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n armata şi societatea
Performanţe militaracademice
Două studente ale Academiei Militare
„Alexandru cel Bun” au fost printre cei 50 de
studenţi care s-au învrednicit de „Bursa de
Merit”, ajunsă la cea de-a XXIII-a ediţie.

Un Jurământ realizat
la propriu
În octombrie 2018, într-un
bloc locativ din sectorul
Râșcani al capitalei a avut
loc o deflagrație, care s-a
soldat cu victime și pagube enorme. Caporalul
Dumitru Kanii, din Brigada
de Infanterie Motorizată
,,Ștefan Cel Mare”, din
Chișinău, a fost printre
primii care a sărit în ajutor
oamenilor.

n viața militară
Punct ochit – punct lovit!
,,A fost un vis din copilărie, care cu timpul s-a
realizat. În momentul în care trebuia să
aleg direcția, instituția unde voi studia,
am optat pentru Academia Militară.
Mi-am încercat puterile și am avut
satisfacţia unui lucru reuşit cu
brio”.
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Jur credinţă Patriei!
Peste 300 de tineri
ostaşi din garnizoana
Chişinău au depus
jurământul
militar

A

lături de tinerii ostaşi, la festivitatea, desfăşurată în tabăra militară 142 din municipiul
Chişinău, au fost prezenţi locţiitorul comandantului Armatei Naţionale, colonel Eduard Ohladciuc,
oficialităţi militare, rudele şi prietenii ostaşilor.
Cu arma strânsă la piept, păşind cadenţat spre
o nouă dimensiune a vieţii, tinerii militari au asigurat publicul prezent la eveniment că vor respecta
cu stricteţe jurământul depus şi că vor contribui cu
toate forţele la sporirea capacităţii de luptă a unităţii din care fac parte. La fel, aceştia au declarat că
vor oferi sprijin în diverse împrejurări camarazilor
de arme şi că vor fi gata oricând pentru apărarea
Patriei noastre – Republica Moldova.
Colonel Eduard Ohladciuc i-a felicitat pe tinerii ostaşi, menţionând interesul şi disciplina de
care au dat dovadă aceştia în perioada cursului de
pregătire iniţială.
„De când aţi fost încorporaţi, aţi reuşit să vă
încadraţi în activitatea specifică unui militar în termen – aţi studiat noţiunile de bază, regulamentele
militare şi, astăzi, ne-aţi demonstrat, prin felul în
care v-aţi prezentat la festivitatea de depunere a jurământului, că ştiţi să puneţi în practică cunoştinţele acumulate”, a spus colonelul Ohladciuc.
Locţiitorul comandantului Armatei Naţionale
i-a mai îndemnat pe soldaţii care îşi vor descoperi
vocaţia de militar în perioada stagiului obligatoriu, să se alăture la final armatei profesioniste.
„Credeţi-mă, va fi o decizie bună, iar noi, cei
care suntem la conducerea Ministerului Apărării şi
Armatei Naţionale, vom face tot posibilul ca să vă
asigurăm condiţii decente de instruire şi activitate”,
a spus Eduard Ohladciuc.
Ceremonia a continuat cu expoziţii de armament, echipament şi tehnică militară din dotarea
Armatei Naţionale.
După depunerea jurământului militar, soldaţii
beneficiază de patru zile de concediu, iar ulterior
fiind repartizaţi în unităţile Armatei Naţionale.
Serviciul militar în termen durează 12 luni.
Căpitan Inga Radvan
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Bun venit
în Armata Naţională!
Final mult aşteptat, după patru ani de muncă
asiduă şi performanţe deosebite. În cadrul
ceremoniei de absolvire a instituţiei, desfăşurată
în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Naşterea
Domnului”, tinerii au primit diplomele de licenţă
şi gradul militar „locotenent”. La eveniment au
fost prezenţi conducerea Ministerului Apărării,
corpul de comandă al Armatei Naţionale, ataşaţi
militari, acreditaţi în ţara noastră, părinţii şi
rudele absolvenţilor.

Cu

acest prilej, ministrul Apărării Pavel Voicu i-a felicitat pe cei 52 de locotenenţi pentru succesele
obținute pe parcursul anilor de studii. ,,Dragi absolvenți,
sunt onorat să fiu alături de voi la ceremonia de absolvire a
Academiei Militare „Alexandru cel Bun”. În calitate de absolvent al unei instituții de învățământ superioar cu statut
special, știu că nu v-a fost ușor. În timp ce studenții civili se
bucură de un program mai lejer, cu puțină disciplină, voi,
studenții militari, ați dus un alt mod de viață – mai riguros, mai dificil. În același timp, experiența, cunoștințele și
abilitățile obținute în anii de studii au meritat tot efortul și
sunt încrezut că aceste experiențe vă vor ajuta să faceți față
provocărilor”, a punctat ministrul Voicu.
La rândul său, rectorul Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, colonelul Sergiu Plop, a menţionat că ,,evenimentul este remarcabil pentru Armata Națională, care aliniază în rândurile sale acești 52 de absolvenți ai promoției
2019. Tinerii din fața dumneavoastră sunt exponenții
unei școli de perseverență, bărbăție, corectitudine, disciplină, patriotism și, nu în ultimul rând, profesionalism.
Fiecare dintre ei reprezintă în sine un adevărat promotor
al valorilor militare naționale. Profesia de militar este și a
fost una onorabilă, care a presupus întotdeauna respect și
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admirație. Același respect și admirație îl exprim și eu pentru dumneavoastră, stimați absolvenți ai Academiei Militare”, conchide colonelul Plop.
În cadrul evenimentului, patru eminenţi ai promoţiei
2019 - Cristina şi Corina Sîrbu, Cătălina Mîndru şi Vasile Celpan - au primit distincţia Crucea „Pentru Merit”, clasa III.
Proaspeții locotenenți susțin că acești patru ani de studii
au fost plini de momente frumoase și experiență de neuitat.
Au obținut un amalgam de cunoștințe și vor depune maxim
efort pentru a-și obține scopurile. În ochii lor vezi scântei
pentru noi realizări. ,,La academie a fost destul de interesant.
O experiență potrivită pentru o tinerețe frumoasă. Astăzi am
trecut o nouă etapă și pe viitor aspir să ajung la gradul de
general”, a spus, cu entuziasm, locotenentul Serghei Guțu.
Una dintre cele mai bune absolvente a acestei promoții
susține că anii de studii ,,au fost ani cu un rând de dificultăți,
cu muncă și efort maxim, dar s-a meritat. Ziua de astăzi
semnifică realizarea visului, deoarece am fost destul de
puternică pentru a crede în el. Pe viitor, aspir la o carieră
frumoasă, bogată în exerciții internaționale, deplasări și,
bineînțeles, la cel mai înalt grad militar” , a spus locotenentul Corina Sîrbu.
Nu mai puține emoții au avut şi părinții absolvenţilor.
Cu zâmbete și lacrimi, aceștia își îmbrățișau copiii și îi
scăldau în cuvinte de laudă. Galina, mama unui absolvent,
n-a ezitat să parcurgă drumul de la Anenii Noi, pentru a fi
alături de feciorul său în acest moment important: ,,Când
s-a intonat imnul, m-au năvălit lacrimile. Nu pot să redau
emoțiile simțite. Băiatul nostru este ascultător, puternic, nu
cedează. Suntem mândri de el!”.
După înmânarea diplomelor, tinerii au defilat în pas
cadențat, apoi și-au aruncat chipiurile spre cer, în semn că
prin greutăţi, se merge spre stele, vorba aceea veche.
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel
Bun” este membră a consorţiului Parteneriat pentru Pace,
iar studiile se efectuează la două facultăţi — Ştiinţe militare
şi Administraţie Publică.
Inesa ȘPAC
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Academia Militară a Forţelor Armate
„Alexandru cel Bun” anunţă concurs de admitere
pentru anul de studii 2019-2020 ciclul I,
studii superioare de licenţă, la specialităţile:
- conducerea subunităţilor de infanterie;
- conducerea subunităţilor de artilerie;
- conducerea subunităţilor de comunicaţii şi informatică.
Candidaţii înscrişi pentru participarea la concursul de admitere, la sosirea în instituţia militară,
vor susţine proba de admitere la pregătirea fizică.
Dosarul de admitere va fi depus la Centrul Militar Teritorial, conform vizei de reşedinţă permanentă a candidatului.
Candidaţii care participă la concursul de admitere în Academia Militară trebuie să fie cetăţeni
ai Republicii Moldova.

Actele necesare pentru admitere:
- Cerere - model de înscriere (se depune
la Secţia Administrativ-Militară sau la Centrele
Militare Teritoriale) de la 1 ianuarie până la 22 iulie;
- Adeverinţa de naştere şi copia acesteia;
- Copia buletinului de identitate a candidatului,
a părinţilor, (a soţiei - la necesitate) cu viza de
domiciliu permanent;
- Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI
(str. Hâncu, 3, municipiul Chişinău, tel.(022)255155);
- Copia diplomei de Bacalaureat;
- Referinţă de serviciu, eliberată de la locul de muncă
sau de instituţia de învaţământ absolvită;
- Certificat medical (HIV-SIDA);
- Curriculum vitae (autobiografie);
- 6 fotografii color 3x4 cm;
- Fişa examenului medical (de expertiză medicomilitară) stabilit pentru înscrierea în instituţiile de
învăţământ militar, eliberată de comisiile de profil.

AVANTAJELE STUDIILOR
ÎN ACADEMIA MILITARĂ:
- locuri la studii subvenţionate de stat;
- achitarea bursei pentru studii;
- cazare, hrană, echipament, oferite gratuit;
- săli de sport performante; bibliotecă
dotată cu literatură de specialitate,
- săli de calculatoare echipate modern.
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OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ
DUPĂ ABSOLVIRE
- acordarea gradului militar primar
al corpului de ofiţeri „locotenent”;
- obţinerea titlului de licenţiat în militărie la
specialităţile: infanterie, artilerie, transmisiuni;
- permis de conducere – categoria „B”;
- loc de muncă garantat în una din unităţile
militare ale Armatei Naţionale;
- posibilitatea continuării studiilor la ciclul
II masterat, ciclul III studii superioare de
doctorat;
- programe de profesionalizare peste hotare;
- studierea limbilor străine
(certificate prin diplomă).
Durata studiilor - 3 ani;
frecvenţa la zi;
instruirea - în limba de stat.

Informaţii suplimentare la telefonul:
(022) 25-20-85,
(022) 82-27-16,
(022) 82-27-18

Adresa noastră: md-2023
mun. Chişinău, str. Haltei, 23
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Evaluarea OCC pasul spre misiuni internaţionale
În perioada 15-21 iunie, militarii Armatei Naţionale au participat la Cursul de evaluatori internaţionali
şi exerciţiul „Scutul păcii 2019”, desfăşurate la Baza militară de instruire Bulboaca

n De 10 ani, la poligonul

de la Bulboaca se
desfăşoară Cursul de
evaluatori internaţionali
(ETC-39), destinat pregătirii
specialiştilor în evaluarea
operaţiunilor de menţinere
a păcii.
Totodată, la poligon se
desfăşoară exerciţiul
“Scutul Păcii 2019”, cu
scopul creării condiţiilor
necesare pentru
evaluarea de nivelul 1
(a interoperabilităţii)
conform Programului
Conceptului
Capabilităţilor
Operaţionale de Evaluare
şi Feedback (OCC) a
companiilor de infanterie
din cadrul Brigăzilor
“Moldova” şi “Dacia”. La
exerciţiu participă peste
400 de militari ai Armatei
Naţionale şi un pluton
compus din 30 de militari
ai Armatei României.
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E

xercițiul „Scutul Păcii 2019” pune în practică un scenariu fictiv și are drept scop îndeplinirea obiectivelor de
instrucție specifice misiunilor de stabilitate și sprijin pentru
menținerea păcii. Militarii din Republica Moldova și România
au exersat tactici, tehnici și proceduri caracteristice teatrelor
de operații actuale. Potrivit conducătorului exerciţiului, colonelului Ruslan Cojocaru, pe parcursul acestuia, s-au executat:
patrularea, convoiul şi escorta, percheziția persoanelor civile
şi tehnicii auto la punctele de control, asigurarea securității
obiectivelor strategice, la fel, evacuarea medicală şi acordarea
primului ajutor medical.
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Maiorul Ion Coţofană, comandantul Batalionului 22 de
Menţinere a Păcii, afirmă că evaluarea de nivelul I presupune
testarea interoperabilităţii subunităţilor, dar cel de-al doilea – a
capabilităţilor acestora. „ Nivelul II ne oferă posibilitatea de a
detaşa contingente în teatrele de operaţii. În 2021, urmează să
trecem reevaluarea companiilor de infanterie şi aruncătoare de
bombe”, specifică sursa.
Evaluarea OCC și cursul de evaluatori a întrunit 71 de militari, din 22 de țări: Norvegia, Azerbaidjan, Germania, Moldova, România, Georgia, Ucraina, Austria, Finlanda, Spania,
Bosnia și Herțegovina, Croaţia, Franţa, Marea Britanie, Qatar,
Italia, Canada, SUA, Macedonia de Nord, Suedia și Iordania.
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Prezent la Ziua Vizitatorilor Distinşi, ministrul Apărării Pavel Voicu a menţionat că „Scutul Păcii” este nu
doar un exerciţiu de instruire a efectivului Armatei Naţionale, ci şi un test de verificare a subunităţilor noastre,
în conformitate cu Conceptul Capabilităţilor Operaţionale, care este o condiţie obligatorie pentru participarea
în operaţii externe de menţinere a păcii.
„Militarii Armatei Naţionale s-au pregătit pentru aceste verificări aproximativ 2 luni. Aceştia au investit experienţa acumulată în teatrele de operaţii şi la poligoanele
de instrucţie din ţară. Îmi exprim convingerea că experţii
evaluatori, veniţi în Republica Moldova pentru verificarea
subunităţilor Armatei Naţionale, vor da o notă bună militarilor noştri şi le vor aprecia abilităţile şi pregătirea profesională”, a spus Pavel Voicu.
În același context, ministrul Voicu a mulţumit experţilor internaţionali, care au verificat pregătirea militarilor
aflaţi în poligon.
De notat că Conceptul Capabilităţilor Operaţionale (OCC) este un instrument de colaborare în cadrul
programului Parteneriat pentru Pace, ce are drept scop
implementarea standardelor occidentale în instruirea şi
evaluarea subunităţilor declarate. OCC oferă Republicii
Moldova posibilitatea de a participa la operaţiuni multinaţionale de menţinere a păcii, inclusiv în misiunea
KFOR, Kosovo, unde, până la ora actuală, ţara noastră a
detaşat 11 contingente.
În anul 2008, Armata Naţională a declarat în baza de date
OCC o companie de infanterie motorizată şi o grupă de geniu
ale Batalionului 22 de menţinere a păcii, care au fost evaluate
ca ”Gata pentru luptă”pentru prima dată în 2012. Ulterior, în
2015 și 2018, acestea şi-au reconfirmat capabilitățile.
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În anul 2013, Armata Națională a declarat o baterie
aruncătoare de mine a aceluiași batalion, care a fost certificată ca ”Gata pentru luptă” în 2018.
În urma certificării, unitățile declarate au fost acceptate și încurajate să participe în misiunea de menținere a
păcii din Kosovo. Până în prezent, Republica Moldova a
detașat în misiune 11 contingente militare.
Căpitan Inga Radvan

Oastea Moldovei

Directorul
cursului de evaluatori ETC-39,
locotenent-colonel
Hirsti Tommy, Norvegia

C

onceptul Capabilităţilor Operaţionale (OCC) este
unul dintre programele NATO de evaluare creat pentru ţările partenere.
Obiectivul global este de a îmbunătăţi interoperabilitatea şi capabilităţile militare ale unităţilor partenere,
folosind standarde NATO. OCC poate fi utilizat ca un
instrument tactic pentru a introduce o singură unitate în
program. De asemenea, poate fi folosit pentru a sprijini
procesul de transformare al forţelor armate, contribuind la
securitatea naţională îmbunătăţită.
Săptămâna curentă, Comunitatea OCC desfăşoară Cursul de Instruire Evaluator - 39 (Evaluator Training Course ETC) cu 41 de studenţi, 24 ofiţeri de stat major din Structura
de Comandă a NATO (NATO Command Structure - NCS) şi
ţări partenere, şi 7 reprezentanţi din Republica Moldova, care
fac parte din Sprijinul Ţărilor Gazdă (Host Nation Support HNS). În total, este vorba despre militari din 22 de state.
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În timpul pregătirii şi desfăşurării ETC-39,
sprijinul din partea Ministerului Apărării al
Republicii Moldova Armatei Naţionale a fost
excelent. Republica Moldova a îndeplinit toate
cerințele noastre şi ne-a oferit tot sprijinul necesar.

Baza unui ETC constă în abilităţile de a desfăşura Nivelul 1 de Evaluare OCC NATO (NEL 1) şi sunt bucuros
că Republica Moldova continuă să propună unităţi pentru
Gruparea de Forţe OCC (Pool of Forces - PoF) şi se oferă să
organizeze evenimente.
Este important de a avea destui evaluatori calificaţi, atât
la nivelul 1 (interoprabilitate), cât şi la nivelul 2 (capabilităţi), pentru a putea desfăşura toate evaluările OCC planificate şi pentru a putea certifica unităţile statelor partenere
pentru participarea la operaţiuni NATO, Forţa de Răspuns
a NATO (NATO Response Force - NRF) şi exerciţii.
De asemenea, este important ca ţările partenere să
aibă destui evaluatori calificaţi pentru a sprijini exerciţiile, instruirile şi evaluările naţionale, în conformitate cu
standardele NATO. De obicei, Ţara Gazdă (Host Nation HN) obţine cele mai multe poziţii în cadrul ETC şi, de data
aceasta, Moldova participă la curs cu 10 studenţi.
Pregătirile pentru acest eveniment au început încă anul
trecut. Decizia cu privire la ETC-39 a fost luată la conferinţa anuală din 2018, când Secţia OCC a acceptat oferta
Republicii Moldova de a găzdui unul dintre Cursurile de
Instruire Evaluatoare ETC, în anul 2019. Aceasta, în coordonare cu NEL1, utilizând Exerciţiul „Scutul Păcii 2019”
ca mijloc pentru evaluare şi desfăşurarea ETC.
În timpul pregătirii şi desfăşurării ETC-39, sprijinul
din partea Ministerului Apărării al Republicii Moldova
Armatei Naţionale a fost excelent. Republica Moldova a
îndeplinit toate cerințele noastre şi ne-a oferit tot sprijinul
necesar. Vă mulţumim din nou pentru sprijinul profesionist şi ospitalitate.
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Kosovo:

5 ani de misiune,
devotament şi sacrificiu
ale pacificatorilor
moldoveni
n Kosovo – regiune în Balcani, care cu două decenii în
urmă era cuprinsă de un război, ce a curmat mii de
vieți. Regiune unde, în prezent, pacificatorii moldoveni
își îndeplinesc datoria, la o mie de kilometri distanță
de casă, veghind pacea fragilă și asigurând populației
băștinașe dreptul fundamental la viață, libertate și
securitate.
Am mers în Kosovo ca să-i cunoaștem mai bine pe
conaționalii noștri, care sunt gata să se sacrifice pentru
pace. Să-i descoperim pe pacificatorii moldoveni,
care și-au lăsat copiii acasă și au venit pe meleaguri
necunoscute, pentru a le asigura copiilor străini
dreptul la viață și un viitor mai bun.
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Cu

20 de ani în urmă, în Kosovo au fost introduse forțele militare multinaționale KFOR,
care au pus capăt vărsărilor de sânge și le-au permis
oamenilor din regiune să se bucure de pace.
În 2014, pentru prima oară, pe acest tărâm a
fost arborat tricolorul Republicii Moldova. A fost
un semnal adresat comunității internaționale, că
țara noastră nu rămâne indiferentă față de problemele altora și este gata să întindă o mână de ajutor
celui, care se află în impas.
Primul nostru drapel, arborat pe catarg, era
unul mic. Mai mic decât cel al partenerilor din
Italia, Austria sau Slovacia, dislocați în aceiași bază
militară. Dar asta nici într-un fel n-a diminuat rolul
militarilor noștri în teatrul de operații. Ba dimpotrivă, aceștia au devenit unii dintre cei mai apreciați
și stimați pacificatori din regiune.
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Probabil, cel mai greu le-a fost pacificatorilor din primul contingent KFOR, care au debutat în această misiune
pe pământul kosovar. Dar, în scurt timp, aceștia au prins
ritmul, au preluat experiența colegilor internaționali și au
început să îndeplinească misiunea comună la cel mai înalt nivel.
Câte un ofițer de stat major, 33 de infanteriști și 7
geniști, o dată la jumătate de an, merg în Kosovo pentru
a-și îndeplini misiunea de pacificator. Și dacă primii păzesc pacea firavă și depun toate eforturile ca să nu izbucnească un nou conflict, cei din urmă au tangențe directe
cu „ecoul războiului”. Geniștii moldoveni sunt implicați
în lucrări de curățare a teritoriului, împânzit de obiecte
explozibile, rămase după conflictul armat.
Privind aceste meleaguri de o frumusețe rară cu
munții împăduriți, îți vine greu să crezi că aici ar putea
exista vreun pericol. Însă prima impresie este înșelătoare.
În perioada războiului aceste teritorii au fost bombardate
la greu cu sute sau chiar mii de bombe, inclusiv, cu fragmentare. Crestele munților cu copacii prăbușiți confirmă
acest lucru. Nu s-au prăbușit de la sine. Au cedat în fața
bombelor.

Iulie 2019

Nu este deloc ușor să-ți îndeplinești misiunea în
condițiile, în care orice pas greșit sau o mișcare neîndemânatică ar putea avea consecințe dramatice.
Întotdeauna există marea probabilitate ca pericolul să
fie undeva pe aproape, dar, când auzi acest sunet al detectorului de mine, îți dai seama că e chiar la picioarele tale
și nu mai ai voie să greșești.
Continuare în pag. 16

Privind aceste meleaguri de o frumusețe rară
cu munții împăduriți, îți vine greu să crezi
că aici ar putea exista vreun pericol. Însă
prima impresie este înșelătoare. În perioada
războiului aceste teritorii au fost bombardate
la greu cu sute sau chiar mii de bombe,
inclusiv, cu fragmentare. Crestele munților cu
copacii prăbușiți confirmă acest lucru.
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Continuare din pag. 15

Este arșiță în Kosovo. La umbră sunt aproape 40 de
grade Celsius. Cu nervii de oțel și îmbrăcați într-un costum protector de zeci de kilograme, geniștii moldoveni
salvează vieți. Una câte una...
În paralel cu geniștii își îndeplinește misiunea infanteria. „Beretele albastre” mai tot timpul sunt prinse
în mișcare. Execută patrule aeriene și terestre prin sate,
orașe și munții kosovari. Periodic se opresc ca să mai facă
un popas, să stabilească următoarele sarcini și să monitorizeze situația din zonă. Ținând cont că temperaturile de
afară sunt foarte ridicate, militarii nu scapă ocazia să se
răcorească puțin la un izvor de munte din preajmă.
Aflându-te la un popas prin munți, în sânul naturii,
la un moment dat pierzi senzația că te afli într-o zonă
post-conflict, iar timpul parcă ar vrea să se oprească în
loc... Însă această stare nu durează mult. În scurt timp
se aud motoarele și patrula pornește din nou la drum.
Misiunea continuă...

D

***

in motivul că, actualmente, în operațiunea internațională
de menținere a păcii participă, cu trupe, circa 28 de
națiuni, Kosovo este o zonă multinațională, în care pot fi auzite o mulțime de limbi, printre care albaneză, sârbă, engleză,
italiană, rusă și, desigur, română.
Atât militarii, cât și localnicii, se adaptează la această
situație și încearcă să învețe cât mai multe cuvinte din alte
limbi ca să depășească bariera de comunicare. Deseori poți
auzi două persoane, care vorbesc în trei, patru sau chiar cinci
limbi concomitent, pentru a obține o înțelegere reciprocă.
Fiind la una dintre ultimele lor misiuni în Kosovo, pacificatorii noștri au decis să-și ia rămas bun de la băștinași, care,
cu timpul, le-au devenit adevărați prieteni. Este vorba de câțiva
bătrâni dintr-un sătuc montan, format din vreo patru case.
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Pe parcursul a șase luni, de fiecare dată când aveau o patrulare prin zonă, militarii noștri nu ezitau să treacă pe la ei. Și,
cum e specific moldovenilor, nici o dată nu au mers cu mâinile goale. Cel mai des le aduceau apă, pentru că bătrânii chiar
aveau nevoie de ea. Vorbeau cu ei cu cuvinte din engleză, rusă,
italiană, română... și, cât de ciudat n-ar părea, se înțelegeau
perfect.
Ultima întâlnire cu sătenii, când le-au spus că se întorc
acasă, s-a dovedit a fi cea mai emoționantă. I-au cuprins, le-au
mulțumit pentru misiune, i-au sărutat părintește și le-au urat
ca în țara lor, Moldova, să fie mereu pace...
A trecut aproape jumătate de an de când se aflau în Kosovo. Spre sfârșitul misiunii timpul a început să se scurgă tot mai
încet, iar chipurile celor dragi să apară tot mai des în vise. În
ultimele zile de misiune, când dorul de casă și-a atins apogeul,
militarii au încercat să se aline cu o melodie moldovenească.
Au recunoscut că nu e chiar „militărește”, dar și-au permis
această mică „slăbiciune”, când se întorceau din munții kosovari spre bază. O melodie cunoscută tuturor, dar abia auzită
după zgomotul motorului, a readus echipajul pe câteva clipe
„acasă”. N-a durat mult. Serpentinele muntoase nu-ți prea permit să te relaxezi.

Oastea Moldovei

Temperaturile de afară sunt foarte ridicate
şi militarii nu scapă ocazia să se răcorească
puțin la un izvor de munte.

În

***

timp ce unii patrulau munții, alți pacificatori vegheau
mănăstirea Dečani – o enclavă a ortodoxiei din Kosovo
și unul dintre obiectivele importante pentru KFOR. Situată
la circa 12 kilometri mai la sud de orașul Pech, este cea mai
importantă mănăstire ortodoxă sârbă din regiune. A fost construită în anul 1327, iar în prezent este cea mai mare biserică
medievală din Balcani, având și cea mai bogată colecție de
fresce bizantine.
În anul 2004, mănăstirea a fost inclusă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, iar în 2006 deja se regăseşte în lista
Patrimoniului Mondial în pericol.
Pentru a proteja lăcașul și călugării de atacuri și violențe
urmate după război, forțele KFOR asigură non-stop paza
acestui obiectiv. Fiind amplasată în zona de responsabilitate a
Grupării de Forțe Multinaționale Vest, mănăstirea Dečani este
păzită, inclusiv, și de militarii moldoveni. Servicii la punctul
de control, patrule și alte activități specifice sunt pe ordinea de
zi a pacificatorilor noștri.
Când au posibilitate și dispun de puțin timp liber, unii militari nu ezită să treacă prin biserică. Aprind o lumânare pentru sănătatea celor dragi, se roagă și își mai adună gândurile
într-o liniște monumentală...
Continuare în pag. 18
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Continuare din pag. 17

***
12 iunie, curent, s-au împlinit 20 de ani de la
introducerea forțelor KFOR în Kosovo. Cu
această ocazie, militarii moldoveni au fost invitați
în baza militară „Camp Film City” din Priştina,
unde a fost adus omagiu tuturor pacificatorilor
KFOR, în cadrul unei ceremonii festive.
„Am fost parte a unei reuniuni de națiuni fără
precedent, o forță cu un angajament puternic de a
interveni, indiferent de provocări. Astfel, în cadrul
KFOR, circa 50 000 de militari din 39 de țări au venit în Kosovo din întreaga lume. Astăzi ne reamintim cu gratitudine de cei, care și-au dat viața pentru
această misiune importantă. Dorim să onorăm sacrificiul acestor bărbați și femei. Drept rezultat, Kosovo actual este un loc total diferit de Kosovo cu 20
de ani în urmă. Kosovo a cunoscut 20 de ani de pace
și dezvoltare. Acest progres nu a fost gratuit – de-a
lungul anilor, peste 200 de camarazi și-au pierdut
viața în cadrul KFOR”, a menționat în discursul
său comandantul forțelor KFOR, generalul-maior
Lorenzo D’Addario.
La doar câteva ore după ceremonia din Priştina,
militarii din KFOR-10 au avut parte de un alt eveniment festiv în „Camp Villaggio Italia”, baza lor de
dislocare din orașul Pech. Ceremonia transferului
de autoritate a fost ultimul eveniment festiv și, probabil, cel mai așteptat moment pentru cei 41 de militari care finalizează mandatul de 6 luni. Pe platoul
bazei, în fața conducerii și colegilor internaționali,
locotenent-colonelul Ion Godoroja a înmânat drapelul de stat al Republicii Moldova comandantului
celui de-al XI-lea contingent KFOR, locotenentcolonelului Radu Popa. Din acel moment mandatul de pacificator KFOR le-a revenit altor 41 de
militari entuziasmați, care au ajuns departe de casă
să-și îndeplinească datoria.
Încheind discursul său, adresat publicului larg,
prezent la ceremonia comemorativă, amiralul american James G. Foggo, comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite ale NATO din Napoli,
a spus următoarele cuvinte: „La a XX-a aniversare a
KFOR, vă încurajez pe toți să reflectați. Da, este momentul să ne amintim, dar este și momentul să mergem înainte, spre pacea și prosperitatea europeană”.
Cu toate că, timp de două decenii, s-a depus un
efort colosal în procesul de pacificare, acum este
greu de făcut un pronostic, când anume va fi instaurată pacea definitivă în Kosovo. Iar până atunci,
KFOR-11 preia mandatul. Misiunea continuă ...

La

Căpitan Dmitrii VOSIMERIC
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MINUSCA mai mult decât o misiune!
De mai bine de jumătate de an, maiorul
Iurie Andruşca activează în calitate de ofiţer
monitorizare a sectorului vest, în cadrul
Centrului operaţii militare, a misiunii Multidimensionale Integrale a Naţiunilor Unite de
Stabilizare în Republica Centrafricană (MINUSCA). Responsabilităţi mari, într-o misiune dificilă. Fiind evaluat cu un potenţial înalt,
protagonistului nostru i s-a mai încredinţat
o funcţie importantă - ofiţer coordonator a
escortelor militare şi asistent special al şefului Direcţiei operaţii militare. Dacă în cazul
primei poziţii, maiorul Andruşca analizează,
prelucrează şi pregăteşte briefingul şefului
Direcţiei operaţii militare, referitor la situaţia
din sectorul pe care îl monitorizează, atunci
la cea de-a două, operează cu informaţia
venită din toată ţara. Cu alte cuvinte, este
la curent cu tot ce se întâmplă în Republica
Centrafricană şi cu eforturile Naţiunilor Unite orientate spre beneficiul băştinaşilor.

MINUSCA

D

in relatările interlocutorului nostru, am dedus că, în 2019,
tabloul general din această ţară africană rămâne trist.
„Nivelul de sărăcie este mare, populaţia încă are de suferit de
pe urma altercaţiilor dintre grupările armate şi a banditismului
care are loc la scară mică, să zicem - între sate, etnii sau grupuri
religioase”, menţionează maiorul Andruşca. La fel, se poate de
vorbit despre problemele pe care le înregistrează statul la capitolul stare sanitară, ecologică, financiară. „Respectiv, misiunea
MINUSCA face eforturi reale, pas cu pas, să îmbunătăţească
situaţia în mai multe domenii. În ceea ce ţine de componenta
militară, geniştii redresează drumurile de acces către diferite
sate sau raioane ale ţării. Apoi vorbim despre domeniul ce ţine
de protecţia civililor, care este un lucru primordial, prevăzut în
mandatul misiunii”, susţine interlocutorul nostru.

Preocupat de criza de securitate, umanitară, politică și drepturile omului
din Republica Centrafricană și implicațiile sale regionale, Consiliul de
Securitate, la 10 aprilie 2014, a autorizat desfășurarea unei operațiuni
multidimensionale de menținere a păcii a Organizației Națiunilor Unite MINUSCA, sarcină principală a căreia fiind de a proteja populația civilă.
Locație: Republica Centrafricană
Sediul central: Bangui

22

Oastea Moldovei

Din momentul deschiderii acestei misiuni, în 2014,
situaţia a progresat. Condiţiile de securitate a populaţiei
se îmbunătăţesc, practicile de reacţie a forţei şi a altor
componente ale misiunii sunt tot mai vizibile

În urma altercaţiilor dintre grupurile armate, pacificatorii sunt obligaţi să intervină cât mai rapid, dar cel mai important, să prevină aceste conflicte. „De exemplu, recent, am
primit un raport în care se anunţa asasinarea unui primar
dintr-un sat. Această situaţie, cu siguranţă, va conduce la
escaladarea unui conflict pe motiv de răzbunare”, ne informează ofiţerul.
Două situaţii pe care ni le-a povestit maiorul Andruşca,
ne-au lăsat perplecşi. „Cunosc minim 2 cazuri când femeile
au fost arse de vii, fiind învinuite de practicarea vrăjitoriei.
Forţele militare uneori reuşesc să intervină şi să oprească
aceste atrocităţi, alteori nu”. S-ar părea incredibil, în secolul
XXI, să mai existe asemenea practici tenebre, dar uite că lumea este plină de imprevizibilitate.
Pentru a-şi atinge obiectivele, grupurile criminale locale
deseori recurg la incendierea caselor, lăsând zeci de familii
fără adăpost sau blochează căile principale de acces ce asigură aprovizionarea localităţilor cu produse alimentare. Pe
de altă parte, aceste grupări sunt conştiente că forţele ONU
nu sunt pe potriva lor şi că pot riposta la necesitate, în conformitate cu regulile de care se conduc Naţiunile Unite în
misiunile de menţinere a păcii. „Rebelii cunosc acest lucru
şi ştiu că forţa ONU ripostează, poate acţiona rapid şi opri
agresiunea. De aceea, grupurile criminale locale acţionează
mai precaut”.
Altă problemă cu care se confruntă băştinaşii ţine de
infrastructura localităţilor. „În sezonul ploios, drumurile

Republica Centrafricană

Сapitala - Bangui

622 984 km2
4 422 000
de locuitori

Limbi: franceză (oficială),
Sango, limbi tribale.
Iulie 2019

sunt impracticabile, podurile existente riscă să se deterioreze,
respectiv, este nevoie de intervenţia inginerilor militari ca să
le repare, inclusiv pentru forţa ONU, ca să se poată deplasa
în teren”, explică protagonistul nostru.
Din cauza situaţiei imprevizibile din ţară, ONU oferă
escortă coloanelor cu ajutor umanitar, venite din partea
mai multor asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale ale
ONU şi nu numai.
Pentru toate aceste lucruri şi multe altele menite să aducă
pace şi prosperitate în Republica Centrafricană, MINUSCA
este privită, în general, cu ochi buni de populaţia locală. Cu
toate acestea, contingentul misiunii trebuie să fie precaut
şi să respecte cu stricteţe regulile de securitate impuse de
ONU, de exemplu, deplasarea în teritoriu să fie executată
cu minim 2 oameni în maşină, doar în autovehiculele ONU,
cu geamurile închise etc. „Din momentul deschiderii acestei
misiuni, în 2014, situaţia a progresat. Condiţiile de securitate
a populaţiei se îmbunătăţesc, practicile de reacţie a forţei
şi a altor componente ale misiunii sunt tot mai vizibile. Per
ansamblu, se poate vedea că până şi situaţiile de conflict sau de
pericol cu care se întâlneau militarii detaşaţi aici s-au redus în
ultimul timp. Iar pentru mine personal, MINUSCA înseamnă
ceva mai mult decât o misiune – este o experienţă valoroasă şi
o lecţie care mă face să reflectez asupra vieţii”, susţine maiorul
Iurie Andruşca, care doar în câteva luni urmează să îşi încheie
mandatul de pacificator ONU și să revină acasă.
Căpitan Inga Radvan

Republica are resurse naturale semnificative depozite de diamante, uraniu, aur, petrol, pădure și
resurse hidroenergetice. Cu toate acestea, Republica
Centrafricană rămâne una dintre cele mai sărace țări
din lume.
PIB: $ 700 pe cap de locuitor (Estimare 2009).
Locul 220 în lume
Alfabetizarea - 48% (estimare 2000).
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Două studente ale
Academiei Militare
„Alexandru cel Bun” au fost
printre cei 50 de studenţi
care s-au învrednicit de
„Bursa de Merit”, ajunsă la
cea de-a XXIII-a ediţie.

Performanţe militar-academice
,,Burse de Merit” pentru două studente militare

Programul ,,Burse de Merit”
a fost lansat în anul 1996,
la iniţiativa Fundaţiei SorosMoldova, pentru a încuraja
performanţele academice,
ştiinţifice şi extracurriculare ale
studenţilor din țară. Din anul
2003, programul „Burse de Merit”
este preluat şi organizat de către
Centrul de Informaţii Universitare,
sub egida Consiliului Rectorilor
din Republica Moldova. BC
“Moldova Agroindbank” SA aderă
la program începând cu anul 2001,
iar din anul 2004 și „Voxtel” SA,
acum Orange Moldova, devine
partenerul programului.
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E

ste vorba despre gemenele Cristina şi Corina Sîrbu, care au reuşit să intre
în posesia bursei de merit în valoare de 12 mii de lei datorită sârguinţei pe
care au manifestat-o la însuşirea artei militare.
Potrivit tinerelor, concursul a inclus două etape. Prima ţinea de acumularea unui dosar de aplicare cu toate performanţele academice, ştiinţifice şi
extracurriculare ale studenţilor, precum şi media pe trei ani de studii, iar a
doua – proba scrisă, la una din cele patru teme propuse spre abordare. “Am
ales tema „Perspectivele personale privind viitorul Republicii Moldova”, pentru
că este una vastă. Am tratat tema din perspectiva unui militar, care are rolul de
apărător al patriei, inclusiv prin participarea la misiunile de menţinere a păcii”,
zice Corina.
“Cred că am fost favorizate puţin la cantitatea materialului cerut pentru
anexarea la dosar, deoarece noi am fost foarte active la capitolul diplome, menţiuni, participări la conferinţe naţionale şi internaţionale. Plus, media noastră a
fost foarte aproape de 10”, a specificat studenta militară Cristina Sîrbu.
Programul ,,Burse de Merit” - pentru cei mai buni studenţi ai ţării” a fost
organizat de Centrul de Informaţii Universitare, sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM). La concurs au participat 221 de studenţi, dintre care doar 50 au beneficiat de premii.
În total, pe durata celor douăzeci şi trei ediţii ale programului, peste 5700
studenţi au participat la concurs, dintre care 1500 s-au învrednicit de ,,Burse
de Merit”.
Căpitan Inga Radvan

Oastea Moldovei

Un Jurământ realizat la propriu
,,Dorința de a ajuta oamenii a fost mai puternică
decât frica pentru propria viață”

n În octombrie 2018, într-un bloc locativ din sectorul Râșcani al capitalei a avut loc
o deflagrație, care s-a soldat cu victime și pagube enorme. Caporalul Dumitru
Kanii, din Brigada de Infanterie Motorizată ,,Ștefan Cel Mare”, din Chișinău, a fost
printre primii care a sărit în ajutor oamenilor.

Își

aduce aminte această zi nenorocită și acum. ,,Ne
plimbam în parc împreună cu prietenii. Când am
ajuns vis-a-vis de acel edificiu, s-a produs explozia. De la început, n-am realizat ce s-a întâmplat. Am observat că s-au
prăbușit câteva etaje și în același moment m-am repezit să
acord ajutor victimelor”, relatează tânărul.

În Armata Națională am venit cu scopul ca să
mă schimb, să revăd anumite repere. Până la
armată duceam un mod de viață, să zicem, puţin
diferit. Mi-am propus să încep schimbările de la
mine și armata mi-a oferit acest prilej

În pofida tuturor riscurilor, Dumitru urcă rapid până
la etajul 16. O imagine de groază apare în fața lui: bucăți de
piatră, oamenii în panică, care fugea și strigau, însă el nu s-a
pierdut cu firea. ,,Am observat o femeie, într-o stare gravă.
Avea corpul ars și era toată în sânge. Am luat-o în braţe și
am coborât două etaje, apoi l-am rugat pe un cunoscut să
caute și să aducă rapid o pătură, ca să o putem transporta
mai departe. În scurt timp, am culcat-o pe acea covertură și
am coborât mai departe scările”.
Acest moment de eroism îl putea costa viața pe tânăr,
însă el nu regretă și afirmă că singurul motiv care l-a împins
spre acest fapt a fost dorința de a acorda ajutor celor care au
avut de suferit: ,,Destul de bine înțelegeam care era riscul și că
îmi pun viața în pericol, dar dorința de a ajuta oamenii a fost
mai puternică decât frica pentru propria viață”.
Întrebat dacă îndeamnă şi pe alţii să procedeze exact așa
în situații de criză, Dumitru răspunde ferm: ,,Fiecare trebuie
să-și asume riscul și să ia astfel de decizii de sine stătător”.
Această zi a lăsat urme în conștiința și sufletului său,
fapt care l-a determinat pe Dumitru Kanii să devină salvator. Însă, din anumite motive, n-a fost acceptat și astfel a ales
să facă cariera militară, care, la fel, este în sprijinul oamenilor. ,,Am venit la comisariat și am zis că vreau să îndeplinesc
serviciul militar în termen. După, am decis să revin în Armata Națională, pe contract”.
Motivul acestei decizii sugerează dorința de a vedea, de
a simți și de a cunoaște cum este viața în Armata Națională,
dar și mai mult dorința de a schimba ceva: ,,În Armata
Națională am venit cu scopul ca să mă schimb, să revăd anumite repere. Până la armată, duceam un mod de viață, să
zicem, puţin diferit. Mi-am propus să încep schimbările de la
mine și armata mi-a oferit acest prilej”.
Aceste luni petrecute atât în serviciul militar în termen,
cât și pe contract l-au învățat pe caporalul de astăzi multe lecții
și i-au adus aspirații noi. ,,Aici am învățat bărbăția, punctualitatea, disciplina și respectul față de superiori, și camarazi. Îmi
place ceea ce văd aici și ceea ce fac. Pe viitor, doresc să avansez
în cariera militară, prin aplicarea la studiile de profil”.
Inesa ȘPAC
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În ultimii ani, doamnele şi domnişoarele tot mai mult
uimesc prin faptele lor și treptat schimbă anumite
percepții, viziuni înrădăcinate într-o societate. Zilnic,
acestea dau dovadă de prudență, caracter puternic
și sârguință, ating noi trepte în toate domeniile și
demonstrează că sunt capabile de multe.

Punct ochit – punct lovit!
Proiectilul ,,NONEI” a fost, de fapt, al Parascoviei
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rin prisma acestor caracteristici, am cunoscut-o
pe locotenentul Parascovia Donciu, titular al
Batalionului 21, din Brigada Infanterie Motorizată
,,Ștefan Cel Mare”. În Armata Națională, locotenentul
își exercită cu abnegaţie meseria, timp de 5 ani. ,,A fost
un vis din copilărie, care cu timpul s-a realizat. În momentul în care trebuia să aleg direcția, instituția unde
voi studia, am optat pentru Academia Militară. Mi-am
încercat puterile și am avut satisfacţia unui lucru reuşit
cu brio”.
Parascovia Donciu s-a adaptat ușor noilor reguli și
condiții. Mereu se străduie să menține un echilibru și
să fie la egal cu colegii săi, de exemplu, la executarea
numărului de servicii în unitate sau la alte activități.
Fiind comandant de pluton, Parascovia Donciu
deține o serie de responsabilități, proprii unei asemenea funcţii din armată: ,,În primul rând, am grijă
de efectivul din subordine. Încerc să fiu la curent cu obstacolele cu care se confruntă militarii la îndeplinirea
atribuțiilor funcționale sau conflictele ce se iscă între ei.
Dacă apar anumite probleme de ordin familial sau personal, discut cu ei și încerc să-i ajut”.
Unul dintre ultimele sale succese în domeniul
militar ţine de efectuarea tragerilor din ,,NONA” mașina de luptă, cu sistem de artilerie autopropulsat.
Astfel, Parascovia Donciu devine prima domnișoară
din Armata Naţională căreia i-a reuşit un asemenea

26

succes. Timp de trei săptămâni, dânsa a învățat în poligon cum să manevreze această mașină de luptă - îmbarcarea, debarcarea, comenzile și altele. ,,Mă copleșea
un amalgam de emoții. Mă gândeam la succesul întregii
echipe , nu doar la al meu personal”.
Concentrația maximă și munca asiduă și-au adus
roadele. Rezultatul a fost unul îmbucurător. ,,Am fost
puși la încercare de către superiori. Trebuia să executăm
o misiune care consta în schimbarea rapidă a poziției de
tragere, cu care noi ne-am descurcat bine, nimerind în
obiectivul care se afla la o anumită distanță în câmpul
de luptă improvizat”, spune ofițerul.
Locotenentul Parascovia Donciu este domnișoara
care, prin nenumărate încercări, își obține scopul propus. Pe viitor, dânsa aspiră să participe la anumite misiuni internaționale, să cunoască cum stau lucrurile în
alte armate, cum se acționează în anumite situații și
cum se colaborează cu efectivul, pentru ca ulterior să
aplice aceste cunoștințe și aici, la noi.
Întrebată dacă recomandă cariera militară
domnișoarelor, dânsa ne răspunde ferm: ,,Această
profesie este pentru persoanele care doresc să fie mai
disciplinate, să cunoască ceva nou. Iar dacă aspiră la un
serviciu lejer, în oficiu, atunci nu. Fiecare trebuie să-și
aleagă un job după abilități și propria dorință. Ascultați
ce vă spune inima”.
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