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Stelele deStinului militar
106 absolvenţi ai academiei militare au fost avansaţi la gradul de locotenent

Promoţia a XVII-a a unicei insti-
tuţii militare de învăţămînt superior 
din Republica Moldova a dat start 
unei  noi curse în cariera militară tră-
ind primele emoţii de ofiţer. Precum 
cei 4 piloni ai Arcului de Triumf ce 
unesc Catedrala Naşterii Domnului, 
Clopotniţa, Piaţa Marii Adunări Na-
ţionale şi Clădirea Guvernului Repu-
blicii Moldova, aşa aceşti tineri, încă 
boboci în arta militară, fac puntea de 

legătură dintre cei ce se străduie să 
devină ofiţeri şi cei care deja poartă 
steluţele mult rîvnite. O primă reuşită 
frumoasă a tinerilor militari a deschis 
larg uşile către public printr-o ceremo-
nie solemnă de înmînare a diplomelor 
de absolvire.

 De dimineaţă, aşa cum se cuvine 
bunilor enoriaşi, absolvenţii au trecut 
pragul Catedralei ,,Adormirea Maicii 
Domnului” unde şi-au luminat cuge-

tele cu o slujbă de binecuvîntare către 
o nouă treaptă din viaţa plină de sur-
prize. Soborul de preoţi i-a îndrumat 
să fie neînfricaţi dînd exemplul marilor 
voievozi Ştefan cel Mare şi Constantin 
Brîncoveanu, să preţuiască calităţile 
cultivate de către părinţi şi profesori. 
Cîntecul bisericesc şi lumina emanată 
de  luminări, dar şi de chipurile tinerilor  
au creionat relaţia dintre biserică şi ar-
mată, instituţii ce slujesc poporului.

Precum lăstarul nu-şi uită rădă-
cinile, locotenenţii au mers la monu-
mentul lui Ştefan cel Mare pentru a 
îngenunchia cu o floare în faţa mare-
lui voievod ce ne-a lăsat cea mai de 
preţ moştenire, moştenire pe care şi ei, 
deja apărători ai Patriei, să o apere şi 
să o slujească cu demnitate şi onoare.

În ritmuri solemne, la festivita-

te  s-au adunat înalţi demnitari, oas-
peţi, rude, apropiaţi, profesori, şi nu 
în ultimul rînd, comandantul (rector) 
Academiei Militare, colonelul Mihail 
Bucliş. Rectorul, cu glas de părinte, 
i-a povăţuit: ,, Nu contează nota de 
la examene, ci profesionalismul, ati-
tudinea, străduinţa şi pasiunea   faţă 
de profesia pe care v-aţi ales-o. Veţi  
activa în colective diferite şi fiecare 
după cum se va integra,  aşa va avea 
succes, iar noi ne vom mîndri cu suc-
cesele voastre.”

Cuvinte de felicitare au fost adresa-
te şi de către Comandantul Suprem al 
Forţelor Armate, Preşedintele Nicolae 
Timofti: ,,Gradul de locotenent repre-
zintă o dovadă a faptului că aţi finisat 
cu succes etapele de pregătire teoretică, 
practică şi patriotică. Superiorii dum-

neavoastră v-au apreciat efortul pe care 
l-aţi arătat de-a lungul anilor de studii 
şi sînt sigur că v-au iniţiat în ceea ce 
înseamnă responsabilitate, competenţă 
şi onoarea unui militar. Înaltul oficial a 
mulţumit părinţilor  şi le-a urat  loco-
tenenţilor  ,,într-un ceas bun” în noua 
etapă a carierei.

Ministrul Apărării, Vitalie Mari-
nuţa, generalul ce a trecut toate eta-
pele într-o carieră militară, cunoscînd 
emoţiile tinerilor,  susţine  că este 
mulţumit de calitatea pregătirii ofiţeri-
lor promoţiei acestui an. „Pentru ei în-
cepe o nouă etapă în serviciul militar, 
în care noi aşteptăm să se remarce prin 
competenţă, perseverenţă, devotament 
şi profesionalism”, a menţionat minis-
trul Marinuţa.

Continuare în pag. 5

În ultima zi de cireşar în scuarul arcului de triumf, acolo 
unde se împleteşte trecutul şi prezentul, arhitectura şi  

natura, 106 absolvenţi ai academiei militare ,,alexandru cel 
bun” au plecat capul cu smerenie şi înalt devotament în faţa 
drapelului de luptă al instituţiei ce le-a fost şcoală şi casă 
timp de patru ani. 
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Potrivit ministrului Apărării, Vita-
lie Marinuţa, prin aderarea, în 2007, la 
Conceptul Capabilităţilor Operaţionale, 
Republica Moldova a confirmat o dată 
în plus că este interesată să treacă de 
la statutul de consumator de securita-
te regională şi internaţională la cel de 
furnizor de securitate, fiind capabilă să 
acţioneze în teatrele de operaţii, alături 
de partenerii săi. Declaraţia a fost făcu-
tă de ministrul Apărării Vitalie Marinu-
ţa în cadrul ceremoniei de închidere a 
exerciţiului „Scutul Păcii 2012”, desfă-
şurat în perioada 25-28 iunie la centrul 
de instruire Bulboaca.

„În 2007, cînd am demarat acest 
proces, obiectivul nostru a fost foarte 

clar — să sporim nivelul de interope-
rabilitate cu forţele ţărilor partenere, în 
conformitate cu legislaţia Republicii 
Moldova. Astăzi, la distanţă de cinci 
ani de antrenament intens şi riguros, 
putem afirma cu certitudine că efortul 
şi timpul investit au dat un rezultat pe 
măsură. Astfel, experienţa acumulată în 
această perioadă ne va permite elabo-
rarea şi implementarea programelor de 
instruire şi evaluare pentru toate unită-
ţile, ceea ce reprezintă un pas conside-
rabil în reformarea Armatei Naţionale”, 
a menţionat ministrul Marinuţa.

Prezent la eveniment, ambasado-
rul SUA în R. Moldova, William H. 
Moser, s-a arătat mulţumit de prestaţia 

militarilor moldoveni. „Consider că 
mijloacele financiare investite de către 
Statele Unite în organizarea exerciţiu-
lui CCO au meritat efortul. Am ajuns 
la concluzia că trupele moldoveneşti 
sînt bine pregătite în conformitate cu 
standardele internaţionale, astfel încît 
contribuţia acestora la menţinerea pă-
cii în lume să fie eficientă. Datorită re-
zultatelor pe care le-au arătat în cadrul 
exerciţiului, pot afirma că militarii Ar-
matei Naţionale sînt gata să participe 
în misiunile internaţionale”, a specifi-
cat Moser.

În acest an, în cadrul etapei finale 
au fost evaluaţi 98 de militari din com-
pania de infanterie a Batalionului 22 de 
Menţinere a Păcii şi grupa de genişti 
din componenţa Batalionului Geniu 
„Codru”. Abilităţile profesionale ale 
militarilor moldoveni au fost testate de 
10 evaluatori naţionali, monitorizaţi de 
către trei ofiţeri din Italia şi Portugalia 
la planificarea operaţiilor, procesul de 
executare a misiunilor, asigurarea lo-
gistică, comandă şi control şi adminis-
trarea personalului.

Scenariul exerciţiului a cuprins 45 
de evenimente şi incidente specifice 
teatrelor de operaţii internaţionale. Cele 
mai importante au fost operaţiunile de 
convoi şi patrulare, deplasarea tactică, 
inspecţia de cîmp, controlul mulţimii, 
asigurarea măsurilor de protecţie şi 
acordarea asistenţei medicale.

Armata Naţională a aderat la CCO 
în 2007. Conceptul Capabilităţilor Ope-
raţionale este un instrument de colabo-
rare în cadrul programului Parteneriat 
pentru Pace, exprimat prin implemen-
tarea standardelor occidentale în instru-
irea şi evaluarea subunităţilor declarate 
şi oferă R. Moldova posibilitatea de a 
participa la operaţiuni multinaţionale 
de menţinere a păcii.

Procesul de evaluare operaţională a 
Armatei Naţionale, conform CCO, a în-
ceput în anul 2007 şi este structurat în 
două niveluri. Fiecare nivel include eta-
pa de evaluare internă şi internaţională.

Primul nivel, etapa internă, a avut 
loc în vara anului 2008. În 2009, pacifi-
catorii moldoveni au trecut primul nivel 

de evaluare prin testarea internaţională.
În anul 2011 s-a desfăşurat evalua-

rea internă pentru cel de-al doilea nivel, 
iar anul curent, militarii noştri au fost 
testaţi de către experţi străini.

Locotenent major 
Inga MIhaILova

republica moldova este certificată să participe în operaţi-
uni de menţinere a păcii cu mandat internaţional. decizia 

a fost luată de grupul de experţi internaţionali, care au evaluat 
subunităţile armatei naţionale conform conceptului capabili-
tăţilor operaţionale (cco).
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Pentru onoare! 
             Pentru Patrie! 
                        Pentru tricolor! Rolul ataşaţilor militari este 

unul esenţial pentru con-
solidarea relaţiilor de coope-
rare dintre Republica Moldova 
şi ţările partenere în domeniul 
militar. Declaraţia a fost făcu-
tă de ministrul Apărării, Vitalie 
Marinuţa, în cadrul întrevede-
rii anuale a ataşaţilor militari 
acreditaţi în Republica Moldo-
va cu reprezentanţii conducerii 
instituţiei militare.

În cadrul întrevederii cu di-
plomaţii militari, Vitalie Marinuţa 
a reiterat disponibilitatea institu-
ţiei militare moldoveneşti privind 
întărirea şi dezvoltarea relaţiilor 
bilaterale pe segmentul militar, 
care reprezintă o parte însemnată 
a cooperării interstatale. În această 

ordine de idei, ministrul Apărării 
a menţionat că Armata Naţională 
este motivată de intensificarea in-
teroperabilităţii cu armatele ţărilor 
occidentale şi participarea în ope-
raţiuni internaţionale de menţine-
re a păcii cu caracter umanitar.

Referindu-se la procesele 

de modernizare a Armatei Naţio-
nale, Vitalie Marinuţa a menţionat 
că sprijinul acordat de parteneri re-
prezintă o contribuţie semnificati-
vă în procesul de reformă militară.

Agenda evenimentului cuprin-
de vizitarea Batalionului 3 de in-
fanterie Motorizat din cadrul For-
ţelor moldoveneşti de menţinere 
a păcii şi participarea la faza finală 
a aplicaţiilor „Scutul Păcii 2012”.

Turul ataşaţilor militari, orga-
nizat de Ministerul Apărării, se des-
făşoară anual şi are drept obiectiv 
familiarizarea cu stadiul actual 
de dezvoltare a Armatei Naţionale.

Actualmente în R. Moldova sînt 
acreditaţi ataşaţi militari din 25 de 
state. Cinci ţări (România, SUA, 
Federaţia Rusă, Polonia şi Ucrai-
na) au diplomaţi militari cu sediul 
la Chişinău, iar restul, cu sediu 
la Bucureşti, Kiev şi Moscova.

reuniunea ataşaţilor militari 
la Chişinău

Subunităţile Armatei Naţionale au fost certificate pentru operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii

 Gata pentru miSiuni internaţionale!

Oficial

Potrivit colonelului ilie Cernenchi, şef J 5 Direc-
ţie planificare strategică, Marele Stat Major, lucrările 
conferinţei au fost axate pe revizuirea tendinţelor cu-
rente prin prisma perspectivei naţionale, regionale şi 
internaţionale.

În cadrul vizitei generalul de brigadă Stoian a 
avut o întrevedere de lucru cu general-locotenent 
Devi Tchankotadze, şeful Statului Major Întrunit al 
Forţelor Armate ale Georgiei. În timpul dialogului au 
fost abordate un şir de probleme care vizează apăra-
rea şi securitatea internaţională.

Cernenchi a menţionat că la conferinţa interna-
ţională au participat circa 180 de reprezentanţi din 
diferite structuri şi organizaţii internaţionale din: 
Turcia, Estonia, România, SUA, Lituania, Finlanda, 
Norvegia, Marea Britanie, Polonia, etc., care se ocupă 
de problemele apărării şi securităţii.

diSCuţii 
în materie 

de SeCuritate

Şeful Marelui Stat Major, Comandantul Armatei 
Naţionale, generalul de brigadă Vitalie Stoian, 
a participat în perioada 28-29 iunie, la confe-
rinţa internaţională în domeniul apărării şi se-
curităţii, organizată în oraşul Batumi, Georgia.
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Garda de onoare - 
Cartea de vizită a republiCii moldova 

Şeful statului  a urat ,,La mulţi ani!” 
Gărzii de Onoare specificînd: „Vă înde-
pliniţi foarte bine atribuţiile pe care le 
aveţi. În acest sens sînteţi un model şi vă 
mulţumesc pentru efortul depus pe par-
cursul a două decenii, pentru că prezen-
taţi statul nostru la cel mai înalt nivel”. 

Potrivit ministrului Apărării, Vitalie 
Marinuţa, această subdiviziune a Arma-
tei Naţionale este un simbol al statului 

şi este o onoare pentru instituţia milita-
ră de a avea în structura sa o companie 
ca Garda de Onoare, care reprezintă nu 
doar armata, ci şi Republica Moldova. 
“Din 1992 şi pînă în prezent vedem cît 
de mult a evoluat această structură mili-
tară. Cu toate acestea dorim  ca să  asi-
gurăm această unitate cu echipament şi 
mai performant, cu uniforme care într-
adevăr să ne prezinte specificul nostru 
de ţinută naţională, în aşa mod încît Re-
publica Moldova să fie mîndră cu Gar-
da ei de Onoare”, a subliniat ministrul 
Marinuţa.

Cu prilejul celei de-a XX-a aniver-
sări, dar şi pentru rezultate înalte în exe-
cutarea cu succes a misiunilor importan-
te, comandantul companiei, locotenent 
major Vasile Ojoga, şi port-drapelul, 
plutonier adjutant Vitalie Josan, au fost 
decoraţi, prin decret prezidenţial, cu dis-
tincţia de stat, medalia „Meritul militar”. 
Prin ordinul ministrului Apărării au fost 
decoraţi cu distincţii militare fruntaşii 
Batalionului de Gardă: colonelul Du-
mitru Mudrenco cu medalia ,,În slujba 
Patriei” gr. I, locotenent major Alexan-
dru Iust, sergenţii inferiori Valeri Băţ 
şi Mihai Rodici cu medalia ,,În slujba 
Patriei” gr. III. De insigna ,,Militar emi-
nent” s-au învrednicit sergenţii inferiori 
Serghei Cojocari, Iurii Dohoter, Dorin 
Rotari. Alţi militari  ai Gărzii de Onoare 
şi foşti comandanţi ai acesteia au primit 
diplome de onoare ale Guvernului Re-
publicii Moldova şi cadouri de preţ din 
partea ministrului Apărării.

Sergentul inferior Iurie Dohoter, 
soldat în termen în Compania Garda de 
Onoare, originar din or. Drochia, a re-
marcat că dorinţa de a deveni militar şi 
anume într-o asemenea subunitate a fost 

şi este mai puternică decît pregătirea fi-
zică istovitoare.  ,,Atenţia şi emoţiile pe 
care le trăim la  ceremonii, inaugurări, 
sărbători merită efortul imens pe care 
îl depunem”, spune cu mîndrie tînărul 
ostaş. Fiind aproape de finalul vieţii ca-
zone, Dohoter susţine că a îndrăgit ac-
tivitatea din unitatea militară şi doreşte 
să devină militar prin contract, pentru că 
este o onoare să-ţi slujeşti Patria.

Potrivit colonelului Dumitru Mu-
drenco, comandantul Batalionului de 
Gardă, anual militarii din Compania 
Garda de Onoare participă la circa 250 
de ceremonii, asigurînd activităţile pro-
tocolare de stat, ceremoniile de acredi-
tare a diplomaţilor străini şi înmînare a 
distincţiilor de stat, etc.

În Compania Garda de Onoare sînt 
recrutaţi tinerii cu o înălţime de 185-195 
cm, pregătire fizică bună, aspect exterior 
plăcut, studii medii speciale. Antrenamen-
tele zilnice la instrucţia de front şi cea de 
specialitate durează cîte 4 ore. Compania 
Garda de Onoare a fost creată prin ordinul 
ministrului Apărării pe data 22 iunie 1992.

Cu această frumoasă ocazie, ţinem 
să-i menţionăm pe cei care au stat şi stau  
la baza instruirii şi succeselor Compa-
niei Garda de Onoare: Alexandru Buli-
maga (1992), Vasile Cebotarean (1992-
1994), Oleg Cebotari (1994-1997), Ion 
Doţenco (1997-1999), Mihail Tîşcenco 
(1999-2003), Igor Procop (2003-2009), 
Andrei Bulban (2009-2011), Vasile Ojo-
ga (2011-prezent).

Compania Gărzii de onoare a devenit o carte de vizită a 
republicii moldova. pe  parcursul celor 20 de ani de exis-

tenţă a companiei Garda de onoare, profesionalismul şi ţi-
nuta lor militară a fost apreciată şi admirată de mii de ori atît 
de oaspeţii republicii moldova, cît şi de cetăţenii noştri”, a 
declarat preşedintele republicii moldova, comandantul su-
prem al Forţelor armate, nicolae timofti, în cadrul ceremoniei 
militare, organizate cu prilejul aniversării de 20 de ani de la 
crearea subunităţii.

De plouă, ninge sau sînt tempera-
turi  de +350C, fruntea le e sus şi 

privirea-i înainte. Ei sînt primele închi-
puiri despre armată şi ţară, sînt diploma-
ţii în straie militare. Felul cum prezintă 
raportul sau cum ridică piciorul este 
evaluat de cele mai înalte feţe din stat. Ei 
au trăit cele mai senzaţionale emoţii sub 
intonarea imnului de mii de ori. Aceşti 
militari sînt speciali în modul lor de a fi. 

Sînt înalţi şi chipeşi, cu o pregătire mo-
ral-psihologică şi fizică foarte bună, pen-
tru că deseori trebuie să stea nemişcaţi 
cîteva ore, şi dacă pentru cineva poate 
părea simplu, de fapt, este foarte greu 
să stai echipat din cap pînă-n picioare 
indiferent ce surprize  îţi oferă timpul 
sau condiţiile puse la dispoziţie. Şi mai 
,,interesante” sînt situaţiile imprevizi-
bile ce apar la unele ceremonii, şi doar 

cei ce au trecut prin asemenea momente 
pot să le dea note. Sînt nevoiţi să aplice 
toată dibăcia în exerciţiile demonstrative 
cu arma, unde nu au voie să le tremure 
mîna sau gîndul la  reuşită. Multe şi ane-
voioase sînt antrenamentele băieţilor de 
la Garda de Onoare, important pentru ei 
este  să bucure ochiul publicului şi să-şi 
îndeplinească misiunea cu demnitate şi 
onoare. Aşa cum, de altfel, o şi fac! 

Colonel Ion DoţeNCo, 
comandantul Brigăzii  
,,Ştefan cel Mare”:

,,A fi comandantul compani-
ei  Garda de Onoare înseamnă a 
fi responsabil pentru fiecare sub-
altern din formaţie, pentru fieca-
re ţinută, mişcare, ordin. Pentru 
a reprezenta ţara la ceremoniile 
de cel mai înalt nivel, Garda de 
Onoare are  un program speci-
fic, separat de antrenament, ceea 
ce necesită răbdare, pregătire fi-
zică şi moral-psihologică cores-

punzătoare. Atît comandantul acestei companii, cît şi fiecare 
reprezentant al acesteia trebuie să fie conştient de îndatoririle 
asumate şi să depună eforturi maxime pentru a obţine succes 
şi a îndeplini misiunea care îi este delegată.”

Maior Igor ProcoP, 
locţiitor comandant  

Batalionul de Gardă: 
,,Comandantul Gărzii de 

Onoare este imaginea Armatei 
Naţionale, primul om care întîl-
neşte persoanele oficiale din de-
legaţiile ţărilor străine. Succesul 
unei misiuni depinde nu doar de 
comandant, dar şi de efectivul 
din formaţie, iar pentru o reuşită 
sigură comandantul trebuie să 
depună efort maxim pentru a-l 
instrui şi a-l conduce corect în 
orice situaţii, şi mai ales în cele imprevizibile. Pentru a fi un 
bun  comandant trebuie să ai  capacităţi de a te orienta în orice 
situaţie, şi de a lua rapid decizii eficiente.”

Locotenent major  
Vasile ojoGA,  
comandantul Companiei 
Garda de onoare:

,,Atunci cînd stai lîngă dra-
pel eşti cuprins de mîndrie, dar 
şi de griji, pentru că eşti prima 
persoană pe care o vede un ofi-
cial străin şi trebuie să fii impe-
cabil atît prin ţinută fizică, cît 
şi morală. Noi sîntem cei care 
reprezentăm ţara, armata şi doar 
prin muncă asiduă şi mult devo-
tament reuşim să ne îndeplinim 
această nobilă obligaţie. Mulţu-

mesc tuturor celor care au depus efort şi răbdare în pregăti-
rea noastră, astfel încît azi de la soldat şi pînă la ofiţer, fiind 
aliniaţi la diferite ceremonii, să fim demni că facem parte din 
Garda de Onoare a Armatei Naţionale.”

Colonel oleg CeBotArI, 
şef Direcţie protocol şi ceremonial: 

,,Comandantul Companiei 
Garda de Onoare este o persoa-
nă care ghidează 130 de militari 
din subordine, care împărtăşeşte 
aceleaşi gînduri cu ei, care educă 
sentimentul de patriotism. Este  
persoana care aduce un aport 
semnificativ în imaginea Arma-
tei Naţionale şi a republicii pe 
plan internaţional. Mă bucură 
faptul că această carte de vizită 
face parte din structura  Armatei 
Naţionale.”

Pagină realizată de locotenent Mihaela Mîrza

Ce înseamnă să fii comandant al Companiei Garda de onoare?
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Pînă la 28 iunie circa 50 de tineri din 
Chişinău şi din raioanele de nord ale re-
publicii au fost consultaţi de medici, în 
vederea stabilirii aptitudinii de a fi admişi 
la studii în această instituţie de învăţă-
mînt. Viitorii studenţi au fost însoţiţi de 
părinţi şi de reprezentanţii Centrelor te-
ritoriale militare. Expertiza medicală pe 
care trebuie să o treacă fiecare tînăr este 
una complexă şi cuprinde tot spectrul de 
proceduri, începînd de la analizele de 
sînge, electrocardiograma, fibrogastro-
scopia, pînă la ultrasonografia organelor 
interne pentru determinarea unor mala-
dii cronice. O atenţie deosebită se atrage 
la auz şi văz, şi să nu fie depistate unele 
maladii ca gastroduodenita, ulcere sto-
macale, malformaţii la rinichi sau ficat. 
Potrivit colonelului(r) Ion Targon, şeful 
Centrului consultativ  diagnostic al Mi-
nisterului Apărării, obiectivul comisiei 
este să nu admită persoane cu astfel de 
diagnoze în  instituţia militară. De ase-
menea, se efectuează testarea psiho-fi-
ziologică în colaborare cu psihologi din 
diverse structuri ale Forţelor Armate. 

Pe parcursul perioadei de examinare 
sînt aşteptaţi mai mult de 240 de tineri şi 
tinere, conform listelor prezentate de către 
centrele militar-teritoriale din republică.

În premieră anul acesta, fetele trec 
comisia medicală în calitate de candidaţi 
la înmatriculare. “Noi deja avem doam-
ne în Armata Naţională, care îşi înde-
plinesc serviciul la nivel, indiferent de 
ce posturi ocupă. Credem că viitoarele 
noastre transmisioniste se vor descurca 
la fel de bine”, a declarat  Ion Targon.

 Potrivit şefului Centrului consulta-
tiv diagnostic, tinerii sînt foarte ambiţi-

oşi, chiar dacă acesta este abia începutul 
vieţii mature. În eventualitatea diagnos-
ticării unor maladii insistă să urmeze 
orice tratament, doar pentru şansa să 
meargă la academie.

Conform statisticii din anul prece-
dent, zece la sută din tineri, din cele 230 
de solicitări, au fost declaraţi inapţi pen-
tru serviciul militar. 

Olga Albu din Chişcăreni, raionul 
Sîngerei, speră să suplinească rîndurile 
primei promoţii de fete înmatriculate 
la Academia Militară “Alexandru cel 
Bun”. Dintotdeauna îi plăcea disciplina 
şi uniforma militară. A învăţat să ascul-
te, fiindcă ştie că aceasta contează foarte 
mult în armată. Mama a susţinut-o în 
alegerea ei. E conştientă că va trebui să 
renunţe la multe lucruri, dar e ferm con-
vinsă că a făcut alegerea corectă. “Pro-
cedura de trecere a comisiei medicale mi 
se pare migăloasă, dar cu răbdare, timp 
de o zi, o scoţi la capăt”, spune Olga.

Rodica Cojocari din Glodeni îm-
preună cu soţul şi-au văzut odrasla încă 
din copilărie îmbrăcată în distinsa ţinută 
militară. Tatăl pe cînd era de vîrsta lui 
şi-a dorit să se facă ofiţer, dar părinţii nu 
i-au permis. Pentru ei armata era egală 
cu războiul. A renunţat şi nu şi-a văzut 
visul cu ochii. Dacă nu i-a reuşit tatălui, 
măcar fiul s-o facă, au subliniat soţii. În 
opinia lor, armata va continua educaţia 
băiatului şi va influenţa benefic perso-
nalitatea lui. Cît despre comisia medico-
militară, cred că e binevenită, deoarece 
ţara are nevoie de ofiţeri sănătoşi, apţi 
pentru serviciul militar.

Locotenent 
Natalia andronaChI

viitorii ofiţeri - 
în „febra” 

Controlului mediCal

În perioada 25-27 iunie, patru subco-
misii au asistat la susţinerea teze-

lor de licenţă la 2 specialităţi: ingineria 
şi tehnologia transporturilor auto şi elec-
tronică şi comunicaţii. 

Comisiile au fost alcătuite din pro-
fesionişti, care s-au străduit să aprecieze 
nivelul de cunoştinţe şi prezentarea fie-
cărui student. Nu pot să nu-i menţionez 
pe cei care s-au evidenţiat la susţinerea 
tezei de licenţă la specialitatea infanterie 

- Alexandru Tanasiev, Anatolie Melnic; 
artilerie - Ion Demian; Dumitru Ivanov; 
graniceri - Laurenţiu Moraru, Andrian 
Cristea, Roman Chiosa, Serghei Gonţa; 
carabinieri - Anatolii Matrosu, Nicolai 
Condorachi, Serghei Plop; transmisiuni-
Mihail Pavlov. Toţi ei au fost notaţi cu 
nota maximă.

 Menţionez că  toate lucrările pot fi 
aplicate în domeniul în care s-a studiat 
şi o diferenţiere a acestora nu e potrivi-

tă. Apreciez foarte mult activitatea stu-
denţilor, deoarece fiecare teză de licenţă 
este o părticică a activităţii vaste din anii 
de studii. Toţi anii de studii locotenenţii 
,,de mîine” au tins către aceste reuşite. 
Consider că fiecare a obţinut ceea ce a 
meritat. La moment este  necesar ca Ar-
mata Naţională să folosească acest bagaj 
de cunoştinţe al tinerilor specialişti.

Colonel Andrei ŞArBAN,  
locţiitor şef  Marele Stat Major, preşedintele 

comisiei examenului de licenţă din cadrul 
Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun”

,,fieCare Student a foSt apreCiat  
la juSta  valoare”

Luni

Ultima luni de student militar, ultima 
luni, în care plantonul dă comanda 

„deşteptare” exact la ora 6.00. Mă trezesc 
şi pentru cîteva  momente mă prind la gîn-
dul că o să-mi lipsească multe lucruri din 
viaţa de student şi mă iau la sfat cu nostal-
gia.  Revin, totuşi, la realitate,  e ziua în 
care am ultimul examen - teza de licenţă. 
Deşi sînt pregătit, îmi fac griji, ca de altfel 
de fiecare dată cînd susţin probe de evalu-
are. În faţa comisiei, constituită din per-
sonalităţi ale mediului militar, îmi expun 
gîndurile concis şi la obiect, încercînd să 
conving audienţa că ideea mea merită să 
fie implementată în armată.  Se pare ca am 
reuşit, pentru că am luat un „10”.

Marţi

E prima dimineaţă din cei patru ani de 
studenţie în care emoţia şi grija a lă-

sat locul destinderii şi liniştii sufleteşti. 
Încerc să mă mobilizez, pentru că echi-
pa de jurnalişti militari de la publicaţia 
„Oastea Moldovei ” şi emisiunea „La 
datorie” mi-au  luat un interviu. Buni 
jurnaliştii de acolo - competenţi, cunosc 
domeniul şi eu mă simt în siguranţă cu 
ei. Mai pe scurt, sînt de-ai noştri. Inter-
viul s-a încheiat cu o sesiune foto în ţi-
nută de paradă. Aici emoţia şi-a spus cu-
vîntul, pentru că, la rugămintea echipei, 
am purtat epoleţii de locotenent şi, chiar 
dacă a fost pentru o jumătate de oră, sen-
timentul s-a dovedit a fi copleşitor.

Miercuri

E ziua repetiţiilor pentru ceremonia de 
absolvire în scuarul Catedralei mi-

tropolitane. Căldură insuportabilă afară, 
dar noi, cei care ne pregătim de cel mai 
important eveniment de pînă acum din 
şcoala militară, nu mai simţim nimic. 
Ascultăm instrucţiunile superiorilor, în-
cercăm să executăm cadenţa şi totul iese 
ca la carte. Antrenamentul a fost obosi-
tor, dar nu mai contează,  pentru noi a 
început numărătoarea inversă – trei, doi, 
unu – atît a mai rămas pînă la Ziua cea 
mare, în care epoleţii de locotenent vor 
înlocui „epoleţii de student”.

joi

Dimineaţa a început frumos, cu un 
apel telefonic de la fratele meu, 

aflat ca mulţi moldoveni la muncă peste 
hotare. Întrebarea a fost dacă ştiu în ce 
unitate voi fi repartizat. Deşi urma să cu-
nosc răspunsul, încă nu-l am, dar dorinţa 
mea este să ajung să fac serviciul militar 
în Batalionul 22 de Menţinere a Păcii. 
E unitatea în care mi-am dorit să ajung 
încă din anul întîi de facultate. E un vis 
de copil şi sper să ajung să port Bereta 
Albastră. În după amiaza zilei a venit şi 
vestea cea mare – bereta albastră o să-mi 
aparţină, am fost repartizat în unitatea de 
elită. Şi asta mă face să  spun că visele 
în care crezi din toată inima devin rea-
litate.

Vineri

E ultima zi pe care o petrec în Aca-
demia Militară a Forţelor Armate 

„Alexandru cel Bun”, care mi-a ţinut loc 
de casă şi masă timp de patru ani. Ulti-
ma zi presupune multă alergătură, înce-
pînd de la predarea bunurilor materiale 
pe care le-am folosit în această perioadă, 
pînă la colectarea semnăturilor pentru 
fişa de achitare. Îmi găsesc timp pentru 
a-mi lua rămas bun de la profesorii care 
mi-au fost mai aproape de suflet – mode-
le demne de urmat pentru cei ce-şi aleg 
cariera de militar. Promit să revin la ei 
pentru un gînd bun şi un sfat necesar în 
drumul care se deschide pentru mine –  
cel de comandant  de pluton. Spre seară 
găsesc timp să-mi sun rudele, pe care le 
aştept la ceremonia de absolvire. Vorbim 

puţin, pentru că mîine avem tot timpul 
din lume!

Sîmbătă

Ceremonia, desfăşurată în scuarul 
Catedralei mitropolitane şi emoţio-

nantă pentru fiecare dintre colegii mei, a 
fost pe măsura aşteptărilor noastre. Pre-
şedintele ţării, Comandantul Suprem al 
Forţelor Armate, mi-a înmînat diploma 
de absolvire şi insigna „Militar eminent” 
– un gest care m-a onorat. Alături de 
mine au fost rudele, venite din raionul 
Dubăsari, satul Cocieri.  Emoţia s-a citit 
şi pe chipul lor. Vreau să cred că i-am 
făcut mîndri de rezultatele mele în cei 
patru ani de studii. Şi mai vreau să cred 
că vor fi mîndri de mine şi în anii care 
vor urma – pentru mine începe o viaţă 
frumoasă, în care provocările vor fi la 
ordinea zilei. Mie-mi plac provocările, 
ele mă fac să-mi testez capacităţile şi 
să-mi depăşesc limitele. Adio, viaţă de 
student! Bine ai venit, destin de ofiţer!

Sursă: Europa Liberă, ChişinăuÎn aceste zile, candidaţii la înmatriculare la academia militară 
“alexandru cel bun” sînt testaţi de către comisia medico-

militară a garnizoanei chişinău la centrul consultativ diagnos-
tic al ministerului apărării. pentru etapa a ii-a, cea definitivă,  
comisia şi-a început activitatea la data de 26 iunie şi va finaliza 
la 14 iulie curent, deoarece expertiza medicală iniţială, tinerii ce 
aspiră la militărie, au trecut-o în centrele militare teritoriale.

Oficial

e un viS de Copil şi Sper Să ajunG 
Să port bereta  albaStră 

Jurnalul săptămînal cu alexandru tanasiev

Alexandru TAnAsiev, Plutonul 11, infanterie.  
născut la 19 aprilie 1990 in satul Cocieri, raionul Dubăsari.  
A terminat liceul din satul natal. Proaspăt absolvent  
al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, 
specialitatea infanterie. 
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Stelele deStinului militar
106 absolvenţi ai academiei militare au fost avansaţi la gradul de locotenent

Continuare din pag. 1

Comandantul companiei de ab-
solvenţi, maiorul Andrei Şram, care a 
fost zi de zi, trup şi suflet cu studenţii 
de altădată, care i-a tot îndrumat, care 
a avut emoţii alături de ei la fiecare 
notă şi fiecare doleanţă crede că ,,bă-
ieţii lui au avut exemple demne de ur-
mat şi vor avea o carieră fructuoasă”, 
le zice ,,să nu uite anii şi colegii din 
academie” şi le urează ,,drum cu puţi-
ne coborîşuri şi multe urcuşuri”.

S-a dat start diplomelor oferind 
prioritate celor, care multe nopţi au 
ţinut calea cărţii, uitînd de somn şi de 
dorinţe, acei feciori ai căror părinţi pot 
lăcrima de bucurie, căci au absolvit cu 

insigna ,,Militar eminent” înmînată de 
Comandantul Suprem al Forţelor Ar-
mate, Preşedintele Republicii Moldova 
împreună cu felicitare personală. Pen-
tru efortul depus merită să fie menţio-
naţi. Aceşti bravi tineri  sînt Alexandru 
Tanasiev (infanterie), Mihail Pavlov 
(transmisiuni), Ion Demian (artile-
rie), Anatolie Matrosu (carabinieri), 
Laurenţiu Moraru (grăniceri). Sîntem 
siguri că fiecare absolvent ar trebui 
menţionat, căci fiecare e special.  

Tînărul locotenent Mihail Pavlov, 
fecior de militar, îndeplinindu-şi dorin-
ţa de a deveni ofiţer, mulţumeşte das-
călilor pentru aportul pe care l-au adus 
în ghidarea şi întărirea calităţilor la 
absolvenţi, precum  încredere, credin-

ţă, bărbăţie, curaj, onestitate, onoare, 
demnitate. Locotenentul  Pavlov, origi-
nar din oraşul Bălţi,  susţine că ,,anii şi 
circumstanţele nu vor şterge acele clipe 
şi prietenii frumoase stabilite în anii de 
studenţie”. Tăticul său, tot cu numele 
de Mihail, este bucuros şi încîntat că 
feciorul său şi-a încheiat cu succes stu-
diile şi îl sfătuie să nu se oprească aici, 
ci ,,să ajungă la funcţia de ministru şi 
gradul de general”, cu lacrimi vorbeşte 
fostul militar la vîrsta cărunteţii.

Locotenent Alexandru Tanasiev 
menţionează că acum la un nou pas în 
viaţa sa este mîndru de ceea ce a reu-
şit, dar simte şi multe semne de între-
bare referitor la carieră şi noi obliga-
ţii. Cu toate astea este ferm convins că 

va face faţă, pentru că a avut parte de 
profesori şi comandanţi profesionişti 
care au ştiut să cultive tot ce e mai bun 
în ei, absolvenţii promoţiei 2012. 

Feerice momente în acorduri mu-
zicale, locotenenţii unul cîte unul  în-
genunchează cu chipiul la piept şi cu 
atîta emoţie chiar şi pentru cei cu inima 
de fier. Tinerii locotenenţi pleacă capul 
în semn de respect şi mulţumire, de ră-
mas bun Academiei Militare. În aceste 
clipe uşor identifici în mulţime mame 
şi taţi, fraţi şi surori, ochii lor sincer şi 
curat licăresc. Ei uită tot greul lipsei 
copiilor de acasă, ei dau apreciere unui 
viitor optimist. Plînge şi rîde sufletul 
părinţilor  pe notele melodiei ,,Ofiţe-
rii” de Ion Raţă, îţi tresare respiraţia la 
văzul bănuţilor aruncaţi în văzduh, ră-
mîi surprins de îmbrăţişările celor noi 
veniţi şi celor care pleacă. Auzi pasul 
cadenţat şi-i vezi în formaţie cîte trei, 
parcă de aceeaşi înfăţişare, deşi sînt 
toţi unici, aceeaşi uniformă, dar privi-
re diferită, însă cu acelaşi scop şi gînd 
,,absolvent-locotenent”.

Şi  iată că s-a încheiat acel moment 
mult visat: înmînarea diplomelor. O 
poză comună ce a imortalizat mo-
mentul  peste ani va reuşi să chinuie 
amintirile ofiţerilor stîrnind zîmbetul 
copilăresc de altădată. 

Mii de gînduri şi zîmbete de mîn-
drie pentru părinţi şi dascăli, iar la ab-
solvenţi se perindă imagini din foştii 
ani de studiu, altădată amari, iar acum 
la dispărţire mult prea dulci şi pentru 
unii cu regrete, că nu au ştiut a pre-
ţui clipele frumoase alături de colegi. 
Această academie, altădată institut, 
liceu, colegiu ascunde atîtea istorii 
frumoase de prietenie, atîtea lacrimi 
vărsate de îndrăgostiţi, atîtea ordine în 
aer tremurînd, emoţii pozitive, servicii 
şi sunet de pas cadenţat, frică de abitu-
rienţi şi încredere fermă de absolvenţi. 
Şi doar ei, studenţii de altădată, pro-
moţie de promoţie, peste ani  şi ani vor 
spune cu melancolie tare şi răspicat 
,,cînd învăţam în academie...”

Pagină realizată de locotenent 
Mihaela Mîrza

Ofiţerii Republicii Moldova

academia militară a forţelor armate ,,alexandru cel 
bun” a fost creată la 1 noiembrie 2010. este unica  

instituţie militară de învăţămînt superior din ţară care 
asigură pregătirea calitativă a cadrelor de ofiţeri profesio-
nişti conform standardelor euro-atlantice la specialităţile: 
infanterie, artilerie, transmisiuni, grăniceri şi carabinieri, 
ulterior asigurîndu-i cu locuri de muncă în unităţile mili-
tare ale forţelor armate ale republicii moldova.

la absolvirea academiei militare, tinerilor li se acordă 
gradul militar primar al corpului de ofiţeri - “locotenent”, 
sînt licenţiaţi în militărie şi obţin specialitate civilă: ingi-
neria şi tehnologia transporturilor auto sau teleradioco-
municaţii în dependenţă de specialitate. 

în anul 2012 academia militară a fost absolvită de 106 
studenţi, care au studiat la 5 specialităţi: infanterie − 25 
persoane, artilerie − 11, transmisiuni − 14, grăniceri − 32 
şi carabinieri − 24. dintre care 50 locotenenţi sînt pregă-
tiţi pentru armata naţională, 32 − pentru departamentul 
Grăniceri şi 24 pentru trupele de Carabinieri. 

din anul 1992 pînă în prezent academia 
militară,,alexandru cel bun” a pregătit pentru compo-
nentele forţelor armate  1381 de ofiţeri la cinci speciali-
tăţi − infanterie, artilerie, transmisiuni, carabinieri şi gră-
niceri. din anul 2012 în premieră la studii sînt acceptate 
domnişoare.

Mii de gînduri şi zîmbete 
de mîndrie pentru părinţi şi 
dascăli, iar la absolvenţi se 

perindă imagini din foştii 
ani de studiu, altădată 

amari, iar acum la dispărţi-
re mult prea dulci şi pentru 
unii cu regrete, că nu au 
ştiut a preţui clipele fru-
moase alături de colegi.
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Noutăţi din unităţi

 

Pentru mulţi tineri, armata propriu-zisă a început în luna 
iunie curent. În prima zi a lui cireşar, pe platoul unităţii mi-
litare din garnizoana Cahul s-a desfăşurat ceremonia de ab-
solvire a cursului de instruire militară iniţială a întreg efecti-
vului militar, încorporat în primăvara acestui an. Programul 
s-a încheiat cu evoluarea orchestrei militare, care a încununat 
frumos gama de emoţii ale celor prezenţi la solemnitate. După 
trei zile, în care soldaţii au beneficiat de concedii de stimula-
re, au fost detaşaţi în unităţile militare ale Armatei Naţionale. 
Treizeci şi şase de ostaşi au rămas să îndeplinească serviciul 
militar în Brigada „Dacia”. Pe parcursul lunii iunie s-au des-
făşurat şedinţe pentru pregătirea la specialităţile: conducători 
auto, ochitori, puşcaşi, genişti ş.a.

Rutina zilnică pentru militarii de la Cahul implică antre-
namente riguroase chiar şi în ciuda arşiţei insuportabile care 
s-a abătut asupra teritoriului ţării. E dificil să faci faţă acestor 
provocări, dar nu şi imposibil. În final cei puternici înving. 

La 22 iunie, militarii Brigăzii „Dacia” împreună cu oficiali 
ai administraţiei publice locale Cahul au participat la mani-
festaţii consacrate celei de-a 71-a aniversare de la începutul  
Războiului II mondial. Localnicii au participat la mitingul şi 
ceremonia de depunere de flori în memoria victimelor războ-
iului. Comemorarea celor care s-au jertfit în război a presupus 
şi coborîrea drapelului naţional în bernă. Spre sfîrşitul zilei, 
militarii în termen au vizionat un film, după un scenariu bine 
închegat, care reflecta adevărata dramă a celui mai dezastruos 
război pe care l-a văzut vreodată omenirea.

La 19 iunie, cînd s-au împlinit 20 de ani de la luptele de 
la Tighina, considerate drept cele mai sîngeroase din conflic-
tul de pe Nistru, la Bălţi, militarii din Brigada “Moldova”, cu  
implicarea mai multor voluntari, au organizat un miting de 
comemorare şi au adus omagiu eroilor căzuţi pe cîmpul de 

luptă în vara anului 1992. La manifestaţie au mai participat 
combatanţi, reprezentanţi ai organelor de conducere care au 
ţinut discursuri şi au mulţumit pentru eroismul celor care au 
luptat pentru integritatea şi suveranitatea Republicii Moldova. 
Potrivit unor estimări, în conflictul de pe Nistru au murit circa 
1500 de oameni.

Conflictul armat s-a mai soldat cu mii de răniţi - militari şi 
civili, şi cu pagube materiale enorme suportate de populaţia de 
pe ambele maluri ale Nistrului.

Ea începe cu istorisirile celor mai în vîrstă, despre “pe vre-
mea cînd eram soldat”, cu filme sau cu vacanţa de vară din 
timpul anilor de liceu. La 20 iunie, 70 de tineri din raioanele 
de nord ale ţării s-au mobilizat în 5 echipe participante şi au 
disputat Cupa jocurilor militar-sportive cu genericul “Pe me-
leagurile natale”, etapa zonală. La spartachiadă au participat 
recruţi cu vîrste cuprinse între 16-18 ani, care urmează să fie 
încorporaţi în Forţele Armate. Competiţiile sportive s-au  des-
făşurat individual şi pe echipe. Programul concursului a inclus 
curse de alergări pe distanţele 100 şi 1000 m, tracţiuni în braţe 
la bara fixă, aruncarea grenadei de mînă, ridicarea halterei, tra-
geri din arma pneumatică, tragerea otgonului, ştafeta militară, 
montarea şi demontarea pistolului mitralieră.

De premiul întîi s-a învrednicit echipa din Rîşcani. Locul 
doi a fost ocupat de echipele din raioanele Glodeni şi Făleşti. 
Iar locul trei a fost împărţit de Sîngerei şi Bălţi. Pe final, parti-
cipanţii au fost invitaţi să guste din tradiţionalul terci ostăşesc.

Spartachiada recruţilor este structurată în 3 etape: raiona-
lă, zonală şi republicană. Cîştigătorii urmează să se dueleze în 
etapa finală, ce va avea loc la Chişinău în luna iulie.

De subliniat că baza materială pentru desfăşurarea compe-
tiţiei a fost asigurată de Brigada „Moldova”.
 

Locotenent 
Natalia andronaChI

Ieri – civilie, azi - cătănie

Armata începe nu cu ziua recrutării

Evocînd memoria

Echipa Batalionului 3 Infanterie In-
dependent al Forţelor de Menţinere 

a Păcii (FMP) din Coşniţa a devenit în-
vingătoarea concursului „Cupa Pacifica-
torului”, desfăşurat la Tabăra de odihnă 
pentru copii din satul Coşniţa, raionul 
Dubăsari.

Pacificatorii din Coşniţa au împărţit 
podiumul de premiere cu cei din Batali-
onul 1, Cocieri, care s-au clasat pe locul 
doi, iar militarilor din Compania infan-
terie independentă din Varniţa le-a reve-
nit locul trei în clasamentul pe echipe.

Potrivit locotenent-colonelului Vi-
talie Bujoreanu, locţiitor-şef militar 

superior FMP, la competiţie au partici-
pat patru echipe, formate din cîte 20 de 
militari, care au concurat la mai multe 
probe: tracţiuni la bara fixă, ridicarea 
halterei, tragerea otgonului, volei şi mi-
ni-fotbal.

Bujoreanu a declarat că asemenea 
competiţii se desfăşoară anual şi se bu-
cură de popularitate printre efectivele 
de pacificatori, deoarece ele pun în va-
loare forţa fizică a militarilor.

Concursul pentru „Cupa contingen-
tului militar al Forţelor de Menţinere 
a Păcii”, aflat la a 20-a ediţie, este orga-
nizat de Comandamentul FMP.

diSpute Sportive 
ale paCifiCatorilor

Pulsul armatei

Generalul de brigadă Igor Cu-
tie, comandantul Comandamentului 
Forţe Terestre, prezent la ceremonia 
de închidere a exerciţiului, a decla-
rat: „Forţele speciale ale Armatei 
Naţionale şi cele ale Statelor Unite 
ale Americii au demonstrat că se pot 
antrena şi acţiona împreună, înregis-
trînd un rezultat care merită califica-
tivul „foarte bine”. 

Potrivit generalului Cutie, acest 
gen de exerciţii sporeşte dezvoltarea 
profesionalismului, a cooperării, dar 
duce şi la crearea de noi relaţii şi pri-
etenii, ,,căci doar prin interoperabi-
litate umană, coerentă este asigurată 
şi ducerea la bun sfîrşit a lucrului 
început”. 

Brian Kemp, superiorul grupului 
militar de forţe speciale al Armatei 
SUA, a specificat că alături de mili-
tarii moldoveni poate merge în orice 
misiune, deoarece aceştia au dat do-
vadă de înalt profesionalism şi atitu-
dine constructivă în tot ceea ce fac.

 „Participarea noastră la acest 
gen de activităţi ne oferă posibi-
litatea de a ne antrena şi executa 
misiuni împreună cu colegii noştri 
americani, însuşind unii de la alţii 
noţiuni şi elemente noi de pregăti-
re de luptă, care ne vor fi de folos 
pe viitor”, a menţionat maior Radu 
Burduja, comandantul Batalionului 

cu Destinaţie Specială „Fulger”.
 Sursa citată a menţionat că pri-

mul exerciţiu JCET s-a petrecut în 
2009 şi, deşi a fost diferit de exerci-
ţiul din anul curent,  militarii moldo-
veni sînt onoraţi că au posibilitatea 
să activeze alături de cei mai bine 

pregătiţi militari ai forţelor  speci-
ale. ,,Mai specifice au fost trageri-
le din autovehicule, deoarece din 
punct de vedere al resurselor noi nu 
avem  mijloace tehnice pentru a le 
distruge în scop de a ne instrui”, a 
mai adăugat comandantul unităţii 
militare. Pentru schimb de experien-

ţă şi instruire, militarii SUA au venit 
cu echipament modern, cu aparataje 
de determinare a distanţei pînă la 
obiectiv, optică performantă, ş.a. 

Paraşutişti din Batalionul cu 
Destinaţie Specială au operat cu ar-

mamentul din dotarea Armatei Na-
ţionale, cît şi al SUA, au învăţat a 
utiliza mai multe tipuri de exploziv, 
tehnici de trageri, proceduri standar-
de de operare etc. Potrivit lui Burdu-
ja, în urma exerciţiului vor fi trecute 
în revistă  tehnicile noi de tragere 
din vehicule, astfel încît să fie  apro-

bat un regulament nou ce va conţine 
toate recomandările.

Perioada desfăşurării exerci-
ţiului a inclus mai multe etape. În 
prima fază militarii s-au instruit în 
domeniul medicinei, acordarea pri-

mului ajutor în condiţii de cîmp. 
Reprezentanţii forţelor speciale  au 
demonstrat cît de eficient şi cît de 
operativ pot acţiona în aplicarea 
unui pansament, stoparea hemoragi-
ei, aplicarea cateterului şi a perfuzi-
ei, sau cum prin palpare corectă se 
poate depista locul rănirii.

Acelaşi exerciţiu a atestat şi ca-
pacităţile militarilor de a crea cu aju-
torul obiectelor simple de uz  căi şi 
mijloace de comunicaţii, în situaţii 
imposibile de a comunica prin alte 
metode performante. Exemplu a fost 
crearea unei antene de comunicaţie 
din  cablu şi crengi care ne-a oferit 
ocazia de a obţine legătura cu un alt 
loc de emisie, mărturie că uneori lu-
crurile simple aplicate cu dibăcie şi 
profesionalism dau roade.

Cel mai spectaculos şi interesant 
loc, dar unde a fost acordată şi cea 
mai mare atenţie şi muncă, a ţinut 
de tacticile de luptă.  Am fost plăcut 
surprinşi de tragerile în condiţii de 
stres, trageri din pistolul mitrălieră 
cu  trecere directă la trageri din pis-
tol. Etalarea metodei preluată de la 
colegii americani ,,guns talking” a 
deschis scena unui adevărat teatru 
de operaţiuni militare, care a culmi-
nat cu executarea salturilor cu para-
şuta.

Exerciţiul „Joint Combined 
Exercise Training 2012”, organizat 
în cadrul Programului „Parteneriat 
pentru Pace”, a avut drept scop des-
făşurarea unui antrenament comun 
între militarii forţelor speciale ale 
Armatei SUA şi ale Armatei Naţio-
nale a Republicii Moldova.

Locotenent Mihaela Mîrza

două drapele Ghidate de o SinGură deviză

În perioada 1-21 iunie, la baza de instruire a brigăzii ,,moldo-
va” din municipiul bălţi, s-a desfăşurat exerciţiul „Joint 

combined exercise training 2012” (Jcet). acesta a constat 
din  antrenamentul comun între un grup de militari din cadrul 
forţelor speciale ale armatei sua şi militari din batalionul cu 
destinaţie specială „Fulger” al armatei naţionale.
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Domnul Procopii Raicev, profe-
sor de matematică, păstrează în me-
moria sa toată drama acelor zile, 
care ar fi bine să nu se mai repete 
niciodată:„Ţin minte ziua de 28 iu-
nie. Aveam 10 ani atunci. Am fost 
la prăşit în acea zi. Pămîntul nostru 
era în apropiere de calea ferată şi 
tatăl meu, om experimentat care 
a trecut războiul din 1914, a spus 
că ceva se întîmplă. El a observat 
că trenurile cu armata română plea-

că spre România. Imediat au venit 
şi „politrucii” ruşi. Tatăl meu ne-a 

trimis acasă, dar singur a rămas să 
vorbească cu ei, deoarece îi era in-

teresant să afle ce se petrece. Cînd 
s-a întors acasă, şi-a aruncat cuşma 
jos şi a spus: „Nu. Aceştia nu sînt 
ruşii ceia”. Mama l-a întrebat: „De 
ce?”.  El a răspuns: „Ei nu cred în 
Dumnezeu”. A doua zi în satul nos-
tru bulgăresc s-a făcut o adunare, 
la care sătenii au fost întrebaţi: „În 
ce limbă doriţi să fie instruiţi copiii 
dvs. la şcoală: în rusă sau în bulga-
ră?” Tatăl meu a tăcut, nu a răspuns 
nimic, dar unii săteni au strigat într-
un glas: „Sigur că în bulgară! Doar 
noi sîntem bulgari!” A doua zi toţi 
cei care au strigat au fost exilaţi în 
Siberia, unde pînă în prezent învaţă 
limba bulgară. 

Prima generaţie a intelectualilor 
din satul nostru este numită „ge-
neraţia împuşcaţilor”. Toţi au fost 
omorîţi, aşa cum s-a întîmplat în 
toată Moldova. Eu fac parte din a 
doua generaţie, care a plecat la stu-
dii începînd cu anul 1945. 

Cred că a venit momentul să 
spunem adevărul, cît de greu nu ne-
ar fi. La fel s-a întîmplat şi în ştiin-
ţă. Galileo, Bruno, Copernic au fost 
prigoniţi pentru adevăr, dar n-au re-
nunţat la el. 

Cu 20 de ani în urmă ni se spu-
nea că este devreme să spunem cine 
sîntem, este devreme să ne ţinem 
de fraţi. Au trecut două decenii, dar 
acei oameni care cunosc acest ade-
văr se tot tem să-l spună. Dar cînd 
o să-l spuneţi, dacă nu acum? Dacă 
mai tăcem încă 20 de ani, o să pier-

dem tot şi transnistria o să ajungă 
pînă la Prut.”

Pactul ribbentrop-molotov a avut consecinţe tragice pen-
tru populaţia de pe teritoriile ocupate, inclusiv pentru 

populaţia din basarabia, nordul bucovinei, ţinutul Herţa şi 
sudul basarabiei. anexarea acestor provincii la urss, la 28 
iunie 1940 a fost urmată de măsuri represive de către regi-
mul stalinist. deportarea băştinaşilor în siberia şi Kazahstan 
a fost una din metodele terorii instituite pe teritoriile ocupate, 
în scopul menţinerii forţate a regimului sovietic.

Cronica durerii

război la niStru (vi)

(Continuare din nr. 2-7)

Printr-un apel adresat populaţiei 
din raioanele din stînga Nistru-

lui, Guvernul Republicii Moldova a 
demascat politica extremistă, antipo-
pulară, a liderilor tiraspoleni, care au 
adus ţara în prag de război. Puterea 

executivă cerea militarilor ruşi să res-
pecte principiile de neamestec în tre-
burile interne ale republicii noastre, 
legile şi hotărîrile oficiale, să nu furni-
zeze arme forţelor antidemocratice.

 În situaţia creată, factorii de 
decizie de la Chişinău au decis să 
creeze puncte de comandă în imedi-

ata apropiere a zonei de conflict. Un 
punct de comandă, prevăzut pentru 
acţiuni în zona de centru, a fost or-
ganizat în localitatea Holercani. De 
la punctul de comandă din orăşelul 
Anenii Noi se coordona efectivul 
antrenat pe direcţia sud.

incidentele armate şi represiunile 
contra populaţiei din raioanele nis-
trene ale ţării se intensificau tot mai 
mult şi mai mult. La 24 martie 1992, 
gardiştii şi căzăcimea au deschis pe-
riodic focul din automate pe toată 
linia de apărare cuprinsă între satul 
Coşniţa şi oraşul Tighina. La intrarea 
în Tighina, i-au atacat pe poliţişti.

Situaţia impunea crearea unui 
stat major, care a şi fost înfiinţat la 
punctul de comandă Holercani, 
condus de către viceministrul de 
interne, Valeriu Muravschi. De aici 
se coordona direcţia de luptă Coş-
niţa–Doroţkaia, Cocieri-Dubăsari. 
În acest mod, acţiunile de luptă se 
puteau coordona operativ, devenind 
posibilă şi gruparea de forţe şi mij-
loace destinate pentru combaterea 
acţiunilor banditeşti. Situaţia impu-
nea crearea de structuri speciale. 

După aderarea Republicii Mol-
dova la Organizaţia Naţiunilor 
Unite, preşedintele M. Snegur a ex-
pediat secretarului general ONU o 
telegramă prin care îl informa privi-
tor la acţiunile separatiştilor şi soli-
cita contribuţia ONU la soluţionarea 
conflictului militar.

La 28 martie 1992, preşedintele 
M. Snegur a declarat stare excepţi-
onală pe teritoriul ţării. Ministerul 
Afacerilor interne, Ministerul Secu-
rităţii Naţionale, în interacţiune cu 
unităţile Armatei Naţionale, trebu-
iau să întreprindă măsuri urgente, în 
vederea lichidării şi dezarmării for-
maţiunilor paramilitare din stînga 
Nistrului, să ia măsuri de depistare şi 
reţinere a persoanelor care au comis 
crime împotriva instituţiilor de stat 
şi populaţiei paşnice. Preşedintele 
a adresat şi un apel către populaţia 
Moldovei, iar la 20 martie, în baza 
art. 4 al legii „Cu privire la Forţele 
Armate ale Republicii Moldova” şi-a 
asumat obligaţiunile de Comandant 
Suprem al Forţelor Armate ale Re-
publicii Moldova, pentru a coordo-
na operativ şi centralizat acţiunile de 
luptă ale poliţiştilor, carabinierilor, 
voluntarilor, rezerviştilor etc.

La 31 martie 1992, Parlamen-
tul Republicii Moldova a format o 
comisie specială care să propună 
soluţii de ameliorare a situaţiei cre-
ate. Din componenţa ei făceau parte 
reprezentanţi ai tuturor fracţiunilor 
parlamentare, împuterniciţi să facă 
propuneri pentru soluţionarea paş-
nică a conflictului în baza normelor 
şi standardelor internaţionale.

Situaţia s-a agravat dramatic 
odată cu implicarea directă a Rusi-
ei în afacerile interne ale Republicii 
Moldova, realizată făţiş prin vizita la 

Tiraspol a vicepreşedintelui Rusiei, 
Aleksandr  Ruţkoi. Demnitarul rus 
s-a pronunţat deschis în favoarea 
implicării armatei ruse în conflict, 
invocînd motivul „protejării cetăţe-
nilor ruşi din zona transnistreană”.

Conducerea Moldovei a adresat 
imediat telegrame preşedintelui Ru-
siei şi Congresului deputaţilor popo-
rului din Federaţia Rusă, luînd atitu-
dine faţă de declaraţiile de la Tiraspol 
ale oficialului rus. Forul moscovit a 
susţinut însă poziţia oficialului rus. 
Astfel, în conflict s-au implicat statele 
vecine şi factorii externi. La cele cîte-
va reuniuni ale miniştrilor afacerilor 
interne ai Moldovei, Rusiei, Români-
ei şi Ucrainei, au fost puse în discuţie 
şi aprobate o serie de principii de re-
glementare paşnică a conflictului. S-a 
instituit o comisie mixtă, care urma 
să iniţieze un proces de dezarmare a 
părţilor aflate în conflict. 

La 14 aprilie 1992 a fost creată 
noua componenţă a Consiliului Su-
prem de Securitate, sub conducerea 
directă a preşedintelui ţării. Din pă-
cate, acţiunile de luptă ale unităţi-
lor moldoveneşti se limitau doar la 
apărarea pasivă a poziţiilor deţinute. 
Unele decizii pripite influenţau ne-
gativ moralul poliţiştilor, ofiţerilor, 
voluntarilor şi populaţiei paşnice.

va urma
Locotenent-colonel 

dr. vitalie CioBAnu
Foto: Tudor iovu

drama deportărilor StaliniSte

Recent, 22 militari din cadrul 
marilor unităţi, unităţilor militare 
şi instituţiilor Armatei Naţionale 
au finalizat cursurile intensive de 
bază şi intermediare de studiere a 
limbii engleze. Durata perioadei 
de instruire a constituit 19 săptă-
mîni atît pentru grupa de bază, cît 
şi pentru cea intermediară, avînd 
drept obiectiv principal dezvol-
tarea performanţelor lingvistice 
la cele patru deprinderi (citic, as-
cultat, vorbit, scris) cu evaluarea 
la final de curs în conformitate 
cu criteriile STANAG 6001. Ast-
fel, la finalul cursului de instruire 
lingvistică, cursanţii CL au fost 
supuşi testului ALCPT, utilizat 
pentru determinarea eligibilităţii 
studenţilor pentru testarea STA-
NAG 6001.  

 Ulterior, pe parcursul peri-
oadei 18-22 iunie curent, în ca-
drul Centrului Lingvistic a fost 
organizată şi desfăşurată testarea 
STANAG 6001, utilizîndu-se 
teste bi-nivel L.1/2 şi L.2/3, ajus-
tate în corespundere cu recoman-

dările experţilor BICL (Biroul 
Internaţional de Cooperare Ling-
vistică).

Succesele de pînă în prezent 
s-au datorat în mare măsură pro-
gramelor şi materialelor folosite 
ca suport (manuale editate de uni-
versităţile din SUA şi Marea Bri-
tanie). Este de menţionat faptul 
că, cu suportul ambasadei SUA şi 
a Biroului de Cooperare Militară, 
grupa intermediară a beneficiat de 
programul “guest speaker”, care 
are drept scop formarea, dezvol-
tarea şi menţinerea competenţelor 
lingvistice ale militarilor ce studi-
ază limba engleză şi de a oferi in-
formaţii cu privire la Statele Unite 
ale Americii.

 Pînă în prezent circa 627 de 
militari au fost instruiţi în cadrul  
centrului nominalizat, iar activită-
ţile didactice desfăşurate au dus la 
progrese marcate în direcţia ridi-
cării nivelului de pregătire în do-
meniul limbilor străine, cu accent 
pe limba engleză.

Centrul lingvistic (CL) din cadrul academiei militare a 
Forţelor armate are drept scop implementarea con-

cepţiei cu privire la instruirea lingvistică în armata naţi-
onală şi racordarea procesului de instruire lingvistică la 
imperativele timpului, iar întreaga activitate a centrului 
este concepută ca răspuns la cerinţele impuse de ampli-
ficarea procesului de comunicare lingvistică.  

enGleza - imperativul 
proGreSului

Prima generaţie a intelectu-
alilor din satul nostru este 

numită „generaţia împuşcaţilor”. 
Toţi au fost omorîţi, aşa cum s-a 
întîmplat în toată Moldova. !
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- Domnule Ardezianu, v-am 
auzit vorbind că aţi îndeplinit ser-
viciul militar în termen în perioada 
sovietică. Am decis să vă invităm 
să ne vorbiţi despre anii de arma-
tă, despre acele fragmente cazone 
pe care le mai povestiţi şi astăzi cu 
drag prietenilor. 
- A fost demult, în anii 1976-1977. 

De fapt, aşa a început biografia mea. 
După absolvirea şcolii natale din satul 
Rîşcova, actualmente raionul Criuleni, 
am fost instructor de pionieri. În scurt 
timp, am fost chemat să îndeplinesc ser-
viciul militar  în armata sovietică, la gră-
niceri. Iniţial, am fost instruit în şcoala 
militară de sergenţi din Vladivostok. 
Apoi m-am rugat ca să fiu detaşat la sud, 
la Marea Neagră, pentru că eram grăni-
cer care păzea cu ajutorul dispozitivelor 
tehnice, pe apă. În schimb, am fost re-
partizat pe insulele Kurile. Acolo am fă-
cut un an şi jumătate de serviciu militar. 
Şi acum chiar îi mulţumesc domnului 
acela, pe unde o mai fi fiind acuma el, 
care m-a îndemnat să merg într-acolo. 
Am văzut cu totul altă lume, cu vulcani, 
m-am scăldat în ape termale, am mîncat 
carne de urs, peşte din specia Somonilor. 
Au fost momente foarte frumoase. Nişte 
amintiri pe care le voi păstra tot 
restul vieţii. Revelaţii feerice. S-a 
întîmplat ca într-un basm.

- De regulă, situaţiile 
amuzante care ni s-au înt-
împlat în armată rămîn cu 
noi pentru o viaţă. Purtaţi şi 
dumneavoastră, prin ani, o 
situaţie care vă provoacă la 
zîmbet?
- Au fost mai multe. Îmi amin-

tesc o situaţie foarte amuzantă. 
Eram în şcoala militară, venisem 
boboc de acasă, numai ne tunsese 
şi ne dăduseră cîte un pistol auto-
mat şi trebuia să păzim pe acolo. 
Dar noi încă nu eram obişnuiţi cu 
treaba asta, eram în primele săptă-
mîni de serviciu militar.  Şi-apoi, 
mă învăţase unul că dacă vreau 
să mai dorm un pic, să o fac pe o 
masă dosită undeva. Şi eu m-am 
întins pe masa aceea. Pe la miezul 
nopţii, a venit unul dintre ofiţerii 
de serviciu şi cînd m-a văzut, a 
trîntit cu un baston în masa aceea, 
am sărit ca ars şi m-am lovit cu ca-
pul de zid. Şi mi-a zis: „Mai mult 
să nu faci aşa!”. Am răspuns: „ Înţeles! 
Să trăiţi!”  şi de atunci nu s-au mai înt-
împlat chestii de astea.  

- Am putea să zicem că aţi avut 
un serviciu militar uşor ...
- Sigur că a fost uşor. Pentru că eu 

eram sportiv prin excelenţă – bara fixă, 
paralelele, tocmai ceea de ce are nevo-
ie soldatul în armată. Cîntam la chitară, 
eram suflul pichetului. Vorba cîntecului: 
”Unde joacă hop şi eu, / Nu stau mult pe 
gînduri,/ Aşa-s eu de felul meu/  Şi aşa 
voi fi mereu”. Eram în primele rînduri, 
în ciuda faptului că vorbeam ruseşte rău. 
Chiar rugasem părinţii să-mi trimită un 
colet cu manuale de limbă rusă ca să de-
prind şi eu cît de cît, pentru că nu aveam 
experienţă. Vorbeam doar cu: „Idi za-
vidi dizeli” sau „film smotreti budem”, 
„tovarăş polcovnic”. Dar cu toate astea, 
eram iubit de comandanţi şi de colegii 
mei, pentru că eram aşa după cum sînt 
şi acum. 

- Dacă aţi trecut cu atîta uşu-
rinţă prin viaţa cazonă, de ce nu aţi 
ales cariera militară?
- Nu. Cazarma a fost doar un crîm-

pei din viaţă. Bineînţeles că nu este pen-
tru mine meseria de militar. Dacă ar fi 

cazul, spre exemplu, ca să mă ridic cu 
arma în mînă pentru a-mi apăra patria, 
evident aş face-o. Aşa cum o făceau toţi 
concetăţenii mei, pentru că aceasta este 
datoria oricărui bărbat.

- Ce făcea prietena dvs chitara? 
Aţi venit cu ea la armată? 
- Nu. Acolo, la pichet, era o chitară 

la care cîntau toţi care ştiau cît de cît să 
cînte. Evident că nu ştiau prea mulţi. 

- Cîntaţi despre ce?
- Despre tot, inclusiv învăţasem din 

folclorul militar. Fără chestia asta nici nu 
putea să se petreacă vreun eveniment. Şi 
mai ales că grănicerii erau consideraţi ai 
KGB-ului, erau bine dotaţi, îmbrăcaţi, 
purtam cizme şi uniforme de ofiţer. Era 
considerată de elită şi noi ne mîndream 
că am avut norocul să slujim în acest gen 
de armă. 

- Acum mai cîntaţi despre armată?
- Da, am o melodie preluată din re-

pertoriul legendarului grup „Savoy” care 
se numeşte „Vin ofiţerii în mantale” sau 
balada anului 1911. Textul îi aparţine lui 
Ion Lătreanu , muzica lui Marian Nistor. 
O melodie extraordinară pe care puteţi 
să o ascultaţi în interpretarea mea.

- Într-un context, aţi menţionat 
că aveţi grad de plutonier.  În ce 
circumstanţe l-aţi primit?
- Funcţia pe care o îndeplineam în 

armată era şef al postului tehnic de ob-
servaţie, care era de plutonier. Am urcat 
ierarhic, de la caporal spre plutonier. 
În afară de aceasta, am fost decorat cu 
medalia „Pentru merit deosebit în paza 
graniţei”.  Doar că am un frăţior mai mic 
care, cînd plecasem la armată, avea vreo 
2 anişori. Iar cînd am revenit, era deja 
mare şi se juca de-a războiul prin pădu-
re. S-a jucat de-a războiul inclusiv în ha-
inele şi medaliile mele şi mi le-a pierdut. 
Spre regret, am rămas doar cu chipiul. 

- Aţi lăsat pe cineva cu dor de 
dumneavoastră acasă?
- Mă îndrăgostisem eu de o domni-

şoară care venise soră medicală la noi 
în sat. Şi, fiind instructor de pionieri, 
îi făceam curte, mai ales dacă cîntam 
şi la chitară. Eu mă duceam pe la ea, la 
punctul medical, pînă am început să ne 
întîlnim. Ţin minte că îi aduceam lăcră-
mioare. Numele ei era Nataşa. 

Acum să vă povestesc o istorie amu-
zantă legată şi de ea. Satul nostru se află 
la 36 km de Chişinău.  Cînd m-au chemat 

la armată, ne-au adunat la Memorial. Am 
umblat cît am umblat pe acolo şi dacă nu 
ne-au luat din prima zi, am zis de ce să 
stau peste seară dacă, probabil, mîine di-
mineaţă ne vom porni. Am plecat acasă 
şi nu m-am mai culcat, dar m-am dus cu 
Nataşa să mai stăm în ograda bisericii 
care era închisă. Pe sub nuci, îi rosteam 
versuri, ca să se facă deja dimineaţă şi să 
mă întorc în Chişinău, la punctul acela 
de recrutare. Mă duc acolo şi cînd colo 
mă declară dezertor. Echipa mea de zece 
persoane deja plecase la Odesa. Pedeap-
sa – din contul meu la Odesa. Am plătit 
12 ruble la taxi şi m-am dus la Odesa. 
Colegii mei tocmai se tundeau pînă la 
piele. Apoi, seara ne-au urcat în avion  şi 
am zburat spre Vladivostok. 

- Vreau să vă întreb dacă v-a 
aşteptat Nataşa să vă întoarceţi de 
la armată?
- Nu m-a aşteptat, peste un an s-a şi 

căsătorit cu un consătean mai mare, care 
era cu armata făcută. De ce să-l aştepte 
ea pe Ricky?! 

-  Vă pare rău că nu v-a aşteptat?
- Eh, cîte iubiri au mai fost! 

- V-a ajutat în vreun fel livretul 
militar în viaţă?

- Da, m-a ajutat. După ar-
mată, un an de zile am lucrat la 
uzina de tractoare ca ucenic de 
strungar. Paralel, am început să 
colaborez cu ziarul de ramură 
„Secera şi ciocanul”. Am scris 
cîteva materiale ca în toamnă 
să merg la facultate, la secţia 
de pregătire universitară. Dar 
acolo mi se cerea să am doi ani 
de muncă sau recomandare din 
armată. Eu aveam doar un an de 
muncă. Mi-am luat îndreptare de 
la uzina de tractoare, de la ziarul 
la care am activat şi recoman-
darea din armată care venise cu 
ştampilă tocmai de pe insulele 
Kurile. Dar uitasem să prezint 
recomandarea aceea la universi-
tate. Cînd, pe la Anul Nou, s-au 
verificat documentele şi mi s-a 
zis că voi fi exmatriculat. Mi s-a 
dus inima în călcîi. Cum aşa?!  Şi 
iată, graţie livretului militar, am 
terminat studiile la secţia de pre-
gătire, după aceasta am intrat la 
Facultatea de Jurnalism. 
- Dorul de armată v-a adus 

printr-o unitate militară a Armatei 
Naţionale? 
- Sigur că da. Am vizitat multe uni-

tăţi militare, deja în postură de interpret. 
Am fost la Mărculeşti, la Cahul, în Bata-
lionul de Gardă,  am fost şi la Ministerul 
Apărării. Dar să vă mai povestesc o is-
torioară amuzantă. După ce am venit de 
la armată, am intrat la Facultatea de Jur-
nalism şi am făcut cantonament la Bălţi. 
Pe atunci se vorbea mai mult ruseşte. Eu 
umblam cu nişte plete lungi, dar acolo 
nu se permitea să umbli aşa. Cîntam în 
formaţia universităţii, pe atunci „Plai”. 
Şi era un superior care-mi tot zicea : „A 
şto, student Ciubotaru, vî sebe pozvolea-
ete s takimi dlinîmi volosami”. Iar eu îi 
ziceam: „Tovarăş colonel, eu apăr onoa-
rea universităţii şi a ţării, eu abia m-am 
întors din Germania, mie mi se permite 
să port plete atît de lungi. M-a întrebat 
cu cine am cîntat acolo şi am răspuns: 
Cu „Fon baun şlam baun” . Sigur că am 
inventat o trupă care să sune nemţeşte. 

Şi el: „Dacă-i aşa, purtaţi pletele lungi”. 
Erau multe situaţii amuzante, legate de 
militărie şi după revenirea în ţară. Îmi 
amintesc de unul pe nume Cruglîi, de la 
catedra militară, care mă tot avertiza că 
o să mă prindă la Bălţi şi nu ştiu ce-o 
să-mi facă. Şi asta pentru că am tradus  
„Voennoe delo”  în română „Treaba mi-
litară”.  Şi toţi rîdeau pe seama asta.

- Ce mesaj aveţi pentru militarii 
Armatei Naţionale?
- Armata te impune să sapi tranşee, 

să faci altceva, să mergi tîrîş, dar ches-
tia asta te face bărbat puternic, aşa încît, 
cînd te vede fata mai că se îndrăgosteşte 
de zece ori mai mult decît cînd te petre-
cuse bobocel în unitate.  Fiţi puternici, 
asta e urarea mea pentru voi. 

Locotenent major 
Inga MIhaILova

interpretul Ricky ARDeziAnu:
„Dacă ar fi cazul să mă ridic cu arma în mînă  
pentru a-mi apăra patria, evident aş face-o”


