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“Cetatea 2015”
Chiril GAburIcI, 
prim-ministrul republicii Moldova: 
„Acordăm o deosebită importanţă Planului 

Individual de Acţiune Moldova-NATO, care pen-
tru noi e un instrument de aprofundare a rela-
ţiilor bilaterale. Vrem mai ales să cooperăm 
cu aliaţii în direcţia reformării şi modernizării 
sectorului apărării în actualul context de se-
curitate”.

 

Jens Stoltenberg, 
secretarul general NATO: 
„Toate ţările din NATO sprijină suveranita-

tea, independenţa, integritatea teritorială a 
republicii Moldova şi respectă statutul de su-
veranitate din constituţia Moldovei”. 

Jens Stoltenberg a apreciat înalt contribu-
ţia republicii Moldova la operaţiunea derulată 
de NATO cu mandat ONu în Kosovo şi a acceptat 
invitaţia Prim-ministrului chiril Gaburici de a 
vizita  republica Moldova.

Subdiviziuni ale Armatei Naţionale, Ministerului 
Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţie şi Se-
curitate, au participat la exerciţiul de comandament 
şi stat major pe hărţi „cetatea 2015”.

Obiectivul aplicaţiilor a fost antrenarea procedu-
rilor de planificare a operaţiei de apărare, dezvolta-
rea capacităţii de elaborare a documentelor de pla-
nificare şi conducere a operaţiilor militare.

Pe parcursul a trei zile, reprezentanţii structuri-
lor de forţă au verificat nivelul de interoperabilitate, 
pregătirea tehnicii, îndeplinind misiuni concrete pe 
teren şi în timp real.

Exerciţiul „cetatea 2015” s-a desfăşurat  în confor-
mitate cu Planul de instruire al Armatei Naţionale pen-
tru anul 2015.
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Editorial

În aceste condiţii, se mizează pe co-
operarea regională, inclusiv cea militară. 
Vizitele lui Viorel Cibotaru la Bucureşti 
şi la Bruxelles, într-o perioadă relativ 
scurtă de timp, denotă faptul că la Minis-
terul Apărării capabilităţile şi priorităţile 
sînt apreciate şi valorificate oportun. 

Conform ministrului Apărării, întîl-
nirea de la Bucureşti a constituit o etapă 
calitativ nouă în consolidarea dialogului 
politico-militar şi un bun prilej pentru 
împărtăşirea opiniilor referitoare la sta-
diul şi perspectivele cooperării militare 
bilaterale şi în format multilateral, avînd 
în vedere schimbările regionale şi avan-
sarea comandamentului militar de co-
mandă şi control al nATO în România 
şi alte ţări din regiune.

Rezultatele vizitei din România au 
avut o tangenţă directă şi în cazul vizitei 
de la Bruxelles. Republica Moldova ne-
cesită garanţii de securitate, de echivala-
re a acelor riscuri existente, ce provin din 
prezenţa unor trupe străine pe teritoriul 
țării, ceea ce ar fi un punct de cotitură 
în asigurarea unui sistem de securitate 
naţională de tip nou, mai stabil. 

La Bruxelles, ministrul Apărării 
s-a întîlnit cu ambasadorul Alexander 
Vershbow, secretar General Adjunct 
al nATO, ambasadorul sorin Ducaru, 
Asistent al secretarului General nATO 
pentru riscuri de securitate emergente, 

generalul Knud Bartels, Preşedintele 
Comitetului militar nATO, precum si 
alți oficiali nATO. Diversitatea temelor 
abordate ţine de situaţia din regiune, 
iar printre ele cu siguranţă s-au regăsit 
inițiativele de modernizare a Forțelor 
Armate ale Republicii Moldova - „Con-
solidarea capacitaților de apărare” şi 
„Platforma de interoperabilitate” - la 
care Republica Moldova a devenit parte 
la summit-ul nATO din Țara Galilor.

Tot la Bruxelles a mai avut loc o 
premieră. Comandantul Armatei naţio-
nale, generalul de brigadă igor Gorgan, 
a reprezentat ţara noastră la reuniunea 
Comitetului Militar al Uniunii Europe-
ne, acolo unde s-au abordat subiecte cu 
privire la politica de securitate şi apărare 
comună (PsAC) a Uniunii Europene, in-
clusiv participarea Republicii Moldova la 
Misiunea de consiliere militară în Mali şi 
Republica Central Africană (EUMAM).

Într-o lume nesigură şi instabilă 
contează enorm de mult cine îți sînt 
partenerii şi care sînt regulile de care se 
ghidează aceştia. Corectitudinea efortu-
lui de asigurare a securităţii şi stabilităţii 
poate fi apreciată doar prin prisma re-
zultatelor. iar de rezultate depinde unde 
va fi Republica Moldova mîine. 

Locotenent-colonel Ion VuLpe, 
redactor-șef

lumea în care trăim a scos în 
evidenţă noi valenţe ale cooperării 

militare şi noi dimensiuni ale 
tratatelor internaţionale. se părea 

că civilizaţia, care înaintează cu 
paşi mai repezi ca niciodată, urma 
să întărească viziunile şi condiţiile 

de principiu parafate în actele 
internaţionale, dar realitatea 

s-a dovedit a fi alta. chiar la un 
hotar al ţării noastre, sîntem 

martori, la metamorfoze care 
provoacă dezastre, pierderi de 

vieţi omeneşti şi schimbă hotare, 
în ultimă instanţă.

ministrul apărării, viorel cibotaru, a efectuat, în perioada 26-27 mai curent, o vizită oficială la 
cartierul General nato de la bruxelles, regatul belgiei. oficialul moldovean s-a întîlnit, la bruxelles, 
cu ambasadorul alexander vershbow, secretar General adjunct al nato, ambasadorul sorin ducaru, 
asistent al secretarului General nato pentru riscuri de securitate emergente, generalul Knud bartels, 
preşedintele comitetului militar nato, precum si alţi oficiali nato.

În cadrul întrevederilor, ministrul 
Cibotaru a discutat cu interlo-

cutorii săi despre noul mediu de secu-
ritate din regiune, cooperarea practică 
dintre Republica Moldova şi Alianţa 
nord-Atlantică, căile de aprofundare a 
acesteia, stadiul implementării Planului 
individual de Acţiuni al Parteneriatului 
RM-nATO pentru 2014-2016, dar şi a 
proiectelor în curs de desfăşurare.

Ministrul Apărării a reiterat intere-
sul ţării noastre în materializarea cît mai 
operativă a iniţiativelor de modernizare a 
Forţelor Armate ale Republicii Moldova 
- „Consolidarea capacitaţilor de apărare” 

şi „Platforma de interoperabilitate” - la 
care Republica Moldova a devenit parte 
la summit-ul nATO din Ţara Galilor.

Ambasadorul Vershbow a salutat 
interesul manifestat de autorităţile mol-
doveneşti privind aprofundarea relaţi-
ilor cu nATO şi a subliniat că Alianţa 
nu consideră statutul de neutralitate al 
Republicii Moldova un obstacol în coo-
perarea ţării cu nATO.

Oficialul nATO a apreciat înalt con-
tribuţia militarilor moldoveni la ope-
raţiunea KFOR din Kosovo şi a reiterat 
suportul Alianţei nord-Atlantice pentru 
implementarea proiectelor susţinute de 

nATO, inclusiv a Proiectului de distru-
gere a pesticidelor cu termen expirat, 
stocate pe teritoriul Republicii Moldova.

Ministrul Cibotaru şi Ambasado-
rul Vershbow au subliniat importanţa 
demarării cît mai curînd posibil a unor 
proiecte concrete în cadrul iniţiativei 
„Consolidarea capacităţilor de apărare”, 
precum şi a deschiderii unui Oficiu de 
legătură al nATO la Chişinău, care ar fa-
cilita dialogul şi cooperarea bilaterală în 
promovarea reformelor din sectorul de 
securitate şi apărare, dar şi implementa-
rea proiectelor bilaterale.

5Mai  2015
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Ziua Trupelor ONu de Menţinere 
a Păcii marcată la cocieri

7Mai  2015

29 mai 2015  
Ziua Internaţională a Trupelor ONu 

de Menţinere a Păcii

Ziua Internaţională a Trupelor ONU de Menţinere a 
Păcii a fost sărbătorită într-un cadru festiv în Batalionul 
1 de infanterie independent al Forţelor de Menţinere a 
Păcii, dislocat la Cocieri, Dubăsari

La eveniment a fost prezentă condu-
cerea Ministerului Apărării şi Marelui stat 
Major, reprezentanţi ai autorităţilor publice 
locale, militari care au participat în misiuni 
de pacificare sub egida OnU.

Şeful Marelui stat Major, comandantul 
Armatei naţionale, generalul de brigadă 
igor Gorgan, a declarat în cadrul ceremo-
niei că participarea militarilor moldoveni 
la misiunile OnU de menţinere a păcii şi 
la cele umanitare demonstrează aspiraţiile 
Republicii Moldova în promovarea păcii, 
stabilităţii şi securităţii internaţionale.

Cu ocazia Zilei internaţionale a Trupe-
lor OnU de Menţinere a Păcii, comandan-
tul Armatei naţionale i-a felicitat pe cei 96 
de militari moldoveni, care au contribuit, 
timp de 12 ani, la eforturile de stabilizare a 
păcii în ţările afectate de conflict şi a apreci-
at curajul şi profesionalismul de care aceştia 
au dat dovadă.

Republica Moldova participă în misiuni 
cu mandat OnU din 2003. Pînă în prezent, 
96 de militari ai Armatei naţionale au fost 
detaşaţi în misiuni în calitate de observatori 
militari şi ofiţeri de stat major în compo-
nenţa operaţiunilor şi misiunilor OnU din 
Coasta de Fildeş Liberia, sudan, sudanul 
de sud, Georgia şi Kosovo. La momentul 
actual, Armata naţională este reprezen-
tată de 13 militari în cadrul misiunilor de 
menţinere a securităţii internaţionale sub 
egida OnU, iar doi ofiţeri din Ministerul 
Apărării al Republicii Moldova activează la 
new York, sUA, în cadrul Departamentului 
OnU pentru operaţiuni de menţinere a pă-
cii (DPKO).

Oastea Moldovei6
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Evenimentul sportiv,  organizat pe 
stadionul  oraşului, a antrenat în 

competiţii pentru trofeul oferit de arma-
tă circa 120 de tineri din localităţile raio-
nului Hînceşti. Cele cinci probe, în care 
au concurat elevii, au descoperit cei mai 
bine antrenaţi viitori militari, nu numai 
băieţi, dar şi fete. 

Cristina Cristea  zice că vrea să 
urmeze cariera militară şi în perspec-
tivă va opta pentru Academia Militară 
„Alexandru cel Bun”. „Băieţilor le este 

frică de armată, din motive pe care nu 
le înţeleg. Totuşi, armata rămîne şcoala 
care ne pregăteşte pentru viaţă”, afir-
mă eleva. L-am surprins pe Alexandru 
Caraman în timp ce se învîrtea cu cu-
riozitate de copil pe lîngă standul cu 
armament şi echipament din dotarea 
Armatei naţionale, probînd o cască 
mozaicată, în timp de prietenii  lui se 
îmbulzeau cu telefoanele mobile să 
imortalizeze momentul. Deşi casca 
încă-i plutea pe cap, tînărul afirmă că 

este pregătit să devină soldat. Doar 
că asta se va întîmpla peste vreo cinci 
ani. „Îmi place mult tot ce este legat de 
armată. Casca, maşinile de luptă, tot 
ce văd aici îmi place”, declară convins 
copilul hînceştean.  De cealaltă parte 
a stadionului, cei mai mari urcau la 
volanul HUMMER-elor ca să le simtă 
„tăria”. Victor Catanoi a rămas impre-
sionat de acest autovehicul militar. „E 
bun” , afirmă dînsul, încercînd să intre 
în rolul unui şofer militar. 

 pregătirea fizică bună, dar şi curiozitatea tinerilor pentru 
uniforma şi tehnica militară, manifestate în cadrul „Zilei 
recrutului”, vin să confirme afirmaţia comandantului 
centrului militar teritorial Hînceşti precum că băieţii 
hînceşteni se pregătesc pentru armată.  

Probele sportive i-au scos în evidență 
pe cei mai bine pregătiţi fizic flăcăi ai 
raionului Hînceşti. Astfel, la proba tra-
gerea otgonului au fost cei mai buni 
liceenii din satul Crasnoarmeiscoe;  la 
proba alergare pe distanţă mică, cel mai 
bine s-a manifestat Andrei Bairactari; în 
proba de ştafetă a cîştigat Liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu”, la tracţiuni în braţe 
la bara fixă pe locul întîi s-a clasat Con-
stantin Petică, iar la ridicarea halterei, 

laurii au revenit elevului Andrei Laur. Pe 
echipe, Liceul Teoretic din satul Lăpuş-
na a cîştigat trofeul oferit de militari. 

Prezenţi la eveniment, ministrul 
Apărării, Viorel Cibotaru, şi şeful Ma-
relui stat Major al Armatei naţionale, 
generalul igor Gorgan, au evidenţiat 
importanţa serviciului militar pentru 
tineri, dar au vorbit şi despre susţinerea 
care li se va acorda, dacă vor opta pentru 
cariera militară. 

Programul festiv a inclus exerciţii 
demonstrative prezentate de studenţii 
Academiei Militare, militarii Gărzii de 
Onoare, precum şi un scurt concert sus-
ţinut de Orchestra Prezidenţială. La fi-
nal, participanţii au fost serviţi cu prînz 
ostăşesc, pentru a se convinge că mînca-
rea la armată este gustoasă. 

Căpitan Inga RadVan
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Curse de alergări pe diferite distanţe, tracţiuni la bara fixă, 
ridicarea halterelor, aruncarea grenadei şi alte probe 

sportive de rezonanţă au testat aptitudinile recruţilor, iar în 
final, tinerii din Ocniţa şi-au asigurat şi laurii de învingători în 
concursul pe echipe.

Ministrul Apărării, Viorel Cibotaru, a ţinut să-i asigure 
pe recruţi că anume de ei depinde viitorul Armatei naţionale. 
„Doresc să accentuez, că forţa şi viitorul armatei noastre este, 
în primul rînd, pe umerii Dumneavoastră. Eu vă îndemn să 
fiţi adevăraţi fii şi fiice ale neamului, pe care sînteţi obligaţi să 
îl apăraţi”, a menţionat Viorel Cibotaru.

Atmosfera de sărbătoare şi buna dispoziţie a celor prezenţi 
în tribunele stadionului Şcolii sportive din Ocniţa a fost între-
gită de evoluţia artiştilor armatei, a interpreţilor amatori din 
localitatea-gazdă, dar şi a fanfarei infanteriştilor din Brigada 
„Moldova” din Bălţi, cercetaşii căreia au demonstrat şi exerciţii 
de luptă corp la corp. În acelaşi context a fost apreciată şi evo-
luţia poliţiştilor de frontieră. Pentru a se convinge de calitatea 

bucatelor servite în armată, bucătarii militari au propus dori-
torilor terciul ostăşesc şi alte bucate din meniul militarilor.

Jocurile militar-sportive „Pe meleagurile natale” au meni-
rea să cultive tinerilor premilitari dragostea de neam, respec-
tul pentru tradiţii şi să stimuleze concurenţa sportivă.

Recruţii din raioanele Ocniţa, Edineţ, Donduşeni 
şi Briceni şi-au măsurat puterile într-o veritabilă 
competiţie sportivă sub egida jocurilor militar-
sportive ”Pe meleagurile natale”. Alături de 
premilitari, în această zi, au fost ministrul Apărării, 
Viorel Cibotaru, preşedintele raionului Ocniţa, 
Ion Tomai, militari, părinţi şi rude ale celor, care 
urmează să completeze rîndurile Forţelor Armate 
ale Republicii Moldova.

pentru a se convinge de calita-
tea bucatelor servite în armată, 
bucătarii militari au propus do-
ritorilor terciul ostășesc și alte 
bucate din meniul militarilor.
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Recruţii, însoţiţi de către militarii Armatei naţionale şi 
tehnica blindată, au defilat pe străzile oraşului Rîşcani, de la 
Consiliul raional, pînă la stadionul municipal, unde s-a dat 
lupta pentru diplome, cupe şi medalii.

Totodată, oaspeţii de onoare au mers la monumen-
tul eroilor căzuţi pe cîmpul de luptă în conflictul armat 
pentru independența şi integritatea Republicii Moldova, 
participanților în războiul din Afganistan şi la lichidarea con-
secinţelor catastrofei de la Cernobîl, unde au depus flori şi au 
ţinut un minut de reculegere.

În cadrul competiţiilor, participanţii şi-au încercat puterile 
la curse de alergări pe diferite distanţe, ştafetă sportivă, ridica-
rea halterelor, tragerea otgonului, etc. 

După o luptă strînsă, cupa mare şi titlul de învingător i-au 
revenit echipei din raionul Glodeni.Atmosfera de sărbătoare 
a fost menţinută de către militarii Brigăzii „Moldova” şi inter-
preţii amatori, care au venit în faţa publicului cu diverse pro-
grame culturale şi distractive.

În final, tuturor participanţilor la competiţii, dar şi oaspe-
ţilor, li s-a oferit posibilitatea să guste din terciul ostăşesc şi 
să vizioneze o expoziţie foto cu tematică militară, realizată de 
Centrul mass-media militară.

Recruţii din raionul Rîşcani i-au invitat pe colegii din Glodeni, Făleşti, Sîngerei şi municipiul Bălţi la „Ziua recru-
tului” şi „Ziua sportului”, marcate în cadrul unei competiţii militar-sportive. În susţinerea viitorilor apărători 

ai Patriei, la eveniment au participat ministrul Apărării, Viorel Cibotaru, şeful Marelui Stat Major, comandant 
al Armatei Naţionale, general de brigadă, Igor Gorgan, reprezentanţii administraţiei publice locale, rudele şi 
prietenii viitorilor ostaşi. 

Recruţii, însoţiţi de către milita-
rii armatei naţionale și tehnica 
blindată, au defilat pe străzile 
orașului Rîșcani, de la Consiliul 
raional, pînă la stadionul muni-
cipal, unde s-a dat lupta pentru 
diplome, cupe și medalii.
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Foto: locotenent dmitrii VosImeRIC
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Stîngul, stîngul!

Războaiele vin și trec, soldaţii rămîn pentru tot-
deauna”. Și odată ce ai trecut prin examenul dur 
al armatei și ai fost supus disciplinei militare, cu 
siguranţă, vei gîndi altfel,vei deveni mai pregătit 
de viață, ca un bărbat adevărat. 

14 mai e o dată obişnuită pen-
tru noi, dar pentru cei de aici, e una 
mai deosebită. Astăzi, soseşte noua 
generație de apărători ai ţării, viitori 
camarazi şi subalterni. Un an vor fi 
găzduiți de unitate, un an care, atunci 
cînd e rostit, parcă nu înseamnă mult, 
dar care, cu siguranță, va lăsa ampren-
te şi amintiri pe toată viața în sufletele 
soldaților.

Totul este pregătit! instrumentele 
muzicale - trompetă, tubă, tobe - aşteaptă 
„cuminți” pe scaunul de lîngă poarta 
unității. Muzicienii militari sînt pregătiţi, 
în orice moment, să le „dea viață” şi prin 
muzică să le ureze un „Bun venit!”.

Cei aşteptați vor fi supuşi unei pro-
ceduri de încorporare, pe care ne-o de-
scrie locțiitorul comandant pe lucrul 
educativ în Batalionul de instrucție, 
domnul căpitan Eugen Braga: „Proce-
dura de primire a tinerilor încorporați 
este următoarea: de la poarta brigăzii 
sînt aduşi în formație, împreună cu 
persoanele responsabile, tot militari 
pe contract. Militarii încorporați se 
prezintă la psiholog, cu care susţin  o 
convorbire, după aceasta, dumnealor, 
sub conducerea unui plutonier sau 
sergent, sînt verificaţi de medicul-şef, 
pentru conformitatea controlului me-
dical. Urmează Batalionul de instrucție 

pentru a fi tunşi, a face baie, după care 
merg la depozitul de echipament pen-
tru a fi echipați corespunzător”.

Pe platou sînt instruiți soldații care 
au deja  o zi în unitate. Cu paşi timizi şi 
mişcări stîngace, încearcă să păşească 
corect, într-un ritm, la comanda celor 
superiori.  Ştefan stati spune că a optat 
hotărît pentru armată: „Vreau să învăț 
ceva şi să fiu un bărbat adevărat, să mă 
simt demn de a-mi apăra Patria”. Este 
evident, pentru reuşită, sînt necesare şi 
eforturi. Era prima zi, dar deja, efortul 
depus prindea contur.

... Dar iată că soseşte şi primul mi-
crobuz, din care  coboară băieți tineri, 
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pe unii i-aş putea numi „copii”: care mai înalți, care mai mici de statură, 
unii în haine mai viu colorate, alții dimpotrivă, unii zîmbind, alții mai 
îngîndurați, fiecare avînd în mîini cîte un pachet în care, probabil, şi-au 
luat lucrurile cele mai importante. Aici nu mai contează că eşti mai 
puternic sau mai slab, vorbitor de limbă română sau rusă, aici toţi vor 
fi tratați la fel.                                                                                       

Aliniați în formație, tinerii se deplasează către superiorul 
care îi repartizează în subunităţi. Urmează convorbirea cu psi-
hologul, unde rînd pe rînd, viitorii soldați răspund la întrebări 
de genul: „Cu cine locuieşti?”, „Ce activitate ai avut pînă la în-
corporare?”, „La armată ai venit de bună voie sau la chemare?”.                                                                                                                                     
Între timp, soseşte un alt microbuz cu recruți, mai mulți 
la număr şi parcă mai viguroşi, sau poate mai decişi!                                                                                                                                     
După convorbire, urmează iarăşi traseul de care spuneam. Pro-
cedura continuă cu baia şi se sfîrşeşte la „Depozitul Echipament 
nr. 2”, cu oferirea echipamentului pentru un an de zile. Hainele, 
care vor deveni „prietenii de nedespărțit”, pe tot parcursul anu-
lui, sînt: uniforma, chipiul, cureaua şi bocancii, în funcție de 
statură şi mărimi. Plus la aceasta, tinerilor încorporați li se dă 
lenjerie şi încălțăminte de cameră. Din acest moment, se pot 
numi soldați, vor fi puşi la curent cu regulamentele, „cartea de 
căpătîi” a acestora, după care vor începe instruirea pentru a 
deveni adevăraţi apărători ai Patriei.                                                        

„Războaiele vin şi trec, soldaţii rămîn pentru totdeauna”. 
Şi odată ce ai trecut prin examenul dur al armatei şi ai fost 
supus disciplinei militare, cu siguranţă, vei gîndi altfel,vei 
deveni mai pregătit de viață, ca un bărbat adevărat. 

alina JaLbă

aici nu mai contează 
că ești mai puternic 
sau mai slab, vorbitor 
de limbă română sau 
rusă, aici toţi vor fi 
tratați la fel.                                          

17Mai  2015

„Cu vremea trebuie să mergi în pas, nu la 
pas”, spune o vorbă a regretatului poet Tudor 
Muşatescu.  Timpul nu aşteaptă pe nimeni, 
însă pentru soldaţii din  Brigada de Infanterie 
Motorizată „Ştefan cel Mare” din Chişinău, 

acesta are o altă definiţie, pare a se fi oprit 
în loc. Aici, cît te afli pe teritoriul brigăzii, nu 
contează paşii grăbiţi, în rînd cu vremea, con-
tează pasul stîng şi nu există o zi să nu auzi: 
„Stîngul!”, „Stîngul!”...                                                                                                          
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Consumul energetic într-un mediu 
epuizant fizic  trebuie să fie mai mare 
decît în cazul unei activităţi uşoa-
re. Astfel, potrivit şefului serviciului 
alimentar, J4 Direcţia logistică, loco-
tenent-colonel Eugeniu Variaghin, 
„consumul de alimente al unui ostaş 
constituie între 3700-4200 kcal în 24 
de ore”. Meniul militarului include ne-
apărat terci, peşte, carne, lapte, brînze-
turi, sucuri. O alimentaţie corectă, să-
nătoasă şi ... gustoasă. Acum cîţiva ani 

se făceau multe glume pe seama hranei 
ostăşeşti care nu ar fi avut un gustul de 
acasă. situaţia la acest capitol s-a re-
mediat odată cu angajarea bucătarilor 
profesionişti în unităţile militare ale 
Armatei naţionale, dar şi datorită alo-
cării de surse financiare mai mari pen-
tru alimentaţia ostaşului. Bunăoară în 
Brigada „Ştefan cel Mare” activează 
trei bucătari iscusiţi, asistaţi de opt-
nouă bucătari specializaţi, selectaţi din 
rîndul militarilor în termen. 

Măiestria culinară a bucătarilor este 
apreciată de militarii în termen. Fără 
exagerări.  „Bucatele din armată nu sînt 
gătite ca la mama acasă, dar sînt gus-
toase. Meniul este variat, avem mese de 
sărbătoare încărcate. Dacă se mai adau-
gă ceva meniului existent, evident, zi-
cem mulţumesc”, afirmă soldatul Mihail 
Gnatîş.  „În cantina unităţii nu se serveş-
te zeamă, care este mîncarea mea prefe-
rată, dar borşul roşu gătit aici este gus-
tos. sînt mulţumit de mîncare. se zice că 
odinioară mîncarea ostăşească nu avea 
gust, ceea ce nu pot spune acum”, afirmă 
caporalul Victor Munteanu.

Direcţia Logistică lucrează şi mai 
mult anul acesta în sensul suplinirii me-
niului ostăşesc cu salam, caşcaval, lac-
tate, sucuri proaspete şi dulciuri. „Am 
reuşit să găsim finanţe pentru a procura 
suplimentar pateuri pentru militarii care 
execută serviciile la posturi şi de gardă. 
Direct de la agenţii economici am pro-
curat murături, iar în curînd va exista un 
meniu unic servit în acelaşi timp în toate 
unităţile militare”, afirmă locotenent-co-
lonel Eugeniu Varеaghin. 

subunitatea pe care o comandă lo-
cotenent-colonelul Varеaghin este res-
ponsabilă de organizarea, planificarea şi 
asigurarea, în mod centralizat, a unităţi-
lor militare cu produse alimentare. De-
pozitul alimentar central păstrează un 
stoc de produse alimentare care poate să 
acopere toate cererile parvenite din par-
tea unităţilor militare. Depozitul este su-
plinit, periodic, cu produse procurate de 

la agenţii economici care cîştigă licitaţi-
ile organizate de Departamentul Dotări 
al Armatei naţionale. Această structură 
se face responsabilă şi de recepţionarea 
mărfii de calitate.  

Mîncarea nu ajunge pe masa osta-
şului dacă nu este gustată de şeful ser-
viciului alimentaţie, medicul de serviciu 
din fiecare unitate militară şi uneori de 
comandantul unităţilor militare. 

Masa de sărbătoare a ostaşului in-
clude supă de tăieţei, diverse salate, pîr-
joale, sucuri, dulciuri. Şeful serviciului 
alimentar din Brigada „Ştefan cel Mare”,  
căpitanul iurie Ţurcan, este mulţumit 
doar dacă  militarul iese din cantină 
după ce a mîncat pe săturate. „În caz 
contrar, ostaşul este în drept să ceară o 
porţie suplimentară”, precizează ofiţerul.  
iar pentru „confortul digestiei”, în sala 
de luare a mesei s-a instalat o boxă mare 
care „livrează” muzică calmă.

În ultimii ani s-a investit o sumă 
mare de bani în proiectul de renovare a 

cantinelor ostăşeşti şi în dotarea acesto-
ra cu utilajul necesar pentru prepararea 
hranei. Din cauza suprasolicitării caza-
nelor din cantinele ostăşeşti, termenul 
lor de utilizare scade de la zece la patru-
şase ani.

Căpitanul iurie Ţurcan susține că 
este mulţumit de condiţiile de muncă 
din cantină, doar că şi-ar dori mai mul-
ţi bucătari civili, în locul celor care se 
selectează din rîndul militarilor în ter-
men şi se instruiesc pe parcursul unui 
an, „pentru că aceştia pleacă şi noi ne 
vedem nevoiţi iarăşi să instruim tineri”, 
îşi motivează doleanţele ofiţerul. „La fel, 
ar fi fost bine să aplicăm şi în cantine-
le ostăşeşti metoda de  autodeservire a 

mesei”, adaugă şeful serviciului alimen-
tar din Brigada „Ştefan cel Mare”. Un 
asemenea proiect urma să fie lansat în 
2009, în Academia  Militară, doar că nu 
a avut sorţi de izbîndă. „Bugetul auster 
al Ministerului Apărării nu ne-a permis 
să continuăm proiectul”, explică  locote-
nent-colonelul Varеaghin. 

Un om sătul e capabil de lucruri 
mari. Potrivit locotenent-colonelului 
Eugeniu Varеaghin, există  un proiect de 
hotărîre de guvern înaintat spre avizare 
către celelalte ministere de forţă, privind  
asigurarea cu hrană gratuită şi a milita-
rilor pe contract. 

Căpitan Inga RadVan 

am reușit să găsim finanţe pentru a procura suplimentar pa-
teuri pentru militarii care execută serviciile la posturi și de 
gardă. direct de la agenţii economici am procurat murături, 
iar în curînd va exista un meniu unic servit în același timp în 
toate unităţile militare”.

Locotenent-colonel eugeniu VaReaghIn

Ştiaţi că militarul consumă timp de 24 de ore de două ori 
mai multe kilocalorii (Kcal) decît un tînăr între 18-30 de ani, 
cu greutatea medie de 70 kg? 

19Mai  2015

bucatele din armată nu sînt gătite ca la mama acasă, dar 
sînt gustoase. meniul este variat, avem mese de sărbătoa-
re încărcate. dacă se mai adaugă ceva meniului existent, 
evident, zicem mulţumesc”.

soldatul mihail gnatîȘ
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Colonelul (r) Vasile JURaVSCHI: 
„Verticalitate, moralitate 
şi profesionalism în tot ceea ce faci”

aceasta este deviza care pe deplin justifică cariera 
de succes a colonelului în rezervă Vasile Juravschi, 

infanterist marin, specialist în telecomunicaţii, 
pacificator, colaborator al serviciului de Informaţii și 

securitate și al Centrului pentru Combaterea Crimelor 
economice și Corupţiei, în prezent, lector superior la 

catedra militară, asem. 

Colonelul Vasile Juravschi îşi amin-
teşte că, de mic, a fost pasionat de uni-
formă şi de militărie. Fiind copil, o 
ruga pe maică-sa să-i coase o pereche 
de pantaloni cu dungi roşii, asemenea 
uniformei de general. Şi cînd era în cla-
sa a opta, împreună cu un prieten, fără 
permisiunea mamei, a plecat la Odesa 
ca să se înscrie la o şcoală de marinari. 
„Odesa nu era departe de Cahul şi noi 
am decis să ne încercăm norocul. Dar, 
în lipsa documentelor necesare pentru 
înmatriculare la acea şcoală, ne-am în-
tors acasă cu visul nerealizat”, îşi aduce 
aminte cu zîmbetul pe buze colonelul 
Juravschi. 

În scurt timp, Vasile Juravschi totuşi 
a ajuns la Odesa, doar că nu la şcoala 
de marinari, ci la o şcoală de sergenţi, 
unde a fost repartizat după încorpora-
re în armata sovietică. Acolo protago-
nistul nostru s-a îndrăgostit definitiv 
de armată şi de ţinuta militară. „După 
absolvirea şcolii de sergenţi, am depus 
raport pentru înmatriculare la Şcoala 
superioară militară de telecomunicaţii 
din or. novocerkask, Rusia, pe care am 
absolvit-o cu diplomă roşie. Din start, 
pentru mine nu era important genul de 
armă, pe care trebuia să-l studiez. Vi-
sul meu era să devin ofiţer”, recunoaşte 
colonelul. 

După absolvire, tînărului locote-
nent Juravschi i s-a oferit posibilitatea 
să-şi aleagă locul de îndeplinire a ser-
viciului militar. Avînd o mulţime de 
opţiuni, nu a stat totuşi pe gînduri. A 
ales unitatea de infanterie marină din 
or. sevastopol. „Puteam să plec ori-
unde, dar Crimeea mi s-a părut mai 
aproape de casă şi acolo era şi unitatea 
de elită a infanteriei marine”, explică 
colonelul Juravschi. 

infanteriei marine Vasile Juravschi 
i-a dedicat 12 ani, care însă au trecut 
foarte repede, după părerea lui. „A 
fost o perioadă deosebit de interesantă 
din cariera mea. Ţinuta era frumoasă: 
ciuboţele scurte, uniforma şi bereta de 
culoare neagră, „telneaşka”... Aveam o 
mulţime de activităţi, exerciţii, aplica-
ţii. De şase ori am fost cu corăbiile la 
coastele Africii. Am manevrat în apro-
pierea siriei, Angolei, Guineii...”, po-
vesteşte cu nostalgie Vasile Juravschi.

În timpul serviciului militar în se-
vastopol, protagonistul nostru a întîlnit 
mai mulţi compatrioţi la marină, pe 
care-i caracterizează drept profesio-
nişti, capabili să îndeplinească orice 

misiune. „Am întîlnit foarte mulţi os-
taşi în termen, subofiţeri, dar şi ofiţeri 
din Moldova, care erau transmisionişti, 
criptografi în secţiile secrete etc. Ulteri-
or, mulţi dintre ei au venit şi în Armata 
naţională”. 

Din sevastopol, maiorul Juravschi 
a fost transferat pe litoralul georgian, 
în oraşul Poti. Acolo era dislocat un 
centru de pregătire a specialiştilor (ma-
rinari) din ţările prietene ale URss, 
precum Libia, Algeria, Kuba, nicara-
gua, Yemen, india, Vietnam, Coreea de 
nord etc. „În Poti am început activita-
tea didactică, a doua mea pasiune, după 
militărie”, zîmbeşte Vasile Juravschi. 
„Am activat aproape opt ani la funcţia 
de şef de ciclu, care se asemănă cu cea 
de şef de catedră, la civilie. noi instru-
iam echipajele pentru diverse tipuri de 
nave care, după terminarea cursului, 
primeau cîte o corabie nouă, adusă de 
la una dintre uzinele URss-ului, şi ple-
cau acasă”, menţionează actualul lector 
Juravschi.   

În anul 1993, după destrămarea 
Uniunii sovietice, Vasile Juravschi, în 
grad de locotenent-colonel, decide să 
revină în Moldova. „Îmi era foarte greu 
să mă transfer, nici nu puteam să las tot 
şi să plec, deoarece aveam familie, nişte 
bunuri adunate timp de 20 de ani. Dar, 
în pofida tuturor dificultăţilor, am hotă-
rît că venise timpul să mă întorc acasă”, 
relatează Vasile Juravschi.

La revenire în Republica Moldova, 
specialistul în telecomunicaţii Juravschi, 
a fost primit cu braţele deschise de către 
Armata naţională, care avea nevoie de 
ofiţeri specializaţi în acest domeniu. 
Prima sa funcţie în Armata naţională a 
fost cea de şef transmisiuni  în Brigada  
„Dacia” din Cahul. Ulterior, locotenent-
colonelul Juravschi este transferat în Di-
recţia transmisiuni a Marelui stat Major, 
fiind avansat în grad de colonel. În scurt 
timp a plecat la Bender, unde a fost nu-
mit în funcţia de comandant superior al 
Forţelor de Menţinere a Păcii. După un 
an la straja păcii în Zona de securitate, 
a revenit la Chişinău şi a preluat condu-
cerea Direcţiei transmisiuni. 

serviciul în Armata naţională colo-
nelul Vasile Juravschi l-a încheiat tot în 
Brigada „Dacia”, în calitate de coman-

dant de brigadă. Din Cahul, prin trans-
fer, a trecut la serviciul de informaţii şi 
securitate, unde timp de doi ani a acti-
vat la funcţia de şef al Direcţiei teleco-
municaţii guvernamentale. 

Următorul pas în carieră a fost 
funcţia de şef al Direcţiei operativ-teh-
nice a Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei (în 
prezent, CnA), unde a stat la baza for-
mării acestei structuri.

Din 2004, colonelul Vasile Juravschi 
a trecut în rezervă, dar, în scurt timp, 
a revenit la militărie, reuşind, totodată, 
să cuprindă şi cea de-a doua pasiune a 
sa – activitatea didactică. Din 2005 este 
lector superior al Catedrei Militare în 
cadrul Academiei de studii Economice. 
După o carieră lungă şi reuşită, colone-

lul în rezervă Juravschi împărtăşeşte 
din experienţa sa studenţilor dornici să 
cunoască milităria. 

A cunoscut mulţi oameni şi a acti-
vat în diverse structuri, dar recunoaşte 
că Armata naţională este o structură 
deosebită. „Doar în Armata naţională 
am întîlnit disciplină impecabilă, regu-
lamente şi instrucţiuni bine determina-
te, şi mai ales dorinţa personalului de 
a transmite tinerilor subalterni cunoş-
tinţele acumulate”, menţionează lecto-
rul Juravschi. „Şi încă ceva... Din toate 
structurile de forţă, doar Armata naţi-
onală nu uită de veteranii săi”, adaugă 
spre finalul interviului colonelul Vasile 
Juravschi.

Locotenent dmitrii VosImeRIC 
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Colonelul (r) Vasile JURaVSCHI: 
„Verticalitate, moralitate 
şi profesionalism în tot ceea ce faci”

aceasta este deviza care pe deplin justifică cariera 
de succes a colonelului în rezervă Vasile Juravschi, 

infanterist marin, specialist în telecomunicaţii, 
pacificator, colaborator al serviciului de Informaţii și 

securitate și al Centrului pentru Combaterea Crimelor 
economice și Corupţiei, în prezent, lector superior la 

catedra militară, asem. 

Colonelul Vasile Juravschi îşi amin-
teşte că, de mic, a fost pasionat de uni-
formă şi de militărie. Fiind copil, o 
ruga pe maică-sa să-i coase o pereche 
de pantaloni cu dungi roşii, asemenea 
uniformei de general. Şi cînd era în cla-
sa a opta, împreună cu un prieten, fără 
permisiunea mamei, a plecat la Odesa 
ca să se înscrie la o şcoală de marinari. 
„Odesa nu era departe de Cahul şi noi 
am decis să ne încercăm norocul. Dar, 
în lipsa documentelor necesare pentru 
înmatriculare la acea şcoală, ne-am în-
tors acasă cu visul nerealizat”, îşi aduce 
aminte cu zîmbetul pe buze colonelul 
Juravschi. 

În scurt timp, Vasile Juravschi totuşi 
a ajuns la Odesa, doar că nu la şcoala 
de marinari, ci la o şcoală de sergenţi, 
unde a fost repartizat după încorpora-
re în armata sovietică. Acolo protago-
nistul nostru s-a îndrăgostit definitiv 
de armată şi de ţinuta militară. „După 
absolvirea şcolii de sergenţi, am depus 
raport pentru înmatriculare la Şcoala 
superioară militară de telecomunicaţii 
din or. novocerkask, Rusia, pe care am 
absolvit-o cu diplomă roşie. Din start, 
pentru mine nu era important genul de 
armă, pe care trebuia să-l studiez. Vi-
sul meu era să devin ofiţer”, recunoaşte 
colonelul. 

După absolvire, tînărului locote-
nent Juravschi i s-a oferit posibilitatea 
să-şi aleagă locul de îndeplinire a ser-
viciului militar. Avînd o mulţime de 
opţiuni, nu a stat totuşi pe gînduri. A 
ales unitatea de infanterie marină din 
or. sevastopol. „Puteam să plec ori-
unde, dar Crimeea mi s-a părut mai 
aproape de casă şi acolo era şi unitatea 
de elită a infanteriei marine”, explică 
colonelul Juravschi. 

infanteriei marine Vasile Juravschi 
i-a dedicat 12 ani, care însă au trecut 
foarte repede, după părerea lui. „A 
fost o perioadă deosebit de interesantă 
din cariera mea. Ţinuta era frumoasă: 
ciuboţele scurte, uniforma şi bereta de 
culoare neagră, „telneaşka”... Aveam o 
mulţime de activităţi, exerciţii, aplica-
ţii. De şase ori am fost cu corăbiile la 
coastele Africii. Am manevrat în apro-
pierea siriei, Angolei, Guineii...”, po-
vesteşte cu nostalgie Vasile Juravschi.

În timpul serviciului militar în se-
vastopol, protagonistul nostru a întîlnit 
mai mulţi compatrioţi la marină, pe 
care-i caracterizează drept profesio-
nişti, capabili să îndeplinească orice 

misiune. „Am întîlnit foarte mulţi os-
taşi în termen, subofiţeri, dar şi ofiţeri 
din Moldova, care erau transmisionişti, 
criptografi în secţiile secrete etc. Ulteri-
or, mulţi dintre ei au venit şi în Armata 
naţională”. 

Din sevastopol, maiorul Juravschi 
a fost transferat pe litoralul georgian, 
în oraşul Poti. Acolo era dislocat un 
centru de pregătire a specialiştilor (ma-
rinari) din ţările prietene ale URss, 
precum Libia, Algeria, Kuba, nicara-
gua, Yemen, india, Vietnam, Coreea de 
nord etc. „În Poti am început activita-
tea didactică, a doua mea pasiune, după 
militărie”, zîmbeşte Vasile Juravschi. 
„Am activat aproape opt ani la funcţia 
de şef de ciclu, care se asemănă cu cea 
de şef de catedră, la civilie. noi instru-
iam echipajele pentru diverse tipuri de 
nave care, după terminarea cursului, 
primeau cîte o corabie nouă, adusă de 
la una dintre uzinele URss-ului, şi ple-
cau acasă”, menţionează actualul lector 
Juravschi.   

În anul 1993, după destrămarea 
Uniunii sovietice, Vasile Juravschi, în 
grad de locotenent-colonel, decide să 
revină în Moldova. „Îmi era foarte greu 
să mă transfer, nici nu puteam să las tot 
şi să plec, deoarece aveam familie, nişte 
bunuri adunate timp de 20 de ani. Dar, 
în pofida tuturor dificultăţilor, am hotă-
rît că venise timpul să mă întorc acasă”, 
relatează Vasile Juravschi.

La revenire în Republica Moldova, 
specialistul în telecomunicaţii Juravschi, 
a fost primit cu braţele deschise de către 
Armata naţională, care avea nevoie de 
ofiţeri specializaţi în acest domeniu. 
Prima sa funcţie în Armata naţională a 
fost cea de şef transmisiuni  în Brigada  
„Dacia” din Cahul. Ulterior, locotenent-
colonelul Juravschi este transferat în Di-
recţia transmisiuni a Marelui stat Major, 
fiind avansat în grad de colonel. În scurt 
timp a plecat la Bender, unde a fost nu-
mit în funcţia de comandant superior al 
Forţelor de Menţinere a Păcii. După un 
an la straja păcii în Zona de securitate, 
a revenit la Chişinău şi a preluat condu-
cerea Direcţiei transmisiuni. 

serviciul în Armata naţională colo-
nelul Vasile Juravschi l-a încheiat tot în 
Brigada „Dacia”, în calitate de coman-

dant de brigadă. Din Cahul, prin trans-
fer, a trecut la serviciul de informaţii şi 
securitate, unde timp de doi ani a acti-
vat la funcţia de şef al Direcţiei teleco-
municaţii guvernamentale. 

Următorul pas în carieră a fost 
funcţia de şef al Direcţiei operativ-teh-
nice a Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei (în 
prezent, CnA), unde a stat la baza for-
mării acestei structuri.

Din 2004, colonelul Vasile Juravschi 
a trecut în rezervă, dar, în scurt timp, 
a revenit la militărie, reuşind, totodată, 
să cuprindă şi cea de-a doua pasiune a 
sa – activitatea didactică. Din 2005 este 
lector superior al Catedrei Militare în 
cadrul Academiei de studii Economice. 
După o carieră lungă şi reuşită, colone-

lul în rezervă Juravschi împărtăşeşte 
din experienţa sa studenţilor dornici să 
cunoască milităria. 

A cunoscut mulţi oameni şi a acti-
vat în diverse structuri, dar recunoaşte 
că Armata naţională este o structură 
deosebită. „Doar în Armata naţională 
am întîlnit disciplină impecabilă, regu-
lamente şi instrucţiuni bine determina-
te, şi mai ales dorinţa personalului de 
a transmite tinerilor subalterni cunoş-
tinţele acumulate”, menţionează lecto-
rul Juravschi. „Şi încă ceva... Din toate 
structurile de forţă, doar Armata naţi-
onală nu uită de veteranii săi”, adaugă 
spre finalul interviului colonelul Vasile 
Juravschi.

Locotenent dmitrii VosImeRIC 
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„În timpul unei patrule de recunoaş-
tere a rutelor de acces în zona de opera-
ţii, am fost nevoiţi, împreună cu colegul 
meu din El salvador, să negociem cu 
forţele guvernamentale timp de trei ore, 
permisiunea să circulăm liber pe itine-
rarul Bor – Pibor, pe care şi OnG-urile 
să transporte  ajutor umanitar populaţiei 
repatriate şi băştinaşilor din zonă. Mo-
tivul invocat de forţele guvernamentale 
fiind că noi (personalul UnMiss – n. r.) 
ajutăm şi populaţia din zonele controla-
te de rebeli”, susţine ofiţerul moldovean 
care, în cadrul misiunii naţiunilor Unite, 
ocupă funcţia şef G2 (secţia informaţii). 

După lungi tratative, „dezlegarea” 
s-a făcut, iar ofiţerii de legătură au con-
tinuat să patruleze localităţile adîncite în 
sărăcie şi disperare. 

„Puterea de convingere este singura 
armă pe care o poate aplica angajatul 
unei organizaţii internaţionale într-o 

misiune de acest gen. Orice pas cere co-
ordonare cu forţele guvernamentale şi 
cu cele din opoziţie, atît a orei de sosire 
în localităţile unde efectuăm patrule, cît 
şi a altor mici detalii”, afirmă locotenent-
colonelul starodub. 

Ultima localitate vizitată de patru-
la din care a făcut parte protagonistul 
nostru a fost Pibor, care se află la 193 
km distanţă de Bor. „O patrulă extenu-
antă care a durat circa opt ore  datorită 
condiţiilor dezastruoase ale drumului şi 
vitezei care nu depăşea 15-20 km/h”. Po-
trivit locotenent-colonelului starodub, 
sărăcia a pus stăpînire pe o bună parte 
din ţara apărută pe hartă în anul 2011, 
după secesiunea produsă în sudan. 

„Populaţia duce lipsă de apă potabilă, 
mîncare, îngrijire medicală. Cît despre 
şcoli, acestea nu funcţionează în măsu-
ră deplină. Băieţii sînt înrolaţi în unităţi 
militare guvernamentale, cît şi în cele ale 
forţelor rebele, de la vîrsta de 12 ani. Şi 
numai 13%  dintre fete per total pe ţară, 
frecventează şcolile”, adaugă acesta.

Afirmaţia ofiţerului de legătură vine 
să confirme raportul publicat recent de 
UniCEF, potrivit căruia sute de copii 
au fost răpiţi dintr-un sat din nord-estul 
sudanului de sud, în urmă cu circa două 
luni, de o grupare armată aliată Guver-
nului, care i-a obligat să devină soldaţi. 
nu este pentru prima dată cînd se întîm-
plă acest lucru. OnU crede că 12 000 de 

Puterea argumentului, 
singura armă a ofiţerului ONU

copii au fost folosiţi anul trecut ca sol-
daţi în sudanul de sud. Aceeaşi sursă  
susţine că băieţii au fost răpiţi de miliţia 
shilluk, aflată sub controlul miliţiei Joh-
nson Oloni, despre care Guvernul neagă 
că i-ar fi aliată.

sudanul de sud este pradă din de-
cembrie 2013 a unui război civil care a fă-
cut deja zeci de mii de morți. Potrivit şefei 
pentru operațiuni umanitare ale OnU, 
Valerie Amos, care s-a întors nu demult 
dintr-o deplasare de două zile în sudanul 
de sud, violenţele în acest stat riscă să se 
intensifice, odată cu apropierea sezonului 
secetos, „în timpul căruia mişcările de 
trupe se intensifică”, afirmă sursa. 

„situaţia în ţară este calmă, dar 
imprevizibilă, deoarece preşedintele şi 
conducătorul forţelor din opoziţie, de 
15 luni, nu pot să ajungă la un consens, 
în vederea încetării focului”, afirmă pro-
tagonistul nostru. 

Din cauza războiului intern, aproxi-
mativ 1,5 milioane de persoane au fost 

strămutate şi 2,5 milioane se confruntă 
cu o lipsă acută de alimente. sărăcia se 
face simţită şi de angajaţii naţiunilor 
Unite, care sînt nevoiţi să scoată din 
buzunar un pumn de bani şi să impro-
vizeze cum îi duce capul mai bine ca să 
îşi asigure un trai decent pentru activi-
tate. „Acolo unde există lipsuri, trebuie 
să improvizezi mult, lucru care nu este 
imposibil pentru mine şi colegii mei ve-
niţi din toate colţurile lumii, care sîntem 
militari şi o echipă foarte unită”, susține 
cu optimism şi încredere protagonistul 
nostru.

Primele luni pe tărîm african au tre-
cut repede pentru ofiţerul moldovean, 
din cauza implicării active în procesul 
de executare a misiunilor în zona de 
operaţii. „sînt multe de făcut. Cooperăm 
cu alte secţii din cadrul misiunii  în ve-
derea planificării oportune a misiunilor, 
proiectăm, distribuim şi gestionăm baza 
de date pentru cererile de informaţii din 
zona de operaţii, avem grijă să înnoim 

lista de contacte a reprezentanţilor con-
ducerii militare şi civile din zonă şi ne 
informăm despre noutăţile din aria de 
responsabilitate”. Toate aceste responsa-
bilităţi te impun să-ţi păstrezi vigilenţa 
şi să gîndeşti la rece înainte de a te aşeza 
la masa de negocieri cu reprezentanţii 
locali. 

seara însă gîndul îi fuge tot spre casă 
şi spre cei dragi. „Mi-e foarte dor de so-
ţia Elena şi de fiica Alexandra, care de 
ceva timp a început să vorbească şi să 
facă năzbîtii”, recunoaşte cu nostalgie, 
citită printre cuvinte, ofiţerul care se nu-
mără printre militarii  moldoveni aflaţi 
la straja păcii şi securităţii în lume. 

Amintim că sudanul de sud este 
devastat de un război civil între forţele 
loiale preşedintelui salva Kiir şi rebelii 
conduşi de fostul vicepreşedinte Riek 
Machar.

Căpitan Inga RadVan

acolo unde există lipsuri, trebuie să 
improvizezi mult, lucru care nu este imposibil 

pentru mine și colegii mei veniţi din toate 
colţurile lumii, care sîntem militari și o echipă 

foarte unită”

de cîteva luni, se aşează la masa de negocieri cu reprezentanţii Guvernului din sudanul 
de sud, ţară  africană măcinată de conflicte interne, încercînd să ajungă la un compromis 

în ceea ce priveşte asistenţa politică în libera circulaţie a ofiţerilor naţiunilor unite în 
regiune. vorbim despre locotenent-colonelul timofei starodub care, deşi  se află la a 

doua misiune de acest 
fel într-un stat african, 

continuă să fie surprins 
de maliţiozitatea şi 

vanitatea celor care vor 
să pună stăpînire pe 

cîrma unei ţări, ignorînd 
toate legile umane.  
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„În timpul unei patrule de recunoaş-
tere a rutelor de acces în zona de opera-
ţii, am fost nevoiţi, împreună cu colegul 
meu din El salvador, să negociem cu 
forţele guvernamentale timp de trei ore, 
permisiunea să circulăm liber pe itine-
rarul Bor – Pibor, pe care şi OnG-urile 
să transporte  ajutor umanitar populaţiei 
repatriate şi băştinaşilor din zonă. Mo-
tivul invocat de forţele guvernamentale 
fiind că noi (personalul UnMiss – n. r.) 
ajutăm şi populaţia din zonele controla-
te de rebeli”, susţine ofiţerul moldovean 
care, în cadrul misiunii naţiunilor Unite, 
ocupă funcţia şef G2 (secţia informaţii). 

După lungi tratative, „dezlegarea” 
s-a făcut, iar ofiţerii de legătură au con-
tinuat să patruleze localităţile adîncite în 
sărăcie şi disperare. 

„Puterea de convingere este singura 
armă pe care o poate aplica angajatul 
unei organizaţii internaţionale într-o 

misiune de acest gen. Orice pas cere co-
ordonare cu forţele guvernamentale şi 
cu cele din opoziţie, atît a orei de sosire 
în localităţile unde efectuăm patrule, cît 
şi a altor mici detalii”, afirmă locotenent-
colonelul starodub. 

Ultima localitate vizitată de patru-
la din care a făcut parte protagonistul 
nostru a fost Pibor, care se află la 193 
km distanţă de Bor. „O patrulă extenu-
antă care a durat circa opt ore  datorită 
condiţiilor dezastruoase ale drumului şi 
vitezei care nu depăşea 15-20 km/h”. Po-
trivit locotenent-colonelului starodub, 
sărăcia a pus stăpînire pe o bună parte 
din ţara apărută pe hartă în anul 2011, 
după secesiunea produsă în sudan. 

„Populaţia duce lipsă de apă potabilă, 
mîncare, îngrijire medicală. Cît despre 
şcoli, acestea nu funcţionează în măsu-
ră deplină. Băieţii sînt înrolaţi în unităţi 
militare guvernamentale, cît şi în cele ale 
forţelor rebele, de la vîrsta de 12 ani. Şi 
numai 13%  dintre fete per total pe ţară, 
frecventează şcolile”, adaugă acesta.

Afirmaţia ofiţerului de legătură vine 
să confirme raportul publicat recent de 
UniCEF, potrivit căruia sute de copii 
au fost răpiţi dintr-un sat din nord-estul 
sudanului de sud, în urmă cu circa două 
luni, de o grupare armată aliată Guver-
nului, care i-a obligat să devină soldaţi. 
nu este pentru prima dată cînd se întîm-
plă acest lucru. OnU crede că 12 000 de 

Puterea argumentului, 
singura armă a ofiţerului ONU

copii au fost folosiţi anul trecut ca sol-
daţi în sudanul de sud. Aceeaşi sursă  
susţine că băieţii au fost răpiţi de miliţia 
shilluk, aflată sub controlul miliţiei Joh-
nson Oloni, despre care Guvernul neagă 
că i-ar fi aliată.

sudanul de sud este pradă din de-
cembrie 2013 a unui război civil care a fă-
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Cu acest prilej, toți doritorii au avut posibilita-
tea să viziteze muzeul gratuit și au avut parte 
de un spectacol cultural-artistic de excepție, cu 
recitaluri de muzică, intervenții teatrale și im-
provizări de lupte medievale.

Centrul de cultură şi istorie militară a 
deschis larg porţile muzeului militar cu 

ocazia celei de-a Xi-a ediţii a evenimentu-
lui internaţional „noaptea muzeelor”.

totodată,vizitatorii au apreciat ta-
lentul autorilor expozițiilor tematice, 
dar și profesionalismul bucătarilor mili-
tari, care au propus spre degustare ter-
ciul ostășesc și mămăliga tradițională.

ministrul apărării, Viorel Cibotaru, 
a apreciat calitatea acestui eveniment 
cultural și efortul gazdelor, și i-a îndem-
nat pe toţi cei prezenţi să viziteze cît mai 
des sălile muzeistice din ţara noastră, 
deoarece viitorul prosper își are temelia 
în trecutul lăsat de înaintași.

Oastea Moldovei24 25Mai  2015
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La această înţelegere s-a ajuns în ca-
drul Reuniunii de coordonare a 

donatorilor internaţionali, ce s-a desfăşu-
rat, în oraşul Comrat, şi la care a participat 
Prim-ministrul Chiril Gaburici.

Evenimentul a fost precedat de o vi-
zită de lucru a participanţilor reuniunii 
la depozitul central de pesticide din satul 
Budjac, raionul Comrat, unde respon-
sabili de la Ministerul Apărării şi alte in-
stituţii abilitate au informat autorităţile 
despre condiţiile de păstrare a deşeurilor 
de pesticide. De asemenea, s-a vorbit des-
pre impactul deşeurilor asupra mediului, 
sănătăţii publice, siguranţei alimentare şi 
alte probleme ce vizează domeniul dat în 
raionul Comrat, dar şi în alte localităţi ale 
Republicii Moldova.

Astfel, în cadrul Reuniunii de coor-
donare a donatorilor internaţionali, Prim-
ministrul a menţionat că proiectul privind 

distrugerea pesticidelor şi altor substanţe 
chimice periculoase, realizat cu sprijinul 
comunităţii internaţionale, este foarte im-
portant pentru mediu şi securitatea oame-
nilor, nu doar din țara noastră, dar şi pen-
tru întreaga regiune de sud-est a Europei.

„Îmi exprim profunda recunoştință 
partenerilor care contribuie la eforturile 
noastre de a asigura distrugerea pesticide-
lor şi altor substanţe chimice periculoase 
de pe teritoriul Republicii Moldova. Tot-
odată, consider necesar să fie continuate 
aceste acţiuni pînă la evacuarea şi nimici-
rea totală a substanțelor chimice pericu-
loase de pe teritoriul ţării noastre”, a decla-
rat şeful Executivului de la Chişinău.

Premierul s-a referit la proiectul reali-
zat, cu sprijinul nATO, ce prevede evacu-
area şi distrugerea în condiții de maximă 
siguranță a deşeurilor de pesticide, stocate 
încă în perioada sovietică în depozitele de 

pe teritoriul Republicii Moldova, şi care a 
fost stopat în octombrie 2014, din cauza 
lipsei resurselor financiare.

Chiril Gaburici a precizat că Guvernul 
Republicii Moldova alocă din bugetul de 
stat anual, începînd cu anul 2008, circa 
220 de mii de lei pentru asigurarea secu-
rităţii depozitelor de stocare a pesticidelor 
şi altor substanţe chimice pe teritoriul ţă-
rii noastre. În acelaşi timp, este nevoie de 
sprijinul comunităţii internaţionale pen-
tru acoperirea tuturor cheltuielilor legate 
de acest proiect.

În acest context, Premierul a făcut un 
apel către comunitatea de donatori şi par-
teneri de dezvoltare cu privire la sprijinirea 
Republicii Moldova în realizarea obiecti-
vului propus. „sînt sigur că acest proiect 
va contribui la îmbunătățirea standardelor 
de viață ale oamenilor din Republica Mol-
dova şi va deschide noi posibilități pentru 
consolidarea păcii, securității şi stabilității 
în regiune”, a spus Prim-ministrul.

La rîndul lor, ambasadorii statelor par-
tenere ale Republicii Moldova au apreciat 
efortul Guvernului de la Chişinău în rea-
lizarea proiectului, menţionînd că acesta 
prezintă interes şi pentru alte state din re-
giune sub aspect ecologic şi al securităţii. 
Oficialii au exprimat disponibilitatea de a 
sprijini ţara noastră în acest sens.

„sîntem aici ca să vă ajutăm şi să con-
struim împreună viitorul”, a spus Amba-
sadorul României în Republica Moldova, 
Marius Lazurca.

Şi Ambasadorul Poloniei la Chişinăi, 
Artur Michalski, a anunțat că țara sa va 
oferi Republicii Moldova 40 de mii de euro 
în acest scop.

partenerii de dezvoltare vor relua finanţarea proiectelor de distrugere 
a substanţelor chimice periculoase, depozitate pe teritoriul republicii moldova

proiectul de distrugere a pesticidelor și altor substanţe 
chimice de pe teritoriul Republicii moldova este la cea 

de-a treia etapă de realizare. La prima etapă, în perioada 
2003 - 2008, au fost reambalate și stocate circa 3245 tone 
de pesticide și alte substanţe chimice periculoase din 424 
de locaţii în 37 depozite regionale. La a doua etapă, în anii 
2006 - 2010, ministerul apărării, în colaborare cu minis-
terul agriculturii și Industriei alimentare și universitatea 
de stat din moldova, au întocmit o bază de date completă 
a pesticidelor și evaluarea lor toxicologică. Cea de-a treia 
etapă (ultima) prevede evacuarea și distrugerea în condiţii 
sigure a circa 1270 de tone de deșeuri de pesticide, dintre 
care 643 tone, care se aflau în depozitele situate în 10 ra-
ioane ale ţării noastre, au fost deja reambalate, transpor-
tate și distruse în polonia. alte circa 630 de tone de deșeuri 
de pesticide, actualmente amplasate în șapte raioane ale 
Republicii moldova, urmează să fie evacuate și distruse. 
bugetul proiectului se estimează la 2,2 milioane de euro.

sursa: biroul comunicare și relaţii cu presa 
al guvernului Republicii moldova

guvernul Republicii moldova alocă din bugetul de stat 
anual, începînd cu anul 2008, circa 220 de mii de lei pentru 
asigurarea securităţii depozitelor de stocare a pesticidelor și 
altor substanţe chimice pe teritoriul ţării noastre. în același 
timp, este nevoie de sprijinul comunităţii internaţionale pen-
tru acoperirea tuturor cheltuielilor legate de acest proiect.

Chiril gabuRICI,
 prim-ministrul Republicii moldova

STOP PErIcOl! STOP PESTIcIdE!
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regimentul de rachete Antiaeriene 
a marcat 23 de ani de activitate


