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Cariera militară oferă următoarele avantaje:
• loc de muncă garantat;
• salariu lunar de la 3000 lei pînă la 6000 lei  
(în serviciul militar în Forţele de menţinere a păcii);
• asistenţă medicală şi tratament gratuit;
• instruire  gratuită – continuarea studiilor în instituţiile 
de învăţămînt militar din ţară şi peste hotare; 
• studierea limbilor străine;
• pensie garantată la numai 25 de ani de serviciu  
sau 17 ani de activitate în Forţele de menţinere a păcii;
• posibilitate de a participa în misiuni de menţinere a 
păcii sub egida onu şi osce

Armata Naţională 
angajează în serviciul  militar  prin  contract

ministerul apărării al republicii moldova angajează tineri 
cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 35 ani în batalionul 22 de menţinere a Păcii, 

batalionul cu destinaţie specială „Fulger” şi alte unităţi militare

Condiţii de angajare
• să deţină cetăţenia doar a republicii moldova;
• „apt” medical  şi dezvoltare fizică bună;
• lipsa antecedentelor penale;
• posesor al actelor de studii gimnaziale (9 clase), liceale, baca-
laureat sau superioare 
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Despre armată,
                 buget şi datorie

impactul emoţional cauzat de orice noutate de 
pe „frontul” relaţiilor ruso-ucrainene are ca 

rezultat și faptul că săgeţile critice lovesc în de-
finirea noţiunii de „armată modernă și dotată”, 
termen utilizat frecvent de către unii dintre liderii 
de opinie de la noi din ţară.

De fapt, simbolul armatei este readus în 
prim-plan, sub o formă pe care cei mai mulţi 
dintre noi eram tentaţi s-o atribuim veacurilor 
trecute deja. secolul XXi era creditat, mai degra-
bă, cu potenţial tehnologic și cu relaţii interuma-
ne de alt nivel și calitate, dar a fost să fie un… 
„capăt de ţară” și această construcţie s-a surpat, 
din lipsa temeliei.

Un raport al institutului internaţional de 
Cercetare pentru Pace (siPRi) de la stockholm 
ne-a adus, luna curentă, „noutatea”  pe care toţi 
o cunoșteam, dar era mai simplu s-o trecem în 
tăcere: Moldova are cel mai mic buget militar din 
Europa! iar cele 0,3 % din PiB-ul ţării ne permit 
doar  să abordăm, în discuţii, modelul de armată 
pe care ni l-am dori. 

Pentru a nu fi înţeles greșit, specific că, în ciu-
da tuturor  impedimentelor existente, militarii 
ţării au reușit să facă față situației. sigur că aici 
este vorba despre ajutorarea populaţiei, în condi-
ţiile calamităţilor și intemperiilor naturii, despre 
stocarea, ambalarea și evacuarea deșeurilor de 
pesticide, neutralizarea oxidantului rachetar de 
tip melanj, despre șase contingente cu rezultate 

remarcabile în irak, dar și despre actuala misiune 
KFOR din Kosovo. Însă tot atît de adevărat este 
și faptul că, în cea mare parte, aceste realizări au 
devenit posibile  în ciuda unei finanţări mult sub 
limită și nu invers.

La capitolul „Misiune exemplară” putem, fără 
nici o rezervă, să vorbim și despre prestaţia ge-
niștilor militari acasă, în localităţile ţării noastre, 
acolo unde explozibilul celui de-al Doilea Război 
Mondial pune în pericol vieţile cetăţenilor nu 
doar ocazional. Şi dacă, de fiecare dată, vorbim 
despre obuze neutralizate, Ministerul Apărării 
a mai făcut un pas, în colaborare cu Misiunea 
OsCE. În Republica Moldova, s-a lansat cea de-a 
doua etapă a campaniei de informare a opiniei 
publice privind pericolul muniţiilor neexplodate 
de la noi din țară. Proiectul prevede rularea unui 
spot video la posturile tv cu audienţă naţională, 
realizat de cele două instituţii, iar echipele mobile 
ale armatei (completate cu specialiști în domeniu) 
vor face deplasarea în instituţiile de învăţămînt 
din republică, pentru a le vorbi copiilor despre 
pericolul muniţiilor neexplodate și despre acţiu-
nile necesare la depistarea acestora.

Discuţiile despre buget și potenţialul armatei 
continuă, iar militarii continuă îndeplinirea misi-
unilor ce le revin...

 
Locotenent-colonel Ion VuLpe

Editorial

În ciuda speculaţiilor vehiculate, în ultima perioadă de timp, dar şi a ade-
vărurilor spuse cu jumătate de voce, armata a mai făcut un pas în direcţia 
protejării populaţiei Republicii Moldova.
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Din Kosovo... 
De la pacificatori!

Misiunea de menţinere a păcii în Kosovo repre-
zintă un test de fidelitate a Republicii Moldova 
faţă de angajamentele asumate, în cadrul orga-
nizaţiilor internaţionale”. “

În autonomia Kosovo, albanezii și 
sîrbii trăiesc unii lîngă alţii, dar nu 

unii cu alţii. Există însă speranţe de mai 
bine, în special, tinerii nu mai doresc să 
fie prizonierii trecutului. Despre aceasta 
scria Bahri Cani, reporterul „Deutsche 
Welle”, într-un material publicat la sfîr-
șitul anului trecut. Potrivit autorului, 
situaţia din provincie mai are un drum 
lung spre normalitate. Acesta prezintă 
exemplul localităţii Plemetina din apro-
pierea capitalei kosovare, Priștina. Aici 
convieţuiesc comunităţile albaneză și 
sîrbă, care se consideră una pe cealaltă 
ilegală și între care nu există contac-
te. Cei mai mulţi dintre sîrbi consideră 
încă Kosovo parte a serbiei, chiar dacă 
și-a obţinut independenţa, în 2008, și 
este recunoscut, ca stat suveran, de către 
105 ţări, inclusiv 23 din cele 28 de state 
membre ale UE.

La Plemetina, trăiesc împreună sîrbi, 
albanezi și romi. Tensiuni și conflicte nu 
există, în prezent, dar nu se poate vorbi 

în niciun caz despre o convieţuire îm-
preună. se salută reciproc uneori. nu au 
conflicte, fiecare însă își vede strict de 
treburile sale.

nenad Andric, 22 de ani, se declară 
mîndru de originea sa sîrbă, dar nu a urît 
niciodată pe cineva doar pentru că făcea 
parte din altă naţiune. „Am fost mereu 
dispus să colaborez cu ceilalţi. Poate sînt 
nebun, dar eu cred în viitorul meu, aici, 
în Kosovo, indiferent cum se cheamă 
ţara, președintele sau premierul”, consi-
deră Andric. Tînărul, pur și simplu, își 
dorește doar o viaţă normală. nu vrea ca 
și copiii lui să trăiască experienţe simila-
re: războaie, atentate cu bombă etc.

Majoritatea sîrbă nu crede în con-
vieţuire. nenad Andrić este însă printre 
puţinii sîrbi care cred în convieţuirea cu 
albanezii, într-un Kosovo independent. 
Ţara are cam 1,7 milioane de locuitori, 
dintre care 90% sînt albanezi și doar 
5-6% sîrbi. Înainte erau mai mulţi, dar 
sîrbii au părăsit masiv Kosovo, după 

război (1999). În centrul și în sudul 
Kosovo, există în prezent cinci comune 
unde sîrbii formează majoritatea. Acolo, 
contactele dintre sîrbi și albanezi sînt 
mai frecvente. Cu totul alta este situaţia 
în nordul Kosovo, la nord de rîul ibar. 
Acolo există patru localităţi cu popula-
ţie aproape exclusiv sîrbă. numeroși al-
banezi s-au refugiat din nord în sud. O 
convieţuire sîrbo-albaneză pare exclusă.

iată cum se justifică menţinerea for-
ţelor pacificatoare pe teritoriul Kosovo. 
Contextul depinde acum, mai degrabă, 
de menţinerea ordinii decît de operaţiuni 
militare, gata să intervină în cazul unei 
reveniri a conflictelor intercomunitare.

Oastea Moldovei6
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Contingentul moldovenesc, detașat 
în operaţiunea de menţinere a păcii 

KFOR, a reușit să se încadreze cu brio 
și execută misiuni specifice teatrului de 
operaţii. Zona de responsabilitate se ca-
lifică ca fiind calmă și stabilă, efectivul 
contingentului moldovenesc a înregis-
trat o bună coeziune cu colegii interna-
ţionali, în special, cu cei italieni.

Potrivit comandantului contingen-
tului Armatei naţionale în misiunea 
KFOR, locotenent-colonelul Roman 
Ceban, timp de o lună, pacificatorii 
moldoveni au asigurat, 24 de ore din 24, 
securitatea bazei „Camp Vilaggio italia” 
din localitatea Pech, Kosovo, unde se află 
contingentele ţărilor care fac parte din 
gruparea de forţe multinaţionale Vest, 
printre care italia, slovenia și Austria.

sursa a specificat că grupul de geniști 
din cadrul contingentului moldovenesc a 
fost instruit, împreună cu militarii altor 
ţări participante, în procedurile de detec-
tare, identificare, transportare și distru-
gere a obiectelor explozive neexplodate. 
Totodată, infanteriștii au participat la un 
marș forţat, cu lungimea de 50 de kilo-
metri, organizat de către contingentul 
danez, și la competiţia pentru cel mai 
bun ţintaș, condusă de contingentul Ger-
maniei în misiune. Pentru performanţele 
obţinute, plutonierul Andrei Cojocaru, 
sergenţii  majori Maxim Galușca și Ale-
xandru Mitroșin, sergenţii inferiori Ale-
xandru Gangan și Constantin Lungu au 
fost decoraţi cu medalii și diplome.

Militarii și-au încercat puterile și în 
concursul cu titlul de cel mai bun ţintaș, 
la care au participat peste 140 de militari 
din 16 contingente care se află în aria de 

operaţii. Ei au avut de înfruntat cîteva 
probe, trageri din pistol, pistol-mitralie-
ră și mitralieră, din diferite poziţii. Prin-
tre premianţi s-au aflat plutonierul ma-
jor Ghenadie Varzari, clasat pe locul iii 
la proba trageri din pistol-mitralieră, iar 
plutonierul adjutant Vitalie iovu, colegul 
nostru, în urma acumulării punctelor, la 
toate cele trei probe, a adus contingentu-
lui nostru o medalie de argint.

Locotenent-colonelul Ceban a men-
ţionat că, în continuare, contingentul 
Armatei naţionale în Misiunea KFOR 
urmează să execute misiuni de patrulare 
și pază a obiectivelor în aria de operaţii, 
împreună cu militarii italieni. Totodată, 
aceștia vor fi instruiţi în menţinerea ca-
pacităţii de luptă și executare a misiuni-
lor de reacţie rapidă și control a mulţi-
mii, cu implicarea elicopterelor și a altor 
tipuri de tehnică specială.

Republica Moldova a detașat în mi-
siunea KFOR din Kosovo un contingent 
din 41 de militari, dintre care 33 de in-
fanteriști, șapte geniști și un ofiţer de stat 
major. Aceasta este prima participare 
a unui contingent militar al Republicii 
Moldova la o misiune nATO, cu man-
datul Organizaţiei naţiunilor Unite.

Misiunea de menţinere a păcii în 
Kosovo reprezintă un test de fidelitate a 
Republicii Moldova faţă de angajamen-
tele asumate, în cadrul organizaţiilor in-
ternaţionale. Respectînd statutul de ne-
utralitate al ţării, Parlamentul Republicii 
Moldova a decis ca militarii moldoveni 
să se alăture reprezentanţilor altor 31 de 
naţiuni din cadrul Uniunii Europene, 
nATO și din ţările partenere, care vor 
restabili viaţa pașnică în Kosovo.

În spatele acestei decizii, stau ani 
grei de antrenamente pe poligoanele de 
instrucţie ale armatei, unde pacificatorii 
moldoveni au trecut testul profesiona-
lismului în faţa experţilor internaţionali, 
care, în 2012, au dat verdictul: Gata pen-
tru misiune. 
Locotenent major 
Natalia ANDRONACHI

„Această ţară m-a impresio-
nat chiar din primele clipe: 

case frumoase, amenajate cu gust, se 
simte spiritul de gospodar al localni-
cilor. Cît despre copii, sînt asemeni 
odoraşilor noştri: drăguţi şi bucu-
roşi, ne-au salutat, rînd pe rînd, tot 
drumul, de la aeroport şi pînă la 
unitate. unul dintre copii mi-a atras 
atenţia în mod special. Avea o tun-
soare neordinară, cu păr un pic mai 
lung şi plete desfăcute, asemeni raze-
lor de soare, iar zîmbetul lui schim-
ba percepţia asupra culorii soarelui. 
Anume astfel desenam băieţeii, cînd 
eram în clasele primare.

Ce bine că mi-am luat şi cea mai 
importantă „armă” din viaţa mea – 
aparatul de fotografiat. În felul aces-
ta, pot să imortalizez frumuseţile 
ţării gazdă, dar şi prestaţia colegilor, 
cu care vom munci, cot la cot, timp de 
jumătate de an, pentru a contribui la 
menţinerea păcii în zonă şi a-l face pe 
poporul Republicii Moldova mîndru 
de militarii Armatei Naţionale”.

Plutonier adjutant 
vitalie IOvU

După două luni...

7Aprilie 2014
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Prezent la ceremonie, colonelul igor Gorgan, 
șeful Marelui stat Major al Armatei naţionale, 

comandantul Armatei naţionale, a înmînat diplo-
me de onoare, certificate de apreciere și scrisori de 
mulţumire celor 43 de ostași și sergenţi. Totodată, 
șase soldaţi, care au obţinut cele mai bune rezultate 
la pregătirea de luptă și s-au evidenţiat prin disci-
plină exemplară, în timpul executării serviciului 
militar, au primit insigna „Militar eminent”. Colo-
nelul Gorgan i-a îndemnat să aplice în viaţa civilă 
deprinderile formate în 12 luni de stagiu militar: 
disciplina, punctualitatea, ambiţia și onoarea.

Drum bun în viaţă!

În Armata Naţională am fost educaţi în 
spiritul valorilor naţionale, de devota-
ment şi credinţă faţă de patrie şi poporul 
Republicii Moldova ... ”

Sergent inferior Andrei BACIu“
Cei mai buni ostaşi, încorporaţi în primăvara anului trecut în 

Armata Naţională, au fost petrecuţi la vatră, în cadrul unei 
ceremonii desfăşurate în tabăra militară 142 din garnizoana 

Chişinău. După 12 luni de stagiu militar în Armata Naţională, 
peste 40 de militari, care au obţinut rezultate bune la pre-
gătirea de luptă şi s-au remarcat prin disciplină şi conduită 

ostăşească exemplară, au fost trecuţi în rezervă cu onoruri.

Oastea Moldovei8
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Totodată, igor Gorgan a oferit scri-
sori de mulţumire părinţilor prezenţi la 
eveniment, mulţumindu-le pentru buna 
educaţie a feciorilor și pentru că i-au sus-
ţinut în îndeplinirea serviciului militar.

Unii au plecat acasă cu gîndul că se 
vor întoarce, cum este și cazul sergen-
tului inferior Andrei Baciu. Acestuia 
i-a fost dat să treacă primul examenul 
în faţa conducerii armatei și a celor 
prezenţi pe platou. A învins emoţiile și 
a pășit încrezător în faţa comandantu-
lui armatei pentru a primi diploma de 
onoare. Andrei Baciu a demonstrat, pe 
parcursul îndeplinirii serviciului militar 
în Brigada „Ştefan cel Mare”, atitudine 
conștiincioasă faţă de executarea obliga-
ţiunilor de serviciu și o disciplină milita-
ră impecabilă. Şi cum băieţilor de vîrsta 
lui le place acţiunea, probabil, el a fost 
mai norocos, îndeplinind serviciul mili-
tar în poligonul de la Bulboaca. 

„În Armata naţională am fost edu-
caţi în spiritul valorilor naţionale, de 
devotament și credinţă faţă de Patrie și 
poporul Republicii Moldova. În poligoa-
nele militare ne-am format deprinderi 
temeinice în utilizarea armamentului și 
a tehnicii de luptă, iar sub îndrumarea 
comandanţilor, am descoperit tainele 

artei militare, onoarea și camaraderia 
ostășească”, a ţinut să accentueze Andrei, 
care se arată convins că ostașii trecuţi în 
rezervă vor purta de acum înainte trico-
lorul și simbolurile ţării în suflet.

Mîndră de isprava fiului ei, Euge-
nia, mama soldatului sandu Lungu, fost 
militar în Batalionul 22 de Menţinere a 
Păcii, este sigură că băiatul ei a fost, în 
tot acest răstimp, pe mîini sigure, sub în-
drumarea celor mai buni comandanţi. 

Potrivit șefului Direcţiei personal 
din cadrul Marelui stat Major al Arma-
tei naţionale, colonelul Eduard Ohlad-
ciuc, pînă la finele lunii aprilie, alţi 540 
de militari în termen sînt în rezervă. 
Locul acestora în unităţile militare va fi 
luat de recruţii încorporaţi de la sfîrșitul 
lui aprilie, perioadă în care demarează 
încorporarea de primăvară în Forţele 
Armate.

Obiectivul Armatei naţionale este să 
le cultive tinerilor, cetăţeni ai Republicii 
Moldova, în perioada serviciului militar, 
respectul pentru valorile sacre ale nea-
mului, să fie patrioţi în deplin sens al cu-
vîntului, cetăţeni responsabili și să nu uite 
că ei, soldaţii de azi, sînt viitorul naţiunii.

Locotenent major 
Natalia ANDRONACHI

Sub albastrul cerului de aprilie, mai mulţi 
militari în termen au rostit, probabil, cu  

nostalgie, onorabilele expresii  
Să trăiţi! şi Servesc Republica Moldova!“

Mesajul colonelului Igor GORGAN,  
şef Marele Stat Major  

al Armatei Naţionale, comandant  
al Armatei Naţionale

„Domnilor ofiţeri, plutonieri, ser-
genţi şi soldaţi! Onorată asistenţă! Sti-
maţi părinţi şi oaspeţi!

Sînt bucuros să fiu prezent la cere-
monia de petrecere la vatră a celor mai 
destoinici militari în termen care, pe 
parcursul unui an de zile, şi-au îndepli-
nit cu cinste datoria de apărători ai pa-
triei, sub drapelul Armatei Naţionale.

Conform tradiţiei, printre primii 
pleacă acasă cei mai buni, cei mai dis-
ciplinaţi, cei mai bine pregătiţi ostaşi şi 
sergenţi în termen, fapt ce poate servi 
un prilej de mîndrie pentru aceşti mili-
tari şi, desigur, pentru părinţii lor.

Apelul meu, în calitate de Coman-
dant al Armatei Naţionale, către efec-
tivul tinerilor ostaşi este să urmeze 
exemplul dumneavoastră. Îi îndemn pe 
toţi ostaşii, sergenţii şi viitorii recruţi să 
îndeplinească serviciul la fel de bine şi 
responsabil, precum aţi făcut-o dum-
neavoastră.

Societatea are nevoie de o arma-
tă profesionistă, de aceea, mă adresez 
către dumneavoastră, stimaţi ostaşi şi 
sergenţi, dacă sînteţi pregătiţi să urmaţi 
o carieră de militar profesionist, nu ezi-
taţi să optaţi pentru serviciul militar pe 
bază de contract în Armata Naţională 
şi, astfel, veți participa nemijlocit la 
crearea unei armate moderne care con-
tribuie eficient la promovarea imaginii 
Republicii Moldova peste hotarele ei, 
reprezentînd cu succes ţara, în cadrul 
exerciţiilor şi misiunilor internaţionale.

Felicit cordial părinţii acestor mi-
litari şi vreau să vă mulţumesc pentru 
educaţia pe care aţi oferit-o feciorilor 
dumneavoastră.

Stimaţi ostaşi şi sergenţi, vă doresc 
sănătate, ani lungi de viaţă, şi succese în 
activitatea cotidiană!

Drum bun în viaţă!”
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Practici internaţionale 
pentru siguranţa muniţiilor

Proiectul cu privire la „Organizarea 
și desfășurarea Cursului specializat în 
domeniul Managementului stocurilor de 
armament și muniţii” este dezvoltat con-
form principiului 3M: Moderare-Mento-
rare-Monitorizare, care va permite trans-
miterea cunoștinţelor obţinute. Acesta 
cuprinde următoarele module: cursul 
de bază teoretic în domeniul muniţiilor, 
cursul pe care l-au absolvit militarii re-
cent, cursul de bază practic în domeniul 
muniţiilor, cu durata de trei săptămîni, 
stabilit pentru septembrie 2014 și cursul 
avansat în domeniul  muniţiilor, preco-
nizat pentru luna aprilie 2015.

Pe durata primului ciclu de imple-
mentare a modulelor, se vor identifica 
potenţiali specialiști ai Armatei naţi-
onale care vor fi selectaţi și antrenaţi 
adăugător, pentru a obţine abilităţile 
necesare de transmitere a cunoștinţelor 
acumulate.

Astfel, derularea proiectului con-
form acestor principii descrise mai sus 
este planificată pînă în anul 2017, cînd se 
propune ca Armata naţională să obţină 
abilităţi proprii pentru pregătirea speci-
aliștilor în domeniul managementului 
stocurilor de armament și muniţii.

Potrivit locţiitorului șefului Marelui 
stat Major al Armatei naţionale pentru 
asigurarea resurselor, colonelul Andrei 
Şarban, instruirea a fost realizată de că-
tre un grup de experţi internaţionali din 
Austria, suedia, Canada, Elveţia și ur-
mărește scopul de a spori nivelul de cu-
noștinţe al șefilor de depozite de arma-
ment și muniţii. „specialiștii militari au 
studiat noţiunile generale privind teh-
nologia și ambalarea muniţiilor, prin-
cipiile de clasificare a armamentului, 
pericolele și grupele de compatibilitate, 
caracteristicile muniţiilor de calibru 
mic și mare, muniţiile de semnalizare, 
iluminare și fumigene”, a specificat co-
lonelul Şarban.

sursa citată a menţionat că această 
activitate este prima etapă de implemen-
tare a proiectului cu privire la organiza-
rea și desfășurarea cursului specializat de 
„Management al stocurilor de armament 
și muniţii”, aprobat în baza Memoran-
dumului de înţelegere dintre Ministerul 
Apărării și Misiunea OsCE, în Republi-
ca Moldova, cu privire la implementarea 
Programului complex în domeniul ar-
melor de calibru mic și armament ușor, 
semnat la 28 octombrie 2010.

Memorandumul mai prevede un șir 
de acţiuni printre care: construcţia unui 
depozit la Dănceni, conform standarde-
lor internaţionale, pentru depozitarea și 
păstrarea muniţiilor din dotarea Arma-
tei naţionale, care este în derulare; repa-
raţia depozitelor Armatei naţionale, pri-
ma etapă a fost executată în 2012, a doua 
etapă fiind în proces; distrugerea mai 
multor bombe de aviaţie și a rachetelor.

Absolvenţii Cursului „Managemen-
tul stocurilor de armament și muniţii”, 
desfășurat, în premieră, în Armata naţi-
onală, au primit diplomele de absolvire, 
în cadrul unei ceremonii desfășurate la 
Academia Militară a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun”. Diplomele au fost 
înmînate de viceministrul Apărării, Ana 
Vasilachi, care a declarat că organizarea 
acestui curs denotă importanţa pe care o 
acordă instituţia de apărare managemen-
tului stocurilor de armament și muniţii. 
„Activitatea respectivă se înscrie în șirul 
de acţiuni desfășurate de Ministerul Apă-
rării, cu sprijinul OsCE, care își propune 
să contribuie la sporirea controlului de 
arme, precum și la promovarea măsurilor 
de consolidare a încrederii și securităţii în 
regiune”, a spus viceministrul Apărării.

După acest curs, sînt sigur că mulţi dintre militari vor 
îndrăgi mai mult această meserie pentru responsabili-
tatea necesară şi unii, totodată, ar fi posibil să-şi schim-
be profesia, conştientizînd cît de periculoasă este”.

Locotenent-colonel Andrei CAMeRzAN,
şef adjunct Direcţia Armament“

Circa 30 de militari ai Armatei Naţionale şi reprezentanţi ai Minis-
terelor de Interne şi Justiţie, precum şi ai Serviciului de Informaţii şi 
Securitate au fost instruiţi, în cadrul cursului „Managementul sto-

curilor de armament şi muniţii”, care s-a desfăşurat la Academia Militară 
a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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La rîndul său, șeful Departamen-
tului de politici militare internaţionale 
al Forţelor Armate ale Austriei, colo-
nelul Richard Monsberger, a accentuat 
că acest curs este rezultatul eforturilor 
comune ale instructorilor din Austria, 
suedia, Canada, Elveţia și ai Misiunii 
OsCE, la iniţiativa Ministerului Apă-
rării din Republica Moldova. „scopul 
echipei multinaţionale de experţi a fost 
instruirea personalului implicat în do-
meniul managementului muniţiilor și 
armamentului. Apreciem receptivitatea 

Ministerului Apărării și a tuturor părţi-
lor implicate în planificarea, organizarea 
și derularea activităţii respective”, a spus 
colonelul Monsberger.

Prezentă la eveniment, șefa Misiunii 
OsCE în Moldova, Jennifer Brush, s-a 
declarat convinsă că acest proiect va re-
duce riscurile pentru oamenii care locu-
iesc în apropierea depozitelor de muniţii. 
„Prin micșorarea riscurilor de prolifera-
re a muniţiilor, dorim să contribuim la 
securitatea și stabilitatea din întreaga re-
giune”, a declarat oficialul OsCE.

ideea acestui proiect pornește de la 
iniţiativa Elveţiei. Posibilitatea partici-
pării reprezentanţilor altor ţări a fost 
discutată în cadrul grupului multinaţio-
nal cu privire la armamentul de calibru 
mic. Acest proiect a demarat în februa-
rie 2013. După o săptămînă de prezenţă 
în Republica Moldova, grupul multina-
ţional a primit informaţia necesară cu 
privire la starea reală a lucrurilor în do-
meniul muniţiilor și depozitării acesto-
ra. Consolidarea capacităţilor și necesi-
tatea instruirii au fost identificate drept 

chestiuni urgente pentru ţara noastră. 
Alte cauze importante sînt identifica-
rea riscurilor, reparaţia depozitelor și, 
desigur, nimicirea muniţiilor vechi. Ar-
mata naţională a Republicii Moldova, 
ca și celelalte armate ale lumii, care au 
avut posibilitatea să însușească mana-
gementul muniţiilor și armamentului 
din dotarea fostei Uniuni sovietice, s-a 
confruntat cu probleme privind securi-
tatea stocurilor învechite, devenite, în 
timp, periculoase. 

Pentru a realiza și a opera în baza 
unui management calitativ, este nevoie 
de personal bine instruit în domeniu. 
Unul dintre experţii de la noi este loco-

tenent-colonelul Andrei Camerzan, șef 
adjunct Direcţia armament, care ne vor-
bește despre utilitatea și necesitatea par-
ticipării la acest curs. „Cu o experienţă 
de peste cincisprezece ani în domeniul 
armamentului și muniţiilor, consider că 
participarea la acest curs este o etapă de 
creștere profesională, în rezultatul căreia 
am avut ceva de învăţat, pentru că, pe an 
ce trece, apar noi tipuri și sisteme de ar-
mament și muniţii. Explozibilul aflat în 
interiorul acestor muniţii prezintă diverse 
compoziţii fizice și chimice, care necesită 
a fi studiate după practicile internaţiona-
le. Or, recunoașterea acestora, printr-o 
simplă identificare, este o metodă nouă, 

stipulată în acest regulament. Cursul ne 
oferă posibilitatea să discutăm în ansam-
blu toate detaliile și cerinţele stipulate în 
regulament, să organizăm dezbateri și 
să le explicăm în detalii colegilor noștri 
din domeniu, șefilor de depozite și șefilor 
servicii armament și muniţii. După acest 
curs, sînt sigur că unii dintre militari vor 
îndrăgi mai mult această meserie, pentru 
responsabilitatea necesară și unii, toto-
dată, ar fi posibil să-și schimbe profesia, 
conștientizînd cît de periculoasă este”, a 
conchis ofiţerul Camerzan.

Locotenent major 
Natalia ANDRONACHI
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Un plutonier la „depozitul” 
profesionalismului

... A depus efort pentru autoperfecţionare şi se eviden-
ţiază între colegi prin stima subalternilor. Știe cum 

să-i adune pe toţi împreună şi cum să facă din toţi un 
colectiv unit...” 

Locotenent-colonel Roman CeBAN, comandant al Batalionului 22 
de Menţinere a păcii, despre plutonierul Andrei COjOCARI  “

A format peste 18 generaţii de soldaţi, a însuşit trei mese-
rii militare, a participat la un număr impunător de cur-

suri internaţionale de perfecţionare, a adunat cîteva meda-
lii binemeritate, a contribuit la menţinerea păcii în Zona de 
securitate şi este membrul contingentului de pacificatori, 
care aduc pacea în cadrul misiunii KFor din Kosovo. 

sînt realizări numerice, înregistrate timp de şapte ani, în 
armată, în spatele cărora se află insistenţa, pasiunea, mo-

tivaţia de a fi profesionist, pînă în măduva oaselor. este 
vorba de locţiitorul comandantului de pluton în batalio-
nul 22 de menţinere a Păcii, un militar din neamul an-
dreilor, plutonier andrei cojocari. un militar care schimbă 
percepţia faţă de statutul de subofiţer.  

Oastea Moldovei12
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- Mulţi oameni cred că locul unui 
subofiţer este undeva la depozit. Mie îmi 
place să activez în calitate de locţiitor co-
mandant de pluton. Asta îmi oferă posi-
bilitatea să particip la viaţa de zi cu zi a 
soldaţilor. Fiind uneori în contact cu ei, 
de la deşteptare pînă la stingere, pot să 
înţeleg mai bine greutăţile lor şi chiar să-i 
ajut, dacă am această posibilitate. 

- Dar este greu să lucrezi cu mi-
litarii în termen. Cum aţi reuşit să 
vă organizaţi munca astfel, încît să 
nu apară incidente şi, dimpotrivă, 
să-i faceţi pe acei 30 de oameni cît 
mai eficienţi?
- Cea mai reuşită metodă de lucra cu 

militarul în termen constă în conversația 
directă. Dacă reuşeşti să găseşti o tan-
genţă cu el, un punct prin care să te poţi 
apropia de el ca prieten, atunci va avea o 
încredere mai mare în tine. Dar dacă vei 
sta la o parte şi vei da doar ordine, fără 
a le completa cu exemplul propriu, vei 
pierde încrederea militarului în termen, 
iar aceasta va pune în pericol executarea 
unor misiuni. 

- prin ce se deosebesc aceste 18 
generaţii de soldaţi?
- În prezent, la mulţi tineri se observă 

dependenţa de calculator, internet, tele-
foanele mobile. Nimerind într-un mediu 
militar, tînărului îi este greu să se aco-
modeze la viaţa cazonă, care presupune 
deşteptarea şi stingerea la orele 06:00 şi, 
respectiv, 22:00, lustruirea bocancilor şi 
multe alte cerinţe cu care el nu este obiş-
nuit la civilie. Uneori perioada de adap-
tare la viaţa de militar poate dura pînă 
la şase luni.

Militarul Cojocari pune mare preţ 
pe pregătirea profesională. „Omul, cît 
trăiește, învaţă și, astfel, reușește să fie 
într-un pas cu civilizaţia”, mărturisește 
dumnealui. Avînd acest scop, și-a creat 
o viaţă dublă: pe de o parte, învaţă o me-
serie civilă, fiind student la geografie la 
Universitatea de stat din Tiraspol, iar pe 
de altă parte, acumulează cunoștinţe și 
abilităţi militare la diverse cursuri inter-
naţionale. Germania, Cehia, Bosnia și 
Herţegovina, România – sînt doar cîte-
va ţări care i-au oferit aceste posibilităţi. 
Mai mult ca atît, cunoștinţele și-au găsit 
aplicare în diferite exerciţii și misiuni. 

Drept răsplată a fost decorat și cu in-
signa: „Militar eminent” și medalia „În 
slujba Patriei” de gradul trei. 

- Distincţia „Militar eminent” am ob-
ţinut-o în anul 2006, în urma participării 
la exerciţiul multinaţional „Cooperative 
Lancer Longbow”, care s-a desfăşurat la 
noi în Moldova. N-am să uit acel mo-
ment, pentru că a fost prima mea distinc-
ţie militară. Iar în urma participării la un 
şir de alte aplicaţii, am primit medalia „În 
slujba Patriei”, de gradul trei.   

instruirea, aplicaţiile sînt foarte utile 
pentru orice militar, însă misiunile pro-
priu-zise reprezintă adevăratul examen 
de capacitate. Plutonierul Cojocari a sus-
ţinut deja primul examen în Forţele de 
Menţinere a Păcii, iar în prezent este în 
cadrul misiunii KFOR din Kosovo, faţă 
de care nu are nici o emoţie sau frică, 
doar dorinţa puternică de a se manifesta.

- În cadrul misiunii KFOR, noi înde-
plinim misiuni de patrulare, îndeplinim 
serviciul la punctele de control, asigurăm 
paza obiectivelor importante şi avem şi 
alte misiuni care apar pe parcurs. Sper 

că voi acumula o experienţă bogată în 
această misiune reală de menţinere a pă-
cii, ca  să pot spune cu capul sus că sînt 
militar profesionist. 

Din discuţie cu plutonierul An-
drei Cojocari, am înţeles că încrederea 
în omul de alături este cuvîntul-cheie 
atît pentru familia dînsului, unde cresc 
două fete, cît și pentru armată, în care 
își pune mari speranţe de avansare. „Are 
toate șansele!”, susţine fostul comandant 
al Batalionului 22 de Menţinere a Păcii, 
locotenent-colonelul Roman Ceban.

- Îl apreciez cu cele mai înalte califi-
cative. Dumnealui a depus efort pentru 
autoperfecţionare şi se evidenţiază între 
colegi prin stima subalternilor. Știe cum 
să-i adune pe toţi împreună şi cum să 
facă din toţi un colectiv unit. N-am să 
ascund faptul că deseori învăţ şi eu de la 
subalternii mei, inclusiv de la Andrei Co-
jocari. De asemenea militari are nevoie 
atît Batalionul 22 de Menţinere a Păcii, 
cît şi întreaga Armata Naţională.              

Liuba VICOL

Sper că voi acumula o experienţă bogată în 
această misiune reală de menţinere a păcii, 
ca  să pot spune cu capul sus că sînt militar 
profesionist”. “
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Sfintele sărbători de Paşti sînt un pri-
lej de a fi alături de familie şi prieteni, de 
a împărtăşi cu aceştia valorile creştine ale 
credinţei, iubirii şi speranţei.

În calitatea mea de ministru al Apă-
rării, doresc să transmit un gînd bun mi-
litarilor aflaţi la mii de kilometri depăr-
tare de casă, care îşi petrec sărbătorile la 
studii sau în misiuni de menţinere a păcii 
- în Kosovo, Coasta de Fildeş, Sudanul de 
Sud, Liberia, Tadjikistan şi Statele Unite 
ale Americii, avînd în inimi dorul de casă 
şi de cei dragi.

Sînt cu sufletul şi alături de militarii 
care, de sărbători, se află la posturi, în 
unităţi, asigurînd liniştea noastră.

Vreau să urez un Paşte fericit şi ce-
tăţenilor Republicii Moldova, oamenilor 
care investesc speranţe în armata ţării şi 
cred în potenţialul ei. Vă doresc, în aceas-
tă primăvară, să vă fie Sfintele Paşti o 
sărbătoare în suflet şi aducător de lumină 
în viaţă.

Hristos a Înviat!

Mai mult de o lună misiunea 
de menţinere a păcii KFOR 

din Kosovo constituie unul dintre 
obiectivele de bază în agenda ar-
matei. Cei 41 de militari îndepli-
nesc cu brio misiunile și încear-
că, în primul rînd, să depășească 
sentimentul dorului de casă. De 
sărbătorile de Paști, militarii, dar 
și familiile lor au fost despărţiţi de 
sute de kilometri. 

Datoria înseamnă datorie și 
este  o lege pentru militarii Ar-
matei naţionale, mai ales, în baza 
militară „Camp Vilaggio italia” 
din localitatea Pech. Din această 
cauză, pe ploaie, vînt sau ninsoa-
re, în uniforma kaki, apărătorii  
Patriei își duc slujba, oriunde s-ar 
afla. sărbătorile nu constituie un 
motiv de eschivare de la serviciu. 
Așa s-a întîmplat că, în perioada 
sfintelor Paști, un efectiv al Ar-
matei naţionale este în misiunea 
de menţinere a păcii în Kosovo. 
La peste o mie de km distanţă de 
meleag, militarii recunosc că simt 
lipsa persoanelor apropiate și în-
cearcă să uite de dor, înlocuindu-l 

cu serviciul de bază. Aceasta este 
chiar metoda sergentului major, 
Victor Maroglo.

„De la bun început, am ştiut 
că nu voi întîlni Paştele alături de 
cei dragi. Dorinţa de a participa 
într-o misiune de menţinere a pă-
cii a fost deosebit de mare şi poate 
aceasta îmi dă puteri să alung gîn-
dul că nu sînt împreună cu cei de 
acasă. Lumina şi căldura sărbăto-
rilor de primăvară, printre care şi 
Sfintele Paşti să vă încălzească su-
fletele, să vă lumineze minţile, să 
vă deschidă inima spre iubire, cre-
dinţă, iertare, să fiţi mai buni, să 
vă bucuraţi din plin de frumuse-
ţea lucrurilor care vă înconjoară şi 
să dăruiţi iubire celor dragi! Vreau 
să-mi felicit părinţii, pe sora Da-
niela, pe fratele Cătălin, militar în 
termen, şi pe iubita mea, Natalia. 
Hristos a Înviat!”

Şi pentru că tradiţia și obiceiul 
își găsesc loc în sufletul omului, 
de Paști sergentul inferior serghei 
Cibotari spune că-i vor lipsi lu-
crurile pe care le făcea la această 
sărbătoare.

„Sărbătorile de Paşti se întîlnesc 
în sînul familiei. Chiar dacă nu sîn-
tem fizic alături, sîntem cu gîndul 
şi sufletul la familiile noastre. Acasă 
obişnuiam să merg la biserică, la 
sfinţit pasca, iar dimineaţa ne spă-
lam pe faţă cu un ou roşu şi unul 
alb, şi nişte bănuţi, conform tradi-
ţiilor rămase de la străbuni. În anul 
curent, îmi vor lipsi toate astea”.

Chiar dacă în cadrul misiu-
nilor internaţionale importanţa 
sărbătorilor trece pe plan secun-
dar, Paștele face excepţie. Coman-
dantul efectivului, locotenent-co-
lonelul Roman Ceban spune  că 
militarii moldoveni au parte de 
mai multe activităţi dedicate aces-
tei zile.

„Evident, pentru toate contin-
gentele din gruparea de forţă, parte 
a căreia sîntem şi noi, sărbătoarea 
Paştelui este importantă şi nu trece 
fără unele activităţi tradiţionale. 
Aici mă refer la slujbele religioase, 
desfăşurate într-un lăcăş sfînt, în 
„Camp Vilaggio Italia”. O masă de 
sărbătoare, adică ceva mai special”. 

Urare pascală din Kosovo

Mesajul ministrului Apărării, Valeriu TROENCO, 
adresat efectivului Armatei Naţionale cu ocazia 

Sărbătorilor Pascale

Domnilor militari şi angajaţi civili!
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sărbătoarea învierii sfîntului 
nostru iisus Hristos este o 

sărbătoare a sufletului. iisus a 
spus: „ Eu sînt Învierea și Viaţa 
și cel ce crede Întru Mine, chiar 
dacă va muri – va trăi”. semni-
ficaţia sărbătorii pornește de la 
prezenţa noastră în Biserica lui 
Hristos, unde auzim salutul pas-
cal „Hristos a Înviat!” și noi, bi-
neînţeles, răspundem: „Adevă-
rat a Înviat!”. Ar trebui să pășim 
pe urmele Mîntuitorului, în felul 
în care noi acceptăm această săr-
bătoare, trăim și respectăm legile 
lui Dumnezeu.

- Și dacă militarii nu pot 
asista la slujba de Înviere, ce ar 
trebui să facă ei?

- Oricum, a doua zi după 
sfînta Înviere, sîntem prezenţi 

în toate unităţile militare, unde 
vom transmite salutul pascal și 
vom sfinţi acele daruri: pasca și 
ouăle pascale. Vom aduce cînta-
rea: „Hristos a înviat din morţi / 
Cu moartea pre moarte călcînd 
/ Şi celor din morminte / Viaţă 
dăruindu-le!”.

- Această sărbătoare este 
precedată de o perioadă de post. 
unele categorii de oameni sînt 
absolvite de a ţine post şi totuşi 
militarii păstrează acest obicei. 
Cum credeţi, de ce o fac?

- Poziţia bisericii este una 
flexibilă, luînd în consideraţie că 
sînt unele categorii de oameni, 
cărora le este permis un regim 
alimentar de post mai flexibil, 
dar, totodată, biserica pune ac-
cent pe un post sufletesc, spiritu-

al. ne referim aici la fapte bune, 
la sfintele rugăciuni și la reţine-
rea de la păcate.

- unii militari se află acum 
peste hotarele ţării. Cum ar tre-
bui ei să se roage sau există vreo 
rugăciune pe care să o spună ca 
să se păzească?

- Toate rugăciunile le găsesc 
în cartea de rugăciuni destinată 
exclusiv militarilor. Chiar dacă 
sînt în străinătate, în misiuni 
de pacificare, data de 20 aprilie 
o sărbătoresc toţi creștinii orto-
docși. Este o sărbătoare care îi 
privește pe toţi cei care mărtu-
risesc dreapta credinţă în Învi-
erea Mîntuitorului nostru iisus 
Hristos. 

- Aveţi un cuvînt de binecu-
vîntare pentru militari?

- Vreau să adresez tuturor 
ostașilor și ofiţerilor Armatei na-
ţionale salutul pascal „Hristos a 
Înviat!”. Vă felicit cu sărbătoarea 
sărbătorilor. Este o sărbătoare a 
sufletului nostru, o sărbătoare în 
care noi ne reunim în familie, în 
care ne bucurăm de semnificaţia 
ei. Militarii să nu uite că sînt și 
ostașii lui Hristos! 

De Învierea Domnului, aduc sincere felicitări 
şi urări de bine tuturor colegilor de serviciu şi 
celor apropiaţi. Acest mesaj îl transmit şi din 
partea contingentului pentru toate rudele şi 
prietenii noştri. Le dorim lumină în suflete şi 
în casă, linişte sufletească, împliniri. 

un paşte cît mai Fericit!”
Roman CeBAN

“

preotul Corneliu DOBROgeANu, 
şeful Departamentului Mitropolitan Relaţii cu Forţele Armate

„Militarii sînt şi ostaşii lui Hristos”
Cum ar trebui să sărbătorească creştinii  Sfintele Paşti?
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O pasiune modelată în destin

Totul începea la vîrsta de cincisprezece ani. pentru el devenise o obişnuinţă vizionarea 
filmelor cu şi despre militari. probabil, acele filmuleţe, cu multă disciplină, punc-

tualitate şi sport l-au făcut să înţeleagă că tot ce îl interesează se învîrte în jurul unui 
singur termen – armată. Momentul a fost decisiv şi iată că azi locotenent major Dumitru 
gorceag serveşte Republicii Moldova şi poporului ei, în cadrul Divizionului de Artilerie 
din ungheni, singura unitate de artilerie a Armatei Naţionale. 

A fi militar de meserie este, după părerea lui, o opţiune de viaţă, înainte de a fi 
o opţiune de carieră. În această viaţă, Dumitru este omul clasic care oscilează între 
datoria de tată, soţ, persoană publică şi devotamentul pentru cariera armelor, în care 
are încredere absolută. Fericirea i-o aduce meseria pe care o face din pasiune sau, 
mai bine zis, o pasiune pe care a transformat-o în meserie şi într-un mijloc de a-şi 
cîştiga existenţa. 

Unii dau la facultate, ca, după o peri-
oadă de timp, să realizeze că au fă-

cut o alegere greșită, căutînd să se repro-
fileze. Pe cînd, ofiţerul Gorceag este pe 
deplin mulțumit de alegerea sa la acest 
capitol. Experienţa militară o începe la 
Colegiul Militar Liceal „Ştefan сel Mare” 
din Câmpulung Moldovenesc, Româ-
nia. Atunci a optat pentru specialitatea 
matematică-informatică. În 2009, absol-
vește institutul Militar al Forţelor Arma-
te „Alexandru cel Bun” din Chișinău, 
devenind inginer licenţiat în telecomu-
nicaţii. Au urmat un șir de cursuri de 
dezvoltare profesională atît în ţară, dar și 
peste hotare. se poate mîndri cu faptul 
că meseria, pe care o profesează zilnic, 
i-a oferit șansa să viziteze Franţa. Din 
2009, începe serviciul militar prin con-
tract în unitatea situată pe malul rîului 
Prut, la funcţia de comandant de plu-
ton, iar în 2011, este numit șef serviciu 
personal. Întrebat cum decurge o zi de 
muncă din viaţa lui, în calitate de ofiţer 
în armată, spune că: „Dacă știi cum să 
pui la punct toate lucrurile, activitatea 
decurge foarte bine”.

La exercitarea misiunilor de serviciu 
se bazează mult pe principiul consecu-
tivităţii, acordînd prioritate lucrurilor 
importante și anume celor impuse de 
eșalonul superior către execuţie. În opi-
nia ofiţerului Dumitru Gorceag, secţia 
personal este creierul unei unităţi. Dum-

nealui consideră că reușitele angajaţilor 
depind foarte mult de sfaturile sau de 
propunerile unui șef de secţie, personal. 

A fost suficient jumătate de oră să-
mi dau seama că Dumitru nu e omul 
concesiilor la serviciu, locul acestora e 
doar în familie, pentru că, potrivit lui: 
„Ştii unde pornesc concesiile, însă nu 
se știe unde te vor duce”. Dă ce are mai 
bun, pune tot sufletul și toată inima în 
îndeplinirea obligaţiunilor funcţionale 
și are toată dorinţa de a stabili o bună 
funcţionare a sistemului. Marea tentaţie, 
căreia nu vrea  să i se opună, este aceea 
care îl determină să forţeze mîna succe-
sului. Şi bine face, că ce soldat nu visează 
să devină general?! Are aceleași aspiraţii, 
să devină un militar cu nume în Armata 
naţională, să respecte toate principiile și 
regulile pentru a fi un militar model.

se numără printre oamenii cu suflet 
mare și se simte împlinit. E căsătorit și 
are un băieţel. Cea mai mare preocupa-
re a lui este să-și știe familia fericită și să 
o asigure cu tot necesarul, ca să aibă un 
trai decent. Îi plac zilele în care se poate 
relaxa în mijlocul grădinii. nimic nu îl 
inspiră mai mult decît o grădină lucrată 
frumos. Astfel, munca aceasta îl îmbogă-
ţește spiritual, acolo dîndu-și frîu liber 
imaginaţiei și exprimîndu-și creativitatea 
și personalitatea, în cel mai plăcut mod. 

Locotenent 
Natalia ANDRONACHI

zero reproşuri
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potrivit specialiştilor în domeniu, din cele 
265 de puncte ale „Arcului Struve”, 27 se 
află pe teritoriul Republicii Moldova.“

„Minunea” geodezică descoperită 
de militarii Armatei Naţionale

„arcul lui struve” este un monument 
de pe teritoriul republicii moldova, protejat de unesco, 
şi se află în satul  rudi, raionul soroca 

Friedrich georg Wilhelm Struve 
s-a născut la 15 aprilie 1793 în 
Altona, în apropiere de Hamburg. La 
vîrsta de 15 ani, din dorinţa de a evi-
ta mobilizarea în armată, fuge din 
germania în Rusia şi devine student 
la universitatea din Dorpat.

Sub conducerea lui W. Struve, 
geodezul militar, generalul Karl 
Tenner, Ch. ganstena şi N. zelander, 
„geometri ai trei naţiuni” (Rusia, 
Norvegia, Suedia) au realizat, din 
1816 pînă în 1852, una dintre cele 
mai renumite măsurări a arcului 
meridianului din istoria geodeziei, 
care se întinde de la Oceanul Arctic 
(oraşul Hammerfest, Norvegia) pînă 
la gura de vărsare a rîului Dunărea 
(satul Necrasovca Veche din ucrai-
na), numit „Arcul Struve”. 

Acesta a fost descoperit de o echipă de cinci militari ai Centrului Topogra-
fic Militar: „Am efectuat săpături de patrulare, într-o livadă de meri, și 

am găsit o construcţie veche din cărămizi la adîncimea de 0,5 m. Determinînd 
coordonatele, am presupus că acesta e un punct al Arcului. informaţia a fost 
ulterior acceptată de Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru, cu care am colabo-
rat la acest proiect și apoi confirmată de UnEsCO”, mărturisește un membru 
al echipei de atunci, locotenent-colonel Eugeniu MARiŢ, actualul comandant 
al Centrului Topografic Militar.

17Aprilie 2014
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Motivaţie pacificatoare 
în Sudanul de Sud

Băştinaşii însă nu divizează pacificatorii pe 
naţiuni. pentru ei, noi toţi sîntem „căşti al-
bastre” uNMISS, ceea ce ne face activitatea, 
pe-alocuri, foarte dificilă. “

Mai bine de zece ani, am avut un 
vis. Începînd cu anul 2003, cînd, 

pentru prima oară, mi-am pus bereta 
albastră, speram să ajung într-o misiune 
de pacificare reală. De la început puteam 
doar visa la o asemenea experienţă, de-
oarece nu întruneam toate criteriile 
necesare unui pacificator internaţional. 
Însă această aspiraţie m-a motivat să de-
pun eforturi enorme în perfecţionarea 
mea ca militar, ca pacificator, ca persoa-
nă. După mulţi ani, cînd am înţeles că 
întrunesc toate cerinţele și sînt pregătit, 
am înaintat raportul pentru participare 
la o astfel de misiune și, în scurt timp, 
am fost acceptat. 

iniţial, nu am știut că voi activa în 
cadrul misiunii din sudanul de sud 
(UnMiss), dar, cînd am aflat despre 
aceasta, nu m-am speriat deloc. Dimpo-
trivă, sînt mulţumit pentru ocazia de a 
activa în această ţară, în calitate de pa-
cificator. Este o experienţă de nepreţuit! 
În timpul misiunii, am avut parte de mai 
multe provocări, fapt ce mi-a permis să-
mi dezvolt cunoștinţele și capacităţile în 
cele mai diverse domenii.

Prima ţară africană în care am ajuns 
a fost Uganda. În orașul Entebbe, timp 
de o săptămînă, am trecut cursul de in-
troducere pentru misiune. Entebbe este 
un oraș destul de frumos, chiar dacă 
trece printr-o perioadă de construcţie 
și modernizare, la fel ca și întreaga ţară. 
Însă în sudanul de sud situaţia e cu totul 
alta. Cînd am ajuns în orașul Juba, ca-
pitala acestei ţări, imediat am observat 
o diferenţă majoră între cele două orașe 
și am înţeles că sudanul de sud se află 
cu mult în spatele Ugandei, dar nu m-au 
speriat cele văzute. Chiar dacă nu era 
totul perfect, am văzut în Juba și clădiri 
cu multe etaje, șosele asfaltate, automo-
bile moderne și mă gîndeam că este ceva 
firesc pentru un stat tînăr, care abia în 
2011 a obţinut independenţa. 

Dar, ajungînd în orașul Bor, punct de 
dislocare permanentă, am avut un „șoc 
cultural”. Am văzut ceea ce niciodată nu 
puteam să-mi imaginez. Era o mixare din 
cultură modernă și ceva foarte înapoiat. 
Vă dau cîteva exemple: case mari în stil 
european, alături de colibe din stuf, nu-
mite de băștinași tukul, mașini de lux, 

alături de oameni care merg cu măgari, 
vestimentaţie modernă pe lîngă niște bu-
căţi de pînze, pur și simplu, puse pe corp. 
Am avut nevoie de vreo cinci-șase zile ca 
să mă acomodez cu ambianţa, după care 
am încercat chiar să înţeleg toate cele vă-
zute. Acum deja sînt „ok” cu orice aș ve-
dea în Aria noastră de Operaţii (AO).

sînt dislocat în orașul Bor, capita-
la statului Jonglei, care reprezintă Aria 
de Operaţii a echipei noastre. În cadrul 
misiunii UnMiss,  activez în calitate 
de Ofiţer Legătură Militară (MLO). Tot 
șirul de misiuni ale MLO se reduce la 
activităţile de coordonare între toate ele-
mentele misiunii, structurile de securi-
tate din zonă și structurile administraţi-
ei locale. Pe lîngă acestea, noi participăm 
în cadrul patrulelor terestre, aeriene și pe 
apă și în cadrul misiunilor de recunoaș-
tere în regiunile noi din aria încredinţa-
tă. Asigurăm și coordonăm evacuarea 
răniţilor. Şi, desigur, mai îndeplinim și 
alte sarcini urgente, care pot apărea în 
timpul unei misiuni de pacificare. 

Activez într-un colectiv multinaţio-
nal. În general, o misiune OnU cuprinde 

deşi avem un stat tînăr şi o armată mică, tricolorul republicii moldova a fost arborat în 
multe ţări ale lumii, iar stema armatei naţionale a devenit un simbol al curajului şi al profe-
sionalismului militar. asta, în mare parte, se datorează pacificatorilor noştri, care activează 

în misiuni de menţinere a păcii sub egida onu, în cele mai dificile regiuni ale lumii. militarii 
moldoveni au ridicat cu onoare drapelul nostru în irak, liberia, sudan, coasta de Fildeş, Ko-

sovo şi în multe alte ţări ale lumii, contribuind la consolidarea şi menţinerea păcii în cele mai 
„fierbinţi” zone de pe glob. din 2011, după apariţia unui stat nou pe harta lumii, ofiţerii mol-
doveni şi-au început activitatea şi în sudanul de sud. căpitanul ianăc deli, ofiţer al batalionu-
lui 22 de menţinere a păcii, care activează în prezent în sudanul de sud în calitate de ofiţer de 

legătură, ne-a povestit despre misiunea sa şi despre ţara, în care activează.      
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mai multe elemente, cum ar fi: elementul 
militar, elementul poliţiei civile și ele-
mentul civil. Bineînţeles, toate sînt mul-
tinaţionale. De aceea, cred că nu greșesc, 
dacă spun că și cooperez cu diferite per-
soane de pe tot globul pămîntesc. Mem-
brii echipei de ofiţeri, din care fac parte 
și eu, sînt din Canada, Uruguay, Brazilia, 
norvegia, Rusia, senegal, Zimbabwe, sri 
Lanka, indonezia, noua Zeelandă, Aus-
tralia etc.

Băștinașii însă nu divizează pacifica-
torii pe naţiuni. Pentru ei, noi toţi sîn-
tem „căști albastre” UnMiss, ceea ce ne 
face activitatea, pe-alocuri, foarte difici-
lă. Pericolele cu care se confruntă MLO 
sînt foarte multe, deoarece ei sînt unicul 
component militar care nu este înarmat 
și care, deseori, operează în AO, fără a 
avea elemente de protecţie. 

Jonglei este cel mai mare stat al su-
danului de sud. specificul acestei regiuni 
constă în faptul că doar aici locuiește 
populaţia care reprezintă cele trei triburi 
mari ale acestei ţări: Dinka, Lou nuer și 
Murle, între care, periodic, apar conflic-
te. Aceste neînţelegeri fac activitatea pa-
cificatorilor și mai complicată. Totodată, 

avem de soluţionat multe situaţii în urma 
unor conflicte între elementele civile ale 
misiunii cu autorităţile de securitate din 
AO, lucru foarte periculos, deoarece, 
deseori, acordurile, în baza cărora acti-
văm noi și pe care ar trebui să le  respecte 
și gazdele, sînt, pur și simplu, ignorate.

În general, atitudinea băștinașilor 
faţă de pacificatorii OnU este diferită și 
se schimbă, odată cu suflarea vîntului. 
Dacă azi sînt prietenoși, mîine îţi pot 
promite că ești „om mort”. Acest lucru te 
provoacă, dar, totodată, te învaţă să so-
luţionezi noi probleme, în diverse situa-
ţii. să spun că ei se bucură tot timpul de 
prezenţa noastră în zonă ar fi o greșeală 
și să zic că mereu sîntem urîţi tot nu ar 
fi corect… Cred că atitudinea lor faţă de 
noi deseori depinde de politica promo-
vată de guvernul sudanului de sud.

Am văzut multe lucruri stranii și 
groaznice, în această ţară, dar cel mai 
mult m-a marcat războiul devastator, 
care a cuprins întregul stat Jonglei, în-
cepînd cu 16 decembrie 2013. În timpul 
războiului, puteai vedea scene de masa-
cru, în care se distrugeau complet ora-
șele și se stingeau mii de vieţi omenești. 

În majoritatea cazurilor, aveau de suferit 
femeile și copiii. Dar cel mai groaznic 
era să văd copiii, care aveau răni de armă 
la picioare și mîini, copii de trei-cinci 
ani care nu aveau nici o lacrimă pe faţă, 
în pofida faptului că în jurul lor era un 
dezastru. 

nu o să-mi fie ușor să șterg din me-
morie asemenea momente, dar, de fapt, 
nici nu mă strădui să le șterg, doar că 
trebuie să mă învăţ a trăi cu aceste amin-
tiri oribile și, desigur, să fac anumite 
concluzii, în urma respectivelor eveni-
mente, care să-mi permită să acţionez 
sigur, în asemenea situaţii.

Chiar dacă este greu și sînt foar-
te multe pericole, consider că milita-
rii moldoveni trebuie în continuare să 
contribuie la consolidarea și menţinerea 
păcii în lume. Pacificatorii noștri sînt 
recunoscuţi pe arena mondială ca niște 
ofiţeri profesioniști și noi avem obligaţi-
unea de a menţine această treaptă înaltă, 
pe care am urcat, pe parcursul anilor, 
prin participarea noastră reușită la ase-
menea misiuni. 

Material pregătit de
locotenent Dmitrii VOSIMeRIC                       
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Maricica, armata este destinul meu!

Jocurile militar-sportive au ajuns 
„Pe meleagurile Ciocanei”. Zeci de 

elevi și-au măsurat puterile în cadrul 
spartachiadei, devenită, peste ani, 
o competiție tradițională.a Liceenii 
au ridicat greutăți, au făcut exerciții 
la bara fixă și au participat la trage-
rea otgonului. Întrucît primăvara a 
intervenit cu propriile schimbări de 
climă, aducînd timp ploios, organi-
zatorii competiției au fost nevoiți să 
amîne proba curselor de alergări. Dar 
chiar și așa, spartachiada a constituit 
un prilej de a testa pregătirea fizică a 
tinerilor. 

Lucrul acesta a fost consemnat de 
către colonelul Vitalie Barcari, coman-
dantul Centrului Militar Chișinău. În 
opinia lui, asemenea jocuri constituie 
o oportunitate pentru tineri de a-și 
demonstra abilitățile fizice, un lucru, 
de altfel, important pentru Armata 
națională, pentru care tinerii de azi 
sînt militarii de mîine. „Prin aceste 
jocuri testăm  nu doar pregătirea ti-
nerilor pentru îndeplinirea serviciului 
în rîndurile Forțelor Armate, dar și 
educăm, cultivăm spiritul militar-pa-
triotic al recruţilor”, a spus colonelul 
Vitalie Barcari. „să nu uităm că eve-
nimentul de azi precedă spartachiada 
republicană a jocurilor militar-sporti-
ve „Pe meleagurile natale”, care se va 
desfășura peste cîteva luni”, a ținut să 
menționeze oficialul militar. 

Organizarea acestei competiții a 
fost salutată și de vicepretorul sectoru-
lui Ciocana, Anatolie Portnoi. „Apre-
ciez faptul că tinerii recruți au fost 
receptivi și au venit să-și demonstreze 
puterea, chiar dacă timpul de afară a 
impus unele schimbări. susțin colabo-
rarea noastră cu Comisariatul Militar 
și calific această competiție drept o 

probă a destoiniciei viitorilor militari ”, 
a afirmat vicepretorul.

spartachiada „Pe meleagurile 
Ciocanei” a „mobilizat” nouă echi-
pe, reprezentanți ai nouă instituții de 
învățămînt preuniversitar. Pentru un 
loc pe piedestal, a luptat și echipa tine-
rilor recruți care urmează a fi înrolați 
în armată, în această primavară. Prin-
tre ei l-am găsit pe Andrei Grădinar, tî-
nărul care rîvnește să îmbrățișeze o ca-
rieră militară. „nu am frică de nimic, 
sînt tentat de noua provocare numită 
armată. Ştiu că va trebui să depun mult 
efort să ajung acolo unde-mi doresc, 
dar, cel puțin, la nivel fizic sînt pregătit, 
și asta pentru că sportul este un fel de 
hobby al meu”, ne-a spus recrutul. 

A visat să devină profesor de 
educație fizică, s-a înscris chiar la 
colegiul pedagogic din capitală, dar,  
peste ceva vreme, a realizat că vrea să 
poarte uniforma militară.  Zis și făcut! 
Şi-a luat documentele din instituție și 
a venit în Centrul militar. Şi cînd s-a 
hotărît cu armata, a venit timpul să 
se lămurească și cu iubita. Or, versul 
cela: „Eu, mîndruțo, te-aș lua, dacă-ai 
fi o floricea, / Eu te-aș coase la manta, 
și-aș face marșul cu ea”. Andrei și-a ce-
rut iubita de soție, iar aceasta, la rîndul 
său, i-a susținut decizia. „Maricica, ar-
mata este destinul meu, asta i-am zis 
iubitei”, a conchis Andrei… 

Prima etapă a spartachiadei și-a 
desemnat  și învingătorii. Locurile de 
frunte au fost împărțite între Liceul 
Microelectronic, Liceul „Gh. Ghim-
pu” și Liceul „Tudor Bubuioc”. În acest 
context, și Andrei Grădinar ar fi me-
ritat o mențiune numai pentru apriga 
dorință de a se face militar în Batalio-
nul 22 de Menținere a Păcii.

Inna gANŢA

Gînduri de recrut în prag de cătănie

pregătirea fizică a unui tînăr este un factor important pentru 
îndeplinirea serviciului militar. Spartachiada reprezintă acea 
competiție sportivă care ne permite să testăm aptitudinile fi-
zice ale tinerilor recruți care, de altfel, sînt potențialii militari 
ai Armatei Naționale”.  

Ccolonelul Vitalie BARCARI, 
comandantul Centrului Militar Chişinău

“
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„Dragu-mi-i să fac armata!”,
au declarat tinerii din sectorul Ciocana 

al capitalei
este vorba de genericul concursului tvc „tineri, veseli, cutezători”, etapa 
a patra, prima ediţie, la care a participat tineretul studios al acestui sector. 
startul concursului s-a dat începînd cu luna februarie. au fost invitate să par-
ticipe toate instituţiile preuniversitare din sectorul ciocana: liceele teoretice, 
colegiile şi şcolile profesionale. 

„Dragu-mi-i să fac armata!” vine 
de la titlul cărţii lui Tudor Colac, 

care prezintă lirica ostășească, pe parcur-
sul mai multor veacuri. Aceasta servește 
drept îndrumar pentru recruţii noștri”, au 
declarat organizatorii. 

Dacă tot sîntem în perioada recrută-
rii, organizatorii, pretura sectorului Cio-
cana, în colaborare cu Centrul Militar 
Chișinău, s-au gîndit că ar fi binevenit 
un asemenea joc, în ajun. „Este și o pro-
movare a atitudinii civice a fiecărui tînăr 
faţă de problemele curente ale societăţii, 
cît și o pregătire către încorporarea în 
Armata naţională”, a afirmat doamna 
Ada Boico, șef secţie Tineret și sport din 
cadrul preturii Ciocana.

De această dată, la concurs, și-au dat 
întîlnire echipele de la Colegiul Tehnic, 
Liceul teoretic Olimp – formate prepon-

derent din domnișoare – și Centrul de 
creaţie din comuna Budești.

Tinerii participanţi au urmat pregă-
tirea pentru trei probe: „salutul”, runda 
„Întrebări-răspunsuri” și pe final „Tema 
pentru acasă”, ale căror scenete au stîrnit 
multe zîmbete în sală. Fiecare echipă a 
avut misiunea de a fi cît mai originală în 
a demonstra că este cea mai bună.

Denis Zaharia, căpitanul celor de la 
Colegiul Tehnic, spune că poartă în suflet 
simţul umorului și nu i-a fost teamă să iasă 
pe scenă să demonstreze ceea ce au pregătit 
pentru concurs. „inspiraţia la scrierea sce-
nariilor a venit spontan, pentru că sîntem 
creativi. ne-am străduit să avem un salut 
cît mai original și haios”, declară Denis.

În rezultatul celor trei probe dispu-
tate, învingători au ieșit „Budeștenii”, 
care au fost mai ingenioși și mai aproape 

de armată. Adversarii susţin că a fost un 
joc cinstit și că cei mai puternici au avut 
de cîștigat.

Potrivit colonelului Vitalie Barcari, 
comandantul Centrului Militar Chiși-
nău și membru al juriului: „Evenimen-
tul a contribuit la promovarea imaginii 
Armatei naţionale și a dragostei faţă de 
patrie, în rîndurile tinerilor, care studi-
ază în instituţiile preuniversitare de în-
văţămînt”.

Învingătorii concursului urmează 
să participe în semifinale și mai apoi la 
finala concursului TVC „Tineri, Veseli, 
Cutezători”, care va avea loc în toamna 
curentă.

Locotenent 
Natalia ANDRONACHI
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În urma acordului semnat la 28 martie 1992 
cu conducerea Forţelor Armate ale CSI şi în 
conformitate cu decretul din 18 martie, s-a iniţiat 
procesul de trecere sub jurisdicţia Republicii 
Moldova a unităţilor militare”. “

Organizarea unităţilor militare naţionale 
în primăvara anului 1992

Perioada, care a urmat după prima 
etapă de organizare a Armatei naţiona-
le, corela perfect cu situaţia politică. Mi-
nisterul Apărării al Republicii Moldova 
urma să prezinte Parlamentului, spre 
discuţie, proiectele actelor normative 
ce aveau să stea la baza activităţii Forţe-
lor Armate și principiile ce ar fi ghidat 
procesul de construcţie a Armatei naţi-
onale. Ministerul trebuia să primească, 
în timp util, de la conducerea forţelor 
Csi armament, tehnică militară și alte 
bunuri materiale.

În conformitate cu înţelegerea, la 
care s-a ajuns cu Comandantul suprem 
al Forţelor Armate ale Csi și în scopul 
creării bazei Forţelor Armate ale Repu-
blicii Moldova, președintele ţării a de-
cretat: trecerea sub jurisdicţia Republi-
cii Moldova a unităţilor și subunităţilor 
militare ale Forţelor Armate ale fostei 
URss, staţionate pe teritoriul republi-
cii, și transmiterea lor în subordonarea 
Ministerului Apărării al Republicii Mol-
dova; specificarea faptului că unităţile și 
subunităţile militare, transmise Ministe-
rului Apărării, urmează să se ghideze, în 
activitatea lor, de hotărîrile Parlamentu-
lui Republicii Moldova, decretele preșe-
dintelui Republicii Moldova, ale Guver-

nului, precum și de ordinele Ministerului 
Apărării al Republicii Moldova.

Urmau să fie alocate resurse finan-
ciare pentru încheierea construcţiei 
obiectivelor cu destinaţie militară, care 
să fie folosite în interesele Forţelor Ar-
mate ale Republicii Moldova, precum și 
să se prevadă mijloace necesare pentru 
amenajarea taberelor militare.

A fost emis decretul nr.73, care pre-
vedea trecerea sub jurisdicţia Moldovei 
a unităţilor militare dislocate în terito-
riu. Acest document stipula că, în con-
formitate cu acordul la care s-a ajuns 
cu Comandamentul suprem al Forţelor 
Armate ale Csi și în scopul creării bazei 
Forţelor Armate ale Republicii Moldo-
va, unităţile și subunităţile militare ale 
forţelor armate sovietice, dislocate pe te-
ritoriul republicii, treceau sub jurisdicţia 
Republicii Moldova, cu tot cu tehnică, 
armament, clădiri și alte proprietăţi. 

În urma acordului semnat la 28 mar-
tie 1992 cu conducerea Forţelor Armate 
ale Csi și în conformitate cu decretul 
din 18 martie, s-a iniţiat procesul de tre-
cere sub jurisdicţia Republicii Moldova 
a unităţilor militare. 

Primele structuri trecute sub juris-
dicţia ţării au fost cele două unităţi de 

transmisiuni și intendenţă, staţionate 
în Chișinău, sectorul Telecentru. Cere-
monia solemnă a avut loc la 1 aprilie, pe 
poligonul de instruire. 

Evenimentele din stînga nistrului 
au făcut necesară chemarea la arme, în 
următoarele luni, a 33.521 de rezerviști. 
Furnizarea resurselor de mobilizare avea 
loc în baza unităţii din Cahul. s-a orga-
nizat o brigadă cu un efectiv de 2.350 
de oameni, comandant al unităţii fiind 
numit colonelul Victor Grab, înaintat, 
după război, în gradul de general.

Conform structurii, se prevedeau 
trupe regulate și rezervă militară, cu un 
efectiv total de 10-12 mii de persoane. 

Concomitent cu mișcările întreprin-
se de statul Major, a continuat proce-
dura de primire a unităţilor militare de 
la armata sovietică. Militarii sovietici 
inventau diverse pretexte, organizau sa-
botaje pentru a împiedica, prin minciu-
nă și dezinformare, procesul de cedare a 
unităţilor militare. 

Comisia pentru îndeplinirea decre-
tului președintelui Republicii Moldova 
despre trecerea unităţilor sub jurisdicţia 
Moldovei s-a deplasat la Ungheni. Ofiţe-
rilor unităţii li s-au garantat funcţii mi-
litare, cu condiţia să depună jurămîntul 

demararea procesului de trecere sub jurisdicţia republicii moldova a 
unităţilor a început, practic, în paralel cu acţiunile militare de la nis-

tru, ceea ce a permis parţial implicarea în război a acestor unităţi. Într-un 
anumit sens, războiul a fost catalizatorul care a grăbit trecerea sub juris-
dicţia republicii moldova a unităţilor şi conceperea structurii acestora.
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de credinţă faţă de Republica Moldova, 
dar din efectivul aflat la Ungheni au de-
cis să rămînă în Moldova doar 9 ofiţeri și 
49 plutonieri. Trecerea unităţii militare 
de la Ungheni sub jurisdicţia Moldovei a 
făcut posibilă introducerea pe cîmpul de 
luptă a artileriei. 

În baza decretului prezidenţial nr. 77 
din 23 martie 1992 și a ordinului nr.10 al 
ministrului Apărării, în primele zile ale 
lunii aprilie, a început mobilizarea, pe 
bază de rezervă, a divizionului antitanc 
al Brigăzii de artilerie. Primele subdivi-
ziuni au ajuns în zona conflictului la 14 
aprilie 1992, primind botezul focului pe 
platoul de la Cocieri.

În baza aceluiași decret, sub jurisdic-
ţia Republicii Moldova, a trecut și Regi-
mentul 83 aviaţie de vînătoare sovietic, 
din care, ulterior, a fost formată Brigada 
mixtă de aviaţie. La 4 aprilie 1992, repre-
zentanţii Ministerului Apărării al Repu-
blicii Moldova s-au deplasat la Mărcu-
lești, unde, timp de 8 zile, au inventariat 
și au luat în primire bunurile materiale 
și terenurile regimentului staţionat aici. 
nici un aviator din fosta unitate nu a ac-
ceptat să rămînă în Moldova; au depus 
jurămîntul de credinţă doar 18 ofiţeri și 
95 plutonieri din efectivul serviciului te-
restru. Dintre toate aparatele de zbor au 
putut fi păstrate 34 de avioane de luptă 
МiG-29, care aparţinuseră anterior Re-
gimentului 86 al flotei Mării negre, dis-
locate pe aerodromul din Mărculești.

La 26 mai 1992, în Moldova au ajuns 
primele cadre naţionale de aviatori: că-
pitanul Vitalie Rusu și locotenentul ma-
jor Alexandru Popovici. Pînă la sfîrșitul 

lunii mai a anului 1992, în ţară au reve-
nit 14 piloţi, dintre care 4 cu experienţă 
de zbor pe acest tip de avioane și colegi 
de unitate, la cei doi menţionaţi anteri-
or s-au alăturat Alexandru Daranuţă și 
Veaceslav neburac. 

La 8 aprilie 1992, prin decretul Pre-
zidiului Parlamentului ţării (nr. 1009-
Xii), a fost aprobat jurămîntul militar. 

La 10 aprilie 1992, au depus jurămîn-
tul de credinţă faţă de Republica Moldo-
va ofiţerii structurilor nou-formate ale 
Brigăzii „Moldova”, dislocate în orașul 
Bălţi. La baza creării acestei unităţi a stat 
primul ei comandant, colonelul Carasi-
ov. Jurămîntul militar a fost depus și de 
Batalionul de rezerviști din garnizoana 
Florești, precum și de cel din Bălţi. 

Brigada de apărare a spaţiului aerian 
„Dimitrie Cantemir” a fost creată fără 
mari dificultăţi, rămînînd, în acele clipe 
de grea cumpănă, cu 10% din cadrele 
militare ce activau atunci în unitate.

La 28 aprilie 1992, Ministerul Apă-
rării menţiona că, pînă la acel moment, 
erau luaţi la evidenţă aproximativ 2000 
de ofiţeri și subofiţeri născuţi în Moldo-
va, care  îndeplineau serviciul militar în 
fostele republici sovietice. Au fost expe-
diate scrisori tuturor ofiţerilor și subofi-
ţerilor, luaţi la evidenţă, cu explicaţii pri-
vind modul de realizare a transferului în 
rîndurile Forţelor Armate ale Moldovei. 

situaţia era destul de dificilă, deoa-
rece Comandamentul Principal al For-
ţelor Armate ale Csi și personal Evgheni 
Şapoșnikov stopau rezolvarea operativă 
a problemelor de transfer, uneori luînd 
măsuri de intimidare și umilire a per-

soanelor care își exprimaseră dorinţa să 
revină în patrie. Mulţi comandanţi de 
unităţi militare refuzau cererea ofiţerilor 
și subofiţerilor, ca pretext servindu-le 
conflictul armat din stînga nistrului. 

În această perioadă, a fost organizat 
și Regimentul independent de Transmi-
siuni, numit ulterior „Basarabia”. Mili-
tarii acestei unităţi au depus jurămîntul 
militar la 17 aprilie 1992. 

La 20 aprilie 1992, a depus jurămîntul 
militar și Detașamentul topogeodezic.

În aceeași perioadă, în baza Unită-
ţii militare nr. 42757, a fost creată Baza 
centrală de servicii în subordonarea șe-
fului Direcţiei logistice a Ministerului 
Apărării.

La 30 aprilie 1992, prin raportul 
nr.841, ministrul Apărării informa Co-
mandantul suprem: „Vă raportez că Mi-
nisterul Apărării a primit unităţile mili-
tare, dislocate pe teritoriul Moldovei și 
trecute sub jurisdicţia ei, conform listei, 
semnate la 21 martie 1992 de Guvernul 
Republicii Moldova și Comandamen-
tul suprem al Forţelor Armate Unite 
ale Csi. Efectivul unităţilor menţiona-
te a depus jurămînt militar de credinţă 
Republicii Moldova și poporului ei. Cu 
ofiţerii și subofiţerii care nu au depus 
jurămînt, dar au manifestat dorinţa de 
a continua serviciul în Forţele Armate 
ale Republicii Moldova, pentru terme-
nul stabilit în acord (pînă la trei ani), 
vor fi încheiate contracte. Ceilalţi ofiţeri 
și subofiţeri la categoria dată, în ordinea 
stabilită, vor fi transferaţi în ţările ai că-
ror cetăţeni ei sînt”. 

Colonel dr. Vitalie CIOBANu
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- Mai ţineţi minte perioada ser-
viciului militar?
- Eu am îndeplinit serviciul militar, în 

1980-1982, în orașul Odesa, în cadrul an-
samblului „Rovestnik”, în care erau două 
orchestre: de fanfară, unde băteam toba, 
și de muzică ușoară, în care am evoluat 
ca solist. Eram vreo 30 de moldoveni în 
ansamblu. Toţi vorbeam în limba româ-
nă și numai noi știam ce facem, pentru 
că nu ne înţelegea nimeni. Îmi amintesc 
niște momente hazlii, din acea peri-
oadă, pe care, de-a lungul anilor, nu 
le pot uita. Ţin minte cum învăţam 
regulamentul. Eu îi spuneam superi-
orului că știu tot regulamentul, dar îl 
pot spune numai în limba maternă 
și începeam să-i povestesc despre 
mama, despre tata, despre sat. El 
doar dădea din cap și spunea: „Ho-
roșo, horoșo!” (zîmbește). 

- Aţi găsit şi beneficii în armată?
- În general, armata mi-a dat 

foarte mult. În primul rînd, m-am 
făcut bărbat. În al doilea rînd, în 
armată, am practicat mult sportul, 
aceasta mi-a permis să mă întorc 
acasă sănătos și bine dezvoltat fizic. 
Mi-au rămas doar amintiri frumoa-
se despre acea perioadă. Am cîntat 
pe la diferite concerte, întîlniri, chiar 
în centrul Odesei. Am cîntat chiar și 

pe la înmormîntări, cînd decedau gene-
rali sau alți oameni de rang înalt. Pentru 
toți cei prezenți la ceremoniile funerare, 
era o nenorocire, o scîrbă, iar pentru 
noi – o posibilitate să ieșim din unitate, 
să mai vedem orașul, să mai cumpărăm 
cîte ceva din magazine. În  armată, sînt 
multe lucruri bune, dar, mai întîi de toa-
te, armata te face om. În armată, se vede 
din start cine și ce prezintă. se întîmpla 
cîteodată să stăm la un păhar de vorbă, 

dar, pe urmă, aflam că cineva ne-a vîn-
dut. Era unul dintre soldații moldoveni 
care vroia să fie mai iubit de către con-
ducerea unității. Dar noi știam că, dacă 
mergi cu ai tăi, trebuie să mergi pînă la 
sfîrșit, și să fii foarte atent la vorbe. În ar-
mată, se întărește foarte mult caracterul, 
voința și bărbăția. 

- Au fost grei bocancii militari?
- În prima jumătate de an, cînd am 

venit în unitate, am avut o misiune nu 
tocmai ușoară: trebuia, în fiecare zi, 
să dau podeaua clubului cu o soluție, 
numită mastică, ca să lucească. Era 
o construcție, care cîntărea vreo 70 
de kilograme, pe care trebuia să o 
mut printre scaune, ca să fac aceas-
tă procedură...  Jumătate de an, am 
îndeplinit acest serviciu și, cînd au 
venit alți ostași, mai tineri, în locul 
meu, am dat clubul în primire și mi 
se părea că nu există în lume mai 
mare bucurie. Eu, din start, am fost 
membru al ansamblului, dar aceas-
tă sarcină mi s-a dat conform unui 
regulament nescris. Erau primii mei 
pași, în armată, și o întărire în mili-
tărie (zîmbește).

- Ştiați cîntece de cătănie, pînă 
a veni la armată, sau le-ați învățat 
în unitatea militară?

Interpretul Anatol LATîşEV:

„în armată, se întăreşte 
caracterul, voinţa şi bărbăţia”

Dragii şi scumpii noştri urmaşi! Armata nu trebuie 
ignorată sau ocolită!  ea este a noastră, națională! 
Armata te face mai organizat, mai atent, mai res-
ponsabil. Te învață să te împarți cu aproapele tău. 
Armata este un mare plus pentru fiecare tînăr al 
statului nostru”.   “
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- Ştiam, și pînă la armată, dar mul-
te le-am învățat acolo, deoarece trebuia 
să cîntăm des pe la subunitățile, care 
aparțineau brigăzii noastre. Brigada avea 
în componență vreo 20 de divizioane de 
rachete antiaeriene, care protejau spațiul 
aerian din regiune. 

- Ați avut peripeții hazlii, în 
timpul serviciului militar?
- Uneori mai făceam și șmecherii. 

Lîngă unitatea noastră, era o școală 
de marinari. Pentru noi era mai strict, 
cînd ieșiam în oraș. Dacă făceam vreo 
boroboață, imediat nimeream la comen-
duire. Pentru marinari însă regulile erau 
mult mai lejere. De aceea, „colaboram” 
cu ei, împrumutam de la ei uniforma și, 
de multe ori, prietenii mei puteau să mă 
vadă în uniformă de marinar, în timp ce 
mă plimbam pe străzile Odesei (rîde).     

- Nu regretați că ați îmbrăcat 
uniforma militară?
- Era foarte greu, dar nu regret deloc. 

Îmi era dor de casă, de rude, de fata cu 
care mă întîlneam. Îmi era dor de cole-
gii mei de la „Ştefan neaga”, cu care am 
învățat împreună, un an de zile. 

- V-a aşteptat prietena de la ar-
mată?
- nu.  s-a măritat, înainte de-a mă 

întoarce de la cătănie. Înseamnă că așa 
a fost să fie… 

- Țineți minte vreun cîntec de 
cătănie, pe care îl cîntați atunci?
- Pe atunci, toate cîntecele le inter-

pretam în limba rusă, printre care și 
„День победы”. 

- Dar acum aveți în repertoriul 
dumneavoastră cîntece de cătănie?

- Am un cîntec, care îmi place foarte 
mult, se numește „Plec, mîndruțo, la ar-
mată”. E un cîntec foarte frumos, după 
părerea mea. Este în fondurile Televizi-
unii naționale și ale Radioului, de aceea, 
cred că l-ați auzit.

- Aveți un mesaj pentru tinerii 
care încă nu s-au decis să meargă la 
cătănie?
- Dragii și scumpii noștri urmași! 

Armata nu trebuie ignorată sau ocoli-
tă!  Ea este a noastră, națională! Arma-
ta te face mai organizat, mai atent, mai 
responsabil. Te învață să te împarți cu 
aproapele tău. Armata este un mare plus 
pentru fiecare tînăr al statului nostru.   

Căpitan Denis ROTARu

Ţin minte cum învăţam regulamentul. eu îi 
spuneam superiorului că ştiu tot regulamen-
tul, dar îl pot spune numai în limba maternă şi 
începeam să-i povestesc despre mama, despre 
tata, despre sat. el doar dădea din cap şi spu-
nea: „Horoşo, horoşo!” (zîmbeşte). 

“
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Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate tempo-
rară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, nr.289 

din 22.07.2004, la art.2 alin.(2) şi (3) prevede că la prestaţii 
de asigurări sociale au dreptul asiguraţii cu domiciliul sau 
reşedinţa în Republica Moldova. 

Art.1 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale, 
nr.489 din 08.07.1999, defineşte expres noţiunea de „asigu-
rat” – persoană fizică aptă pentru muncă, cu domiciliul în 
Republica Moldova, avînd obligaţia de a plăti contribuţii de 
asigurări sociale, în vederea beneficierii de dreptul pentru 
prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale pre-
văzute de lege. 

Conform normelor legale enunţate, în cazul în care so-
ţia militarului nu este angajată în cîmpul muncii, aflîndu-
se la întreţinerea acestuia, iar militarul, la rîndul său, pe 
parcursul îndeplinirii serviciului militar prin contract, nu 
a achitat unele contribuţii de asigurări sociale, nefiind nici 
înregistrat la CNAS, în calitate de contribuabil, respectiv, nu 
poate beneficia de prestaţiile de asigurări sociale, în calitate 
de persoană asigurată.

Totodată, reieşind din practica examinării de către in-
stanţele judecătoreşti a categoriei date de litigii, s-a stabilit că 

indemnizaţia de maternitate (sarcină şi lăuzie) a soţiei mili-
tarului, aflată la întreţinerea acestuia, se achită de la locul de 
serviciu al soţului, iar indemnizaţia pentru creşterea copilu-
lui pînă la vîrsta de 3 ani urmează a fi stabilită şi achitată de 
către Casa Teritorială de Asigurări Sociale.

În scopul solicitării indemnizaţiilor nominalizate, urmează 
a se lua în consideraţie faptul că termenul de prescripţie, în ca-
drul căruia se poate realiza acest drept, constituie 12 luni, cal-
culate de la data îndeplinirii condiţiilor de stabilire a indemni-
zaţiei (expirarea termenului concediului de sarcină şi lăuzie).

Întru evitarea litigiilor şi asigurarea executării Hotărîrii 
Curţii Constituţionale nr.12 din 01 noiembrie 2012, a fost ini-
ţiată procedura de modificare a legislaţiei în vigoare pentru ca 
soţiile militarilor, aflate la întreţinerea acestora, să beneficieze 
de indemnizaţia de maternitate (sarcină şi lăuzie) şi indem-
nizaţia pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în 
condiţii generale, adică în calitate de persoane asigurate.

Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură de către 
Parlamentul Republicii Moldova, în şedinţa plenară din 12 
februarie curent, iar în prezent se definitivează pentru a fi 
aprobat în lectură finală. Referitor la prevederile proiectului 
şi momentul intrării în vigoare veţi fi informaţi suplimentar.

consultaţie juridică
Beneficiază soţia militarului, aflată la întreţinerea acestuia, 
de indemnizaţia de maternitate (sarcină şi lăuzie) şi indemnizaţia 
pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani? ?

Rubrică este realizată de specialiştii 
Direcţiei juridice a Ministerulu Apărării
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