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S

La mulţi ani,
Oastea Presei
Militare!

unt 25 de ani de când „Oastea Moldovei” a apărut pe piaţa mediatică din
Republica Moldova. Ani în care publicaţia militară şi-a mărit valoarea şi aderenţa, calitatea şi audienţa.
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Sunt bine pregătiţi
pentru a îndeplini
misiunea de pacificare

Ziua Recrutului
sărbătorită
cu mult fast
în inima capitalei

S

unt un angrenaj aproape perfect când este
vorba de îndeplinirea misiunilor de pacificare ce le revin în ţară sau peste hotare. Sunt
o familie care a luat naştere acum 18 ani, adunând militari care au parcurs diferite module
şi etape de pregătire specifice operaţiunilor
de menţinere a păcii.
Pag. 6
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Profesia militară
vrea să fie
în trend anul acesta

P

rofesia militară a devenit de elită
ultimii ani, iar acest lucru se datorează reformelor care au avut loc în
Armata Naţională şi oportunitatea de
participare în misiuni internaţionale de
menţinere a păcii.
Pag. 19

Chemaţi
la datorie

L
m

una mai a fost una ”rodnica”
pentru Centrul militar
unicipal
Chişinău.
Astfel, prin intermediul centrului, peste 100 de tineri au fost
încorporaţi pentru îndeplinirea serPag. 8
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Marea Britanie
are un nou atasat
militar in Moldova
Comandorul Neville McNally este
noul ataşat britanic în Republica
Moldova cu sediul la Bucureşti.
Pag. 7
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Departe de casă,
a copt pâinea mamei

D

e aproape doisprezece luni, maiorul
Feliciu Baidauz trăieşte experienţe
inedite într-un stat care a cunoscut
colonizarea franceză până în anul
1960 şi care, paradoxal, este bogat în
rezerve de uraniu, ţiţei, aur, diamante,
cherestea, hidroenergie, dar se află la
limita existenţei.
Pag. 22
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Dedicaţi cauzei păcii
Ziua Internaţională a Trupelor ONU
de Menţinere a Păcii a fost marcată
în cadrul unei ceremonii desfăşurate
la Ministerul Apărării

La

eveniment au participat Preşedintele Parlamentului
Andrian Candu, coordonatoarea rezidentă ONU şi
reprezentanta permanentă PNUD în Republica Moldova, Dafina Gercheva, ataşaţi militari acreditaţi la Chişinău, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene
şi militari ai Armatei Naţionale, care au executat misiuni de
menţinere a păcii sub egida ONU.

Georgia, Tadjikistan, Ucraina, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia şi Kosovo.
„Prestaţia acestor militari, care a fost una excelentă, demonstrează că Armata Naţională dispune de militari bine pregătiţi
pentru orice fel de misiune. Acest lucru este foarte important în
special astăzi, când mediul de securitate internaţional este într-o
permanentă schimbare, ceea ce poate afecta şi securitatea statului. De asemenea, avem obligaţia să intensificăm contribuţia
noastră la pacea şi securitatea globală, iar Armata Naţională
este structura care dispune de cel mai instruit corp de ofiţeri
şi subofiţeri pentru astfel de operaţiuni. Contăm, în realizarea
acestui obiectiv, pe sprijinul Parlamentului Republicii Moldova,
Guvernului şi altor instituţii cu atribuţii în domeniu”, a menţionat Gheorghe Galbura.
În cadrul evenimentului, militarii pacificatori au fost decoraţi cu Diplome ale Parlamentului şi distincţii ale Armatei
Naţionale. De asemenea, cei prezenţi au ţinut un minut de reculegere în memoria militarilor, poliţiştilor şi civililor decedaţi
în timpul misiunilor ONU.

41 militari într-o nouă misiune KFOR

C
Preşedintele Parlamentului a mulţumit militarilor Armatei
Naţionale pentru devotamentul cu care promovează imaginea
Republicii Moldova în operaţiunile de pacificare şi a adus un
omagiu sacrificiului pacificatorilor.
„Participarea militarilor noştri la operaţiuni de menţinere
a păcii dă pondere eforturilor de politică externă ale Republicii
Moldova, în calitate de stat membru al Naţiunilor Unite, de a
promova, alături de comunitatea internaţională, pacea, stabilitatea, securitatea, precum şi soluţionarea paşnică a conflictelor
şi suportul post-conflict pentru statele aflate în dificultate”, a declarat Andrian Candu.
Coordonatoarea rezidentă ONU în Republica Moldova a
apreciat angajamentul Republicii Moldova faţă de pacea şi securitatea din întreaga lume. „Aş dori să mulţumesc cetăţenilor
Republicii Moldova care participă în operaţiunile de menţinere a
păcii pentru contribuţia importantă pe care o aduc pentru cauza
păcii. Această zi este dedicată lor şi eu sunt recunoscătoare pentru
faptul că particip la această ceremonie”, a spus Dafina Gercheva.
La rândul său, viceministrul Apărării a declarat că Armata Naţională participă în misiuni internaţionale de menţinere a păcii începând cu anul 1997, cu un total de aproximativ 300 de ofiţeri şi subofiţeri în Irak, Liberia, Sudan,
Sudanul de Sud Coasta de Fildeş, Republica Centrafricană,
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eremonia de detaşare a celui de-al şaptelea contingent
al Armatei Naţionale în operaţiunea de menţinere a
păcii KFOR din Kosovo a avut loc la Ministerul Apărării.La
eveniment au participat reprezentanţi ai Guvernului, corpului diplomatic civil şi militar, precum şi familiile ofiţerilor şi
subofiţerilor detaşaţi în misiunea KFOR.
Cel de-al şaptelea contingent al Armatei Naţionale este
format din 41 de militari profesionişti, dintre care un ofiţer de
stat major, şapte genişti şi un pluton de 33 de militari, care va
executa misiuni de securitate şi pază a obiectivelor militare şi
de patrulare.
Militarii moldoveni vor fi dislocaţi în baza multinaţională
Camp Vilaggio Italia, din localitatea Pech, Kosovo. Mandatul
lor în Kosovo va dura şase luni.

Oastea Moldovei
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Ziua Recrutului sărbătorită
cu mult fast în inima capitalei
Slujbă uşoară li s-a urat tinerilor recruţi veniţi în Piaţa Marii Adunări Naţionale

C

entrul militar Chişinău, în colaborare cu primăria municipiului Chişinău, a organizat Ziua Recrutului în Piaţa
Marii Adunări Naţionale.
Spectacolul a adunat sute de curioşi ca să-i admire pe viitorii apărători ai Patriei. În cadrul evenimentului, militarii din
subunităţile speciale ale Armatei Naţionale şi cele ale Departamentului Trupelor de Carabinieri au prezentat exerciţii demonstrative de luptă corp la corp, iar cei din Compania Gărzii
de Onoare - elemente de instrucţie de front cu arma.
De asemenea, programul manifestaţiei a cuprins o expoziţie
de tehnică militară şi armament din dotarea Armatei Naţionale, o expoziţie de fotografie militară, dar şi parada orchestrelor
militare.
Prezent la activitate, viceministrul Apărării Gheorghe Galbura i-a felicitat pe cei peste 200 de tineri din municipiu, care
în primăvara-vara curentă vor completa unităţile militare ale
Armatei Naţionale şi Trupelor de Carabinieri.
„Vă asigur că în cele 12 luni de serviciu militar veţi urma o
şcoală care vă va pregăti pentru viaţă. Asta înseamnă că veţi
învăţa arta militară, disciplina şi veţi lega prietenii durabile. Nu
va fi uşor - vă spun asta din propria mea experienţă, dar vă
promit că veţi avea o perioadă interesantă, plină de provocări”,
a spus Gheorghe Galbura.
În scopul promovării serviciului militar în rândul tinerilor,
Centrul militar al municipiului Chişinău în comun cu comandanţii unităţilor militare ale Armatei Naţionale şi Trupele de
Carabinieri au demarat proiectul „Băştinaşii Chişinăului –
mândria Forţelor Armate”. Astfel, cei mai disciplinaţi şi cei
mai pregătiţi militari, locuitori ai municipiului au fost selectaţi
şi desemnaţi de către comandanţii unităţilor militare ca fruntaşii serviciului militar.
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... Armata Naţională este o şcoală a bărbăţiei
şi are un rol crucial în formarea civică a
cetăţenilor. În armată deprindem: curajul,
bărbăţia, prietenia, cinstea şi onoarea.
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Printre cei care s-au ales cu diplome şi aplauze se regăseşte
şi soldatul Nichita Popescu din Batalionul de Gardă, compania Garda de Onoare, care după jumătate de an de cătănie se
bucură de rezultate alese. „Nu în fiecare zi trăieşti emoţia recunoştinţei, astfel de ocazii sunt foarte rare. Când am fost chemat
pe scenă, m-am simţit asemeni unei vedete. Toate camerele erau
îndreptate spre mine...totuşi, au fost nişte senzaţii plăcute”, spune soldat Popescu.
La manifestare, alături de ostaş, a fost şi mama acestuia actriţa Galina Popescu, care susţine că este nespus de mândră
de feciorul său şi de Armata Naţională: „Nu puteam să lipsesc
de la acest eveniment. Mă bucur pentru reuşitele lui, deoarece
îmi dau seama că nu se dă nimic aici degeaba, trebuie să meriţi
orice laudă. Când a venit citaţia de încorporare de la Centrul
militar, nici nu s-au discutat alte variante. După părerea mea,
menirea unui bărbat pe acest pământ este să fie apărător al mamei, al familiei, al Patriei şi al omenirii în întregime, iar spectacolul de azi ne-o demonstrează. Cu adevărat, mă mândresc cu
Forţele Armate ale Republicii Moldova.”
Pe scenă a urcat unul dintre viitorii apărători ai Patriei, Alexandru Boclaci, care a promis în faţa tuturor că-şi va îndeplini
cu cinste şi onoare datoria constituţională. Invitat la microfon,
tânărul a accentuat că: „Apărarea Patriei este o datorie sfântă
a fiecărui cetăţean. Asemeni camarazilor mei, voi îndeplini cu
cinste această obligaţie faţă de ţară şi popor. Armata Naţională
este o şcoală a bărbăţiei şi are un rol crucial în formarea civică
a cetăţenilor. În armată deprindem: curajul, bărbăţia, prietenia,
cinstea şi onoarea.” La finalul discursului, Alexandru a promis
să îndeplinească nobila misiune de apărare şi consolidare a
statului Republica Moldova, să fie demn de tradiţiile eroice ale
strămoşilor noştri şi să poarte cu cinste înaltul titlu de militar al
Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
Potrivit şefului secţiei educaţie civică din Centrul municipal Chişinău, Iacob Arnăut, asemenea evenimente sunt organizate de două ori pe an înainte de încorporare.
În perioada de recrutare sunt planificate şi desfăşurate
multiple acţiuni menite să contribuie la desfăşurarea cu succes
a încorporării, printre care tradiţionalele activităţi cu genericul „Ziua recrutului”, „Ziua Uşilor deschise”, jocurile militarsportive „Pe meleagurile natale”.
Căpitan Natalia ANDRONACHI
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Sunt bine pregătiţi pentru
a îndeplini misiunea de pacificare

S

unt un angrenaj aproape perfect când este vorba de îndeplinirea misiunilor de pacificare ce le revin în ţară sau peste
hotare. Sunt o familie care a luat naştere acum 18 ani, adunând
militari care au parcurs diferite module şi etape de pregătire
specifice operaţiunilor de menţinere a păcii. Au reprezentat
ţara frumos şi i-au făcut numele cunoscut şi de încredere în
structuri internaţionale. Vorbim despre militarii Batalionului
22 de Menţinere a Păcii “Căşti albastre”, care are o istorie frumoasă în spate. Este unitatea care a participat cu militari în
operaţiunea post-conflict de restabilire a Irak-ului, la aplicaţii
în Albania, Armenia, Bulgaria, Germania, Macedonia, România, Suedia, SUA şi Ucraina, dar şi în misiuni sub egida ONU
în Liberia, Coasta de Fildeş, Sudan, Sudanul de Sud, în calitate
de observatori militari.
De câţiva ani, unitatea parcurge pregătirea potrivit Conceptului Capabilităţilor Operaţionale care reprezintă, de facto,
certificatul de calificare pentru participarea cu plutoane în misiuni de menţinere a păcii sub mandat internaţional, aşa cum
este cea din regiunea Kosovo.
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Batalionul a “crescut” lideri de toate nivelurile, cunoscuţi
şi apreciaţi pentru devotamentul lor, tenacitatea de care dau
dovadă şi performanţa pe care o înregistrează. Ei sunt cei care
ne zic că o misiune nu trebuie tratată cu superficialitate, ci cu
implicare absolută.
La capătul celor cinci ani petrecuţi în armată, sergentul
Victor Spinei spune că în această unitate a văzut şi învăţat multe lucruri la care nu toată lumea are acces. „Am participat în
operaţiunea din regiunea Kosovo, de unde m-am întors pregătit
pentru diverse provocări. Tot armata mi-a fortificat instruirea
în domeniul medical, eu fiind absolvent al unei instituţii de învăţământ cu profil medical din ţară”, afirmă pacificatorul.
La ceas aniversar, viceministrul Apărării Gheorghe Galbura a îndemnat militarii care poartă bereta albastră să-şi demonstreze în continuare competenţele, performanţele şi să fie
ambiţioşi în cariera militară.
Căpitan Inga Radvan

Oastea Moldovei

Marea Britanie
are un nou ataşat militar în Moldova

C

omandorul Neville McNally este noul ataşat britanic în Republica Moldova cu sediul la Bucureşti. Secretarul de Stat al
Ministerului Apărării, Aurel Fondos, l-a felicitat pe comandorul
McNally cu ocazia numirii în funcţie, exprimându-şi convingerea
că noul ataşat militar va contribui la impulsionarea agendei moldo-britanice prin identificarea şi derularea unor proiecte comune
pe segmentul de apărare.
La rândul său, McNally, care se află pentru a 3-a oară în ţara
noastră, a declarat că este un privilegiu să deţină funcţia de ataşat militar în Republica Moldova, iar armata ţării sale va pleda în
continuare pentru un parteneriat eficient cu Armata Naţională.
În cadrul vizitei de la Chişinău, noul ataşat a avut o deplasare
de serviciu la Baza militară de la Bulboaca, unde Echipa Mobilă
Britanică de Consultanţă şi Instruire (BMATT) din Regatul Unit al
Marii Britanii şi Irlandei de Nord desfăşoară în premieră, în Armata Naţională, un curs de instruire pentru comandanţii inferiori.
Prezent la eveniment, colonel Eduard Ohladciuc, directorul Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, a indicat asupra
importanţei colaborării bilaterale dintre armatele celor două
ţări şi a aportului personal ce-i revine comandorului Neville
McNally. Dânsul şi-a exprimat speranţa că, pe viitor, cursul
respectiv ar putea fi unul de carieră pentru liderii inferiori din
Armata Naţională.
Potrivit locotenent-colonelului Veaceslav Donica, şef J1 Direcţie personal a Marelui Stat Major, activitatea care se desfăşoară
la Baza militară de instruire a Armatei Naţionale de la Bulboaca,
are ca scop dezvoltarea aptitudinilor de comandă pentru corpul
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de ofiţeri inferiori cu utilizarea procedurilor avansate de acţiune
în operaţiuni militare. Sursa a specificat că, în cadrul cursului, 30
de locotenenţi din unităţile Armatei Naţionale însuşesc planificarea, conducerea şi evaluarea la nivel de grupă/pluton a tehnicilor
de instruire, procedurilor de ducere a luptei, precum şi mânuirea
armamentului.
Comandorul Neville McNally a ţinut să adreseze cuvinte de
încurajare tuturor participanţilor înscrişi la curs, menţionând că:
„Regatul Unit al Marii Britanii este implicat activ în această regiune a Europei şi are un interes puternic în a dezvolta parteneriatul
cu Republica Moldova pe segmentul militar. Îmi doresc ca experienţa obţinută pe parcursul istoriei colaborării noastre militare să
fie utilizată în beneficiul ţării şi să contribuie la o cooperare şi mai
strânsă pe viitor. Vă îndemn să profitaţi din plin de experienţa lucrului cu echipa BMATT în decursul celor patru săptămâni. Sper
că ceea ce vă furnizează instructorii să fie relevant şi util. Pentru
noi este important feedback-ul, pentru a fi siguri că instruirea este
binevenită în activitatea dvs. Vă urez mult succes!”
Armata Naţională a Republicii Moldova are la activ câteva
programe în comun cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlanda
de Nord. După cum a precizat oficialul britanic, ţara sa urmăreşte
să dezvolte şi să continue aceste proiecte şi, de asemenea, să identifice alte noi proiecte, necesare pentru consolidarea raporturilor
de cooperare bilaterală.
Colaborarea moldo-britanică în domeniul militar a fost iniţiată în 1999.
Căpitan Natalia ANDRONACHI
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Luna mai a fost una ”rodnică” pentru Centrul militar municipal Chișinău.
Astfel, prin intermediul centrului, peste 100 de tineri au fost încorporaţi pentru
îndeplinirea serviciului militar în unităţile Armatei Naţionale.

Chemaţi la datorie
C

onform Legii cu privire la pregătirea cetățenilor pentru
apărarea Patriei”, serviciul militar este o formă specială
a serviciului public ce rezidă în îndeplinirea de către cetăţeni
a datoriei constituţionale privind pregătirea pentru apărare
şi apărarea Patriei exclusiv în cadrul Forţelor Armate ale Republicii Moldova”. Reieșind din prevederile normei legale,
s-a organizat încorporarea tinerilor recruți care corespund
criteriilor pentru a-și îndeplini datoria față de țară.
În această perioadă, sarcina de încorporare pentru Centrul militar al municipiului Chișinău este de 214 militari,
dintre care 34 – pentru Trupele de Carabinieri si 180 –

... Mă simt mândru și fericit. La moment,
nu sunt suficient de pregătit fizic, dar cred
că în armată voi obține multe cunoștințe
utile și nu doar în domeniul militar.
Roman Artur
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pentru Armata Națională. ”Toate persoanele încorporate șiau exprimat intenția să-și îndeplinească datoria de cetățean.
Efectivul din municipiul Chișinău urmează să fie repartizat
în garnizoanele Cahul, Bălți și Chișinău. Cei care vor rămâne în garnizoana Chișinău vor servi Patriei în Batalionul de
Gardă, Regimentul Rachete Antiaeriene, Batalionul 22 de
Menținere a Păcii și Trupele de Carabinieri”, a declarat colonel Alexandru Nica, comandant al Centrului militar municipal Chișinău.

Sursa citată a specificat că, ani la rând, Armata Națională
a demonstrat că este capabilă să îndeplinească misiunile încredinţate de stat. O dovadă elocventă în acest sens
este și ultima intervenție majoră a militarilor la solicitarea
autorităților publice după intemperiile de la finele lunii aprilie curent. Locuitorii capitalei sunt recunoscători pentru
intervenţia promptă a militarilor și ajutorul acordat pentru
lichidarea consecințelor cataclismelor naturale. În context,
colonel Nica și-a exprimat încrederea că tinerii încorporați
își vor îndeplini serviciul cu aceeași conștiinciozitate ca și
predecesorii lor.
La ceremonia oficială de petrecere a tinerilor la cătănie au venit reprezentanți oficiali ai primăriei municipiului Chișinău, veterani de război, părinți, rude ale
încorporaților.

”Armata a fost întotdeauna o școală a bărbăției, în care
tinerii au acumulat o experiență bogată de viață, devenind
mai pregătiţi pentru provocările zilnice, încrezuți în forțele
proprii și devotați valorilor patriotice. Personal, am făcut armata și la fel l-am motivat și pe fiul meu să facă acest pas.
Ne simțim onorați și avem încredere că Armata Națională
îi va schimba viața fiului nostru spre bine, și după un an de
serviciu, se va întoarce acasă mai rezistent din punct de vedere fizic, moral și psihologic”, a menționat Vladimir Zaculeț,
petrecându-și feciorul la armată.
Sentimente de nostalgie s-au resimțit pe durata evenimentului. O lacrimă de bucurie s-a prelins pe chipul doamnei Tatiana Boglaci: ,,Doresc ca toţi părinţii să simtă o astfel de bucurie
și în același timp o mândrie că fiul lor va îndeplini serviciul militar, va fi viitor apărător al Patriei și al neamului nostru”.
În ciuda grelei provocări de a-și lăsa iubitele singure
timp de un an, tinerii sunt entuziasmați și nerăbdători să
îmbrace uniforma militară. ,,Iubita mea este predispusă să
mă aștepte atît timp, cît mă voi afla în armată. Cred că aceasta este o încercare ce ne va uni și mai mult. Mă simt mândru
și fericit. La moment, nu sunt suficient de pregătit fizic, dar
cred că în armată voi obține multe cunoștințe utile și nu doar
în domeniul militar”, a specificat recrutul Roman Artur.
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Conform programului de pregătire militară, aceştia vor fi
instruiți în cadrul unui curs de iniţiere în arta militară cu durata de două luni, apoi vor fi repartizaţi pentru îndeplinirea
serviciului militar în termen în unităţile militare din garnizoanele Cahul, Bălţi, Ungheni şi Chişinău.
”Programul primei zile în unitate a tânărului soldat este
standart: controlul psihologic, frezatul, baia, primirea echipamentului, după care sunt repartizați în subunități, unde fac
cunoștință cu camarazii săi cu care cot la cot vor servi Patriei
timp de 12 luni. De obicei, recruții vin cu idei și păreri proprii
despre serviciul militar, însă pe parcursul a două- trei săptămâni de viață cazonă își formează un alt concept, înțelegând
că supunerea și îndeplinirea regulamentelor militare este o
obligație primordială a fiecărui ostaș”, a declarat maior Anatolie Curușnean din Brigada ”Ștefan cel Mare”.
Tinerii încorporați s-au acomodat repede la condițiile din
unitate. ,,Am venit în armată pentru ca să-mi apăr Patria, îmi
place noua mea uniformă și mă simt confortabil în ea. Deocamdată, totul îmi place”, menționează tânărul ostaș Andrei Cazacu.
Țin să menționez că Armata Naţională pune accent pe
promovarea serviciului militar. Anterior încorporării efectu-
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ate în capitală, s-a desfășurat Ziua recrutului, unde au putut fi
admirate expoziții de armament și echipament, tehnică militară. Totodată, orchestra militară a oferit publicului un grandios spectacol muzical, compania Gărzii de Onoare – un set
de exerciții demonstrative la instrucția de front, iar cercetașii
Brigăzii ”Ștefan cel Mare” – elemente demonstrative ale luptei corp la corp. În cadrul ceremoniei, cei mai disciplinați și
pregătiți militari, descendenți din municipiul Chișinău, au fost
menționați de către comandanții unităților militare. Fotografiile acestora au fost afișate pe panoul de onoare al centrului
militar, iar directorii liceelor și gimnaziilor, unde au învățat
aceștia, au primit scrisori de mulțumire din partea comandantului Centrului Militar pentru aportul adus la integritatea
civică și patriotică a elevilor.
Potrivit legislaţiei naţionale, încorporarea tinerilor în serviciul militar în termen se desfăşoară de patru ori pe an, iar
durata stagiului militar în Forţele Armate este de 12 luni.
Ludmila Solomon,
studentă a Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe
ale Comunicării
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Training cu „influenţe”
de peste ocean

echipă de experţi internaţionali a desfăşurat la Ministerul
Apărării un training pentru psihologii, medicii şi comandanţii din Armata Naţională privind prevenirea suicidului în rândul
militarilor activi şi celor trecuţi în rezervă. Obiectivele seminarului au fost de a antrena personalul militar la depistarea precoce a
persoanelor cu tendinţe suicidale, înţelegerea acestora şi acţiunile
de combatere. Deşi în Armata Naţională acest fenomen nu prezintă cifre îngrijorătoare, specialiştii în domeniu implementează
toate pârghiile pentru a preveni suicidul printre ostaşi.
Oleg Ţurcanu, coordonatorul proiectului, menţionează că
programul de instruire destinat prevenirii suicidului în rândul
militarilor activi şi a celor demobilizaţi funcţionează în 24 de ţări
ale lumii, unde a dat rezultate maxime, în unele localităţi reducându-se chiar până la zero cazuri. „Cu câţiva ani în urmă, acest
proiect a debutat în districtul militar Odesa, unde suicidul a ajuns
până la 60 de persoane la o sută de mii de populaţie. Ca urmare a
activităţii echipei mixte de specialişti din SUA şi Ucraina, timp de
un an şi jumătate, cazurile de suicid au fost reduse până la zero.
Suicidul se manifestă nu doar în rândurile militarilor, ci şi printre
cei aflaţi în rezervă, de aceea este o intenţie frumoasă din partea
tuturor participanţilor, o misiune nobilă de a realiza acest proiect.
Aparent simplu, programul curent este accesibil şi cel mai important
este că dă rezultate pe întreg globul pământesc, îndeosebi în Statele
Unite, unde în fiecare zi se sinucid câte 21 de veterani”, menţionează Oleg Ţurcanu, medic psihiatru şi coordonatorul proiectului
naţional.
La rândul său, Arthur Pace, colonel (r) din SUA, a subliniat că
trainingul respectiv este destinat doar militarilor şi a fost prezentat în mai multe state NATO, scopul acestuia fiind unul nobil. „Ne
dorim să împărtăşim colegilor moldoveni experienţa noastră pe
segmentul de prevenire a suicidului. Sper că prezentarea mea va
prinde bine personalului militar de aici să identifice din timp pe
cei care ar putea fi în pericol”, conchide Pace.

Mai 2017

Tinerii sunt supravegheaţi odată cu venirea lor în armată, sunt
testaţi şi se desfăşoare cu ei seminare pentru a spori încrederea şi stima de sine, ne povesteşte locotenentul major Ludmila Pătraşco, şef
Serviciu psihologic din Brigada „Moldova”. „Până în prezent, am
reuşit să lucrăm foarte bine la compartimentul profilaxie. În unitatea
noastră nu avem înregistrate cazuri de suicid, însă se mai întâlnesc
militari predispuşi la sinucidere, care se analizează în comun cu medicul unităţii şi, la necesitate, sunt îndreptaţi la o consultaţie medicală
profesionistă. În acelaşi timp, se munceşte mult în sfera consilierii. Se
aplică elemente din psihoterapie pentru ca militarii să execute serviciul militar armonios, să se simtă importanţi în unitate, iar după un
an de cătănie să meargă acasă împliniţi şi cu gândul că acest an a fost
o experienţă pentru ei”, susţine ofiţerul Pătraşco.
Printre medicii care au beneficiat de instruire se regăseşte locotenentul major Diana Vacarciuc, şef Secţie terapie de la Centrul
Consultativ-Diagnostic al Ministerului Apărării. Potrivit acesteia,
seminarul vine să sensibilizeze atenţia specialiştilor medici şi psihologi nu doar faţă de persoanele aflate în serviciul militar, dar şi
asupra societăţii civile. „Acest curs sensibilizează toată lumea ca să
fie mai deschisă faţă de oamenii care-i înconjoară, să nu fie indiferenţi de familie, prieteni, colegi, rude sau vecini. În cadrul acestei
prezentări, am auzit noţiuni cunoscute pe care le implementăm în
activitatea medicală, dar cum spune o veche expresie latină, prin repetare, cunoştinţele se fixează mai temeinic. Acest seminar ne învaţă să sporim atenţia la comportamentele suicidare şi să intervenim
pentru a salva o viaţă”, afirmă Vacarciuc.
Programul cu participarea partenerilor americani, destinat
prevenirii suicidului printre militari, este o premieră pentru Republica Moldova.

Ludmila Solomon,
studentă a Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe
ale Comunicării
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Subunităţile de apărarea antiaeriană
ale Armatei Naţionale sunt cele care
intră în serviciul real de luptă 24 din
24 chiar şi pe timp de pace. Ele
execută misiunea de supraveghere
a spaţiului aerian, precum şi intervin
în caz de apariţie a unor eventuale
pericole.

M
apărare
antiaeriană
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La mulţi ani,
Oastea Presei Militare!
Sunt 25 de ani de când „Oastea Moldovei” a apărut pe piaţa
mediatică din Republica Moldova. Ani în care publicaţia militară şi-a
mărit valoarea şi aderenţa, calitatea şi audienţa.

I

storia zice că ziarul a fost înfiinţat de un jurnalist
militar român pe nume Dumitru Amariei, comandor (r), care a fost detaşat la Chişinău, la solicitarea
ministrului Ion Costaş, în aprilie 1992, în timpul războiului din zona transnistreană. Referindu-se la apariţia unicei publicaţii cu profil militar din Republica
Moldova, Amariei semna câteva rânduri, printre care
nota: „Ziarul nu a prins numai în armată; a prins în
Chişinău unde presa avea un anume nivel intelectual şi
politic. Publicaţia apăruse deja în chioşcuri şi se vindea!
Vânzătorii cereau exemplare suplimentare. Era scris
bine româneşte şi făcut altfel decât celelalte, cu o altă
mentalitate. Am încercat tot timpul ca nici prin limbaj,
nici prin titluri să nu şochez. Am vrut ca ziarul să fie al
lor. Şi am reuşit, în bună măsură”.
Primele două numere ale ziarului “Oastea Moldovei” au fost ediţii pilot şi au fost editate la Bucureşti.
Fără echipă redacţională, buget şi un concept puternic, tânăra publicaţie se deplasa rapid spre periferiile
existenţei.
Cei doar câţiva coordonatori ai ziarului, care au girat în calitate de redactor-şef apariţia săptămânalului
- Viorel Cibotaru (până în anul 1995), Valeriu Rusu
(până în anul 2000) şi Ion Vulpe (până în prezent)
i-au dat un nou suflu şi formă, fiecare în perioada în
care activase. Acum câţiva ani, Viorel Cibotaru, relata: “Anii `94-`95 au fost anii de glorie ai ziarului,
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când i s-a dat o nouă imagine grafică publicaţiei, când
a ieşit cu un nou format de sub tipare… Primii ani în
redacţie au fost de o nemaipomenită exaltare”. Evenimentele care s-au derulat după anul 1995 atestă mai
multe perioade de glorie în evoluţia presei militare.
De exemplu, odată cu lansarea strategiei implementată de Rusu care se axa pe ideea că 40% din materialele
redactate trebuiau să fie de analiză sau critică şi, din
cauza fluxului prea mare de informaţie, ziarul se edita
săptămânal în şaisprezece şi nu în opt pagini. Până în
anul 2013, „Oastea Moldovei” a apărut cu peste 570 de
ediţii de ziar, apoi s-a „metamorfozat” în revistă militară. Cu o apariţie lunară şi în formulă nouă, revista
continuă tradiţia publicaţiei anterioare, apare în 24 de
pagini şi are o interfaţă online mult mai prietenoasă.
Dincolo de „litere”, publicaţia „Oastea Moldovei”
înseamnă o echipă de profesionişti care, „fără vacanţe”, livrează informaţie nouă despre structura militară
societăţii.
Noi vorbim despre Armata Ta de 25 de ani. Istoria
vorbeşte despre cine am fost, prezentul - despre cine
suntem şi viitorul - despre cine vom fi. De un sfert
de veac suntem alături de ostaşi şi de cititorii noştri,
oameni din umbră care, cu peniţa, pecetluim istoria
Armatei Naţionale.
La mulţi ani, „Oastea Moldovei”!
La mulţi ani, Oastea Presei Militare!
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Profesia militară vrea să fie
în trend anul acesta
P

rofesia militară a devenit de elită ultimii ani, iar acest lucru
se datorează reformelor care au avut loc în Armata Naţională şi oportunitatea de participare în misiuni internaţionale de
menţinere a păcii. Instituţia militară pune la bătaie anul acesta
circa 50 de locuri de muncă la specialităţile telecomunicaţii, medicină, psihologie, juridică, auto etc. Tinerii au posibilitatea să
aleagă un job în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale
sau în structurile Ministerului Apărării.
La Târgul locurilor de muncă, organizat în data de 24 mai
la hotelul „Radisson Blu Leogrant”, unde Armata Naţională şi-a
prezentat oferta, locotenent-colonelul Lilian Furtuna a vorbit
celor interesaţi despre avantajele carierei militare. „Este vorba, în
primul rând, despre siguranţa locului de muncă, aşa cum Armata
Naţională este instituţie de stat, asistenţă medicală şi tratament
gratuit, studierea gratuită a limbilor străine, pensie garantată la
25 de ani de activitate, posibilitatea de a participa în misiuni internaţionale de menţinere a păcii, dar şi salariu începând cu 4000
lei lunar”. Cei interesaţi, au fost îndemnaţi, pentru mai multe
informaţii privind cariera militară, să apeleze la centrele militare
teritoriale din localitatea de baştină.
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Potrivit sursei, tinerii s-au interesat mai mult de un job legat
de telecomunicaţii, dar şi de asistenţă psihologică şi drept. Maria
Echim este o tânără care şi-a dorit să activeze în sistemul militar,
dar nu-i permite sănătatea. „Am aflat care sunt condiţiile de angajare în Armata Naţională. De specialitate sunt psiholog şi mi-aş
fi dorit să lucrez cu contingentul de militari, care se consideră unul
disciplinat”, menţionează intervievata.
Nicolae Pascaru, care este în prezent student la drept, zice că
i-a plăcut oferta Armatei Naţionale, mai mult, a făcut cursuri la
catedra militară şi l-ar interesa o slujbă în armată. „Am venit la
acest târg ca să analizez ofertele mai multor instituţii şi să îmi aleg
un serviciu care are tangenţă cu domeniul juridic. Din informaţia
pe care am aflat-o de la reprezentanţii Ministerului Apărării, cariera militară este avantajoasă”.
Târgul locurilor de muncă face parte din proiectul Forul meseriilor/profesiilor, ediţia a VII-a şi se organizează la iniţiativa
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Eugenia ROŞCA,
studentă a Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
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Ca orice copil, maiorul
Andrian Bujac avea de mic
pasiunea pentru motoare. Repara, strica, apoi iar
repara diferite mecanisme
de la jucării, ca mai apoi, pe
la 16 ani să înţeleagă că are
o pasiune pentru tehnică.
Aşa a ajuns student la Mediaş, unde avea să facă studii
militare în aviaţie. Şi-a ales
o specialitate tehnică, zice el,
pentru ca să poată deservi
mai multe tipuri de aeronave.

Cel ce dă viaţă aeronavelor

A

terminat şcoala în anul 2001 şi s-a întors acasă, primind repartiţie la Baza de aviaţie „Decebal”, care trecea printr-o perioadă prosperă. „Îmi doream mult să fiu repartizat la Escadrila mixtă din capitală, dar aceasta în scurt
timp de la reântoarcerea mea în ţară a fost desfiinţată. Se
vede că aşa mi-a fost norocul, să rămân la Mărculeşti unde
am întâlnit piloţi de excepţie, cu sute de ore de zbor în spate şi
aeronave care mişunau zilnic pe pista de decolare şi aterizare
a aeroportului, şi care, fireşte, trebuiau reparate şi întreţinute”. Ierarhic, un specialist pe tehnica de aviaţie îşi începe
cariera de la mecanic simplu pe o specialitate - celulă, motor sau utilaj aviatic. Apoi urcă pe poziţia de tehnician, care
iarăşi se divizează şi ajunge la cea de şef Secţie tehnică de
aviaţie, pe care o deţine în prezent maiorul. Pregătirea solidă pe care a primit-o la şcoala din Mediaş, dar şi carizma
pe care o are, l-au făcut pe protagonistul nostru apreciat şi
respectat în rândul piloţilor şi personalului din domeniul
deservirii tehnice a aeronavelor militare. „Când am preluat
funcţia tehnician de zbor, am urcat pentru prima dată în aer
cu colonelul Svetoslav Neburac, comandantul bazei de aviaţie
de la Mărculeşti din acele vremuri. Simţeam că-mi văd visul
împlinit”. După trecerea anilor, ofiţerul s-a specializat în
domeniul aviaţiei civile şi s-a calificat pe aeronava de producţie ucrainească AN-24/26 şi elicopterele de transport
MI-8 şi MI-17.
De-a lungul carierei sale, a participat de două ori în misiunea de asistenţă a Naţiunilor Unite din Afghanistan în
calitate de tehnician utilaj radioelectronic şi utilaj de bord,
pe aeronava AN-26. Prima deplasare în care a mers a fost în
anul 2011. Atunci ofiţerul a activat pe aeroportul din Mazar-i-
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Sharif, gestionat de forţele germane, care aveau o relaţie de
comunicare amicală cu localnicii. Maiorul Bujac povesteşte
că zborurile se efectuau pe diferite itinerare şi puteau să dureze între 2 şi 9 ore, dacă se staţiona în câteva locuri. „Chiar
dacă era o zonă relativ liniştită, personalul din aviaţie care
slujea steagul ONU îi mulţumea Domnului în fiecare zi pentru că s-a întors viu şi nevătămat în baza de dislocare permanentă”, mărturiseşte ofiţerul peste ani. Deja având experienţa unui teatru de operaţii în spate, în scurt timp, militarul
decide să se reîntoarcă în Afghanistan, în aceeaşi misiune
ONU, doar că în aeroportul din provincia Kandahar, situată
la sudul ţării. „Situaţia în această regiune era încordată, spre
deosebire de prima locaţie în care mi-am desfăşurat mandatul ONU”, povesteşte Bujac. Ca şi în primul caz, dânsul era
implicat în misiuni de transportări aviatice cargo şi de pasageri. Valva războiului prin care a trecut de două ori de la
bordul aeronavelor pe care le deservea l-a făcut pe Andrian
Bujac să-şi schimbe viziunile de viaţa şi tindea să fie prezent
acolo unde o mână de ajutor poate salva o viaţă. Astfel, în
anul 2014, face parte din echipajul internaţional care a luptat cu incendiile izbucnite în 2014 în Turcia.
Din discuţiile cu dumnealui am înţeles că pune preţ pe
orice clipă şi vede bunul în orice lucru. Pentru colegii săi,
Andrian Bujac este unul din cei doar câţiva tehnicieni de
la Baza de aviaţie „Decebal” care ştiu cum să “strunească”
aronavele pe care Armata Naţională le are în dotare. Pentru ceilalţi care-l cunosc, este un exemplu demn de urmat,
pentru că el este cel care nu permite „motorului” aviaţiei
militare să cedeze.
Căpitan Inga Radvan
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Aur, argint şi bronz pentru armată

D

ouă medalii de aur, cinci de argint și două de bronz au
câştigat sportivii militari la Campionatul individual la
tir (aer comprimat) puşcă /pistol, care s-a desfăşurat recent în
municipiul Chişinău. În cadrul campionatului, sergentul inferior Ecaterina Răileanu din Batalionul 22 de Menținere a Păcii, membru al Clubului Sportiv Central al Armatei (CSCA), a
înregistrat un nou record național. Ecaterina, care este și maestru internațional al sportului, a obținut 414,4 puncte și s-a
clasat pe locul 1 la categoria seniori.
Ecaterina Răileanu vorbeşte cu mândrie despre rezultatele
pe care le-a înregistrat de-a lungul anilor. ,,Mă ocup cu acest tip
de sport de 11 ani, la ultima competiţie, care a avut loc în oraşul
Chişinău, am înregistrat un nou record. Desfăşor câte 2 antrenamente pe zi, inclusiv duminica. Unica zi în care mă odihnesc este
sâmbăta”, menţionează sportiva. Antrenorul Ecaterinei este
maestrul în sport Svetlana Mocrieva. „Ne pregătim sârguincios
pentru jocurile olimpice care se vor desfăşura în Tokyo, Japonia,
anul viitor. Anul 2018, începând cu luna ianuarie, ne aşteptăm
la un număr mare de competiţii în care trebuie să evoluăm bine,
pentru a continua lupta pentru rezultate noi. Tragerile la tir din
diverse tipuri de arme este tipul de sport care cere autocontrol
psihologic, răbdare, disciplină, putere de concentrare şi dedicaţie
antrenamentelor”, relatează Ecaterina.

De asemenea, sportiva zice că secretul reuşitelor sale se
ascunde în antrenamente asidue, lecturarea informaţiilor de
specialitate, alimentaţia corectă, respectarea modului sănătos
de viaţă şi tendinţa spre autoperfecţionare.
Tot în luna mai, un alt sportiv cu performanţe în spate,
membru al Clubului Sportiv Central al Armatei, Dmitrii Sîrbu
a obţinut marele premiu la Campionatul naţional K-1, categoria de greutate 60 kg. “De 12 ani, practic Muay Thai (sport
olimpic numit şi boxul thailandez). Am participat într-o o serie
de campionate mondiale, aşa cum a fost cel din Thailanda, la
care am ocupat locul 3 şi cel din Croația unde am urcat pe poziţia întâi”, a menţionat campionul.
Militarii care activează în cadrul Clubului Sportiv Central
al Armatei promovează imaginea Armatei Naţionale la diferite
competiţii în Republica Moldova şi peste hotarele ei, la: haltere, taekwon-do ITF, sambo, kaiac-canoe, tir (aer comprimat),
lupte libere şi judo. Sportivii (CSCA) sunt pregătiţi de antrenoarea emerită Ludmila Hudeaeva – radiosport, de maeştrii
în sport de categorie internaţională: Svetlana Mocrieva – tir
(aer comprimat) şi Valeriu Railean – motosport. Un aport
enorm în promovarea sportului militar îl aduc profesorii -antrenori Vasile Căpăţină (taekwon-do ITF), Petru Buiucli (lupte
libere), Alexandru şi Anatol Tanasiev (kaiac-canoe).
,,Deşi finanţarea noastră este modestă, ne bucurăm de performanţele întregistrate de sportivii noştri în cadrul competiţiilor
naţionale şi de nivel mondial”, afirmă directorul şcolii sportive
a CSCA, Alexandru Gropa.
Şcoala sportivă CSCA a fost fondată în anul 1992 şi antrenează circa 200 de tineri. Antrenamentele se desfăşoară gratuit
de la vârsta de 10-11 ani.
Eugenia Roşca,
studentă a Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe
ale Comunicării
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Departe de casă,
a copt pâinea mamei
De aproape douăsprezece luni, maiorul Feliciu Baidauz trăieşte experienţe inedite într-un stat
care a cunoscut colonizarea franceză până în anul 1960 şi care, paradoxal, este bogat în rezerve
de uraniu, ţiţei, aur, diamante, cherestea, hidroenergie, dar se află la limita existenţei. În tot acest
timp, ofiţerul moldovean a trăit diverse sentimente, a trecut prin nenumărate pulsări şi exaltări,
a auzit istorii frumoase, dar şi sumbre de la băştinaşi pe care le-a transmis mai departe şi a rămas
impresionat de lumea care „luptă pentru respiraţie”.

F

eliciu Baidauz zice că a fost completamente pregătit pentru
această misiune şi o aştepta mai mult decât pe orice. De
aceea nu a fost luat prin surprindere de provocările pe care avea
să le întâlnească mai târziu în timpul desfăşurării mandatului
său de observator militar ONU. Prima localitate din Republica
Centrafricană în care a primit repartiţie, Obo, de la primul contact, te-ar fi făcut să-ţi ridici mâinile în sus, în semn că te laşi
învins. Obo este cea mai îndepărtată localitate din Republica
Centrafricană, aflându-se la 1250 km distanţă faţă de capitala
Bangui, cu o populaţie totală de 10000 mii de locuitori. Un sătuc uitat de lume care se face accesibil doar după patru ore de
zbor cu avionul sau în jur de 20 de zile cu automobilul sau autocarul. Anume din acest motiv, agenţii economici livrează foarte rar produse alimentare în această regiune, iar pieţile locale
oferă doar ceapă, usturoi, banane şi ananas. Undeva amuzat,
maiorul Baidauz îmi destăinuie că a supravieţuit 7 luni acestor
împrejurimi în mare parte datorită celor 100 kg de produse alimentare conservate pe care le-a adus cu el de acasă. Iar rezerva
pentru celelalte luni rămase a suplinit-o în primul concediu la
baştină. Conjunctura în care se afla, l-a impus pe maiorul moldovean să-şi coacă pâine cu propriile mâini şi, zice el, anume
pâinea îl apropie cu gândul şi mai mult de casă.
Istorioarele pe care le-a colectat ofiţerul moldovean din
fiecare patrulă în care a mers te înduioşează. „Noi ne creştem
copiii în puf, dar aici ei aleargă în urma ta desculţ, dezbrăcaţi şi
bolnavi ca să le dai ceva. Dacă dai unuia, trebuie să fii pregătit
să le dai şi celorlalţi, pentru că altfel o să fii înconjurat sau chiar
atacat de ei, de exemplu, cu pietre”, zice maiorul, împărtăşinduşi experienţa cu noi. Tocmai pentru a evita accidentele de acest
gen, ONU a creat reguli stricte vizavi de comportamentul ofiţerilor în teren. „Deci, rolul ofiţerului ONU ţine de monitorizarea
situaţiei în zona de responsabilitate şi de raportarea acesteia, în
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formă scrisă, eşalonului superior al misiunii. Ne este permis doar
contactul cu persoanele cheie din localitate care ne livrează informaţia necesară”, lămureşte maiorul Baidauz.

Niem a fost ultima localitate (n.r. până la momentul intervievării) patrulată de maiorul Baidauz. „Această patrulă este
considerată de lungă cursă, pentru că este situată la o distanţă
de 89 km faţă de Bouar”. Pe tot acest itinerar, parcurs de ofiţerii ONU în 5 ore, au întâlnit câteva puncte de control ridicate
de grupul armat numit Anti-Balaca. Potrivit ofiţerului moldovean, prezenţa Organizaţiei Naţiunilor Unite vizibil conduce
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la stabilizarea situaţiei în ţară. „Se poartă tratative cu grupările
armate locale în ceea ce priveşte predarea armamentului și trecerea prin procesul DDR (Demobilizare, Dezarmare și Reintegrare). Dar fiecare așteaptă ca celălalt să predea armele primul,
acest lucru tergiversând funcţionarea procesului”, menţionează
protagonistul nostru.
Tabloul general arată, totuşi, că situaţia rămâne în continuare tensionată în toată ţara. „În ultima perioadă, tot mai des,
pacificatorii ONU sunt atacaţi de către gruparea armată AntiBalaca. Numai pe parcursul unei săptămâni, în atacurile tip
ambuscadă și asupra unei baze temporare ONU, și-au pierdut
viața 6 pacificatori şi mai mulţi civili”, adaugă ofiţerul.
Pe lângă grupările mari, s-au format altele mici, care se
consideră judecătorii şi executorii băştinaşilor de anumit tip
de etnii sau religii. Aşa cum este grupul 3R, considerat protectorul musulmanilor. Aceştia condamnă la moarte creştinii ori
de câte ori li se solicită.
Maiorul Baidauz ne-a povestit istorii triste din „bucătăria
tenebră” a băştinaşilor creştini care încearcă să-şi apere terenurile de „invazia” bovinelor musulmanilor, iar în rezultat îşi
pierd vieţile şi gospodăriile. Din relatările creştinilor, musulmanii sunt în mare parte crescători de bovine, iar pentru a le
creşte, se transferă cu păşunatul pe culturile agricole ale lor,
privându-le de unica sursă de supravieţuire. Din cealaltă ex-
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tremă, musulmanii îi învinovăţesc pe primii că le fură şi ucid
vitele şi apelează după ajutor la grupul armat 3 R care varsă
sânge pentru aşa-numita dreptate. Grupul a însămânţat atâta
spaimă în inimile creştinilor, încât doar zvonurile despre intrarea acestora în sat, îi adună într-o biserică unde se provoacă
panică între ei şi se soldează cu pierderi de vieţi omeneşti.
Situaţia este similară în toată ţara, în multe cazuri, o viaţă
de om având un preţ mai mic decât de bovină. După 7 luni de
misiuni în baza ONU din Obo, ofiţerul nostru a fost repartizat
în sectorul Vest al țării, în localitatea Bouar, care este poziţionată la o distanță de 450 km de capitala Bangui. Iar pentru
că este cunoscător de limbă franceză, acesta a fost numit de
către noul său şef la funcţia ofiţer G-2, aceasta însemnând că
şi numărul de patrule s-a mărit.
Pe parcusul comunicării noastre, maiorul Feliciu Baidauz
nu s-a plâns niciodată de greutăţile cu care se confruntă în Republica Centrafricană, chiar dacă doarme în plasă de protecţie
ca să se păzească de acul ţânţarului transmisibil de malarie,
dezinfectează regulat odaia în care doarme, este foarte atent la
igiena personală şi la tot pe ce pune mâna. „M-am adaptat rapid la noile condiţii de viaţă şi activitate. Am fost conştient unde
vin şi ce provocări mă aşteaptă”, încheie pe o notă optimistă
ofiţerul aflat la mii de km distanţă de casă.
Căpitan Inga Radvan
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Atac anual la bugetul statului

de1miliard
de
lei
sau cum suntem deposedaţi de aceşti bani
fără a ne da seama

Z

iua de 31 mai a fost declarată, începând cu anul 1987, Ziua
mondială fără tutun. În context, Republica Moldova a
operat modificări legislative, stabilind sancțiuni pentru a proteja populația de efectul nefast al fumului de țigară. Serviciul
medico-militar al Ministerului Apărării atrage atenţia efectivului Armatei Naţionale la încălcări în executarea prevederilor
Legii nr.278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului. Deși
prevederile normei legale ar trebui să fie obligatorii pentru toți
cetățenii, cu regret, acestea sunt ignorate de efectivul fumător.
Astfel, locuri de fumat pot fi nu doar locurile special amenajate, dar orice loc public de pe teritoriul unității.
Ignoranța de care dau dovadă unele persoane vine ca o
lovitură sub centură adusă normei legale prin nerespectarea
acesteia. La noi în țară se fumează unde vrei: în magazin, în
bar, în stradă, pe terenul de joacă pentru copii, inclusiv pe teritoriul unităților militare. Și dacă cei care fumează dau dovadă
de ignoranță, atunci noi, ceilalţi, de nepăsare. Paradoxul e că
fiecăruia din noi nu ne pasă de sănătatea noastră atacată de
fumul celor împătimiți de tutun. Ne-am deprins să tolerăm
oricare persoană care merge fumând pe stradă, iar în spatele acesteia merge un bebeluș este nevoit să-i inhaleze toate
substanțele nocive cu efecte cancerigene.
Celor care fumează nu le pasă de sănătatea lor, dar de ce ar
trebui să atenteze la sănătatea noastră, la sănătatea acelui copil
care abia a văzut lumina zilei și încă nu își poate exprima dezacordul vizavi de acțiunile fumătorului? Pentru ei a fuma este o
necesitate firească, iar noi trebuie să le respectăm capriciile. Ba
mai mult, încă au și argumente precizând că e un drept al lor.
Da, este dreptul fiecăruia să decidă asupra propriei sănătăți, cu
condiția să nu aducă atingere asupra terților. Sau cum spune o
vorbă, dreptul unei persoane se termină acolo unde se începe
nasul alteia.
E de la sine înțeles că problema nu este de nivelul doar al
structurii militare, ea vizează întreaga noastră societate. Faptul
că legea este ignorată de fumători vorbesc și unele investigații
care atestă că, în ultimul an, numărul fumătorilor nu s-a redus.
La nivel global, consumul de tutun provoacă anual moartea a şase milioane de oameni, dintre care 600.000 de nefumători, expuşi fumatului pasiv. Un studiu publicat de Organizaţia Mondială pentru Sănătate, atestă faptul că jumătate din
cei 650 de milioane de fumători din lumea întreagă vor muri
din cauza unor boli provocate de tutun. Republica Moldova
înregistrează anual circa 4600 de decese cauzate de consumul
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produselor de tutungerie, dintre care 95% revin cancerului
pulmonar. Statul suportă anual cheltuieli de peste 1 miliard
de lei sau circa 1% din PIB pentru bolile cauzate de consumul
de tutun. Astfel, am putea spune că fumătorii sunt niște consumatori activi nu doar ai sănătății noastre, dar contribuie activ
la risipirea finanțelor.
Întrebaţi-vă, stimați fumători, ce ar putea face statul cu
acești bani! Oare nu dumneavoastră sunteți cei care inconștient
furați din bugetul țării? Atunci când spuneți că e prea mare
sancțiunea pentru fumatul în locurile publice, gândiți-vă - nu
e prea mică chiar pentru ceea ce faceți? Ce ar însemna pentru
Ministerul Apărării contribuția de 1% din PIB la bugetul militar? Dar dacă am da acești bani pentru asistență socială?
Nu știm când se va conștientiza asupra daunei fumatului. Deocamdată, noi cei care nu fumăm, suntem nevoiți să
ne cerșim dreptul nostru de a nu ne fi atacată sănătatea fără
acordul nostru.
În context, am menționa că sancțiunea care le pare fumătorilor exagerată nu este deloc proporțională cu dauna adusă.
Și am mai menționa că ea se referă doar la protejarea intereselor statului, dar persoana fizică, căreia i se afectează în mod
direct sănătatea, ar putea pretinde recompense mult mai mari,
comparativ cu ceea ce stabilește statul.
Să sperăm că va veni ziua când situația va lua o altă turnură, iar noi nu vom fi nevoiți să cerșim dreptul nostru de a nu
inhala fumul de țigară. Ba vom economisi anual 1 mlrd de lei
la buget. Poate va veni o zi, de 31 mai, când țara va fi, într-adevăr fără fum de țigară... Chiar dacă nu anul acesta...
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