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n eveNimeNt

Onor generalului paraşutist!
În satul de baştină al general-maiorului Grigore Baştan, paraşutist 
şi aviator militar, în cadrul unei ceremonii oficiale, a fost dezvelită 
placa comemorativă a celui care se consideră unul din fondatorii 
paraşutismului românesc. Evenimentul a reunit  oficiali militari de 
la Bucureşti şi Chişinău, reprezentanţi ai misiunilor diplomatice şi 
autorităților publice locale şi centrale din cele două ţări. 

n geopolitică
O nouă escaladare a conflictului  
dintre Serbia şi Kosovo?
Raidurile poliţiei kosovare în regiunea de nord, populată preponde-
rent de etnici sârbi, care s-au soldat cu arestarea a 19 poliţişti şi doi 
membri ai misiunii ONU, riscă cu escaladarea conflictului armat 
dintre Kosovo şi Serbia.
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n editoRiAl
De ce ONU oferă un număr 
mare de misiuni de menţinere 
a păcii Republicii Moldova?

3

n coopeRARe
Republica Moldova şi-a 
asumat un angajament 
ferm faţă de pacea şi 
securitatea globală
Interviu cu Dima Al-Khatib, 
coordonatoare rezidentă interimară ONU  
și reprezentantă rezidentă PNUD  
în Republica Moldova 

4

n viAțA militARă
„Explozia” 
pasiunii  
de genist
Locotenentul  
Aliona Bezman este 
unica femeie militar 
din Armata Națională  
care participă la misiuni de deminare

16

7 Cronografia efortului 
de pace

8
Pacea - limbajul universului
,,O experienţă de neuitat. Viaţa mea pentru 
totdeauna se va diviza în ,,până la” şi ,,după” 
misiune. Pentru mine, acele 15 luni petrecute 
în misiune au fost o altă viață.”

Elena Milcenco

De ce trebuie să onorăm  
familia militară?
... Cum e să fii membru al unei familii militare, 
prin ce ea se deosebeşte de altele şi, mai ales, 
de ce familia militară merită mai multă atenție 
şi respect ...

20

n ARmAtA şi SocietAteA
ARMATA -
24/24 în ajutorul populaţiei!18

„OM” printre oameni
Din om în om, ca de la om la om, începând cu 
27 mai 1992, revista ”Oastea Moldovei”  
se perindă prin casele gospodarilor.  
La început - o filă pentru combatanții din 
tranșee,  apoi un ziar și de 6 ani - revistă. 

24

Militarii Armatei Naţionale sunt acolo unde 
este nevoie de ei. Recent, aceştia au întins o 
mână de ajutor localnicilor din satul Crocmaz, 
raionul ştefan Vodă care riscau să fie inundaţi 
de apele râului Nistru, ieşit din albie, din cauza 
precipitaţiilor abundente din ultima perioadă.
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La această întrebare mi-am răspuns încă acum 9 ani, 
când am lansat în publicaţia noastră proiectul „Pacifi-

catorii moldoveni în misiunile onU de menţinere a păcii de 
pe continentul african”, funcţional până în prezent. Este vor-
ba despre un colaj de lucrări realizate cu ofiţerii moldoveni 
care au primit mandate onU pentru statele africane coasta 
de Fildeş, Liberia, sudan sau sudanul de sud. acest proiect a 
fost iniţiat ca să reflecte istoria, emoţiile şi trăirile celor care 
şi-au ajustat bereta albastră a pacificatorilor onU, pentru ca 
să contribuie la angrenajul menit să producă şi păstreze pacea 
şi securitatea mondială. militarii moldoveni au fost alături de 
onU la eforturile celei din urmă de a proteja civilii împotriva 
agresiunilor unor grupuri rebele, au escortat convoaie cu aju-
tor umanitar prin cele mai periculoase locuri, au contribuit 
la demobilizarea copiilor şi femeilor, şi-au asumat responsa-
bilităţi care le puneau viaţa în pericol şi s-au apărat doar cu 
cuvântul de pistoalele Kalashnikov, ţintite spre ei. 

deşi au fost agresaţi verbal şi fizic, s-au infectat cu boli, 
au devenit ostatici la rebeli, pacificatorii moldoveni au rămas 
pe linia întâi ca să prevină riscurile şi ameninţările  la adresa 
securităţii internaţionale. Pentru toate acestea, onU i-a apre-
ciat şi răsplătit pe militarii armatei naţionale şi le-a oferit 
mandate pentru mai multe operaţiuni de menţinere a păcii, 
desfăşurate sub egida sa. În acest fel, Republica moldova a de-
venit furnizoare de securitate globală şi a demonstrat că este 
un partener de încredere. 

de ziua Trupelor onU de menţinere a Păcii, sărbători-
tă tradiţional la 29 mai, transmitem un mesaj de mulţumire 
celor care s-au angajat să construiască o lume mai sigură şi 
prosperă. 

datorită vouă, există libertate şi democraţie! 
onor pacificatorilor din întreaga lume! 

Căpitan Inga Radvan

De ce ONU oferă un număr 
mare de misiuni de menţinere 
a păcii Republicii Moldova?

Pacificatorii oNU ajUtă PoPUlaţia diN îNtreaga lUme*

100 milioane
POPULAțIA tOtALă 
A zONeLOR îN cARe 

ONU îşI DesfășOARă ActIvItAteA

Peste

7 milioane km2

sUPRAfAțA teRItORIULUI 
Pe cARe ActIveAză ONU 

*www.peacekeeping.un.org, UN Peacekeeping Action for Peacekeeping Infographic (2018)
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Republica Moldova şi-a asumat  
un angajament ferm faţă de pacea 
şi securitatea globală

- doamnă al-Khatib, vă rog, pentru început, să ne vorbiţi despre colabora-
rea dintre OnU şi Republica Moldova.

- Republica moldova a aderat la organizația națiunilor Unite în 1992. de 
atunci, onU sprijină moldova la realizarea obiectivelor naționale de dezvoltare 
şi susține transformarea sa într-un stat modern şi prosper. Timp de 27 de ani de 
când onU este prezentă în această țară, împreună cu guvernul şi alți parteneri de 
dezvoltare, am promovat drepturile omului şi buna guvernare, egalitatea de gen, 
am creat oportunități economice, am sporit accesul la educație, am îmbunătățit 
serviciile pentru cetățeni, am promovat incluziunea socială şi am contribuit la 
diminuarea efectelor schimbărilor climatice şi ale dezastrelor naturale ş.a. de la 
adoptarea, la nivel global, în 2015, a agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, 
onU în moldova este partenerul strategic care susține procesul de naționalizare 
şi implementare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, înregistrându-se deja 
unele reuşite în acest sens. Prioritățile strategice ale onU în moldova sunt core-
late cu obiectivele de dezvoltare durabilă şi acoperă patru domenii tematice: 1) 
guvernare, drepturile omului şi egalitate de gen; 2) creştere economică durabilă, 
incluzivă şi echitabilă; 3) durabilitatea mediului şi reziliență; 4) dezvoltare socia-
lă incluzivă şi echitabilă. onU în moldova a obținut multe rezultate remarcabile 
în fiecare dintre aceste domenii.

republica moldova şi-a asumat un angajament
ferm faţă de pacea şi securitatea globală

- OnU a invitat Republica Moldova să participe la 7 misiuni de menţinere 
a păcii sub egida sa. aţi putea, vă rog, să daţi o apreciere, cum vede OnU re-
zultatele înregistrate de militarii moldoveni în aceste operaţii?

- În prezent, onU desfăşoară 14 misiuni de menţinere a păcii. numărul total 
de persoane care activează în aceste operaţiuni este de 102.549. dintre acestea, 
1198 femei activează în calitate de polițiste. În aprilie 2003, armata naţională a 
Republicii moldova a contribuit pentru prima dată la operațiunile de menţinere 
a păcii derulate de organizația naţiunilor Unite. În prezent, 11 militari din 
Republica moldova participă în misiunile onU în calitate de experţi sau ofiţeri. 
aceştia sunt detaşați în mai multe misiuni ale onU, cum ar fi cea din Republica 
centrafricană (mInUsca), unde sunt 5 membri, în sudanul de sud (UnmIss) 
- 5 militari şi un reprezentant al Republicii moldova în Kosovo (UnmIK). de 

la prima implicare onU în operaţiuni de menţinere a păcii, 
cu 70 de ani în urmă, am avut multe de învățat. studiile 
au demonstrat că operaţiunile de menţinere a păcii reduc 
în mod semnificativ riscul ţărilor de a reintra în conflicte. 
Totodată, ne-am convins că incluziunea femeilor în aceste 
misiuni sporeşte şansele la o pace durabilă, în acelaşi 
timp, reducând numărul cazurilor de abuzuri sexuale sau 
de exploatare sexuală. căştile albastre ale onU au salvat 
nenumărate vieţi şi au promovat pacea şi drepturile omului 
în toată lumea, precum şi au asigurat şi susţinut acordarea 
de asistenţă umanitară. Pacificatorii au sprijinit ţările în 
parcursul lor spre independenţă - au susţinut desfăşurarea 
alegerilor, au dezarmat sute şi mii de ex combatanţi, au 
restabilit supremaţia legii şi au creat condiţii pentru refugiaţi 
şi pentru persoanele care urmau să se întoarcă acasă în 
urma unor conflicte. militari moldoveni care participă în 
misiunile de menţinere a păcii au contribuit şi ei la toate 
aceste eforturi în fiecare zi în care au activat sub egida onU, 
ceea ce demonstrează că Republica moldova şi-a asumat un 
angajament ferm faţă de pacea şi securitatea globală. Foarte 
des, militarii care lucrează într-un mediu periculos îşi 
asumă riscuri personale, pentru a proteja viaţa şi bunăstarea 
altora. obținerea şi păstrarea unei păci durabile este meritul 
şi contribuţia lor, lucru pe care noi îl apreciem mult.

pacificatoarele întruchipează 
conceptul de „putere de emancipare”

- Pentru că aţi vorbit mai sus despre rolul pe care îl au fe-
meile în misiunile de menţinere a păcii, credeţi că Republica 
Moldova face progrese la implementarea Rezoluţiei 1325?

- Prin adoptarea, în anul 2000, a Rezoluției 1325 Femeile, 
Pacea şi securitatea, consiliul de securitate al onU a recunos-
cut, printr-un document oficial, că războiul are un impact di-
rect asupra femeilor, iar contribuția lor la rezolvarea conflictelor 
şi obținerea unei păci durabile este foarte importantă.

Republica moldova, fiind membră a unor organizaţii 
internaţionale, precum onU şi cooperând cu naTo, UE şi 
oscE, a înţeles necesitatea implementării la nivel naţional 
a acestei rezoluţii a consiliului de securitate şi a înregistrat 
progrese semnificative în acest sens. Unul dintre ele este 

adoptarea Programului naţional de implementare a Rezo-
luţiei consiliului de securitate al onU 1325 privind Feme-
ile, Pacea şi securitatea pentru anii 2018-2021. În această 
ordine de idei, Planul de acţiuni privind implementarea 
Rezoluției recunoaşte rolul-cheie al femeilor la consolida-
rea păcii şi securităţii, şi vine cu propuneri de acţiuni care 
să abordeze barierele cu care se confruntă acestea şi, toto-
dată, să sporească prezenţa şi influenţa femeilor în sectorul 
de securitate al Republicii moldova. o acțiune inclusă în 
acest plan, care merită menționată, este asigurarea imple-
mentării Recomandării generale nr. 30 a comitetului cE-
daW şi Rezoluției 1325 a consiliului de securitate onU 
privind Femeile, Pacea şi securitatea  prin elaborarea unui 
Plan de acțiuni. Un alt document important pe această di-
mensiune este strategia cu privire la asigurarea egalităţii 
între femei şi bărbaţi în Republica moldova, pe anii 2017-
2021. La nivel global, 1198 de femei activează în calitate de 
polițiste în 14 misiuni onU de menţinere a păcii. Iniţial, 
rolul operaţiunilor onU era doar de monitorizare a acor-
durilor de încetare a focurilor, monitorizare a frontierelor 
între statele suverane sau implementarea unor acorduri. cu 
timpul, acesta s-a transformat până la misiuni de menţi-
nere a păcii, cu aspecte multidimensionale, încercând să 
abordeze problema războaielor civile. aceste responsabili-
tăţi extinse fac mai importantă şi necesară implicarea mai 
multor femei în operaţiunile de menţinere a păcii. Pacifica-
toarele au demonstrat că pot deține roluri foarte importan-
te, la aceleaşi standarde şi în aceleaşi condiţii ca bărbaţii. În 
multe cazuri, femeile sunt mai potrivite pentru a îndeplini 
anumite sarcini, inclusiv intervievarea victimelor violen-
ţei sexuale sau în bază de gen, activitatea în penitenciarele 
pentru femei sau acordarea asistenţei ex combatantelor, pe 
parcursul procesului de demobilizare şi reintegrare în viaţa 
civilă. Pe lângă valoarea acestor contribuţii, pacificatoarele 
devin modele de urmat pentru comunitatea lor, inspirând, 
prin exemplul propriu, reprezentantele de sex feminin care 
trăiesc în societăţi adesea dominate de bărbaţi, demon-
strându-le că şi ele se pot descurca în domenii ca: politică, 
securitate, drept, ordine publică, medicină, jurnalism şi al-
tele. Pacificatoarele întruchipează conceptul de „Putere de 
emancipare”. 

interviu cu dima al-khatib, 
coordonatoare rezidentă interimară onu  
și reprezentantă rezidentă pnud în republica moldova 

Doamna Dima Al-Khatib (Liban) 
deține funcția de Reprezentantă re-
zidentă PNUD în Republica Moldova 
din 24 martie 2019.

în funcția sa, doamna Al-Khatib este 
reprezentanta Administratorului 
PNUD la nivel de țară și șefă a birou-
lui de țară, fiind responsabilă pentru 
calitatea și durabilitatea intervențiilor 
PNUD, inclusiv pentru politicile și 
procedurile corporative.

Dima Al-Khatib deține diplomă 
de masterat în domeniul sănătății 
mediului a Universității Libaneze și a 
Universității Bordeaux II (franța). De 
asemenea, deține diplomă de licență 
și diplomă de predare în domeniul 
sănătății mediului a Universității 
Americane din Beirut.

vorbește engleza, franceza și araba.

MILItARI,  
POLIțIștI  
șI PeRsONAL 
cIvIL124

Peste

ţări 100 000cONtRIBUIe  
cU UN efectIv De cIRcA 

ParticiPaNţi la misiUNile oNU*

*www.peacekeeping.un.org, Un Peacekeeping action for Peacekeeping Infographic (2018)
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des, militarii care lucrează într-un mediu periculos îşi 
asumă riscuri personale, pentru a proteja viaţa şi bunăstarea 
altora. obținerea şi păstrarea unei păci durabile este meritul 
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pacificatoarele întruchipează 
conceptul de „putere de emancipare”
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cut, printr-un document oficial, că războiul are un impact di-
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interviu cu dima al-khatib, 
coordonatoare rezidentă interimară onu  
și reprezentantă rezidentă pnud în republica moldova 

Doamna Dima Al-Khatib (Liban) 
deține funcția de Reprezentantă re-
zidentă PNUD în Republica Moldova 
din 24 martie 2019.

în funcția sa, doamna Al-Khatib este 
reprezentanta Administratorului 
PNUD la nivel de țară și șefă a birou-
lui de țară, fiind responsabilă pentru 
calitatea și durabilitatea intervențiilor 
PNUD, inclusiv pentru politicile și 
procedurile corporative.

Dima Al-Khatib deține diplomă 
de masterat în domeniul sănătății 
mediului a Universității Libaneze și a 
Universității Bordeaux II (franța). De 
asemenea, deține diplomă de licență 
și diplomă de predare în domeniul 
sănătății mediului a Universității 
Americane din Beirut.

vorbește engleza, franceza și araba.

MILItARI,  
POLIțIștI  
șI PeRsONAL 
cIvIL124

Peste

ţări 100 000cONtRIBUIe  
cU UN efectIv De cIRcA 

ParticiPaNţi la misiUNile oNU*

*www.peacekeeping.un.org, Un Peacekeeping action for Peacekeeping Infographic (2018)
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republica moldova a contribuit 
în mod activ la operaţiunile
internaţionale desfăşurate 
sub egida onu

- Ce criterii trebuie să îndeplinească Republica Mol-
dova pentru ca OnU să îi deschidă poarta şi pentru alte 
misiuni de menţinere a păcii?

- Fiind stat-membru onU, Republica moldova partici-
pă în misiuni de menţinere a păcii, prin detaşarea ofiţerilor 
în zone cu securitate vulnerabilă. din anul 2003, Republica 
moldova a contribuit în mod activ la operaţiunile interna-
ţionale desfăşurate sud egida onU. În aceste condiții, nu 
există criterii specifice identificate pentru ţări. ofertele de 
implicare se fac în rezultatul unor consultări şi rezoluţii 
adoptate de consiliul de securitate. În acelaşi timp, putem 
vorbi despre 3 principii care stau la baza participării la ope-
raţiunile de menţinere a păcii onU, care sunt interconec-
tate. Primul principiu este consimţământul părţilor, ceea ce 
implică o dedicaţie şi angajament din partea părţilor faţă de 
acest proces politic, acceptarea de către ei a acestei opera-
ţiuni de menţinere a păcii, acordată de onU, cu oferirea 

libertății necesare de acţiune, atât în plan politic, cât şi fizic. 
Un alt principiu ar fi imparţialitatea. Forţele de menţinere 
a păcii ale naţiunilor Unite trebuie să fie imparţiale în tot 
ceea ce fac față de părţile implicate la conflict, însă nu pot 
fi neutre față de executarea mandatului asumat. Şi al treilea 
principiu este neutilizarea forţei, cu excepţia cazurilor de 
autoapărare sau protecție a mandatului. misiunile de men-
ţinere a păcii ale onU nu sunt un instrument de aplicare a 
forţei. Forţa poate fi folosită la nivel tactic, cu autorizarea 
consiliului de securitate. 

- vreţi să adăugaţi ceva pe final de interviu?
- vreau să vă mulţumesc pentru acest interviu şi pentru 

că aţi abordat aceste subiecte importante, în special rolul fe-
meii în misiunile de pacificare, care este unul foarte apreciat 
şi valoros. Este foarte important să vorbim despre valoarea 
femeii şi despre oportunităţile egale care există pentru femei 
şi bărbaţi. vă mulţumesc pentru că aduceți lumină asupra 
acestui subiect. Toate cele bune.

- vă mulţumim pentru interviu. 
Căpitan Inga Radvan

14 DINtRe cARe îN
misiuni 3 PARtIcIPă 

RePUBLIcA MOLDOvA 
cU UN cONtINgeNt De 11MILItARI

Potrivit maiorului dumitru Raş-
culiov, ofiţer principal J5 direcţia 

Planificare strategică, au urmat ope-
raţiile din Liberia (UnmIL), sudan 
(UnmIs), Georgia (UnomIG ), su-
danul de sud (UnmIss), Republica 
centrafricană (mInUsca),  misiunea 
naţiunilor Unite în Kosovo (UnmIK).  
dintre acestea, doar 3 sunt deschise la 
moment, plus o poziţie la departa-
mentul onU pentru operaţiuni de 
menţinere a Păcii (dPKo) pe care o 
ocupă un colonel moldovean. „Cât 
despre Departamentul pentru Opera-
ţiuni de Menţinere a Păcii ONU de la 
New York, acesta oferă posibilitate mi-
litarilor din diferite ţări ca să participe 
la concursurile de suplinire a posturilor 
vacante, cel puţin o dată pe an. Până 
acum, Republica Moldova a ocupat trei 
poziţii, cum ar fi cea de ofiţer planificare 
în Secţia generare a forţelor sau asistent 
principal al consilierului militar. Poziţi-
ile sunt doar pentru colonei”, specifică 
maiorul Raşculiov. 

misiunea din Kosovo a fost oferită 
Republicii moldova în anul 2012. Este 
o poziţie pentru ofiţerii de stat ma-
jor, în cartierul general al misiunii, la  
Priştina. aceştia activează în calitate 
de ofiţeri de legătură, stabilesc relaţii 
cu  autorităţile locale, cu alte structuri 
din zonă, cu misiunea KFoR şi coor-

donează anumite activităţi. mandatul 
lor durează un an, iar ţara noastră a 
detaşat până în prezent 5 militari în 
această misiune. 

aceeaşi sursă ne informează că 
ofiţerii moldoveni activează sub stea-
gul onU în calitate  de observatori 
militarii, ofiţeri de legătură şi ofiţeri de 
stat major. Unele din misiunile de bază 
ale observatorii onU sunt: efectuarea  
patrulelor, însoţirea persoanelor din 
autoritatea publică locală la anumite 
evenimente, întâlniri cu reprezentanţi 
ai mass-media, participarea la anumite 

manifestaţii, cu scopul monitorizării 
situaţiei din zonă sau urmăresc cum se 
desfăşoară pregătirile pentru scrutinul 
electoral. În urma evaluărilor efectuate 
înainte de detaşarea în misiune, câţiva 
compatrioţi de-ai noştri au fost numiţi 
la funcţia şef  de echipă. 

armata naţională a detaşat femei 
militari în misiunile din Liberia, Repu-
blica centrafricană şi sudanul de sud. 
„În 2017, pentru Republica Moldova a 
parvenit o ofertă din partea ONU de 
a suplini două funcţii vacante pentru 
femei în Sudanul de Sud şi Republica 
Centrafricană”. 

militarii care activează sub steagul 
onU se expun şi unor pericole, cel mai 
mare duşman al lor fiind clima şi bolile 
infecţioase. „Tocmai de aceea, o precon-
diţie pentru participarea în misiuni este 
vaccinarea contra febrei galbene şi altor 
maladii specifice zonei. Apoi există pe-
ricolul venit din partea diferitor grupări 
paramilitare din zonă de care observa-
torii militari, nefiind înarmaţi, se pot 
apăra doar cu  cuvântul”, conchide 
maiorul dumitru Raşculiov.

din 2003, Republica moldova a 
detaşat în cele 7 misiuni de menţinere 
a păcii oferite de onU 131 de militari, 
dintre care 11 îşi desfăşoară mandatele 
în prezent. 

Căpitan Inga Radvan

Cronografia efortului de pace

misiUNi de meNţiNere a Păcii îN PrezeNt

2,4 milioane
De MINe şI OBIecte exPLOzIve 
RăMAse îN sOL DIN tIMPUL 

RăzBOAIeLOR AU fOst DIstRUse
12,2milioane

De BăRBAțI, feMeI  
şI cOPII INstRUIțI  

îN DOMeNIUL secURItățII PeRsONALe

îN 5 aNi de misiUNi, îN domeNiUl distrUgerii miNelor*

n ONU este organizația internațională ce a oferit Republicii Moldova  
7 misiuni de menținere a păcii. Prima a fost cea din côte d’Ivoire (UNOcI), 
deschisă pentru participare armatei noastre în anul 2003, unde au fost detaşați 
43 de militari moldoveni, până la încheierea mandatului misiunii în 2017.  *www.peacekeeping.un.org, UN Peacekeeping Action for Peacekeeping Infographic (2018)
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n Pacea este cel mai important, fundamental și valoros lucru pentru societatea umană. 
să o menții este cu mult mai greu decât să o câștigi. Această misiune responsabilă a 
revenit maiorului de justiție elena Milcenco și întregii echipe internaționale, care a 
fost dislocată într-o misiune de menținere a păcii în unul din cele mai fierbinți locuri 
din lume - Republica centrafricană.

o parte a mandatului său, Elena milceno a fost consilier pe 
probleme de gender, iar ulterior a fost transferată la o func-

ţie cu responsabilitate pentru protejarea drepturilor omului. o zi 
obişnuită în misiune începea cu diverse întâlniri şi negocieri cu 
combatanții sau cu victimele atrocităţilor care au loc în zona de 
responsabilitate. ,,Inițial, am fost dislocată în oraşul Bangui, apoi 
în sectorul centru, în Kaga Bandoro. Aici am petrecut ultimele circă 
6 luni de misiune. Am organizat deplasări în toate regiunile în care 
erau înregistrate anumite încălcări ale drepturilor omului. Practic, 
am acoperit toată țara”, ne mărturiseşte ofițerul.

În debutul misiunii, Elena milcenco a fost detaşată ca ob-
servator. Ulterior, a fost promovată la funcția de consilier pe 
probleme de gender şi consilier pe drepturile omului. Peste 
umerii săi au căzut o serie de sarcini care necesitau a fi exe-
cutate cu o mare prudență. ,,Una din responsabilităţile mele 
era de a studia atât localnicii, cât şi combatanţii din zonă. la 
fel, de a analiza şi de a propune departamentului, care se ocu-
pă de planificarea operaţiilor, idei cum să minimalizăm riscul 
pentru populaţia civilă, cum să protejăm cele mai vulnerabile 
grupe ale comunităţii şi, în acelaşi timp, cum să colaborăm cu 
combatanţii, în funcţie de apartenenţa lor de gen”.

Realizarea acestor sarcini nu a fost deloc uşoară, în de-
osebi când printre combatanți erau femei şi copii, care ne-
cesită o atitudine aparte. cu atât mai mult, o dificultate a 
misiunii consta în faptul că o categorie a persoanelor civile 
participau direct la ostilităţile care aveau loc, dar îşi acope-
reau acţiunile sub imaginea unor oameni inocenţi. Un lucru 
destul de dificil, mai ales atunci când mandatul echipei, în 
primul rând, ţine de protecția populaţiei civile.

Elena milcenco ne povesteşte că în Republica centrafri-
cană, conceptul de drepturile omului, actualmente, este des-
tul de vag. Iar dreptul la viaţă, la sănătate, ocrotirea familiei 
este aproape negat. 

În misiune, ofițerul moldovean a avut parte de mai mul-
te situații de groază, care ar părea inimaginabile în secolul 
XXI. ,,În prima săptămână, în braţele mele a murit un copil 
de trei ani, pentru că circumstanţele în care ne aflam nu ne-
au oferit posibilitate să îl evacuăm şi să îi acordăm asistenţa 
medicală de care a avut nevoie”.

Pe parcursul misiunii, protagonista noastră a avut parte 
de numeroase situații tensionate şi chiar periculoase pen-
tru viață. Probabil, mulți dintre noi şi-ar pierde rațiunea, ar 
panica sau ar comite multe alte greşeli atunci când un co-
pil, de doar  9 ani, s-ar ivi în față, cu arma direcționată spre 
tine. Puterea cuvântului nu are margini, el poate răni, iubi, 
poate schimba lumea şi percepțiile şi poate salva un om de 
la moarte. ,,M-am protejat doar prin cuvinte, ca să îi distrag 
atenţia cumva. la un moment dat, mi-am dat seama că nu 
conta ce vorbeam, pentru că el nu mă înţelegea. limba locală 
este sango. Eu am început să înţeleg câte ceva, dar în această 
situaţie conta că îi vorbeam, iar el vedea că sunt destul de 
calmă. Apoi, escorta a venit şi m-a luat de acolo, când copilul 
a dat arma jos.”

majoritatea participanților într-o misiune de pacificare 
sunt bărbați. ce ține de prezența femeii în acestea, ofițerul 
afirmă că o echipă mixtă are mai multe şanse la succes, de-
cât una compusă din reprezentanții unui singur gen. ,,Mie 
mi-a fost un pic mai simplu. M-au ascultat mai mult decât pe 
colegii mei bărbați, chiar şi acele persoane cu care negociam. 
Consider că orice activitate este de succes atunci când există 
un echilibru”, subliniază ofițerul.

din fiecare situație, momente şi întâmplări, noi învățăm 
anumite lecții, mai dure sau mai puțin, şi începem să atra-
gem atenție şi să prețuim acele lucruri, valori mai mult decât 
oricând. ,,Am început să prețuiesc pacea. Înainte de misiune, 
rar mă gândeam la cât sunt de fericită că trăiesc într-o lume 
fără război. După ce am revenit acasă, după toate momentele 
văzute în Republica Centrafricană, am început să privesc al-
tfel situația din țara noastră şi să prețuiesc şi mai mult ceea 
ce avem aici.”

Elena milcenco s-a ales cu anumite viziuni şi idei ce țin 
de pregătirea contingentelor, personalului pentru misiuni 
noi. La întrebarea dacă ar dori să se întoarcă în Republica 
centrafricană, ofițerul ne răspunde ferm: ,,Da! Odată, un 
coleg mi-a spus că acest continent ori îl iubeşti, ori îl urăşti. 
Eu m-am îndrăgostit de oamenii şi de atmosferă de acolo. Am 
înțeles că experienţa din misiune mi-a oferit tot ceea ce mi-
am dorit întotdeauna.”

misiunea de menținere a păcii în Republica 
centrafricană a durat 15 luni. maiorul de justiție Elena 
milcenco, împreună cu colegii săi, au plecat pe 26 
noiembrie 2017 şi au revenit în ţară pe 11 februarie 2019. 

Inesa ȘPaC

,,O experienţă de neuitat. viaţa 
mea pentru totdeauna se va 
diviza în ,,până la” şi ,,după” 
misiune. Pentru mine, acele 15 
luni petrecute în misiune au fost 
o altă viață.”

Elena MIlCEnCO
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În legătură cu situația curentă, 
comandamentul KFoR informea-
ză că Poliția din Kosovo desfăşoară o 
operațiune în întreaga regiune Kosovo, 
în urma mandatelor de arest eliberate 
de curtea din Priştina, în contextul unei 
investigații legate de acte de corupție. 
KFoR confirmă că în această operațiune 
este implicată doar poliția şi că Forțele 
de securitate ale Kosovo sau alte forțe 
militare nu au fost detaşate în regiunea 
de nord a Kosovo.

din cauza sensibilității politice, co-
mandantul KFoR invită toate părțile să 
abordeze disputele în mod paşnic şi res-
ponsabil, fără a folosi forța sau violența. 
oamenii sunt îndemnaţi să-şi păstreze 
calmul şi să nu le fie frică.

comandamentul KFoR continuă 
să monitorizeze situația şi este gata să 
intervină, la solicitare, pentru a garan-
ta securitatea tuturor comunităților, în 
conformitate cu mandatul său stabilit de 
Rezoluția 1244 a consiliului de securi-
tate onU.

Sursa: www.jfcnaples.nato.int

Raidurile poliţiei kosovare în regiunea de nord, populată prepon-
derent de etnici sârbi, care s-au soldat cu arestarea a 19 poliţişti şi 

doi membri ai misiunii onU, riscă cu escaladarea conflictului armat 
dintre Kosovo şi serbia. Preşedintele serbiei, aleksandar vucic, care 
este şi comandant suprem,  a ordonat pregătire de luptă deplină şi 
alertă maximă a unităţilor armatei sârbe. vucic a declarat că acţiu-
nile întreprinse de poliţia kosovară au ca scop  intimidarea sârbilor 
kosovari şi a poporului sârb în general. acesta presupune că Prişti-
na încearcă să restabilească graniţa albaneză cu serbia la Kopaonik, 
despre acest lucru vorbind şi concentrarea celor 73 de vehicule, în 
mare parte blindate, în metohija, care se află la nordul Kosovo. În 
parlamentul sârb, aleksandar vucic a declarat că, în cazul escaladării 
conflictului, îşi va proteja poporul şi va învinge. 

Pe de altă parte, autorităţile din Kosovo au anunţat că poliţiştii au 
fost reţinuţi pentru diverse infracţiuni şi nu are nicio tentă politică. 
Totodată, aceştia afirmă că unul din reprezentanţii onU, de origine 
rus, a fost eliberat la scurt timp după reţinere. Preşedintele Koso-
vo, Hashim Thaci a invitat cetăţenii kosovari, în special sârbii care 
locuiesc în nord, să interpreteze aceste acţiuni drept normale şi nu 
direcționate împotriva unor comunităţi. 

misiunea organizaţiei naţiunilor Unite s-a arătat îngrijorată de 
această situaţie, iar Rusia, care este un aliat cheie al serbiei, a con-
damnat reţinerea cetăţeanului rus, catalogând-o drept o acţiune pro-
vocatoare.

ministerul apărării al Republicii moldova a difuzat un comuni-
cat de presă în care informează că urmăreşte cu mare atenţie ce se 
întâmplă în Kosovo şi îşi exprimă speranţa că situaţia va fi soluţiona-
tă pe cale paşnică. Potrivit acestuia, contingentul de pacificatori mol-
doveni detaşat în misiunea KFoR îşi desfăşoară activitatea conform 
programului în aria de responsabilitate. 

comunicatul  difuzat de comandamentul KFoR confirmă că 
forţele de pacificare nu sunt implicate în acest conflict. 

Kosovo şi-a autodeclarat independenţa faţă de serbia în februarie 
2008 şi e recunoscută în prezent ca stat suveran de către 102 state 
membre onU. serbia nu recunoaşte secesiunea Kosovo şi de jure 
o consideră în continuare Provincia autonomă Kosovo şi metohija. 
Republica moldova se numără printre statele care nu recunosc inde-
pendenţa Kosovo. 

Ţara noastră participă la operaţiunea de menţinere a păcii KFoR 
din anul 2008. 

comunicat difuzat de 
comandamentul KFoR

O nouă escaladare a conflictului 
dintre Serbia şi Kosovo?

Oastea Moldovei12
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general-maior grigore baștan 
s-a născut la 23 ianuarie 1922 

în localitatea flămînzeni, 
judeţul bălţi. la 20 august 

1970, stabilește un record la 
saltul cu parașuta din aeronavă, 

executând o cădere liberă de 7 
kilometri. în anul 1971, devine 

primul general parașutist din 
armata română. generalul 

grigore baștan este cetăţean 
de onoare al municipiului 

buzău, iar acum şi al satului său 
de baştină, flămînzeni, raionul 
sîngerei. o şcoală gimnazială 
de pe celălalt mal al prutului 

este  numită în cinstea sa  - 
«general grigore baştan». 

bustul generalului a fost instalat  
pe strada care îi poartă numele 

și care duce spre centrul de 
instruire pentru operaţii 
speciale «general-maior 

grigore baștan».

ONOR
generalului 
paraşutist!

Generalul Grigore Baştan începând de 
astăzi, nu mai este doar părintele spiritu-
al al paraşutiştilor români, dar  şi a celor 
moldoveni. Acesta a fost omul, soţul, ta-
tăl, comandantul, generalul Grigore Baş-
tan, cel care şi-a dedicat întreaga viață, 
pentru ca paraşutiştii să fie în continuare 
recunoscuți ca militari aparținând tru-
pelor de elită, devotați jurământului pe 
care l-au făcut. 

Valentina BAşTAN

Citiți pag. 14-15
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Prin aceste salturi comune, noi 
demonstrăm că avem valori comune şi 
acesta este lucrul cel mai important pe 

ambele maluri ale Prutului

În satul de baştină al general-maiorului Grigore Baştan, 
paraşutist şi aviator militar, în cadrul unei ceremo-

nii oficiale, a fost dezvelită placa comemorativă a celui care 
se consideră unul din fondatorii paraşutismului românesc. 
Evenimentul a reunit  oficiali militari de la Bucureşti şi chi-
şinău, reprezentanţi ai misiunilor diplomatice şi autorităților 
publice locale şi centrale din cele două ţări. 

Prezent la solemnitate, Radu Burduja secretarul general 
al ministerului apărării, a menţionat că generalul Baştan 
este un exemplu pentru toţi militarii pentru că, prin ceea 
ce a realizat, a contribuit la dezvoltarea paraşutismului ro-
mânesc şi a educat generaţii de paraşutişti din armata Ro-
mâniei. „Astăzi, cred că cel mai frumos omagiu adus celui 
care a fost Grigore Baştan este să inaugurăm această placă 
comemorativă, iar colegii paraşutişti – de pe ambele maluri 
ale Prutului – să-l onoreze pe domnul general prin salturi 
comune”. În acelaşi context, Radu Burduja a menţionat că 
un moment simbolic al acestui eveniment îl reprezintă in-
teroperabilitatea pe care o dezvoltăm cu colegii din armata 

Română. „Prin aceste salturi comune, noi demonstrăm că 
avem valori comune şi acesta este lucrul cel mai important pe 
ambele maluri ale Prutului”, a punctat oficialul de la minis-
terul apărării.  

activitatea a fost organizată la iniţiativa valentinei Baş-
tan, care este fiica renumitului paraşutist. Femeia spune că 
au copleşit-o emoţiile atunci când a văzut câţi oameni au 
venit să-l comemoreze pe tatăl său. ,,Generalul Grigore Baş-
tan începând de astăzi, nu mai este doar părintele spiritual al 
paraşutiştilor români, dar  şi a celor moldoveni. Acesta a fost 
omul, soţul, tatăl, comandantul, generalul Grigore Baştan, 
cel care şi-a dedicat întreaga viață, pentru ca paraşutiştii să 
fie în continuare recunoscuți ca militari aparținând trupelor 
de elită, devotați jurământului pe care l-au făcut. Evocarea 
personalității generalului ne provoacă pe cei care l-am cunos-
cut să povestim unele fapte ale sale incredibile, dar adevărate, 
altele dominate de curaj si responsabilitate, să-i reconfigurăm 
imaginea ş,i astfel, să dăinuie în inimile noastre”, a menţionat 
doamna Baştan. 

cu această ocazie, la Flămînzeni, militari din 
Forţele speciale ale armatei naţionale a Republicii 
moldova şi României au executat paraşutări de-
monstrative din aeronava Forţelor aeriene Române 
c-130 Hercules. 

Primii şi-au lansat paraşutele militarii din Bata-
lionului 52 operații speciale ”Băneasa –otopeni”, 
de la înălţimea de 2500 de metri, purtând în aer 
steagul fundaţiei ”General Grigore Baştan”. specta-
colul aerian a urmat cu săriturile în grup, de la alti-
tudinea de 400 metri, ale fulgeriştilor armatei na-
ţionale. ,,Am executat salturi cu paraşuta în cinstea 
eroilor care şi-au dedicat o mare parte din viaţă aces-
tei practici”, spune plutonier adjutant sergiu sîrbu, 
sergent principal Batalionul cu destinaţie specială 
„Fulger”. ,,Salturile s-au desfăşurat fără incidente. De 
asemenea, menţinem o interoperabilitate deosebită 
cu Forţele Speciale ale armatei române, afirmă  lo-
cotenent major  Radu Ţurcanu, Batalionul cu des-
tinaţie specială „Fulger”. Localnicii prezenți la eve-
niment i-au întâmpinat cu aplauze pe paraşutişti, 
care făceau legătură dintre cer şi pământ. 

ludmila SOlOMOn

17Mai  2019
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cariera militară a început-o, ca şi majoritatea colegilor, 
de la soldat. Însă, pe parcurs a înregistrat numeroase 

succese, care au ajutat-o să avanseze pe plan profesional. 
În 2008, a luat primul loc la competiția ,,cupa ministrului 
apărării” între femei militari, iar în 2009, a plecat la mosco-
va, unde a participat la competiții aplicativ-militare şi a ur-
cat pe locul III. din 2017, protogonista noastră îndeplineşte 
funcția de comandant de pluton deminare şi distrugere, 
companie geniu şi funcția şef-serviciu geniu chimic, în Bri-
gada III infanterie motorizată ”dacia”, din oraşul cahul.

Profesia de genist nu este una uşoară. aceasta cere mul-
tă responsabilitate, implicare, atenție şi atitudine serioasă. 
cum a hotărât să devină genist? ,,De la sine a venit dorința. 
Poate din cauza că îmi place să fac ceva diferit de alții şi să fiu 
prima în toate”, - răspunde locotenentul aliona Bezman.

La acțiuni de deminare participă din anul 2014. Este im-
plicată în deplasări prin tot sudul moldovei, dar mai mult în 
regiunea cimişlia, Leova, cantemir, acolo unde este locali-
zată o mare parte a munițiilor din război II mondial.

Întrebată despre cum a decurs prima misiune, aliona 
Bezman nu şi-a putut reține zâmbetul. ,,Mi-a fost interesant, 
dar eram prea curioasă, lucru pentru care am fost şi penaliza-
tă. Acum fac exact aşa cu colegii mei. Atenția şi siguranța sunt 
prioritare într-o astfel de misiune. Au fost alături oameni cu 
experiență, profesionişti care ne-au explicat toate subtilitățile 
acestei meserii.”

Locotenentul aliona Bezman este foarte receptivă şi 
participă cu fiecare ocazie la misiuni de deminare. ,,Sunt 
mândră că particip la astfel de acțiuni, şi colegii mei la fel. 
Mulți se miră cum de o femeie militară este implicată într-o 
astfel de armă precum geniu. Alții mă privesc cu respect.” 

Fiecare misiune îşi are riscul său, dar iată că din zecile 
de misiuni realizate, ofițerul îşi aduce aminte de una care 
s-a deosebit printr-un caracter mai dificil. ,,În vara anului 
trecut, am fost la cercetarea terenului. Am lucrat mult în sec-
torul de mine, am cercetat 2-3 ha de pământ şi am găsit 46 de 
bucăți PG-2 din războiul II mondial. Am identificat aproape  
100 de bucăți de diferite muniții.”

cu referinţă la viitor,  locotenentul aliona Bezman ne 
răspunde ferm: ,,la sigur rămân în echipa de geniu! Îmi pla-
ce mult acest lucru. Colegii contează pe spiritul meu de cama-
raderie şi au încredere în mine”.

Inesa ȘPaC

n Locotenentul Aliona Bezman este unica femeie militar din Armata Națională  
care participă la misiuni de deminare. în 2005, a absolvit facultatea Relații economice 
internaționale, la Universitatea Agrară din Moldova. Peste doi ani, a ajuns în forțele armate. 

„Explozia” pasiunii de genist

,,nu pot să explic cum s-a întâmplat. Cred că faptul că locuiesc 
în apropiere de unitatea militară şi vedeam tot ce se petrece aici, 

m-a entuziasmat şi m-a făczt să îndrăgesc uniforma militară. 
Posibil asta, într-o oarecare măsură, a contribuit la decizia luată.”

19Mai  2019
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Militarii Armatei Naţionale sunt acolo unde 
este nevoie de ei. Recent, aceştia au 

întins o mână de ajutor localnicilor din satul 
Crocmaz, raionul ştefan Vodă care riscau să 
fie inundaţi de apele râului Nistru, ieşit din albie, 
din cauza precipitaţiilor abundente din ultima 
perioadă. 94 de ofiţeri, subofiţeri, sergenţi şi 
soldaţi au executat lucrări de fortificare a 
digurilor de protecţie, într-un sector cu risc 
sporit de inundaţii.

Majoritatea militarilor, implicaţi în 
operaţiunea dată, au fost mobilizaţi din 
Brigada de infanterie motorizată „Dacia”, 
din Cahul. Efectivul antrenat la executarea 
lucrărilor a acţionat în zonă cu cinci unităţi de 
tehnică militară de tip URAL.

Pentru a-i proteja pe săteni de pericolul ce 
se apropia rapid, ostaşii au muncit într-un regim 
sever, uneori până la 12 ore pe zi. Deşi au 
depus o muncă enormă şi erau istoviţi, aceştia 
au afirmat că scopul misiunii i-a motivat să 
muncească cu dăruire de sine în cele mai 
grele condiţii.

Este de menţionat că Armata Naţională 
a acţionat prompt la primul apel de ajutor. 
Ministrul Apărării Eugen Sturza a dispus 
ca militarii să acorde tot sprijinul necesar 
autorităţilor publice locale şi populaţiei civile 
din zonele afectate de stihie. 

ARMATA 
24/24 îN AjUTORUL POPULAţiEi!
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aparent, o uniune conjugală militară este la fel ca cele-
lalte, doar că unul sau ambii părinți merg la serviciu în 

uniformă militară. de aici încolo apar diferențele:
1. Militarii au un orar de lucru specific. aceştia, chiar 

şi în condiții de pace, muncesc continuu şi în stare de alertă. 
Ei se angajează, prin jurământ, să răspundă nevoilor arma-
tei şi a țării 24/24 ore pe zi. Programul militarului include 
servicii de noapte, în weekend sau sărbători, intervenţii în 
cazuri excepționale, stări de alarmă ş.a. 

2. Militarii activează în condiții de risc. La antrena-
mente, exerciții, misiuni, inclusiv de deminare, apărătorul 
patriei foloseşte arma, tehnica militară, instrumente ce pot 
pune viața în pericol. deşi familia are încredere în iscusința 
şi profesionalismul militarului, totuşi, neliniştea persistă zil-
nic, mai ales când e vorba de misiuni în zone de conflict.

3. Militarii, prin prisma misiunilor, sunt mai puţin sta-
tornici. Fie când este nevoie de competenţele lor profesiona-
le, fie când sunt trimişi la studii în ţară sau în străinătate, mi-
litarii sunt despărțiți periodic de familie. aceştia, de o parte şi 
de cealaltă, rezistă numai prin voință, speranță, încredere şi, 
la ora actuală, grație diversității mijloacelor de comunicare .

mai fericite sunt situațiile când întreaga familie reuşeşte, 
prin recomandarea țării gazdă, să fie împreună în deplasări 
de serviciu. Trebuie să recunoaştem că la acest capitol fami-
lia militară manifestă o mobilitate şi o capacitate de organi-
zare, inclusiv financiară, de invidiat, atât până la plecare, cât 
şi în timpul aflării în afara țării. spre uimirea străinilor, mili-
tarii moldoveni reuşesc să supraviețuiască dintr-o bursă, să 
viziteze anumite locuri şi să reprezinte țara cu demnitate la 
evenimente oficiale şi informale.

4. Militarii sunt dedicați. cariera militară e un mod de 
viață, în care responsabilitatea, disciplina, tovărăşia, ajuto-
rul reciproc sunt în capul mesei. În unele cazuri, ei renunță 
sau amână treburile casei în favoarea obligațiunilor de ser-
viciu şi atunci numai buna înțelegere şi răbdarea pot salva 
cuplul militar.

5. Militarii sunt modeşti. Ei, mai mult ca oricine, 
prețuiesc pacea şi o mențin, fără să fie văzuți. Ei cunosc ris-
curile unui conflict şi poate de aceea sunt cei mai cuminți 
membri ai societății.

6. Soții/le militarilor sunt consacrați/te. Ei, în special ele, 
sunt obişnuite cu aşteptările, cu grijile casei şi a partenerului 
lipsă, cu ceremonii separate etc. La necesitate, renunță la o 
carieră, pentru a-şi urma soțul/soția în lumea largă, pentru 
a-l/o susține necondiționat şi a menține familia împreună. 

7. Copiii militarilor sunt uimitori. Ei depăşesc cu vred-
nicie orice despărțire, schimbare, mutare, pierdere, călindu-
se în timp, iar unii dintre ei ajung să continue dinastia de 
militari.

 Pentru sacrificiu şi devotament, militarii şi familiile lor 
sunt, de regulă, recompensați prin servicii medicale gratu-
ite sau cu reduceri în instituțiile militare de profil, aparta-
mente/case de serviciu - pachet social minim, de care se 
bucură şi militarii moldoveni. Pe lângă acestea, în funcție 
de priorități şi buget, unele țări oferă şi alte avantaje. 

cei mai respectați şi onorați de societate sunt militarii 
americani. În sUa, aceştia sunt adevărați eroi care, împre-
ună cu familiile,  sunt salutați cu admirație la majoritatea 
evenimentelor publice, implicit în Luna Familiei milita-
rilor. mai mult, fiecare structură de forță şi-a organizat 
centre de suport pentru familiile militare, ce oferă servicii 
complexe. de asemenea, familiile militare beneficiază de 
facilităţi în magazine, la prestarea diverselor servicii, în 
călătorii etc.

În Bangladesh, bunăoară, activează comunitatea 
soțiilor şi clubul copiilor militari, care îi ține grămăjoa-
ră, organizându-le o serie de  programe şi activități. de 
asemenea, familiilor militare li se oferă case de serviciu 
mobilate şi reduceri la instruirea copiilor în instituțiile de 
învățământ din apropierea bazelor militare.  

Familiile militare din Tunisia sunt răsfățate şi cu maşini 
de serviciu, pentru a se deplasa spre şi de la instituțiile de 
învățământ, în cazul coloneilor şi a generalilor.

Georgienii mulțumesc militarilor prin scutiri de taxe, 
reduceri la diverse localuri, asigurarea cu spațiu locativ pe 
viață, inclusiv prin intermediul parteneriatului public-pri-
vat, indemnizații lunare, anuale şi bilete de odihnă pentru 
familiile cu văduve de război, un premiu în valoare de cir-
ca 3000$ la expirarea celui de-al doilea contract, indiferent 
dacă continuă sau nu cariera militară ş.a.

sunt doar câteva exemple, selectate de la soțiile milita-
rilor din țările vizate.

ce mai putem face, de la omul simplu la cel cu putere 
de decizie, drept recunoştință pentru militari şi familiile 
lor? multe... şi găsesc oportună remarca ex-preşedintelui 
american, Barack obama, precum că ,,trebuie să ne amin-
tim de o obligație sacră - să îi slujim la fel de bine pe cât ne 
slujesc ei, militarii.”

liuba vICOl
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putere de decizie, drept recunoştință pentru militari 
şi familiile lor? Multe... şi găsesc oportună remarca 
ex-preşedintelui american, Barack Obama, precum 
că ”trebuie să ne amintim de o obligație sacră - să îi 
slujim la fel de bine pe cât ne slujesc ei, militarii.”

sunt 25 de ani de când omenirea 
sărbătorește ziua Internațională a 
familiei, iar în Republica Moldova anul 
2019 a fost declarat Anul familiei. în 
acest context, s-a întrebat cineva cum e 
să fii membru al unei familii militare, prin 
ce ea se deosebește de altele și, mai ales, 
de ce familia militară merită mai multă 
atenție și respect?

în următoarele rânduri voi încerca să pun 
în valoare familia militară, pornind de la 
experiența și trăirile proprii.

De ce 
trebuie 
să onorăm  
fAMiLiA 
MiLiTARă?
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aparent, o uniune conjugală militară este la fel ca cele-
lalte, doar că unul sau ambii părinți merg la serviciu în 

uniformă militară. de aici încolo apar diferențele:
1. Militarii au un orar de lucru specific. aceştia, chiar 

şi în condiții de pace, muncesc continuu şi în stare de alertă. 
Ei se angajează, prin jurământ, să răspundă nevoilor arma-
tei şi a țării 24/24 ore pe zi. Programul militarului include 
servicii de noapte, în weekend sau sărbători, intervenţii în 
cazuri excepționale, stări de alarmă ş.a. 

2. Militarii activează în condiții de risc. La antrena-
mente, exerciții, misiuni, inclusiv de deminare, apărătorul 
patriei foloseşte arma, tehnica militară, instrumente ce pot 
pune viața în pericol. deşi familia are încredere în iscusința 
şi profesionalismul militarului, totuşi, neliniştea persistă zil-
nic, mai ales când e vorba de misiuni în zone de conflict.

3. Militarii, prin prisma misiunilor, sunt mai puţin sta-
tornici. Fie când este nevoie de competenţele lor profesiona-
le, fie când sunt trimişi la studii în ţară sau în străinătate, mi-
litarii sunt despărțiți periodic de familie. aceştia, de o parte şi 
de cealaltă, rezistă numai prin voință, speranță, încredere şi, 
la ora actuală, grație diversității mijloacelor de comunicare .

mai fericite sunt situațiile când întreaga familie reuşeşte, 
prin recomandarea țării gazdă, să fie împreună în deplasări 
de serviciu. Trebuie să recunoaştem că la acest capitol fami-
lia militară manifestă o mobilitate şi o capacitate de organi-
zare, inclusiv financiară, de invidiat, atât până la plecare, cât 
şi în timpul aflării în afara țării. spre uimirea străinilor, mili-
tarii moldoveni reuşesc să supraviețuiască dintr-o bursă, să 
viziteze anumite locuri şi să reprezinte țara cu demnitate la 
evenimente oficiale şi informale.

4. Militarii sunt dedicați. cariera militară e un mod de 
viață, în care responsabilitatea, disciplina, tovărăşia, ajuto-
rul reciproc sunt în capul mesei. În unele cazuri, ei renunță 
sau amână treburile casei în favoarea obligațiunilor de ser-
viciu şi atunci numai buna înțelegere şi răbdarea pot salva 
cuplul militar.

5. Militarii sunt modeşti. Ei, mai mult ca oricine, 
prețuiesc pacea şi o mențin, fără să fie văzuți. Ei cunosc ris-
curile unui conflict şi poate de aceea sunt cei mai cuminți 
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ună cu familiile,  sunt salutați cu admirație la majoritatea 
evenimentelor publice, implicit în Luna Familiei milita-
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învățământ, în cazul coloneilor şi a generalilor.

Georgienii mulțumesc militarilor prin scutiri de taxe, 
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n  Luna Mai pare a fi cea mai dedicată trecutului, memoriei și amintirilor colective. Mulțimea 
de evenimente internaționale și naționale ne fac să ne întoarcem cu gândul la predecesorii 
noștri și să ne îndreptăm pașii spre una dintre cele mai importante surse de informare despre 
vremurile de cândva - Muzeul. Acest templu al trecutului, apărut prima dată încă în grecia 
Antică, în jurul anului 280 î.Hr., ne oferă, într-un mod mai captivant și mai rapid, cunoștințe 
despre istoria lumii, în general, și a neamului, în particular; să descoperim asemănări și 
deosebiri dintre noi și străbunii noștri; să găsim răspunsuri la diverse întrebări/frământări.

Tot el, muzeul, ne învață că “Unde-s mulți, puterea 
creşte”. astfel, acum 42 de ani, consiliul Internaţional 

al muzeelor stabileşte Ziua internaţională a muzeelor pe 18 
mai, având ca obiectiv promovarea acestor instituţii de cul-
tură, dar şi să consolideze relaţiile de cooperare dintre mu-
zee. Republica moldova s-a implicat în această campanie în 
2013, organizând diverse activități cultural-educative pe te-
ritoriul muzeelor fără taxă de intrare, atât pentru copii, cât şi 
pentru adulți. În cazul militarilor în termen, accesul în orice 
muzeu din țară este gratuit anul împrejur, potrivit Hotărârii 
Guvernului nr. 1311 din 12 decembrie 2005 „cu privire la 
aprobarea nomenclatoarelor serviciilor cu plată prestate de 
către ministerul culturii şi instituţiile subordonate”.

astfel, soldații armatei naționale, periodic, vizitează 
muzeele din capitală sau din garnizoanele din apropierea 
unităților. Prioritar este muzeul militar, care primeşte vizi-
tatori de 20 de ani. Instituția deține o gamă vastă de arme, 
piese vestimentare militare, materiale informative, reprodu-
ceri audio a unor scene de război şi alte elemente ce îi ajută 
implicit pe soldați să-şi facă o impresie mai clară despre di-
ferite perioade de război din trecut.

Un alt muzeu familiar militarilor în termen este muze-
ul național de arheologie şi Istorie a moldovei, iar ostaşii 
de la centrul militar de instruire Bulboaca au beneficiat 
vara trecută de o excursie la orheiul vechi. norocoşi vor 
fi şi militarii din Brigada 1 Infanterie motorizată ”moldo-
va”, care vor ajunge curând să cunoască cetatea soroca. 
ambele evenimente constituie o premieră pentru arma-
ta națională, ne-au informat responsabilii de la serviciul 
educație civică şi tradiții militare, J7 direcție instruire în-
trunită şi doctrine.

doar pentru că sunt apărători ai patriei, nu înseamnă 
că aceştia cutreieră numai muzeele de specialitate militară. 
Printre preferințele militarilor se numără şi cel mai vechi 
muzeu din Republica moldova - muzeul naţional de Et-
nografie şi Istorie naturală sau chiar muzeul de Ştiințe ale 
naturii, din cadrul Universității de stat. directorul celei din 
urmă instituții, stanislav Poznacomchin, ne-a mărturisit că 
tinerii în uniformă sunt foarte disciplinați şi atenți, atât față 
de exponatele însăşi, cât şi la ceea ce li se povesteşte.

Excursiile se organizează, de regulă, în prima jumătate a 
termenului de serviciu militar, în zilele de odihnă, de aceea 

numai 50 % din efectivul de ostaşi reuşesc să viziteze câ-
teva din cele 11 muzee din municipiul chişinău sau din 
alte garnizoane. 

de altfel, în întreaga țară există 119 muzee, înregis-
trate oficial la ministerul culturii şi numai o dată pe 
an, o parte dintre ele, sunt deschise şi noaptea. E vorba 
de noaptea muzeelor, eveniment anual cultural patro-
nat de consiliul Europei, de UnEsco şi de consiliul 
Internațional al muzeelor (Icom), ce se sărbătoreşte 
pe 18 mai. cei mai mulți militari şi membri ai familiei 
lor pot fi văzuți la centrul de cultură şi Istorie militară. 
Potrivit directorului centrului, doctor vitalie ciobanu, 
deja de 5 ani instituția oferă în această zi excursii în tre-
cutul neamului, spectacole muzicale, implicit cântece de 
cătănie, dansul călăreților, exerciții tactice demonstrati-
ve, tir interactiv, galeria făclierilor şi reproduceri teatrale 
ale unor scene de război, pe post de actori fiind soldații 
armatei naționale şi studenții academiei militare ”ale-
xandru cel Bun”.

spectaculozitatea din noaptea muzeelor sau vizitele 
la muzeu în zilele obişnuite ne fac să ne simțim deosebit, 
comparativ cu un alt mediu. chiar dacă, pur şi simplu, 
privim, admirăm anumite piese din muzeu şi le lăsăm să 
pătrundă în mintea şi chiar inima noastră sau încercăm 
să filosofăm asupra celor văzute, muzeul rămâne a fi un 
loc care merită vizitat. El este cel care ne ajută să ne for-
măm sau menținem o atitudine adecvată față de trecut. 
vorba scriitorului milan Kundera ”... când dezlegăm ochii 
şi examinăm trecutul, ne dăm seama de ceea ce am trăit şi 
începem să-i desluşim tâlcul.”  

liuba vICOl

în Republica Moldova există 
119 muzee înregistrate oficial la 
Ministerul culturii. 

Doar 11 din ele se află în 
municipiul chișinău, restul -
 în afara capitalei. 

Potrivit Biroului Național de 
statistică, cele mai vizitate sunt, 
totuși, muzeele din chișinău. 
Muzeul Național de Artă al 
Moldovei, Muzeul Național de 
Istorie sau Muzeul Național de 
etnografie și Istorie Naturală 
sunt printre cele mai cunoscute.

în 2018, muzeele Republicii 
Moldova au fost vizitate de  
peste 620 mii de oameni.

Muzeul Chemarea memoriei

25
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o dată pe lună se dă comandă de mobilizare pe țară a 
1300 de exemplare. distribuirea nu se face frățeşte, 

chiar dacă Frăția e unul din cuvintele cheie în armată, ci 
în funcție de cine şi cât arvoneşte. odată arvonită, Poşta 
moldovei aranjează în coloană revistele şi le trimite, prin 
solii săi, la destinatari. E vorba de persoane individuale sau 
instituții, cum ar fi autorităţile Publice Locale, bibliotecile şi 
instituțiile de învățământ. din discuții cu şefii centrelor mi-
litare Teritoriale, am concluzionat că cei mai mulți abonați 
ai revistei sunt la Ungheni (inclusiv călăraşi şi nisporeni) şi 
Edineț. Totuşi, întreg secretul despre repartizare îl cunoaşte 
doar Poşta moldovei.

capitala este inclusă în reţeaua de distribuţie a presei 
”moldpresa”. sarcina ei e să deservească abonații şi cum-
părătorii de la chioşcurile proprii. Potrivit responsabililor 
din cadrul companiei, lunar, se propun spre vânzare 250 de 
reviste militare.

În fiecare din chioşcuri, sunt câte unu-trei numere a re-
vistei ”oastea moldovei”, pe care le putem vedea pe părțile 
laterale ale buticului, alături de alte zeci de publicații. ”Am 
un cumpărător fidel al revistei - e militar. Din curiozitate, 
mai răsfoiesc şi eu câteodată revista, îmi place să citesc mai 
mult despre oameni”, - a mărturisit Lidia, vânzătoare într-un 
chioşc din chişinău. 

miza, totuşi, e pe abonați. Ei sunt cei care, prin abonare, 
demonstrează deschidere şi curiozitate față de subiectele cu 
tematică militară. Evident, cineva vrea să-şi vadă pe pagi-
nile unei reviste fiul, nepotul, unchiul, tatăl, vărul, semn că 
acesta s-a manifestat prin ceva şi le oferă o stare de mân-
drie. altcineva este interesat de evenimentele militare sau 
de anumite informații din domeniu, pe care le poate citi în 
detalii doar aici. 

cititorul militar are şi el aşteptări față de conținutul re-
vistei - mai puțin despre strategie şi alte subiecte conceptu-
ale, dar mai mult despre pregătirea de luptă, exerciții, istoria 
armatei, interviuri cu militarii în termen din toate unitățile 
militare ale armatei naţionale, care au participat la diferite 
aplicații sau, pur şi simplu, să fie reflectată viața ostaşului, 
în cele mai mici detalii. Totodată, se doresc materiale cri-
tice, nu doar pozitive, ce ar oferi mai multă credibilitate 
publicației, au conchis respondenții.

Pe lângă abonare, cumpărare, jurnalul militar este lecturat 
on-line de circa 200 de internauți pe lună. Începând cu 2011, 
de la prima apariție pe internet, numărul vizitatorilor a variat 
în funcție de subiecte, de perioada şi frecvența publicării. 

Până aici a fost despre inițiativa proprie a cititorului de 
a se familiariza cu viața cazonă din paginile publicației mili-
tare. În continuare, despre un ”challange” la citit din revista 
”oastea moldovei”. Un grup de adolescenți şi adulți, pentru 
care domeniul militar e un tabu, au răsfoit şi citit din diferite 
ediții ale revistei şi şi-a expus opinia. Iată ce am obținut:

călin, 15 ani: ”Îmi plac imaginile, sunt de calitate înaltă, 
sunt destul de multe imagini, ceea ce, din nou, îmi place. În 
schimb, articolele îmi par lungi. De fapt, eu nu sunt fan al 
revistelor sau ziarelor, citesc cărți.”

natalia, 18 ani: ”Apreciez calitatea imaginilor şi a mesa-
jului transmis prin ele. Sunt o completare reuşită la text, care, 
de altfel, nu-mi pare deloc obositor. Ca tematică, sunt atrasă 
de colaborările Armatei Naţionale cu armatele altor state şi 
aş dori mai multe informații despre situația din Ucraina, ceva 
diferit de ceea ce oferă presa civilă”.

sofia, 15 ani: ”Sunt încântată să citesc despre militarii, 
care ajută copiii din Africa, oferindu-le alimente, instruin-
du-i, organizându-le diverse activități. De asemenea, sunt 
de părere că articole despre armament şi tehnică militară ar 
predispune tinerii spre revistă”.

mariana Roşca, învățător: ”Admir imaginile în care sunt 
prezenți militarii şi copiii. Fiică mea, care este pasionată de 
pictură, s-a interesat de caricaturile prezente în unul din 
numere. Îmi plac mult articolele despre femeile militare şi, 
în general, tot ce e legat de familiile militarilor, cum aceştia 
depăşesc diverse provocări, cum se manifestă etc. De aseme-
nea, consider necesară şi o variantă a revistei în limba engle-
ză, mai ales că avem atâtea legături cu lumea din afară”.

Richard Barnes, colonel (r) din sUa: ”Sunt impresionat 
de imaginile din revistă şi sunt curios să descopăr cât mai mul-
te cuvinte apropiate de limba engleză. Am mai văzut astfel de 
reviste şi în alte state, dar publicația voastră îmi place cel mai 
mult şi consider că tinerii sunt norocoşi să aibă o astfel de opor-
tunitate de a citi despre Armata Națională a Moldovei, despre 
diverse istorii de viață ale oamenilor în uniformă militară ş.a.”

Tânăr sau adult, civil sau militar, fidel sau întâmplător, 
bine sau rău intenționat, cititorul revistei “oastea moldo-
vei” este unul special, cu percepții diferite, de la om la om şi 
de la ediție la ediție. ”oastea moldovei” este nu numai des-
pre un anumit număr de cetățeni, care muncesc în armata 
națională, dar este şi despre fiecare din noi, din țară şi din 
afara ei, care îşi doreşte pace şi contribuie la menținerea ei.

 la Mulți ani, “Oastea Moldovei” (OM)!
liuba vICOl

„OM” printre oameni
n Din om în om, ca de la om la om, începând cu 27 mai 1992, revista ”Oastea Moldovei” 

se perindă prin casele gospodarilor. La început - o filă pentru combatanții din tranşee,  
apoi un ziar și de 6 ani - revistă. 
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