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Cînd armele tac, muzele se dezlănţuie!
Artistul poporului Ricky Ardezeanu la datorie alături de camarazi!

“
2

Centrul mass-media militară al Ministerului Apărării, în comun cu
Departamentul „Emisiuni pentru tineret” de la “Radio Moldova”, au
desfăşurat proiectul „Cunoaşte istoria ţării şi armatei” în tabăra de
odihnă „Cristiano” din satul Slobozia-Duşca, raionul Criuleni, susţinuţi
de artistul poporului Ricky Ardezeanu. Ulterior interpretul avea să
declare: „Tot timpul accept invitaţiile la astfel de evenimente, deoarece
copiii sînt generaţia care va constitui viitorul Moldovei şi o va face mai
prosperă. Urez ţării şi armatei noastre multa mîndrie și putere”.
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Oastea Moldovei

Editorial

profitul unei investiţii de 92 de lei!
Abonaţi şi citiţi revista „Oastea Moldovei”!
Showul militar cu genericul „Fii
alături de armata ta”, dedicat
aniversării a XXII-a de la crearea
Armatei Naţionale şi organizat
împreună cu Centrul comercial
„Shopping MallDova”, a reuşit
să culeagă aplauzele şi admiraţia
publicului. O parte dintre cei prezenţi au descoperit ce înseamnă
armata ţării, iar alţii şi-au reconfirmat convingerea că militarii nu
prea aruncă vorbe în vînt, cînd
promit performanţe în termeni restrînşi (militarii în termen ai Gărzii
de onoare, care au demonstrat
dibăcie şi profesionism la elementele ce îi consacră, au avut doar 30
de zile de antrenamente!).

T

ot acolo, la expoziţiile amenajate
de militari, printre tehnica şi
armamentul din dotare, mulţi vizitatori
au fost surprinşi să descopere formatul
nou al publicaţiei Ministerului Apărării,
revista „Oastea Moldovei”. Aceasta, de
la începutul anului 2013, a „îmbrăcat
haina” unei reviste, pe care nu ne este
ruşine să o prezentăm ca şi conţinut, dar
şi aspect grafic.
Publicaţia, cu 28 de pagini color,
deja a noua lună consecutiv, aduce
în casa cititorului chipuri de ostaşi,
ofiţeri, recruţi sau veterani, acţiuni din
poligoane, de la aplicaţii multinaţionale,
de oriunde militarii sînt utili societăţii.
Şi este aşteptată cu nerăbdare, sperăm
noi, cei care semnăm articolele.
Recunoaştem că mulţi au fost
sceptici, la finele anului trecut, creditînd
cu şanse mai mari de existenţă ziarul
„Oastea Moldovei” – în formatul
care, ani de-a rîndul, a bucurat ochiul
militarilor şi al persoanelor interesate de
militărie – decît o revistă ce abia urma să
ajungă la inima cititorului şi care avea să
coste şi puţin mai scump.
Totuşi, cînd am optat pentru
formatul nou, ne-am promis nouă că
vom lucra cu şi mai multă perseverenţă,
inclusiv pentru a-i convinge pe cititori că
92 de lei, achitaţi pentru un abonament
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de 12 luni, nu puteau avea o destinaţie
mai bună decît 12 numere de revistă,
ajunse în case şi birouri, în fiecare lună,
pe parcursul anului. Şi pentru că ne
e drag cititorul nostru, i-am oferit (la
acelaşi preţ iniţial), în luna mai, o revistă
dublă ca şi conţinut, cu traducere în
limba engleză despre militarii Armatei
Naţionale care, timp de 10 ani, au
participat în misiuni internaţionale sub
egida ONU.
Fiind la început de toamnă, cînd
tradiţional se numără bobocii, facem
şi noi o trecere în revistă a reuşitelor
noastre în materie de presă militară şi
ne exprimăm convingerea că, în 2014,
cititorii noştri vor avea parte de articole
şi mai interesante, dar şi de surprize mai
multe (frumoase, desigur).
Dacă, în 9 numere de revistă editate
anul acesta, nu v-am dezamăgit, să ştiţi
că aţi făcut o investiţie reuşită, cu 92 de
lei, şi sperăm să ne fiţi alături lunar şi
în 2014, şi să abonaţi cu acelaşi interes
publicaţia noastră.
În 2014, vom fi alături de prietenii,
cititorii noştri vechi, dar, totodată,
sîntem convinşi că „Oastea Moldovei”
va ajunge şi va fi apreciată în casele şi în
inimile noilor cititori...
Locotenent-colonel Ion VULPE,
redactor-şef
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Vitalie Marinuţa:

„Misiunea de menţinere a păcii
în raioanele de est
ale Republicii Moldova este epuizată”
În timpul aflării sale
la Bucureşti ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa, a
acordat un interviu publicaţiei
„Adevărul”, pe care îl publicăm în variantă prescurtată.
Interviul intergral, realizat
de prietenul nostru, colonelul
în rezervă Ion Petrescu poate fi citit pe www.adevarul.ro.

M

iniştrii apărării ai Republicii Moldova şi României, Vitalie Marinuţa şi Mircea Duşa, au convenit, în urma întrevederilor de
lucru de la Bucureşti, asupra necesităţii menţinerii nivelului înalt al
cooperării bilaterale între cele două instituţii militare, precum şi asupra iniţierii unor proiecte noi în domeniul respectiv.
Vitalie Marinuţa și-a exprimat convingerea că relaţiile bilaterale
dintre armatele Moldovei şi României se vor dezvolta în ascensiune
şi vor aduce beneficii ambelor instituţii.
La rîndul său, ministrul Mircea Duşa a reiterat sprijinul instituţiei, pe care o conduce, în desfăşurarea proiectelor de colaborare, care
sînt în proces de implementare sau urmează a fi iniţiate. În acest context, ministrul român al apărării a reiterat disponibilitatea acordării a
9 burse pentru instruirea practică a tinerilor piloţi din cadrul Armatei
Naţionale, precum şi examinarea posibilităţii de acordare a unor burse suplimentare la instituţiile naţionale de învățămînt militar superior
pentru cadrele militare ale armatei moldovenești.
Vitalie Marinuţa şi Mircea Duşa, de asemenea, au făcut schimb
de opinii pe marginea proiectelor acordurilor de cooperare militară
bilaterală în domeniul învăţămîntului şi al informaţiilor clasificate,
specificînd că semnarea acestor documente va deschide noi perspective de colaborare dintre militarii români şi cei moldoveni.
La Bucureşti, ministrul Vitalie Marinuţa a avut întrevederi oficiale cu Consilierul Prezidenţial, şeful Departamentului Securităţii Naţionale, Administraţia Prezidenţială, Iulian Fota, şi ministrul Afacerilor
Externe al României, Titus Corlăţean.
Oficialii români au reiterat sprijinul deplin pentru integrarea
europeană a Republicii Moldova şi pentru atingerea obiectivelor de
etapă avute în vedere pentru apropiatul summit al Parteneriatului
Estic de la Vilnius, din noiembrie 2013.
Ministrul Titus Corlăţean a asigurat că intrarea în vigoare, cît mai rapid posibil, după summit-ul de la Vilnius, a noului cadru contractual între
Republica Moldova şi Uniunea Europeană rămîne un obiectiv prioritar
pentru România. „Chişinăul poate conta, ca şi pînă acum, pe întregul nostru angajament în această direcţie”, a precizat ministrul Titus Corlăţean.
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- Domnule ministru Vitalie Marinuţa, care este speranţa
pe care o aveţi, pe timpul prezenţei dumneavoastră în capitala
României?
Vreau să spun că pentru mine este foarte important ca relaţia
moldo-română să fie în progres, în special, în domeniul de care sînt
responsabil acum, astfel încît cooperarea militară să aibă o dezvoltare
dinamică.
Speranţa mea este ca noi să aprofundăm această cooperare deja
bună şi mai mult, în interesul ambelor state, astfel încît să avem de
beneficiat atît militarii Armatei Republicii Moldova, cît şi militarii
Armatei României.
Pentru noi, cei din Republica Moldova, este în mod special importantă această vizită, asta reieşind din doleanţele noastre de a avea un
răspuns pozitiv, la Vilnius, atunci cînd avem speranţa să parafăm toate
documentele necesare, pentru a fi cu un pas mai aproape de membership-ul european, de familia europeană, unde sînt şi fraţii noştri români.
În special, ne vom axa în discuţiile cu domnul ministru Duşa,
pe subiectul învăţămîntului militar şi cooperarea în acest domeniu,
propunîndu-mi scopul ca experienţa foarte vastă a armatei române să
fie, şi în continuare, la un nivel şi mai înalt, preluată de către Armata
Naţională a Republicii Moldova.
Şi vreau să mulţumesc României şi Statelor Unite ale Americii,
doi parteneri strategici, care ne ajută să mergem înainte în domeniul
militar, în special, pe linia educaţiei militare. Le sîntem recunoscători
atît eu, cît şi membrii armatei naţionale.
- În program aţi avut prevăzute şi întîlniri cu cei trimişi să
studieze la Universitatea Naţională de Apărare, la Academia
Tehnică Militară. Care au fost concluziile iniţiale?
- Din orice întîlnire, din orice discuţie trebuie să avem lecţii însuşite şi planuri de viitor. De aceea am conştientizat, în fapt, că noi
trebuie să facem o selecţie şi mai bună a celor pe care îi detaşăm la
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învăţătură, în aceste instituţii importante de învăţămînt din România,
care sînt de talie mondială, putem spune, cu renume în mediul academic şi în cel militar, unde se face, într-adevăr, carte.
Şi exigenţele faţă de studenţii trimişi de noi trebuie să fie la fel ca
acelea pentru colegii lor din România sau din alte ţări care studiază
acolo.
La momentul actual, dacă este să vorbim de Academia Tehnică Militară, avem 13 studenţi care învaţă acolo, după o perioadă de întrerupere de mulţi ani.
Iar la Universitatea Naţională de Apărare, avem cursanţi care îşi fac
studiile la nivel înalt.
Acum, 57 de militari, care se află în conducerea de vîrf a Armatei
Naţionale a Republicii Moldova, au absolvit Universitatea Naţională
de Apărare din Bucureşti, Colegiul Naţional de Apărare. Şi sper foarte
mult ca această practică a cooperării bilaterale să continue. Inclusiv să
preluăm unele cursuri - care sînt deja tradiţionale aici, în România - în
Republica Moldova. Eu personal voi face tot posibilul ca să se întîmple
aşa şi avem cu ce. Avem deja oameni pregătiţi bine.
Am discutat pe domeniul ajutorului din partea celor două instituţii
militare de învăţămînt româneşti importante. Şi rămîne să purcedem
la muncă!
- În acelaşi timp, aveţi la Chişinău o academie militară proprie. Cu o frumoasă evoluţie. Şi, din cîte am văzut, cu repere de
viitor interesante. Ne puteţi da cîteva detalii privind viitorul Academiei Militare de la Chişinău?
- Din conceptul de dezvoltare a Armatei Naţionale, dar şi din
punctul meu de vedere, Academia „Alexandru cel Bun” are o perspectivă optimistă.
Din aceste considerente, comandantul Academiei este în delegaţie
cu noi, pentru a se familiariza, pe loc, cu cursurile care ar putea fi oferite, pentru a discuta cu conducătorii instituţiilor de învăţîmînt militar,
deja menţionate, din România, mai ales că şi este absolvent al mai multor cursuri în România.
Am discutat şi rămîne să implementăm deja unele programe de
schimb de profesori.Vom ajunge poate şi la un schimb de studenţi
militari. În aşa fel încît această relaţie bună să fie, în viitorul apropiat,
una şi mai bună, care să aducă beneficii şi mai mari, în special, Armatei
Naţionale a Republicii Moldova, ce este în proces de asimilare a acelei
experienţe pe care o are Armata României, în domeniul educaţiei, în cel
ştiinţific, şi în acela al inovaţiilor.
Astfel încît nouă să ne fie – am să fiu aici un pic egoist – nouă să ne
fie mai uşor a merge înainte. Să nu facem acele greşeli, care sînt convins
că le-a avut instituţia militară română, în procesul de dezvoltare.
- Premierul Iurie Leancă urmează să meargă la Tiraspol. Ce
speranţe aveţi în legătură cu acest demers?
- Vreau să spun că poziţia guvernului Republicii Moldova şi a mea
personală este că aşa-numita MISIUNE DE MENŢINERE A PĂCII, ÎN
RAIOANELE DE EST ALE REPUBLICII MOLDOVA ŞI ÎN ZONA
RÎULUI NISTRU, este epuizată, dacă a fost necesară vreodată.
La momentul actual, noi trebuie să ne concentrăm eforturile –
noi însemnînd Republica Moldova, cît şi partenerii incluşi în
formatul 5+2, dar şi alţi parteneri care nu sînt în formatul dat,
dar care au un interes în a ne ajuta în soluţionarea conflictului –
ca această aşa-zisă misiune de pacificare să îşi schimbe formatul
într-una civilă, cu mandat internaţional.
Fiind născut pe malul Nistrului, în această zonă de securitate, petrecîndu-mi copilăria acolo, după aceasta fiind implicat şi
în acţiunile din 1992, avînd responsabilitatea să comand una din
companiile care au acţionat în Zona de Securitate, consider că noi
demult am epuizat acest conflict, în special, la nivelul cetăţeanului,
unde personal consider că nu mai este nici o fricţiune.
Rămîne ca politicul să decidă. Şi poate că unii binevoitori,
dintr-o parte sau din alta, să îşi mai revadă poziţiile lor faţă de
Republica Moldova.
În contextul dat, vreau să menţionez, încă o dată, poziţia guvernului Republicii Moldova. Misiunea dată trebuie să fie una civilă,

cu un comandament internaţional, iar noi, militarii, să mergem pe la
casele noastre.
- Ce ar mai fi de făcut din tot ceea ce aţi dorit pentru modernizarea Armatei Naţionale a Republicii Moldova?
- Sînt încă foarte multe lucruri de făcut, deoarece noi cunoaştem
că orice reformă pusă pe hîrtie, dacă nu este susţinută cu bani, dacă nu
are o susţinere financiară, atunci rămîne doar o reformă planificată, o
dorinţă.
Pînă la ora actuală, bugetul armatei naţionale nu ne permite să
îndeplinim multe din lucrurile pe care le-am planificat.
De aceea sper să am timpul, resursele şi să existe voinţa politică
de a implementa acele reforme care ne-ar da posibilitatea ca Armata
Naţională a Republicii Moldova să fie una profesionistă, care merge
în susţinerea cursului nostru european, şi pe care conducerea de vîrf
a Republicii Moldova să o folosească în special ca un instrument al politicii externe. Adică să participăm la operaţiuni de menţinere a păcii,
să arătăm că Republica Moldova este şi promotor al păcii şi securităţii
în regiune, nu numai consumator, cum e cazul în raioanele de est ale
Republicii Moldova.
Rămîne foarte mult să mai lucrăm în domeniul de ameliorare a pachetului social al militarilor, fiindcă pentru mine este esenţial ca militarul să se gîndească la serviciul său, conştientizînd faptul că acasă este
totul foarte bine, totul este asigurat. Şi, în final, să lucrăm şi mai mult ca
bugetul armatei să fie unul care ne-ar permite să dezvoltăm capabilităţile necesare, pentru a implementa misiunile ce sînt puse în faţa noastră.
Prin Constituţia Republicii Moldova şi legile adoptate.
Ion Petrescu
Interviul a fost realizat la 19 septembrie 2013

Întrevederea cu Titus CORLĂŢEAN

Vizita la Universitatea Naţională de Apărare din Bucureşti
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„Corupţia poate discredita
autoritatea militarului în societate”
Colonel Iurie Briceag,
şeful Direcţiei inspecţie generală

- Dacă ar fi să vorbim în termeni practici, unde s-a făcut
resimţită activitatea inspectorilor, în ultima perioadă?
- Planul de modernizare a Armatei Naţionale a inclus şi reorganizarea Direcţiei Inspecţie Generală (DIG). În noua sa formulă, într-o
perioadă scurtă de timp, DIG a realizat 95 de controale complexe,
aproape în toate unităţile militare ale Armatei Naţionale. Pentru
comparaţie: în 2012, au fost 91 de controale, iar în 2011 – 83. Progresul înregistrat este vizibil şi în numărul cazurilor remise Procuraturii
militare pentru tragere la răspundere penală a persoanelor vinovate:
2013 – 14 cazuri, 2012 – 9, 2011 – 7.
Un lucru nu mai puţin migălos şi important a fost şi activitatea de
evaluare a efectivului unităţilor militare privind identificarea persoanelor care se află în relaţii de rudenie, posturile ocupate de către acestea şi luarea măsurilor de rigoare, în scopul evitării posibilităţii cazurilor de corupţie şi protecţionism. Tot aici voi include desfăşurarea
activităţii de identificare a riscurilor de corupţie, efectuarea sondajelor psihologice, examinarea petiţiilor şi faptelor expuse în apelurile
recepţionate prin telefonul de încredere etc. În rezultatul activităţii
DIG, au fost depistate cazuri de delapidare de bunuri materiale, de luare de mită, de relaţii neregulamentare, cu aplicarea violenţei fizice.
- De ce este periculos fenomenul corupţiei pentru armată?
Care e segmentul cel mai vulnerabil şi ce măsuri au fost întreprinse, în scopul combaterii acestui flagel?
- Armata, ca parte a societăţii, nu poate fi în afara riscului actelor
de corupţie. Ţinînd cont de faptul că un rol important în structura
militară revine comandanţilor de diferit nivel, riscul apariţiei fenomenului de corupţie, precum şi aria de posibilă extindere a acestuia
este foarte mare.
Prin urmare, corupţia poate influenţa moralul efectivului,
scăzînd atractivitatea serviciului militar, încrederea în obiectivitatea
şi imparţialitatea conducerii, discreditînd, astfel, statutul armatei şi
autoritatea militarului în societate.
Subdiviziunile expuse mai mult corupţiei sînt cele care au tangenţă directă cu cetăţenii, cu efectivul, bunurile materiale şi mijloacele financiare. Spre exemplu, lucrul cu personalul: începînd cu
încorporarea militarilor, examinarea medicală a acestora, echiparea,
promovarea în funcţii, acordarea gradelor militare, selectarea pentru
participare la diferite cursuri, misiuni internaţionale sau asigurarea
materială, modul de recepţionare a bunurilor materiale, luarea la
evidenţă, repartizarea, utilizarea şi casarea acestora etc. În acest sens,
Ministerul Apărării implementează prevederile Strategiei Naţionale
Anticorupţie pe anii 2011–2015, responsabilitatea revenind, fireşte,
inspecţiei.
O atenţie deosebită se acordă instituirii unui sistem eficient de
identificare a riscurilor în Ministerul Apărării. Fiecare risc este analizat minuţios, căutîndu-se soluţii şi propuneri pentru implementarea
lor. Fenomenul corupţiei se regăseşte în această listă cu soluţiile instituţionale de rigoare
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În scopul analizării percepţiei fenomenului corupţiei, DIG, în colaborare cu specialiştii Centrului Naţional Anticorupţie, au efectuat,
la sfîrşitul anului 2012, un sondaj de opinie pe un eşantion de 1 790
de respondenţi. În acest context, persoanele chestionate au indicat instituţiile medico-militare, Departamentul dotări şi catedrele militare
ale instituţiilor de învăţămînt superior drept potenţiale segmente cu
grad sporit de corupţie.
Totuşi ţin să menţionez că, la capitolul probleme în sistemul militar, respondenţii au indicat: corupţia nu reprezintă cea mai gravă
problemă. În opinia angajaţilor Ministerului Apărării, acest fenomen
se situează pe locul şase în topul problemelor din Armata Naţională, fiind depăşit de protecţionism, perfecţionare, disciplină, carieră şi
pachetul social. Conform aceloraşi rezultate, măsurile întreprinse în
combaterea corupţiei sînt eficiente, însă insuficiente.
Tot în scopul combaterii corupţiei, DIG îşi propune organizarea
şedinţelor în Academia Militară a Forţelor Armate – instituţie de formare a viitorilor comandanţi – şi informarea militarilor în termen
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despre manifestările şi consecinţele acestui
flagel.
- Ne puteţi exemplifica cazuri de
combatere a corupţiei şi protecţionismului în armată?
- Unul dintre evenimentele de rezonanţă este cazul unui depozit al armatei, unde a
fost prejudiciat patrimoniul Armatei Naţionale în sumă de circa 271 mii lei.
Un alt caz este depăşirea atribuţiunilor de
serviciu de către fostul şef al Clubului Sportiv
Central al Armatei Naţionale prin oferirea
neautorizată a serviciilor de parcare. După
controlul efectuat de către DIG, materialele
cercetării au fost remise în Procuratura General. În urma investigaţiilor, s-a constatat că
paguba produsă constituia circa 50 mii lei.
Cazuri de estorcare de mijloace financiare au fost identificate şi în rîndul efectivului
armatei, astfel unele persoane, profitînd de
funcţiile pe care le deţineau, prin înşelăciune, s-au căpătuit cu diferite sume de bani.
- Pe cît de justificată a fost ideea cu
telefonul de încredere în cadrul DIG şi
dacă a fost aceasta soluţia unor cazuri
de abuz sau nereguli de serviciu?
- În scopul identificării, analizei şi evaluării riscurilor şi vulnerabilităţilor la toate
nivelurile managementului din structura militară, a fost instalat un telefon de încredere
(022-23-28-06). Acest instrument constituie
o măsură de încurajare a denunţării corupţiei şi neregulilor de serviciu.
Pe parcursul anului 2011, au fost înregistrate 14 apeluri, în 2012 – 15 apeluri, iar
în perioada de referinţă a anului 2013 au fost
recepţionate 23 de apeluri. Mesajele prezentate sînt examinate sub formă de petiţii, iar
despre rezultatele elucidării cazurilor relatate este informată conducerea Ministerului
Apărării, precum şi apelanţii.
Un apel alarmant am recepţionat de la
mătuşa unui soldat în termen. Dumneaei
acuza ofiţerii unei unităţi militare, precum
că, sub diferite pretexte, estorcau sume de
bani de la efectivul în termen, în scopul procurării bunurilor materiale. În cadrul direcţiei, a fost elaborat un plan de acţiuni şi pus
în aplicare chiar a doua zi, ţinînd cont de gravitatea faptelor. În urma verificărilor faptelor
şi desfăşurării discuţiilor cu contingentul de
militari în termen şi prin contract, s-a stabilit
o situaţie contrară. Unii militari în termen,
pentru a dispune de bani în învoirile pe care
le aveau din unitate, invocau părinţilor şi rudelor pretextul că ofiţerii le solicitau respectivele sume. În consecinţă, soldaţii şmecheri
îşi asigurau bani de buzunar pentru petreceri
în afara unităţii.
Din păcate, vă pot relata şi un alt caz,
cu reflecţii mai negative pentru instituţia
militară. Tot prin intermediul telefonului de

încredere, s-a adresat o doamnă, soţie de militar, care ne-a relatat că, avînd deja hotărîrea
instanţei de judecată, soţul nu putea dispune
de indemnizaţia bănească pentru naşterea
copilului (în acest caz, soţia nefiind angajată
în cîmpul muncii, dreptul la indemnizaţie îi
revenea soţului). Vinovat nu era nimeni altul
decît colegul de serviciu al militarului, contabilul unităţii. Acesta invoca diferite motive
(lipsa comandantului, lipsa borderourilor,
insuficienţa de timp etc.) şi tergiversa intenţionat efectuarea plăţilor respective. După
apelul la telefonul de încredere, a urmat intervenţia ofiţerilor direcţiei. În consecinţă,
militarului i-a fost asigurat dreptul la achitarea indemnizaţiei, iar contabilul a fost sancţionat disciplinar.
În acest context, rolul telefonului de încredere este pe deplin justificat, iar asigurarea
drepturilor militarilor şi funcţionarilor duce,
evident, la sporirea nivelului de disciplină şi
la rezultate pozitive.
- Cîtă atenţie revine rezultatelor şi
concluziilor, în urma controalelor şi ve-
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rificărilor pe care le realizează angajaţii
direcţiei?
Orice măsură luată de inspectorii armatei are finalitatea scontată, cu sesizarea factorilor de decizie şi înlăturarea neregulilor.
Totuşi vreau să accentuez faptul că activitatea noastră nu se rezumă doar la stabilirea abaterilor de la lege. În anul 2011, după
finalizarea evaluării efectivului din unităţile
militare, am înaintat propunerea de realizare a unor testări on-line pentru militari – cu
propuneri concrete pentru aceste chestionare – ceea ce ar economisi timp şi resurse
şi ar permite, totodată, sporirea gradului de
pregătire profesională a efectivului.
Prin urmare, pot afirma, cu certitudine,
că avantajul testărilor on-line realizate deja la
Ministerul Apărării este şi un rezultat scontat
al activităţii Direcţiei Inspecţie Generală, în
beneficiul Armatei Naţionale.
Pentru conformitate
locotenent-colonel Ion VULPE
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“

„…Dacă ar fi să mai repet această
experiență, cu siguranță, aș face-o!”
Locotenent-colonel (r) Anatolie Clima

10 ani de la prima misiune
„Iraqi freedom”

În

cadrul ceremoniei dedicate împlinirii a 10 ani de la
detaşarea primului contingent al Republicii Moldova
în operaţiunea post-conflict de restabilire a Irakului, militarii
moldoveni au fost decoraţi cu distincţii.
„Geniştii moldoveni au distrus peste
350 de mii de unităţi de muniţie periculoasă, iar acest lucru a adus Republicii
Moldova o reputaţie bună, ca şi alte sarcini îndeplinite de către şase contingente
de militari în Irak”. Declaraţia a fost făcută de William H. Moser, Ambasadorul
SUA în Republica Moldova, care a ţinut
să fie alături de militarii moldoveni, aşa
precum aceştia au fost alături de comunitatea mondială, la asigurarea securităţii în Irak.
Operaţiunea a însemnat derularea unui nou capitol pentru Armata
Națională, iar prestațiile militarilor moldoveni au fost apreciate de către Coaliția
multinațională, de guvernul irakian şi de
către populația băștinașă. Militarii noștri
au avut posibilitatea nu numai să-și
perfecționeze abilitățile, dar și să transmită propria experienţă camarazilor de
coaliţie. Ulterior, experiența din Irak a
devenit obiect de studiu în procesul de
perfecţionare a Armatei Naționale.
Ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa,
a declarat că apreciază şi el efortul militarilor noştri, iar participarea în misiuni
cu mandat internaţional este prioritară
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“

La o distanţă de 10 ani de la detaşarea primului
contingent de militari în operaţiunea post-conflict
de restabilire a Irakului, putem constata cu satisfacţie şi mîndrie că toţi militarii şi-au îndeplinit
datoria cu profesionalism”.
Vitalie Marinuţa, ministrul Apărării
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pentru Armata Naţională, mai ales că
militarii moldoveni dispun de calificarea şi pregătirea necesară. „La o distanţă
de 10 ani de la detaşarea primului contingent de militari în operaţiunea postconflict de restabilire a Irakului, putem
constata cu satisfacţie şi mîndrie că toţi
militarii şi-au îndeplinit datoria cu profesionalism”, a constatat ministrul.
În cadrul evenimentului, militarii
participanţi la operaţiunea „Iraqi freedom” au fost decoraţi cu diplome din
partea Guvernului Republicii Moldova,
cu distincţii ale Guvernului SUA şi ale
Armatei Naţionale. De asemenea, cei
prezenţi au ţinut un minut de reculege-

“

Geniştii moldoveni au distrus peste 350 de mii de
unităţi de muniţie periculoasă, iar acest lucru a adus
Republicii Moldova o reputaţie bună, ca şi alte sarcini
îndeplinite de către şase contingente de militari în Irak”.
William H. Moser,
Ambasadorul SUA în Republica Moldova

re în memoria militarilor, poliţiştilor şi
civililor decedaţi.
Ulterior a fost inaugurată expoziţia
de fotografii „Militarii Armatei Naţionale în misiuni de pacificare”, care cuprinde
30 de imagini realizate de militari în timpul misiunii.
Prezent la ceremonie, consilierul
principal de stat al primului ministru,
generalul de divizie (r) Ion Coropcean,
a subliniat că misiunea din Irak a fost o
primă testare pentru Republica Moldova
de a demonstra fidelitate angajamentelor
faţă de ONU şi capacitatea de a răspunde apelului comunităţii internaţionale.
Acordarea de distincţii din partea Guvernului irakian şi conducerii coaliţiei
multinaţionale demonstrează că militarii
Armatei Naţionale au trecut cu demnitate acest test.

“

Locotenent-colonelul (r) Anatolie
Clima, unul dintre militarii care rememorează acele evenimente cu mîndrie,
chiar în pofida riscului enorm de acolo,
a ţinut să declare: „Toți ofițerii au fost
pregătiți la cel mai înalt nivel și nu am
întîlnit obstacole în misiunile noastre. Iar
dacă ar fi să mai repet această experiență,
cu siguranță, aș face-o! ”.
Republica Moldova a participat la
operaţiunea post-conflict de restabilire
a Irakului din 2003 pînă în 2008, cu un
efectiv total de 107 militari, constituit
din ofiţeri de stat major, infanterişti şi
genişti. Pe parcursul misiunilor, şase la
număr, grupele de genişti au neutralizat
aproximativ 400 mii de obiecte explozive
de diferit calibru.
Irina PUICĂ

Republica Moldova a participat la operaţiunea
post-conflict de restabilire a Irakului din 2003
pînă în 2008, cu un efectiv total de 107 militari,
constituit din ofiţeri de stat major, infanterişti şi
genişti. Pe parcursul misiunilor, şase la număr,
grupele de genişti au neutralizat aproximativ 400
mii de obiecte explozive de diferit calibru.
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“

... armata are cel mai înalt grad de credibilitate în orice sondaj de opinie. Acesta a fost şi
unul dintre argumentele care m-au determinat să mă orientez spre armată”.

Haydar Haci Ergun,
director general Shopping Malldova

„A fi ofiţer este un stil de viaţă”
- Haideţi să vorbim, mai întîi, despre show-ul militar: un proiect pilot
atît pentru Armata Naţională, cît şi
pentru Shopping MallDova. De ce aţi
acceptat să fiţi gazda unui astfel de
eveniment?

în colaborare cu Turcia pe segment militar,
cum ar fi Bosnia şi Herzegovina, Macedonia, Kîrgistan ş.a. Aceştia, după absolvire,
sînt obligaţi să se reîntoarcă în ţara proprie.
În mare parte, şcoala militară avea acelaşi program ca şi o şcoală obişnuită. Diferenţa vizibilă era atunci cînd elevii din şcolile
obişnuite mergeau în vacanţă, iar noi petreceam o lună într-un campus militar, locuiam
în corturi şi, zi de zi, aveam exerciţii, trainiguri militare. Pentru prima dată, am împuşcat dintr-o armă reală la vîrsta de 14 ani.

- Orice show militar atrage privirile, fie
că evenimentul se desfăşoară în stradă, fie
undeva în interior. În acea zi, am avut circa
21 000 de vizitatori, dintre care vreo 4 000
în perioada show-ului. A fost o experienţă
inedită şi curioasă pentru noi, de a testa reacţiile spectatorilor, şi am constatat că evenimentul a avut priză la public.

- În ce măsură şcoala militară v-a
influenţat personalitatea, comportamentul, modul de a gîndi? Care au fost
învăţămintele din această experienţă?

- Ce v-a impresionat cel mai mult?
- Două momente m-au emoţionat în
mod deosebit: primul a fost coborîrea ostaşilor pe funie din tavanul mallului şi al
doilea – manevra cu armele, cînd militarii
aruncau armele de la unul la altul. Exerciţiul
e foarte dificil de executat, plus cînd ştii că te
privesc atîtea perechi de ochi, emoţiile sînt
greu de stăpînit. Iar tinerii, fără comunicare
verbală, s-au sincronizat perfect şi nu au comis nici o greşeală. La show mi-am dat seama cît de organizată este instituţia militară.
- Şi dumneavoastră aveţi rădăcini
milităreşti. Aţi fost militar, timp de 4
ani, în Turcia, ţara în care militarii
sînt foarte bine cotaţi, respectaţi şi au
multe privelegii. Ce v-a motivat să alegeţi serviciul militar şi ce aţi făcut propriu-zis în acea perioadă?
- Am decis să merg în armată cînd
aveam 13 ani, după clasele primare. Visul
meu era să devin pilot. Într-adevăr, armata în Turcia este o instituţie de prestigiu, în
special, ofiţerii avînd un statut respectabil,
salarii şi facilităţi atractive. De asemenea,
armata are cel mai înalt grad de credibilitate în orice sondaj de opinie. Acesta a fost şi
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unul dintre argumentele care m-au determinat să mă orientez spre armată. Un alt motiv
pentru mine a fost uniforma militară. Îmi
plăcea atît de mult, încît o purtam mai mult
decît era nevoie. De exemplu, cînd plecam
în vacanţă, îmi puneam uniforma militară,
chiar dacă, pur şi simplu, mă plimbam pe
străzile orăşelului natal.
- Cum un tînăr poate ajunge într-o şcoală militară? Există anumite
restricţii?
- În Turcia, sînt 3 şcoli militare, în Izmir,
Bursa şi Istanbul. Toate au o infrastructură
foarte bine dezvoltată, cu terenuri de fotbal,
bazine acoperite, corturi de tenis, laboratoare chimice, fizice, etc. Admiterea într-o
şcoală militară se face prin examene, iar
susţinerea acestora este chiar o provocare.
Pentru familiile cu venit mediu a avea un
fiu într-o şcoală militară este o mare oportunitate. De altfel, în prezent, în şcolile militare studiază şi tineri din alte ţări, care sînt
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- E o influenţă pentru întreaga viaţă. Este exact perioada în care un tînăr îşi
formează percepţia asupra vieţii şi faptul
că anume acum este departe de casă îl maturizează mai repede. Principala calitate
însuşită în armată a fost încrederea în sine,
am învăţat să fiu insistent, perseverent în a
obţine ceea ce-mi propun. De asemenea, îţi
dezvolţi cel mai bine într-un colectiv militar calităţi cum ar fi empatia, receptivitatea.
Cunoscînd tineri din diferite regiuni ale
Turciei, cu diverse culturi, mi-am îmbogăţit cunoştinţele despre naţiunea mea şi am
învăţat să mă împart, să fiu prieten, să fiu
frate. Or, aceste lucruri m-au ajutat enorm
atît în facultate, cît şi în serviciu.
Dacă aş avea un băiat şi el şi-ar dori o
carieră militară, l-aş susţine, pentru că şcoala militară este una foarte bună, de prestigiu.
L-aş susţine şi dacă ar hotărî să renunţe la
respectiva şcoală, pentru că nu poţi decide,
la 13 ani, dacă vrei sau nu să fii ofiţer. Acest
sentiment apare cu timpul.
- Dar un tînăr din Turcia, ajuns la
maturitate, e obligat să îndeplinească
serviciul militar?

- Da. Sînt mai multe opţiuni pentru ei.
Bunăoară, absolvenţii instuţiilor de învăţămînt superior pot opta pentru un serviciu
de 18 luni, devenind ofiţeri, sau de 6 luni.
Eu am ales serviciul mai scurt, pe atunci
de 8 luni, deci, am rămas cu grad de soldat.
Celor care muncesc în străinatate mai mult
de 3 ani şi continuă să se afle acolo, ţara le
oferă posibilitatea de a face armată doar o
lună, pentru care trebuie să plătească 10 mii
euro. Această decizie a statului vine pentru
a-i ajuta pe tineri să nu îşi piardă locul de
muncă din străinătate.
În cazul în care tînărul vrea să se căsătorească, părinţii acestuia, dar şi ai fetei
vor insista ca el, mai întîi, să facă armata.
În mediul rural, în special, este o ruşine să
nu-ţi îndeplineşti serviciul militar.
- Ce v-a determinat să renunţaţi la
idea de a contiuna cariera militară?
- A fi ofiţer este un stil de viaţă, nu e o
muncă cum ar fi profesor, medic sau altceva. Odată la 3 ani, eşti mobilizat într-un alt
loc, astfel, soţia trebuie să-şi întrerupă activitatea de muncă ori tu trebuie să stai departe de familie, ceea ce este inacceptabil, în
cazul meu. Copiii sînt obligaţi să-şi schimbe şcoala, uneori în oraş, alteori în orăşele.
Condiţiile sînt diferite şi nu ai cum să intervii. Am analizat toate aceste aspecte şi am
înţeles că pot servi ţării şi altfel. De aceea,

am renunţat la Academia Militară şi am
mers la Facultatea de Economie, Universitatea din Istanbul. Am absolvit-o cu succes,
am activat în cîteva bănci din ţară. Ulterior,
am ajuns în compania „Summa group”, iar
datorită ei şi în Moldova.
- Prin ce anume v-a părut atractivă Moldova, de v-aţi hotărît să munciţi aici?
- M-am născut într-un oraş mic din
Turcia, Edirne, cu o populaţie de 150 mii
de locuitori. Am avut mereu o dificultate
de adaptare în Istanbul, pentru că este un
oraş mare, iar Chişinăul corespunde perfect
necesităţilor mele: poţi ajunge uşor la orice
destinaţie, poţi găşi uşor un loc de parcare
– comparativ cu Istanbulul – oamenii sînt
ospitalieri, nu sînt reticenţi faţă de străini.
Am venit aici împreună cu soţia din 2012 şi
sîntem mulţumiţi.
- Aveţi şi cetăţenia Moldovei? Cît
de mult aţi reuşit să învăţaţi limba
română şi cultura ţării şi cine v-a fost
ajutorul cel mare în acest sens?
- Nu sînt cetăţean al Republicii Moldova şi nici al României încă, deşi sînt căsătorit cu o româncă. Am luat lecţii de română
şi continui să-mi perfecţionez abilităţile de
comunicare, pentru că vreau să pot vorbi cu
viitorii mei copii şi în limba mamei, pe care

ei trebuie să o cunoască. Mă ajută în acest
sens soţia mult, dar şi părinţii ei. Cît priveşte
cultura românească, ador nunţile şi alte evenimente similare, la care oamenii se unesc
în horă. Cînd văd lumea dansînd, imediat
mă prind şi eu în horă. Muzica populară românească îmi este familiară pentru că e balcanică. Îmi plac mult şi sărbătorile de Paşti,
Crăciun, cînd mergem în România la rudele
soţiei. Ei îi plac enorm călătoriile în locurile
istorice, cred că am vizitat mai toate cetăţile
şi mănăstirile din aceste două ţări.
- Şi cum reacţionaţi cînd ghidul
vorbeşte despre bătăliile dintre Imperiul Otoman şi Moldova?
- Este deja istorie. Astăzi, odată cu globalizarea, oamenii sînt mult mai apropiaţi
unul de celălalt. Lupta acum este pentru
economie şi industrie. Nu se mai dau războaie pentru teritoriu. Armatele sînt mai
mult pentru protecţia ţărilor, nu pentru
atac, cel puţin, în mediul european.
- Armatele Moldovei şi Turciei colaborează, de ceva timp, în domeniul
învăţămîntului. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce pot învăţa una de
la alta aceste două structuri?
- Sigur că se poate produce un schimb
de experienţă reciproc avantajos. De ce să
nu existe o posibilitate pentru tinerii din
Moldova să facă şcoală militară în Turcia
sau invers? Sînt convins că relaţiile colegiale, de prietenie, stabilite la vîrsta de 13 ani
între tinerii din medii geografice, culturale
diferite, contribuie la o colaborare mult mai
eficientă şi de lungă durată.
- Pe ce segmente v-ar plăcea dumneavoastră să colaboraţi pe viitor cu Armata Naţională a Republicii Moldova?

“

- După show-ul militar, am avut un alt
proiect cu fanfara militară care a cîntat trei
duminici la rînd în holul Centrului nostru
comercial şi sînt dispus să mergem spre o
tradiţie în acest sens. De asemenea, mi-aş
dori, la deschiderea parcării noastre în aer
liber, să repetăm un show militar, cu exerciţii demonstrative, utilizînd armele, bineînţeles, cu gloanţe oarbe. În general, cred că
am putea avea mai multe colaborări.

Principala calitate însuşită în armată a
fost încrederea în sine, am învăţat să fiu
insistent, perseverent în a obţine ceea ce-mi
propun. De asemenea, îţi dezvolţi cel mai
bine într-un colectiv militar calităţi cum ar
fi empatia, receptivitatea.
Septembrie 2013

- Ce ziceţi de nişte discount-uri
pentru militarii Armatei Naţionale în
Shopping MallDova?
- E o idee. Trebuie analizată şi cred că
pot fi găsite soluţii.
- Multumesc pentru timpul acordat.
- Cu plăcere şi mult succes Armatei Naţionale.
Liuba Vicol
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Fii alături de armata ta!

14
14

Oastea
OasteaMoldovei
Moldovei

M

inisterul Apărării a organizat, în premieră absolută, în parteneriat cu Centrul comercial „Shopping
MallDova”, un show militar cu genericul „Fii alături de
armata ta”, cu ocazia aniversării a XXII-a de la crearea
Armatei Naţionale. Evenimentul, prezentat într-o concepţie modernă, dinamică şi inedită, a adunat peste 1000
de persoane.
la intrarea principală în Centrul comercial, au fost
instalate autovehicule militare, iar în interior – expuse
standuri cu echipament militar din dotarea unităţilor armatei, utilizat în misiuni naţionale şi internaţionale.
Vizitatorii au avut posibilitatea să vadă şi o expoziţie
de drapele istorice şi de fotografie, „Armata ta”, realizată
de plutonierul adjutant Vitalie Iovu.
Totodată, militarii Armatei Naţionale au prezentat
un spectacol de muzică şi fanfară militară, au demonstrat exerciţii de mînuire a armamentului şi de luptă corp
la corp.
La eveniment au participat circa 100 de militari din
Batalionul cu Destinaţie Specială „Fulger”, Batalionul 22
menţinere a păcii, Batalionul de Gardă, Batalionul Geniu ale Armatei Naţionale şi Orchestra Prezidenţială a
Republicii Moldova.
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“

Nu
ci noi avem nevoie de
Locotenent-colonel Mihai Panic:

E

ste foarte important să participăm la consolidarea păcii în lume atît cu observatori
militari, cît şi cu contingente de pacificare.
Participarea în misiunile de menţinere a păcii
sub drapelul ONU este apreciată de către toate
ţările drept o acţiune nobilă”.

ONU

are nevoie de noi,

Interviu solicitat locotenent-colonelului Mihai Panic,
observator militar ONU în Coasta de Fildeş.
- Domnule locotenent-colonel, ce
v-a motivat să plecaţi în misiunea de
pacificare din Coasta de Fildeş?
- Necesităţile profesionale m-au determinat să fac acest pas. Anterior, am îndeplinit serviciul militar în Zona de Securitate a
Republicii Moldova. În anii 2003-2004, am
participat cu primul contingent moldovenesc în operaţiunea umanitară post-conflict
din Irak. La revenire, am activat ca instructor
la Cursul pentru observatori militari, dar fără
experienţă în misiuni ONU. Acesta a fost impulsul care m-a motivat să plec în Africa, în
căutarea cunoştinţelor practice.
- Care a fost prima impresie, după
ce aţi păşit pe continentul african? Au
coincis aşteptările cu realitatea?
- Nu mi-am făcut iluzii că va fi uşor, de
aceea, nici nu am avut dezamăgiri. Înainte de
a pleca în misiune, am fost instruit bine de
prietenii mei, locotenent-colonelul (r) Vitalie Coptu şi locotenent-colonelul Alexandru
Dubenco, care deja aveau o experienţă bogată în această ţară. Am fost avertizat referitor
la securitatea personală şi igienă. Toate informaţiile lor s-au adeverit sută la sută.
Ajuns în Coasta de Fildeş, am fost plăcut
uimit de cooperarea excelentă dintre militarii internaţionali, în special, cei din Republica Moldova, România şi Federaţia Rusă. În
misiune nu este o divizare pe naţionalităţi
şi toate problemele politice, care există la
noi în ţară, acolo nu se profilează. Acolo, cel
care poartă pe uniformă drapelul Federaţiei
Ruse, îşi riscă viaţa pentru drapelul Republicii Moldova şi viceversa, fapt demonstrat nu
o singură dată.
- În ce regiune aţi activat?
- Am fost numit observator militar în
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nord-vestul ţării, la hotar cu Ghana şi Burkina Faso, în regiunea Bouna, care mai era poreclită în glumă şi Bouna Paradise. Paradise,
deoarece acolo nu există probleme cu apa şi
cu electricitatea, pentru că... lipseşte şi una, şi
alta (zîmbeşte).
- Cu ce pericole v-aţi confruntat, în
timpul misiunii?
- Actualmente, în Coasta de Fildeş situaţia militară este relativ liniştită, cu excepţia
regiunii din apropierea hotarului cu Liberia.
În schimb, criminalitatea e foarte sporită. Instituţiile de ordine publică sînt nou formate
şi nu pot ţine piept numărului mare de infracţiuni, iar pacificatorii ONU reprezintă
ţinta numărul unu pentru criminali. Deseori
se spărgeau şi se jefuiau casele militarilor. Au
fost chiar şi tentative de răpire a maşinilor
ONU, împreună cu pacificatori. În una dintre ele s-a tras din armă. Din acest motiv, întotdeauna trebuia să fii cu ochii în patru.
Un alt pericol, cu care te poţi întîlni în
Africa, sînt bolile, în special, malaria. La fel,
trebuie să atragi o atenţie deosebită alimentaţiei: să ştii ce şi unde mănînci, deoarece riscul de a te îmbolnăvi este foarte mare.
- Cum sînt trataţi de către băştinaşi
pacificatorii internaţionali şi, în special, cei moldoveni?
- Foarte bine. Atitudinea bună faţă de
moldoveni în regiunea Bouna, în mare
parte, se datorează şi predecesorilor mei,
locotenent-colonelului Andrei Tincu şi maiorului Sergiu Cirimpei, care au activat cu
succes acolo anterior. De aceea, cînd băştinaşii observă drapelul Republicii Moldova,
întotdeauna sînt bucuroşi să ne vadă şi ne
tratează cu respect, ştiind că sentimentul este
reciproc.
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În unele regiuni, unde locuiesc adepţii
fostului preşedinte al ţării, atitudinea faţă de
pacificatori este mai puţin bună. Nu există
agresivitate din partea localnicilor, dar se
simte o ură şi o ostilitate oarecare faţă de
ONU. În aceste regiuni, poţi să auzi şi cuvinte neplăcute în adresa ta, se întîmplă şi o
marfă să o cumperi de la magazin cu un preţ
de vreo cinci ori mai mare.
- Aţi fost martor ocular al consecinţelor unui război. Ce v-a marcat cel mai
mult din cele văzute?
- Cel mai mult m-a impresionat capacitatea băştinaşilor din Coasta de Fildeş de a
ierta şi de a uita greutăţile din trecut. Chiar
dacă, ceva timp în urmă, statul era cuprins
de un conflict armat, majoritatea populaţiei
s-a reunit pentru viitorul ţării. La fel, am fost
uimit de toleranţa religioasă care se observă
la localnici. În Coasta de Fildeş, religia nu
reprezintă un factor-cheie şi nu este un criteriu de divizare a societăţii. La aceste capitole,
am putea lua exemplu de la ei.
- Cît de importantă pentru Republica Moldova este participarea în misiunile de menţinere a păcii?
- Este foarte important să participăm la
consolidarea păcii în lume atît cu observatori
militari, cît şi cu contingente de pacificare.
Participarea în misiunile de menţinere a păcii sub drapelul ONU este apreciată de către
toate ţările drept o acţiune nobilă. Aproape
toate statele lumii au trupe în forţele de menţinere a păcii, începînd cu ţări mari precum
Federaţia Rusă, pînă la state mici, de exemplu, Fiji. Dacă şi Republica Moldova va lua
decizia să participe cu un contingent de pacificatori în una dintre misiunile ONU, asta
îi va permite să-şi consolideze statutul de

furnizor de securitate. Totodată, participarea
militarilor în misiuni cu mandat ONU aduce un venit considerabil în bugetul de stat.
Rambursarea ONU guvernului ţării, pentru
fiecare militar din cadrul contingentului, este
de 1028 dolari SUA pe lună. Aceşti bani sînt
transferaţi guvernului, care deja decide ce
sumă să plătească militarului, iar restul mijloacelor poate să-i utilizeze în alte scopuri.
Totodată, ONU achită bani cash pentru fiecare armă, unitate de tehnică, baie de cîmp,
maşină de tuns etc. În urma detaşării unui
contingent, va avea de cîştigat şi Armata
Naţională, deoarece ajutorul din exterior va
spori considerabil. Care este sensul să ajuţi o
armată ce nu participă în misiuni şi stă acasă? Acum noi avem un anumit suport de la
partenerii străini, însă este modest. Ieşirea pe
arena internaţională cu contingente va spori
considerabil şi asistenţa noastră.
În lume sînt multe ţări pentru care participarea în misiunile ONU reprezintă o sursă
importantă de venit la bugetul de stat. De
exemplu, Bangladesh este una dintre cele
mai sărace ţări din Asia, dar ea detaşează cîte
un batalion de pacificatori aproape în fiecare
misiune ONU din lume. După agricultură,
misiunile de pacificare sînt a doua sursă de
venit pentru această ţară. La fel procedează
India şi Pakistanul. Acestea au înţeles că misiunile ONU reprezintă o acţiune nobilă, dar,
totodată, şi profitabilă.
- Republica Moldova poate urma
această cale?
- Republica Moldova are această şansă.
Dar, chiar dacă se va lua decizia, la noi în
ţară, de a detaşa un contingent, aceasta nu
înseamnă că imediat vom merge într-o misiune. Ţări precum India, Pakistan, Bangladesh fac lobby pentru interesele lor naţionale
în Cartierul General ONU şi nu prea vor să
cedeze altor state posibilitatea de a participa
în misiuni de menţinere a păcii. Lucrul în
cauză se întîmplă, deoarece, cum am menţionat, misiunile ONU reprezintă o sursă

importantă de venit pentru ei, dar, totodată,
de aportul statului în consolidarea păcii din
lume depinde şi numărul de locuri în Cartierul General, destinate pentru statul respectiv.
La fel, în misiune unde este contingent moldovenesc, funcţiile de locţiitor Comandant
de Forţe, şef stat major şi alte funcţii importante (J1/2/3) revin prin rotaţie, ceea ce este
o oportunitate pentru ofiţerii superiori ai
Armatei Naţionale.
- Cît de important pentru ONU este
ca Republica Moldova să detaşeze pacificatorii săi în misiuni?
- Locul Republicii Moldova poate să-l
ocupe orice alt stat din lume. În Cartierul
General ONU din New York se duc „bătălii” între ţări pentru obţinerea dreptului de a
participa în misiuni de pacificare, iar doritori
sînt foarte mulţi. Nu ONU are nevoie de noi,
noi avem nevoie de ONU. Pentru ţara noastră şi, îndeosebi, pentru armată, participarea
în misiuni ONU poate fi colacul de salvare.
- Ce vor avea de cîştigat militarii
noştri, în caz de vor participa la menţinerea păcii, în una dintre ţările lumii?
- În primul rînd, ei vor acumula o experienţă preţioasă, pe care nu o vor obţine la noi
în ţară. În al doilea rînd, activitatea într-un
colectiv multinaţional te dezvoltă şi ca personalitate: înveţi diferite limbi, culturi, vezi lumea. Şi, desigur, este şi motivaţia financiară.
Eu cred că mulţi tineri, în schimbul muncii
pe un şantier de peste hotare, vor prefera să
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vină în armată, ca să plece în misiuni. Aceasta deoarece ONU creează condiţii atractive
pentru militari: salariu decent, tratament
medical gratuit.
- Cred că riscurile pe care le-aţi
enumerat îi vor face pe mulţi militari să
se abţină de la astfel de deplasări...
- Este pericol, însă statistica din Coasta
de Fildeş arată că majoritatea pierderilor din
rîndurile contingentelor au loc din cauza neglijenţei personale şi nerespectării tehnicii de
securitate (lucrul cu tehnica, mînuirea armei
etc.). A fost doar un singur caz cînd şase militari din batalionul nigerian au decedat, din
cauza acţiunilor ostile. Dar şi atunci ei au fost
preîntîmpinaţi de localnici despre prezenţa
rebelilor în sat, însă au ignorat această avertizare şi au căzut în ambuscadă...
- După părerea dumneavoastră, la
moment, cîţi militari ar putea detaşa
Republica Moldova într-o misiune de
menţinere a păcii?
- Eu cred că noi ar trebui să urmăm exemplul altor ţări, care au început activitatea lor
de pacificare de la detaşarea unei companii.
Actualmente Republica Moldova are această
posibilitate. Însă noi trebuie să promovăm
contingentul nostru, dar să nu aşteptăm invitaţie de la New York. Promovarea intereselor
noastre ţine, în primul rînd, de noi.
Interviu realizat de
locotenent Dmitrii Vosimeric

Participarea militarilor în misiuni cu mandat ONU
aduce un venit considerabil în bugetul de stat. Rambursarea ONU guvernului ţării, pentru fiecare militar din cadrul contingentului, este de 1028 dolari
SUA pe lună. Aceşti bani sînt transferaţi guvernului,
care deja decide ce sumă să plătească militarului, iar
restul mijloacelor poate să-i utilizeze în alte scopuri.

Septembrie 2013
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Caporalul Vadim Tomşa, mecanic superior staţia
radio R151, comandant de grupă în Regimentul
Rachete Antiaeriene, încă din copilărie, dădea semne că va fi specialist în tehnologii informaţionale.
Tot atunci una din pasiunile sale cele mai mari era
să se joace de-a soldăţeii.

Două roluri majore pe scena vieţii

Caporalul Vadim Tomşa îşi împarte pasiunea între armată şi familie

Este tipul de om care recunoaşte că nu a avut
descendenţă militară. Părinţii dintotdeauna îi
permiteau să facă tot ce-i trăsnea prin cap, pentru că, vorba personajului Moş Teacă al lui Anton
Bacalbaşa (ziarist, prozator şi traducător român):
„Tot omul se naşte cu croiala lui”.

C

aporalul Vadim Tomşa,
mecanic superior staţia radio R151, comandant de grupă
în Regimentul Rachete Antiaeriene, încă din copilărie, dădea semne că va fi specialist în
tehnologii informaţionale. Tot
atunci una din pasiunile sale cele
mai mari era să se joace de-a soldăţeii. Sincer mărturiseşte că îl
tenta mult tot ce era interzis, ascuns şi secret. Aceasta îi stîrnea
garantat interesul pentru lumea
neexplorată. Prefera să trăiască
cu gustul aventurii. „Dacă tot
sîntem în plin sezon, operaţiunile gen furatul fructelor de prin
grădini, precum şi pescuitul în
locurile interzise erau la ordinea
zilei”, rîde oarecum ruşinos caporalul Tomşa.
Vadim se numără printre oamenii cu studii de specialitate. A
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absolvit Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul. Era
prin clasa a opta, cînd părinţii
i-au cumpărat un calculator, aşa,
ca să fie în rînd cu lumea. Cînd
se defecta, nu căuta meşter să i-l
repare, se descurca de unul singur. Şi-a dorit mult o facultate,
dar, din lipsă de surse financiare,
a abandonat ideea. S-a orientat
pe piaţa forţei de muncă, cu scopul de a găsi un job pe potrivă
şi, hop, şi citaţia de la comisia
de încorporare. Se zbătea, în
fel şi chip, să ocolească regimul
cazon, cică, armata nu era pentru el. A analizat mai bine situaţia, impunîndu-se să creadă că
nu era chiar atît de grav să faci
serviciul militar un an de zile.
Şi iată că, la douăzeci de ani, tînărul vine acolo unde s-a făcut
mai tîrziu popular printre supe-

riori şi colegi. Prima lună petrecută la
Cahul a fost cea mai dificilă perioadă,
cum, de altfel, şi pentru ceilalţi tineri
proaspăt mobilizaţi.
Patru ani pe băncile colegiului
au fost ani dintre cei mai frumoşi,
interesanţi şi „cu tîlc”. Ce a învăţat la
colegiu încearcă să aplice în unitatea
militară, iar superiorii îl acreditează
cu încredere.
Unii spun că există, alţii o neagă
categoric. Unii spun că au trăit-o, alţii
n-au întîlnit-o niciodată. Dragostea la
prima vedere te poate surprinde oricînd, oriunde: în transport, în parc,
într-un restaurant şi chiar în armată.
Pe el l-a surprins în anul trei de Colegiu. La aproximativ un an, s-a născut
rodul dragostei lor, pe nume Alexandrina, un nume de origine greacă cu
semnificaţie de protector şi apărător
al omenirii. Un nume de învingătoare. Şi-a asumat serios rolul de tată, iar
atunci cînd merge în permisie, învaţă
să schimbe scutece şi să-i facă băiţă
micuţei. O priveşte cînd doarme şi o
plimbă cînd e trează, încercînd să-i
descifreze gînguririle. A depăşit primele temeri şi acum e gata să devină
tătic cu normă întreagă.
Întrebat cum armata i-a schimbat
viaţa, Vadim afirmă că, în perioada
serviciului militar în termen, a învăţat noţiunile de curaj, disciplină şi
onoare. În opinia lui, fără disciplină,
armata este o adunătură de oameni
periculoşi.
În acest răstimp, a întemeiat o familie, scopurile sale de viaţă căpătînd
o altă valoare. Dacă, odată cu naşterea
fiicei, era hotărît să abandoneze mediul cazon, acum, după zece luni, îşi
doreşte să rămînă pe contract, să urmeze o carieră în armată. Astăzi nu-i
mai arde de noi aventuri. Cu susţinerea familiei şi a conducerii Regimen-
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tului Rachete Antiaeriene, a înaintat
dosarul la Universitatea Tehnică din
Moldova, fiind înmatriculat la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. Pentru că dă dovadă
de disciplină ireproşabilă, de interes
pentru obligaţiunile şi responsabilităţile zilnice, primeşte deseori concedii
de stimulare. Acum e şi mai motivat

să se străduie: are tata două fete care-l
aşteaptă nerăbdătoare acasă...
Nouă nu ne rămîne decît să-i dorim
tînărului Tomşa să combine armonios
rolul de militar şi de bun familist.
Locotenent
Natalia ANDRONACHI

Un tătic fericit la datorie

Pentru că dă dovadă de disciplină ireproşabilă, de
interes pentru obligaţiunile şi responsabilităţile
zilnice, primeşte deseori concedii de stimulare.
Bine, acum e şi mai motivat să se străduie: are tata
două fete care-l aşteaptă nerăbdătoare acasă...
Septembrie 2013
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Securitate maximă
la depozitele armatei

iceministrul Apărării, Igor Panfile, a participat, alături de reprezentantul Misiunii OSCE din Republica Moldova, Steve Young, la
ceremonia oficială de deschidere a depozitelor de armament, dislocate pe teritoriul Bazei păstrare tehnică, armament şi patrimoniu
militar din oraşul Floreşti. Aceste trei depozite au fost reparate în
baza Memorandumului de înţelegere între Ministerul Apărării şi
OSCE cu privire la punerea în aplicare a Programului complex în
domeniul armelor de calibru mic şi armament uşor şi al armamentului convenţional în Republica Moldova

M
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Reparaţia depozitelor militare şi instalarea unor noi sisteme moderne de
semnalizare este o necesitate stringentă,
pentru sporirea nivelului de securitate
fizică a stocurilor de muniţii, precum şi
a siguranţei populaţiei civile din preajma depozitelor.

ilitarii Armatei Naţionale, cu suportul Misiunii OSCE
din Moldova, au nimicit mii de tone de proiectile, rachete şi bombe de aviaţie de producţie sovietică, ale căror
termen de exploatare demult a expirat. După ce pericolul
unei explozii necontrolate la depozitele de armament a fost
redus la minim, conducerea armatei a pus accent pe crearea condiţiilor moderne de păstrare a muniţiilor, care sînt
în stare bună şi care pot fi utilizate de Armata Naţională. În
acest sens, a fost elaborat un proiect, sprijinit de OSCE, care
prevedea reparaţia depozitelor Armatei Naţionale, cu instalarea sistemului integrat de securitate şi a staţiei de legătură şi comunicaţii. Pentru realizarea acestui proiect, OSCE
a alocat Ministerului Apărării un suport în valoare de 350
000 de euro.
În cadrul proiectului, au fost reparate şase depozite de
armament şi muniţii din Brigada „Moldova” şi Brigada
„Dacia”, Depozitul central patrimoniu tehnic şi Baza păstrare tehnică, armament şi patrimoniu militar. Lucrările de
reparaţie au cuprins curăţarea stratului vechi de acoperiş,
executarea în două straturi a acoperişului cu „Linokrom”,
reparaţia uşilor metalice şi instalarea unui nou sistem electric de iluminare. Din cauza specificului munițiilor, care se
află la Baza păstrare tehnică, armament şi patrimoniu militar, pentru prima dată în Armata Națională, s-a efectuat
reparația acoperișurilor, printr-o metodă nouă, cu un nivel
de siguranță mai sporit, fără utilizarea flăcării deschise. În
cazul dat, s-a folosit aplicarea straturilor de cauciuc, format
pe bază de apă. De menţionat că termenul de utilizare şi nivelul de securitate a acestui tip de acoperire este de cîteva ori
mai mare decît al altor materiale similare.
În urma lucrărilor de reparație, în special, a sistemului
electric, majoritatea sistemelor de semnalizare fuseseră deteriorate parțial, iar în unele cazuri total. Ca să fie rezolvată
această problemă, Misiunea OSCE din Republica Moldova a
acordat suportul necesar pentru instalarea unor noi sisteme
moderne de semnalizare. Experţii au stabilit necesitatea prioritară de instalare a acestui sistem la depozitele din Floreşti.
La moment, cele trei depozite de la Baza păstrare tehnică,
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armament şi patrimoniu militar sînt protejate de un sistem de securitate complex,
care include sistem de monitorizare şi
înregistrare video, sisteme de infracţiune şi de control al accesului autorizat,
stație telefonică de legătură cu gărzile. De
asemenea, cu ajutorul partenerilor din
OSCE, s-au executat lucrări de reparație
a corpului de gardă, pentru asigurarea
condițiilor regulamentare de păstrare a
echipamentului special şi de securitate.
Viceministrul Apărării, Igor Panfile,
prezent la ceremonia oficială de deschidere a depozitelor din Floreşti, a precizat
că asistenţa oferită din partea Misiunii
OSCE din Republica Moldova în renovarea şi securizarea depozitelor de armament şi muniţii este binevenită şi se
încadrează în proiectele de modernizare
a infrastructurii Armatei Naţionale, iniţiate de conducerea Ministerului Apărării, în ultimii ani. „Reparaţia depozitelor
militare şi instalarea unor noi sisteme
moderne de semnalizare este o necesitate
stringentă, pentru sporirea nivelului de
securitate fizică a stocurilor de muniţii,
precum şi a siguranţei populaţiei civile
din preajma depozitelor. Sperăm că, în
viitorul apropiat, cu suportul prietenilor
noştri din OSCE, vom rezolva această
problemă şi la celelalte depozite ale Armatei Naţionale”, a declarat Igor Panfile.
La rîndul său, reprezentantul Misiunii OSCE în Republica Moldova, Steve
Young, s-a arătat mulţumit de rezultatele
proiectului de asistenţă pentru renovarea
şi modernizarea depozitelor Armatei Naţionale. „Ne bucurăm că sursele investite
au fost valorificate în mod corespunzător.
Sperăm că introducerea noilor modificări
în sistemul de securitate şi monitorizare
va asigura un control eficient al obiectivelor militare şi paza patrimoniului armatei
şi, totodată, va spori nivelul de securitate
a populaţiei din zonele adiacente ”, a specificat Steve Young.
În prezent, Ministerul Apărării, împreună cu Misiunea OSCE din Moldova,
lucrează asupra unui alt proiect comun
de construire, conform standardelor internaţionale, a unui depozit nou la Centrul de instruire Bulboaca, pentru depozitarea şi păstrarea muniţiilor din dotarea
Armatei Naţionale.
Locotenent Dmitrii Vosimeric

Onor militarilor Ţării

O

raşul Edineţ a sărbătorit, într-o atmosferă solemnă, Ziua Armatei Naţionale. Sala
arhiplină a Casei de Cultură, publicul prezent la
eveniment, oaspeţii oficiali au fost o dovadă a
ceea ce înseamnă Armata Naţională pentru ţară.
Pe strada principală din oraş, erau
instalate banere cu inscripţia „3 septembrie – Ziua Armatei Naţionale”.
Puţini au fost cei care, trecînd pe lîngă
Casa de Cultură raională, au putut rămîne indiferenţi la acordurile fanfarei
militare din Brigada de Infanterie Motorizată din oraşul Bălţi.
Treptat au prins a se aduna şi oamenii, în majoritate, tineri de vîrstă
premilitară şi militară. Cei prezenţi
demonstrau o curiozitate vădită faţă
de persoanele în uniformă, veterani şi
militari activi ai Armatei Naţionale.
Manifestarea propriu-zisă s-a desfăşurat în sala festivă a Casei raionale
de Cultură. Spectatorii adunaţi au avut
posibilitatea să vadă prezentarea fotografică cu tematică militară. Imaginile
au venit să aducă un tablou complet
despre viaţa cazonă, despre ceea ce înseamnă Armata Naţională. Am o deosebită satisfacţie că printre acestea se
găsesc şi momente imortalizate de mine
personal. În prim-plan apar feţe ale militarilor noştri, diferite aspecte specifice
serviciului militar. Printre oaspeţi a fost
prezent preşedintele consiliului raional,
Oleg Scutari, primarul oraşului Edineţ,
Constantin Cojocaru, primari din satele raionului Edineţ – toţi au manifestat
un viu interes faţă de fotografiile perfect regizate pe micul ecran.

Septembrie 2013

În luările de cuvînt, oficialii au
avut aprecieri frumoase în adresa Armatei Naţionale, a militarilor care, zi
de zi, îşi îndeplinesc cu cinste datoria constituţională faţă de ţară. Ei au
amintit despre aportul adus de Armata
Naţională, care a intervenit prompt, în
orice situaţii de criză, acordînd sprijin
populaţiei civile, ori de cîte ori a fost
nevoie.
Persoanele, care şi-au adus aportul
la educaţia militar-patriotică a tinerei
generaţii, au contribuit la crearea unei
imagini obiective a Armatei Naţionale,
au fost menţionate prin ordinele ministrului Apărării şi comandantului
Centrului Militar Teritorial Edineţ.
Publicul a urmărit un concert susţinut de formaţia „Doina Armatei”.
În faţa spectatorilor au evoluat interpreţii de muzică populară Anişoara
Dabija, Marina Filipovici, Nicolae Paliţ, artiştii de estradă Natalia Proca şi
Cristina Scarlat.
În final, aş vrea să menţionez că
este bine că asemenea sărbători importante se marchează şi în centrele
raionale ale ţării noastre. Astfel, în
conştiinţa cetăţenilor se înrădăcinează şi mai mult semnificaţia zilei de 3
septembrie, cînd sînt sărbătoriţi apărătorii Tării.
Nicolae Usturoi
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“

Cimitirele şi monumentele militare sînt locuri de cinste care păstrează memoria vie a
celor ce şi-au sacrificat viaţa pentru ţară...”

Cultul eroilor - cultul memoriei
Cimitirele şi monumentele militare sînt locuri de cinste care
păstrează memoria vie a celor ce şi-au sacrificat viaţa pentru ţară,
reprezentînd o valoare istorică şi culturală. Îngrijirea şi amenajarea
acestor locuri de înhumare este o datorie sfîntă pentru toate popoarele, întrucît cîndva aceşti eroi au luptat pentru ţară, manifestînd curaj şi dăruire. Indiferent de naţionalitatea ostaşilor şi armata
în care au luptat, se conştientizează sarcina noastră morală de a
ne implica nemijlocit în cinstirea tuturor militarilor care au căzut în
timpul conflictelor militare.

În

Republica Moldova, autoritatea
ştiinţifico-metodică în domeniul
protejării de stat a mormintelor şi monumentelor militare îi revine Centrului
de Cultură şi Istorie Militară, care are în
componenţa sa Serviciul Cultul Eroilor.
Serviciul stabileşte relaţii cu instituţiile
similare din alte ţări şi implementează prevederile acordurilor în domeniul
eternizării eroilor şi îngrijirii mormintelor militare. În acest sens, Republica
Moldova are semnate acorduri cu Germania, Ungaria şi România.
La începutul lunii septembrie, în
contextul planului bilateral privind cooperarea în domeniul militar, în Republica Moldova, s-a aflat delegaţia oficială a
Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor
din România. Cu această ocazie, a fost
organizată o întîlnire de lucru la care
s-au discutat modalităţile de colaborare
şi acţiunile ce pot fi întreprinse, în scopul
aplicării prevederilor Acordului semnat
de către guvernele României şi Republicii Moldova privind regimul juridic al
mormintelor de război situate pe teritoriile Republicii Moldova şi României.
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Reprezentanţii instituţiilor au desfăşurat o misiune de documentare în
teren la cimitirele din localităţile: Chişinău, Orhei, Neculăeuca, Mana, Tabăra,
Morozeni, Novaci-Peticeni, Călăraşi, Ialoveni şi Bardar. Delegaţia a verificat starea de conservare a cimitirelor de război
din aceste localităţi.
Pe teritoriul Republicii Moldova,
în perioada celui de-al Doilea Război
Mondial, au fost înfiinţate peste 240 de
cimitire de război româneşti, majoritatea
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din ele fiind distruse, după anul 1945. O
mare parte de cimitire s-au păstrat pe teritoriul nostru, datorită populaţiei locale
care, în decursul anilor, a îngrijit aşezămintele, din datorie creştinească. Aceste
locuri au fost însă îngrijite în condiţii vitrege. În prezent, majoritatea cimitirelor
se află în paragină, existînd necesitatea
de a le reamenaja.
Conform unei evidenţe provizorii,
pe teritoriul Republicii Moldova, au căzut în luptă circa 7 800 militari români,

dintre care 955 în timpul Primului Război Mondial şi 6 804 în Campania de
Est, în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial.
Mormintele ostaşilor români au fost
amenajate în 334 locuri de înhumare,
aflate în 267 localităţi. Cimitirele unde
sînt înmormîntaţi un număr mare de
ostaşi români se află la Ţiganca – 1 020
militari şi Cania – 916 militari. Cimitirele de importanţă majoră şi cu un număr
mare de militari înhumaţi sînt cele din
localităţile: Chişinău, Tiraspol, Tighina,
Floreşti, Micleuşeni, Făleşti, Bălţi, Orhei
şi Vărzăreşti.
La Chişinău, delegaţii au mers la Cimitirul de onoare, înfiinţat la începutul
secolului XIX. Aici îşi găsesc locul de
veci ostaşi români, ruşi, cehi, austrieci,
francezi şi polonezi. În anul 1959, în
timpul guvernării sovietice, capela cimitirului a fost distrusă, iar mormintele – nivelate cu buldozerul. În 1961, pe
acest teritoriu, este construită Clinica
de Ftiziatrie şi Pulmonologie, demolată
în anul 2007. În anii ’90, a fost restabilit fundamentul capelei şi s-a instalat o
cruce din lemn. Din păcate, în prezent,
teritoriul fostului Cimitir al Eroilor se
află într-o stare deplorabilă, iar pentru
reparaţia acestuia este necesară lansarea
unui proiect internaţional.
La Orhei, delegaţii au inspectat monumentul ridicat în anul 1932 pe teritoriul cimitirului central al oraşului, în
cinstea ostaşilor români care au luptat în
Primul Război Mondial.
Cimitirul din satul Tabăra reprezintă un loc de veci pentru ostaşii români,
căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial. În anul 2005, s-au făcut amenajări cu
eforturi locale, fiind instalate cruci din
lemn. Pe teritoriul cimitirului, se află un
obelisc cu 59 de nume ale militarilor înmormîntaţi aici.
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La Călăraşi, cimitirul de onoare al
eroilor români a fost înfiinţat în vara
anului 1941, în contextul luptelor purtate de armata română pentru eliberarea
Basarabiei, aici fiind îngropaţi 43 militari
din Regimentul 55 Infanterie, decedaţi
la data de 8 iulie 1941. Teritoriul fusese
lăsat de izbelişte pînă în anul 1960, cînd
aici a fost instalată o troiţă, scoasă însă,
în scurt timp, de către autorităţile sovietice. După 1990, troiţa a fost reinstalată.
În anul 2009, cimitirul a fost reconstruit,
în urma unui parteneriat dintre oraşul
Călăraşi din România şi oraşul Călăraşi
din Republica Moldova.
Cimitirul militarilor români din satul Neculăeuca a fost amenajat în anul
1941, pe teritoriul cimitirului parohiei.
Aici sînt înmormîntaţi 42 de militari
români. În anul 2008, aşezămîntul a fost
reabilitat, fiind instalată şi o troiţă, prin
grija Oficiului Naţional pentru Cultul
Eroilor şi a primăriei locale.
Cu ajutorul Oficiului, pe teritoriul
Republicii Moldova, au mai fost restaurate cimitirele româneşti din localităţile:
Ţiganca, Feşteliţa, Micleuşeni, Cania,
Dealul Epureni, Vărvăreuca şi Vărzăreşti.
La cimitirul românesc de onoare de
la Ţiganca sînt înmormîntaţi militari
decedaţi în luptele din prima jumătate
a lunii iulie 1941, pe capul de pod de
la Ţiganca. În vara anului 1944, cînd a
început demolarea tuturor cimitirelor şi
monumentelor de război, s-a intervenit
şi asupra acestui loc, inclusiv cu buldozerul. Singurul semn ce amintea de
existenţa unui cimitir, pe acest teritoriu,
a fost o troiţă instalată în anul 2004. În
anul 2005, la 25 octombrie, de Ziua Armatei Române, au început lucrările de
reamenajare a cimitirului. Au fost făcute
9 gropi comune, instalate 142 însemne
de căpătîi, au fost amenajate căile de ac-

ces, s-a montat o poartă tradiţională şi au
fost instalate candelele.
Lucrări de proporţii au fost făcute
şi la cimitirul eroilor români din Vărzăreşti, înfiinţat în luna august 1941 şi au
fost amenajate 93 de morminte individuale şi 5 gropi comune. În anul 2010, cimitirul a fost reconstruit de către Oficiu,
în colaborare cu autorităţile locale.
Centrul de Cultură şi Istorie Militară
şi Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
vor colabora, în continuare, pentru elaborarea unor proiecte comune prin care
şi alte aşezăminte vor fi aduse la o stare
demnă pentru eroii căzuţi în războaie.
Andrei Potoroacă,
şef Serviciu Cultul Eroilor,
Centrul de Cultură şi Istorie Militară

Conform unei evidenţe provizorii,
pe teritoriul Republicii Moldova au
căzut în luptă circa 7 800 militari
români dintre care 955 în timpul
primului Război Mondial şi 6804 în
Campania de Est, în timpul celui deal Doilea război mondial.
Septembrie 2013
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“

Prin creaţia mea, eu întotdeauna am fost şi sînt
aproape de armată. Poate mai aproape şi decît
cei care au îndeplinit serviciul militar în termen. Ei au făcut armata un an sau doi, iar eu o
fac toată viaţa”.

„Înconjurat de grenade,
arme şi cartuşe, am cîntat soldaţilor
aproape o oră”
Ricu Vodă, interpretul cu suflet de soldat, despre muzică,
militari şi armată...
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- Aţi îndeplinit serviciul militar?
- Noi am fost o gaşcă de prieteni,
toţi de la Botanica, care visam să facem
armata. Deşi eram student la colegiul
„Ştefan Neaga”, unde învăţam vioara,
frecventam cu regularitate şi cursurile de judo, ca să am o pregătire bună
pentru serviciul militar. Însă mare
mi-a fost dezamăgirea cînd, la comisia medico-militară, mi s-a spus că nu
prea eram apt pentru militărie. Aveam
piciorul plat, iar, după regulament,
persoanele cu această problemă nu
puteau fi încorporate în forţele armate.
Atunci am decis să fac armata într-un
alt mod... în domeniul muzical.
Din anii ’80, cînd am început activitatea de muzician, am cîntat în
multe unităţi militare de la noi din
ţară. Iar cînd am început activitatea
profesionistă ca membru al formaţiei „Contemporanul”, am avut turnee
prin toată Uniunea Sovietică, perioadă în care am cîntat foarte mult
pentru militari. În timpul turneului
prin Kazahstan, am colindat aproape
toate unităţile militare. Am cîntat şi la
Polul Nord, în oraşul Dudinka, unde
am întîlnit militari moldoveni, iar, în
timpul turneului prin Ţările Baltice,
în una dintre unităţi, am întîlnit un
prieten, cu care locuisem într-o curte.
La fel, am colindat şi Germania. Acolo am cîntat aproape două luni, doar
pentru militari: infanterişti, tanchişti,
aviatori, pentru toţi cei care îndeplineau serviciul militar în acea ţară.
- Cum vă primea publicul?
- Foarte bine. Erau mulţi concetăţeni de-ai noştri, deosebit de bucuroşi
să audă cîteva melodii în limba lor
maternă. Le interpretam cîntece cum

“

ar fi: „Măi bădiţă Petre”, „Aleargă caii”,
„În oraş la Chişinău”. Pentru că erau
militari din toată Uniunea Sovietică, le
cîntam şi cîntece în limba rusă.
Deseori, după concerte, soldaţii
se apropiau de noi şi ne întrebau despre casă. Pe lîngă turneele prin URSS,
mergeam şi prin toate satele din Moldova, de aceea, uneori se întîmpla că
soldaţii ne întrebau despre un sat, în
care cîntasem recent şi atunci începeam discuţia...
- Ce ţări aţi mai avut pe harta
itinerarului artistic?
- O deplasare, care mi s-a întipărit în memorie, am avut-o la începutul
anilor ’90 cu formaţia lui Anatol Chiriac în Mozambic. Oricît de ciudat ar
părea, şi acolo am întîlnit un militar
moldovean. Era un aviator, comandant de escadrilă, originar din Floreşti,
venise în Mozambic din Afganistan,
după retragerea contingentului sovietic. Am avut parte de o primire sufletească din partea acelui militar. A fost
o deplasare de neuitat.
- Aţi fost alături de militarii
moldoveni şi în timpul conflictului armat de pe Nistru din 1992.
Ce emoţii aţi trăit pe front?
- Pe timpul conflictului, eu am venit la băieţii din formaţia „Viitorul”,
cu iniţiativa de a merge la Coşniţa şi
Cocieri cu un concert. Am încărcat
toată tehnica în autobuz şi am plecat
la război. Am ajuns într-o livadă, unde
trebuia să concertăm, însă acolo nu
era electricitate. Atunci am găsit un
acordeon, o chitară şi am improvizat
un mic spectacol pentru ostaşi. După
ce am încheiat concertul, de mine s-a

apropiat un locotenent şi mi-a spus că
în tranşee mai erau băieţi, care stăteau
atunci la pază şi n-au putut să vină la
concert. Eu am luat chitara şi am pornit prin labirintul tranşeelor, pînă am
ajuns la o blindată. Acolo, înconjurat
de grenade, arme şi cartuşe, am cîntat
soldaţilor aproape o oră. Atunci, întrun fel, m-am simţit şi eu participant
la războiul pentru independenţa Ţării
mele.
- Ce cunoaşteţi acum despre
activităţile Armatei Naţionale?
- Ca şi majoritatea oamenilor din
ţară, sînt slab informat despre armata
noastră. Cu regret, noi vedem la televizor doar lucrurile negative care se
întîmplă în organismul militar. Dar,
cu siguranţă, în armată se produc şi
o mulţime de lucruri bune, sînt numeroşi militari, care merită să fie decoraţi, lăudaţi, mediatizaţi. Însă, din
păcate, despre aceasta nu se prea vorbeşte. Decît să se insiste pe momentele
negative din Armata Naţională, mai
bine să se prezinte publicului o zi din
viaţa unui ostaş: ce mănîncă, cum face
sport, cum se antrenează, ca tineretul
să înţeleagă ce e armata.
- Dacă aţi avea acum ocazia
să mergeţi în armată, aţi îndeplini visul din tinereţe?
- Prin creaţia mea, întotdeauna
am fost şi sînt aproape de armată.
Poate mai aproape şi decît acei care au
îndeplinit serviciul militar în termen.
Ei au făcut armata un an sau doi, iar
eu o fac toată viaţa.
Interviu realizat
de Irina PUICĂ

... Eu am luat chitara şi am pornit prin labirintul
tranşeelor, pînă am ajuns la o blindată. Acolo,
înconjurat de grenade, arme şi cartuşe am cîntat soldaţilor aproape o oră. Atunci, într-un fel,
m-am simţit şi eu participant la războiul pentru
independenţa Ţării mele”.
Septembrie 2013
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O felicitare pentru tine

S

incere felicitări cu ocazia zilelor de naştere maiorilor Mihail ŞENDREA, Serghei SCRIPNIC, Marin MUREA, Ilie CIOCOI, căpitanului Fiodor ANDRONATEV, locotenenţilor Andrei REBEJA, Alexandru
PETRICENCO, Andrei ŞALOTA, Dorin PEREU, Igor SURUCEANU,
plutonierilor majori Vitalie SEREDIUC, Oleg MATASARI, plutonierului Gheorghe IPATI, sergentului major Igor PATRAŞCU, sergenţilor
Tatiana SERAFIMCIUC, Nicolae JACOTĂ, Andrei GHEORGHIȚA,
caporalului Vadim COSTIN, sergentului inferior Olga SILVESTRU,
soldaţilor Ana FERARU, Cristina CARA şi funcţionarilor Olga URSU,
Corneliu CASIAN, Nadejda PLACINTA. Vă dorim ca visele de azi să
devină realitate, speranţele de mîine – împliniri , orice cădere – un pas
înainte, iar gîndul bun să vă însoţească mereu.
Cu respect, din partea colectivului Brigăzii “Ştefan cel Mare”.

S

incere felicitări cu ocazia zilelor de naştere locţiitorului comandantului Comandamentului Forţe Terestre Ion DOŢENCO şi locotenent-colonelului Andrian BALAN. Să aveţi parte doar de clipe senine, pace în
casele şi în sufletele Dvs şi noroc în toate. La mulţi ani!
Din partea colectivului Brigăzii „Ştefan cel Mare” care vă respectă.

La

mulţi ani! urăm maiorului Ilie CIOCOI, comandantului Batalionului 21 infanterie, Brigada „Ştefan cel Mare”. Un buchet de
fericire, surprize plăcute în viaţă, dragoste, căldură sufletească , înţelepciune şi generozitate.
Cu dragoste, din partea soţiei Carolina şi copiilor Denis şi Gabriela.

S

ănătate şi clipe frumoase dorim căpitanului Marin PALII, locotenentului major Leonid RAŢĂ, locotenentului Pavel LÎSÎI, plutonierilor adjutanţi Roman COVAŞ, Iurie ŢĂRNĂ, plutonierilor majori Veronica ŞEVCIUC, Natalia MÎNZAT, Vladimir RUSU, Diana
VERINGĂ, plutonierilor Ala CHICHIOI, Natalia BALCAN, Raisa
RAITABUC, sergentului major Ludmila STAVER , sergenţilor Marina
SIMON, Irina VLAS, caporalului Roman CORDONEANU. Să fiţi împliniţi, iubiţi şi fericiţi. La mulţi ani!
Cu respect, colectivul Batalionului de Gardă.

La

mulţi ani locotenent-coloneilor-medici Veaceslav DEHTERIUC, Roman TARGON, maiorilor-medici Vasile ALCAZ, Ion
SCRIPLIUC, Alexandru BABIN, locotenenţilor-medici Tatiana CIOBANU, Diana CEBOTARU, plutonierului adjutant Stela LUCHIAN,
funcţionarilor Larisa ARHIP, Simion ADAM, Ilie STUPAC, Oxana
LISINCIUC, Ludmila URSATÎI, Alexandru DIMA, Gheorghe DINTIU,
Andrei LEŞCO, Gheorghe LISNIC, Larisa SPÎNU, Maria JURJĂU. Vă
dorim sănătate, realizări profesionale, iar buna dispoziţie să vă însoţească zi de zi alături de cei dragi.
Cu mult respect, colectivul Spitalului clinic militar central.

M

ulte urări de sănătate, realizări frumoase şi bani în casă colonelului
Vitalie Ciobanu, şeful Centrului de Cultură şi Istorie Militară, cu
ocazia zilei de naştere. Colegii vă apreciază pentru sinceritate, prietenie şi
vă mulţumesc pentru sprijinul pe care îl acordaţi în fiecare zi de muncă.
Cu respect, colectivul Centrului mass-media militară

S

incere felicitări locotenent-colonelului Ianoș MUȘET, căpitanului Ion
VODOVOI, locotenenţilor Vadim MANOLI, Constantin CIOBANU,
Stela ALEXANDROV, plutonierilor adjutanţi Vasile BOTNARI, Valeriu
DILION, plutonierului major Tudor GOREA, sergentului Elena SCUTARU, soldatului Natalia UNTILĂ, funcţionarilor Maria RAZGONOV,
Grigore SÎRGHI. Sănătate, fericire, clipe de neuitat şi numai urcuşuri în
viaţa personală şi profesională.
Cu respect, din partea colectivului Divizionului de artilerie „Prut”.
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F

elicitări locotenent-colonelului Artiom RĂCILĂ, căpitanului Ion
BAICU, locotenenţilor majori Ilie IAVIŢA, Anatolie GRIGORIEV,
locotenenţilor Stanislav ZAHAROV, Andrei BEREZOVSCHI, plutonierului adjutant Octavian ZACON, plutonierului major Nicolae CĂLIN,
plutonierului Ion GÎRNEŢ, sergenţilor Valerii VICOL, Tatiana SOLOVIOVA, sergenţilor inferiori Dmitrii CRISTEA, Alexandru DOROJAN,
Alexandru COROLEAC, funcţionarilor Constantin CONSTANTINOV,
Victor NECRÎTOV, Vitalie VOLOŞIN. O boare de sănătate, un strop de
încredere şi fericire vă dorim.
Cu respect, colectivul Brigăzii „Dacia”

F

elicitari locotenent-colonelului Olga NIRCA, maiorilor Viorel SÎRGHI, Ludmila IANOVICI-PASCAL, Ion GODOROJA, Pavel REDICO, Andrei ŞRAM, căpitanilor Larisa MÎNDRESCU, Valeriu BURUŞCIUC, Maria CUJBĂ, Dumitru PARFENI, Ala SOFRONOVICI,
Alexandru SPATARI, locotenentului major Natalia LEFTER, locotenenţilor Pavel POPOVICI, Alexandru BUCUR, Oxana PALII, Sandu
REVUŢCHI, plutonierului adjutant Ion LUPUŞOR, plutonierului major Natalia ARABADJI, plutonierilor Viorica REDICO, Doina URSU,
Olesea PETROV, sergenţilor Victor BALAN, Anatolie CROITORI, Andrei BALÎC, soldatului Nicolai PĂCĂLĂU şi funcţionarilor Gheorghe
MEREUŢĂ, Maria CHIRILOV, Constantin AGRICI, Vasile GALAŢAN,
Petru PATIENCO, Maria DRIGA, Nelea ŞIŞCAN, Veaceslav PERJU,
Tatiana SAVCA, Silvia MÎTCU, Pavel TUMURUC, Viorel COJOCARU, Valentin GHELEŢCHI, Ghenadie STELINCOV, Alexandr ZIZIUCHIN, Svetlana VOLCIUC, Galina GUŢU, Oleg CEBOTARIOV, Rodica CAZAC, Efim BRĂDUŢAN, Valeriu TIMONOV, Vitalie CIOBANU,
Veaceslav NIRCA, Alexandru CAUIA, Valeriu OPREA. Norocul să vă
însoţească pretutindeni, sănătate şi bucurii de la cei dragi.
Cu respect, colectivul Academiei Militare „Alexandru cel Bun” .

M

aiorului Ion OJOG şi căpitanului Oleg CUŞNIR, plutonierului
Evghenii PLATENCO. Iubire, voinţă, înţelepciune, îngăduinţă,
belşug şi toate cele bune să se adune în casele dvs.
Cu respect, din partea colectivului Batalionului
cu Destinaţie Specială „Fulger”.

C

asă de piatră îi urăm colegei noastre, Natalia Andronachi şi
soţului ei Nicolae. Fie ca mariajul vostru să fie umplut cu toate
ingredientele: o grămadă de dragoste, un strop de umor, un dram de
romantism, o lingură de înţelegere, un praf de încredere şi un munte de
înţelepciune! Fie ca fericirea voastră să dureze pentru totdeauna! Felicitări sincere!
Cu drag, colectivul Centrului mass-media militară.

S

incere felicitări pentru colegul nostru Mihai Dastic şi soţia lui Maria, care recent au devenit părinţi! Să vă bucuraţi de micul miracol
ce a apărut în viaţa voastră! Bebeluşului îi urăm o viaţă lină, fără supărări, cu mii de realizări, să fie mereu protejat, îndrumat şi iubit de
părinţi şi nu numai.
Cu drag, colectivul Centrului mass-media militară

F

elicitări şi un sincer La mulţi ani! urăm locotenent-colonelului Roman CEBAN, locotenentului major Alexandru GRIGORIEV, locotenenţilor Eugeniu FLUIER, Serghei CARAIANI, Stanislav PENDUS,
plutonierului Aurel PLETOSU, sergenţilor majori Gheorghe TROPOŢEL, Igor CAMBUREAN, sergentului Dumitru BURUIAN, soldatului
Victor VLAICU.
Cu respect, colectivul Batalionului 22 Menţinere a Păcii.

Ministerul Apărării al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef direcţie politică de
apărare şi planificare a apărării şi specialist principal în Direcţia econonomico-financiară (vacantă temporar).
Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasat pe pagina web a Ministerului Apărării (www.army.md)

Oastea Moldovei

Septembrie 2013

27

28

Oastea Moldovei

