatei Naţionale.
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Totodată, geniştii brigăzii au simulat
acţiuni la barajele de mine antipersonal
şi antitanc din teren şi au prezentat proceduri de utilizare a muniţiei ce era planificată pentru distrugere, în rezultatul implementării proiectului de management
al stocurilor de armament şi muniţii în Armata Naţională, care prezintă un potenţial pericol pentru populaţia din regiune.
În cadrul evenimentului, a fost inspectată infrastructura unităţii şi prezentată tehnica militară recondiţionată
din dotarea Brigăzii.
Prestaţia excelentă a militarilor implicaţi în acţiunile demonstrative desfăşurate demonstrează profesionalismul,
buna pregătire şi dedicaţia care îi caracterizează, şi asta datorită, în mare parte,
comandanţilor şi superiorilor acestora.
Antrenamentele fac parte din planul
pregătirii de luptă al Armatei Naţionale pentru anul 2020 şi au avut ca scop
menţinerea unui nivel optim al pregătirii profesionale a militarilor şi al capacităţii de luptă a subunităţilor.
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Paraşutiştii
cuceresc
înălţimi
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Paraşutările cu cădere
liberă pot fi executate de la
înălţimea de 3000 metri cu
utilizarea completului SAFIRE
2 tip aripă, model nou de
paraşută aflat în dotarea
unităţii cu suprafaţa voalurii
de peste 21 m2 (229 feet) şi
utilizarea completelor formate
din paraşute MC-6.

M

ilitarii din cadrul Batalionului cu
Destinaţie Specială „Fulger” al
Armatei Naţionale reprezintă modelul
de soldat care insuflă frică şi respect. Nu
oricine poate rezista testului bărbăţiei
de care dau dovadă aceşti profesionişti.
Pentru a-şi dezvolta aceste abilităţi
necesare misiunilor speciale, militarii
din această unitate au nevoie de antrenamente fizice şi psihologice zilnice,
inclusiv la capitolul salturi.
Armata Naţională dispune de poligoane amenajate corespunzător necesităţilor saltului şi anume: pistele
de decolare din Regimentul de aviaţie
„Decebal”, Mărculeşti şi Centrul de
Instruire al Armatei Naţionale de la
Bulboaca.
Antrenamentele respective au făcut
parte din planul de instruire și pregătire
de luptă al “Batalionului cu Destinaţie
Specială” pentru anul 2020.
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Pacificatorii – exemplari în misiunile KFOR
În
momentele când toată lumea se
confruntă cu un inamic comun,
şi anume virusul COVID-19, militarii Armatei Naţionale, aflaţi în operaţiunea
de menţinere a păcii KFOR din Kosovo,
continuă misiunile specifice teatrului
de operaţii.
Pacificatorii execută zilnic serviciul
de gardă în baza militară italiană Camp
Vilaggio din localitatea Pech, alături de
colegii lor din alte ţări participante cu
respectarea măsurilor de protecţie.
Geniştii din cadrul contingentului
Armatei Naţionale participă la misiuni
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de cercetare a itinerarului de deplasare
şi a zonelor de aterizare a elicopterelor,
care au drept scop identificarea şi neutralizarea obiectelor explozive rămase
în sol şi asigurarea securităţii efectivului
aflat la datorie.
Contingentul Armatei Naţionale dislocat în operaţiunea de menţinere a păcii KFOR din Kosovo, reprezintă o contribuţie esenţială la eforturile Alianţei
Nord-Atlantice de stabilizare a situaţiei
în Balcanii de Vest.
Pe parcursul ultimilor ani, începând
cu anul 2014, militarii moldoveni au

fost detașați în diverse colțuri ale lumii,
acolo unde războaiele au marcat teritorii şi destine. Iată de ce ţinem să aducem recunoştinţă, o dată în plus, celor
peste 550 de militari care au participat
în misiunea de menținere a păcii din
Kosovo. Absolut toate contingentele,
au dat dovadă de mult curaj, bărbăţie și
dăruire în tot ceea ce fac.
Le urăm cer senin şi success în misiuni.

19

În total,
anul trecut, geniştii Armatei
Naţionale au executat
de misiuni de deminare
în localităţile din raioanele
Ştefan Vodă, Ialoveni, Căuşeni,
Cimişlia, Floreşti, Ungheni, Anenii
Noi, municipiile Bălţi şi Chişinău.

282

De la începutul anului
curent, geniştii Armatei
Naţionale au depistat şi
dezamorsat peste
de obiecte explozive.
Cele mai multe au fost descoperite
în localităţile din raioanele Ştefan
Vodă, Ialoveni, Căuşeni, Cimişlia,
Floreşti şi Anenii Noi.

2 500
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în perioada
ianuarie-noiembrie 2019,
echipele de genişti din
unităţile Armatei Naţionale au
identificat şi lichidat peste
7 600 obiecte explozive în
localităţile din raioanele Anenii
Noi, Căuşeni, Criuleni, Hînceşti,
precum şi în municipiile Bălţi şi
Chişinău.

Pericolul din preajma noastră
A

nul 2020 a fost plin de evenimente
remarcabile. Alături de pandemia
globală, Armata Naţională lupta şi cu
ecoul celui de-al doilea Război Mondial
şi anume muniţiile ce-şi aşteptau ceasul, în locuri care se presupun a fi sigure. Astfel teatrul de operaţii al geniştilor
este mereu imprevizibil, începând cu
câmpurile din apropierea nemijlocită
a căilor ferate şi terminând cu temelia
caselor.
În continuare vă oferim recapitularea celor mai inedite misiuni ale geniştilor din cadrul Armatei Naţionale pentru anul 2020 şi multe altele:
Geniştii au încheiat una dinre cele
mai ample misiuni de deminare din satul Bălţaţi, comuna Ţipala, raionul Ialoveni. Peste 1 260 de obiecte explozive
pe o suprafaţă de 46 hectare.
Noiembrie însă, a adus geniştilor
cea mai grea surpriză. Pe lângă muniţiile care reprezentau bombe de la aruncător de calibrul 82 mm a fost găsită şi
o bombă de aviaţie de 50 kg. Acestea şi
multe alte obiecte explozive de diferit
calibru, au fost depistate în urma solicitării de către localnici din satul Larga,
raionul Anenii Noi, şi localitatea Sculeni, raionul Ungheni, toate rămase în
sol din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. 		
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Riposta pandemiei
A
nul 2020 a fost o încercare nu doar
pentru militarii Armatei Naţionale,
dar şi pentru părinţii acelor ostaşi care
au fost înrolaţi în acea perioadă deloc
uşoară. Una dintre cele mai drastice
modalităţi de izolare a militarilor a fost
interzicerea accesului în unităţile Armatei Naţionale a persoanelor străine
şi a vizitatorilor (rudele militarilor în
termen), a concediilor pentru ostaşi şi
activităţilor în masă.
Decizia respectivă a fost luată în
legătură cu creşterea sezonieră a numărului de infecţii acute ale căilor respiratorii, dar şi ca urmare a depistării
primului caz de infectare cu Coronavirus de tip nou în Republica Moldova.
În scopul prevenirii infectării cu virusul de tip nou COVID-19, specialiştii
din subdiviziunile medicale ale armatei
desfăşurau şedinţe de informare pentru efectivul în termen şi pe contract
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prin mobilizare şi cooperare

din toate garnizoanele cu distribuirea
broşurilor informative.
Totodată, au fost pregătite mijloace
de protecție individuală (costume de unică folosință, ochelari de protecție, măști,
bahile, costume chirurgicale), pentru a fi
distribuite în unităţi şi instituţii medicale.
Crearea echipajelor comune formate din poliţişti şi militari, care erau
amplasate la sensurile giratorii din
toate sectoarele din capitală, precum
şi patrulele din locurile publice, inclusiv parcurile şi zonele de agreement,
aveau misiunea de a menţine ordinea
şi asigurarea respectării de către cetăţeni a regimului de carantină şi izolării
la domiciliu pe perioada pandemiei.
Armata Naţională a acordat sprijin
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, la amenajarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul
COVID-19 Chişinău.

Noiembrie 2020

23

Camaradul la nevoie se cunoaşte
M
inisterul Apărării a primit numeroase loturi de echipamente de protecţie din partea României, Statelor Unite
ale Americii şi Ambasadei Marii Britanii la
Chişinău, în contextul pandemiei mondiale şi ajutorului reciproc dintre ţări.
Din partea României şi anume companiei „Leroy Merlin” SRL donaţia a fost
în valoare de peste 5 000 de euro şi o
echipă de medici şi asistenţi medicali,
inclusiv din cadrul Ministerului Apărării
Naţionale, pentru a oferi sprijin specia-
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liştilor moldoveni din instituţiile medicale strategice, în eforturile de prevenire a
pandemiei.
Statele Unite ale Americii, la rândul
său, au oferit instituţiilor medicale ale
Ministerului Apărării un lot de echipament individual de protecţie în valoare
de 15 000 dolari, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul Spitalului Clinic Militar Central.
Donaţia americană conţine termometre cu infraroşu, costume de protecţie, ecrane de protecţie (viziere), măşti,
ochelari de protecţie, mănuşi de nitril,
respiratoare şi alte echipamente individuale. Acestea fiind destinate pentru
protecţia cadrelor medicale din Spitalul
Clinic Militar Central şi Centrul Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării.
Un alt ajutor semnificativ în valoare
de peste 17 mii de lire sterline, echivalentul a circa 388 de mii de lei, conţine
8 000 de măşti chirurgicale, 10 000 de
măşti din bumbac, 2 000 de litri de dezinfectant, 20 de termometre cu infraroşu,
1 000 de combinezoane de protecţie şi
10 000 de perechi de mănuşi de nitril.
Materialele au fost distribuite în unităţile militare, instituţiile medicale ale
armatei, precum şi în alte subdiviziuni
aferente.
Ajutorul umanitar oferit, a reprezentat o contribuţie semnificativă la protejarea efectivului şi prevenirea răspândirii
virusului de tip nou în rândurile Armatei
Naţionale.
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În alertă conform jurământului
A

rmata Naţională a acordat ajutor la
înlăturarea consecinţelor inundaţiilor din anul 2020.
La indicaţiile conducerii Ministerului Apărării şi la solicitările din partea
autorităţilor publice locale, militarii cu
unităţile de tehnică specială din dotare, au fost implicaţi la înlăturarea masei
lemnoase de pe teritoriile inundate care
au fost afectatate de ploile torenţiale înregistrate în perioada dată.
Militarilor le pasă de cetăţenii Republicii Moldova şi de siguranţa acestora. Iată de ce, atunci când parvin astfel
de solicitări, armata vine în ajutor fără
ezitare. Armata Naţională dispune de
forţe şi mijloace pregătite să intervină,
la solicitarea autorităților publice locale,
pentru lichidarea efectelor inundaţiilor.
Ostaşii noştri mereu au fost şi vor fi acolo unde oamenii au nevoie de ei.
Cu ajutorul unităţilor de tehnică specială este efectuată evacuarea bunurilor,
dar şi a nămolului din gospodăriile particulare şi de pe străzile inundate, alături
de colegii din structurile de resort şi localnicilor.
Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI, în urma
ploilor torenţiale din luna septembrie,
au fost afectate zeci de gospodării din
raioanele Leova, Cimişlia şi, în special,
localităţile din UTA Găgăuzia, dar şi din
satul Speia, raionul Anenii Noi.
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Pace prin cultură și educație
Pe 4 noiembrie ne orientăm
atenția spre UNESCO, bine cunoscuta
organizația ce promovează pacea și
securitatea mondială prin cooperarea
internațională în educație, științe și
cultură. Anume la această dată în
1946 a intrat în vigoare Constituția
UNESCO, semnată de 37 de țări.
Republică Moldova a devenit membru
al acesteia pe data de 27 mai 1992.
Deși Armata Națională nu are o
colaborare directă cu instituția în cau-

ză, sunt câteva evenimente ce ne amintesc de ea. Bunăoară, Arcul geodezic
Struve din localitatea Rudi, Soroca a
fost identificat de către militarii Bazei
Topografice în august 2003, iar doi ani
mai târziu acesta a fost inclus în lista
patrimoniului mondial UNESCO.
Un eveniment devenit tradițional,
patronat implicit de UNESCO, este
Noaptea Europeană a Muzeelor, pe
care îl organizează anual în armată
Centrul de Cultură și Istorie Militară.
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Salopeta protectoare

Magia saxofonului
în orchestra militară

Pe 6 noiembrie marcăm Ziua Internaţională a Saxofonului, un instrument indispensabil într-o formaţie muzicală militară. Acesta dă culoare unei orchestre, declară unul din cei
5 saxofoniști ai Orchestrei Prezidenţiale, sergent clasa III Ion
Patrașcu: „Saxofonul este folosit în fanfare militare, în muzica
jazz și noi sunt deosebiți prin faptul că îl utilizăm și în orchestre
de muzică populară. Ne dorim cu toții ca optimismul și energia transmisă de saxofon să contamineze cât mai multă lume,
de aceea fiecare participare la concert, concurs este prețioasă.
Odată ce vom fi văzuți, auziți mai des va reînvia dragostea față
de acest instrument și dorința de a-l însuși. ”
Trebuie să completăm că saxofonul, cât și celelalte instrumente muzicale în mare parte aparțin muzicienilor orchestrei
și pentru că sunt costisitoare, de regulă, le procură la mâna
a doua. Totuși, spre bucuria angajaților de câțiva ani se fac
investiții în acest domeniu, astfel Orchestra Prezidențială are
și instrumente de serviciu.
Saxofonul, a fost inventat în 1840 de către belgianul Adolphe Sax ( născut la 6 noiembrie 1814) . A fost proiectat pentru
a fi folosit în muzica simfonică, dar în mare parte a fost ignorat
de compozitori, primele succese avându-le în muzica militară.

26

O zi specială pentru salopetă - 20
noiembrie. Acest tip de vestimentație
mereu în vogă se regăsește și printre uniformele militare ale piloților,
parașutiștilor și ale mecanicilor auto.
Personalul navigant și tehnic ingineresc de aviație folosește salopetele mai
mult pentru securitate, purtându-le
nu te agăți de nimic. Plus la aceasta,
buzunarele sunt comode pentru a
depozita hărți și alte obiecte necesare în activitatea de zbor și în timpul
reparațiilor a tehnicii auto și a blindatelor, ne informează colonel Lilian Arhip, comandant Regiment de aviație.
Protecția este menirea salopetei
încă de la apariția ei, în jurul anului
1750. Cavaleria, soldații „de picior”
utilizau inițial „Spatterdash”, un fel de
jambiere protectoare pentru ciorapi și
pantaloni în timpul marșului. După
câteva modificări, apropiate de imaginea atât de cunoscută nouă astăzi,
englezii au introdus salopeta ca obligatorie muncitorilor în cele treisprezece colonii ale sale.
Prima utilizare a salopetelor militare datează din 1776 în Revoluția
Americană, fiind abordată de unitățile
loialiste, precum și de patrioți.

rubrică realizată de Liuba VICOL
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