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1300 de militari din 19 state, inclusiv Republi-
ca Moldova, au participat la exerciţiul multi-
naţional de menţinere a păcii „Rapid Trident 
2013”, desfăşurat în perioada 8-19 iulie la po-
ligonul „Iavorov” din regiunea Lviv, Ucraina.“
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Ai ţării ofiţeri!

Este o generaţie pe ai căror umeri multrîvnitele 
steluţe de locotenent se combină cu responsabilita-
tea, profesionalismul şi speranţa. Epoca facilităţilor 
pentru militari face istorie deja de vreo 3 ani, dar 
paradoxul concurenţei la înmatricularea în Acade-
mia Militară se vrea în continuare fenomen cotidi-
an (sau, mai bine-zis, anual).

În aceeaşi cheie vin şi sondajele. Diferite ca 
abordare şi context, acestea ne aduc cu regulari-
tate date despre încrederea în armată. Deşi unii 
sînt tentaţi să le comenteze în stilul nostalgiei şi al 
tradiţiilor, se omite un lucru important: este vor-
ba despre istoria Armatei naţionale. Oare 6 con-
tingente din irak, circa 80 de ofiţeri în misiunile 
OnU, vieţile salvate şi miile de hectare deminate, 
ajutorul acordat populaţiei la depăşirea consecinţe-

lor inundaţiilor şi la deszăpezire sau la distrugerea 
pesticidelor şi produselor chimice periculoase nu 
pot duce, fireşte, la încrederea populaţiei?

Tinerii ofiţeri urmează să combine noile provo-
cări ale modernizării armatei cu tradiţiile ce ne-au 
dat tărie să fim acolo unde sîntem astăzi. studiile şi 
stagiile de perfecţionare în şcolile de elită ale Oc-
cidentului nu au cum să nu dea roade. Aprecierile 
partenerilor de aplicaţii şi exerciţii militare nu vin 
din obligaţii şi nici din prea multă curtoazie. 

Locotenenţii de azi şi studenţii de ieri abordea-
ză prezentul şi viitorul înarmaţi cu dictonul: „Lu-
mea aparţine celor ce doresc, nu doar celor care 
pot”. să-i tratăm cu încredere şi rezultatele nu vor 
întîrzia să vină.

Locotenent-colonel Ion VULPE  

Editorial

Promoţia 2013 a academiei militare a Forţelor armate 
a fost sărbătorită cu fast şi ceremonial militar, fiind, 
astfel, promovată o nouă generaţie de ofiţeri. piaţa 
marii adunări naţionale şi palatul republicii au fost 
invadate de uniforme militare şi epoleţi. 
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„Republica Moldova s-a transfor-
mat în furnizor de securitate globală 
şi prezenţa militarilor moldoveni în 
efortul global de menţinere a păcii 
este foarte importantă pentru noi”, 
a zis Michael smith. În acelaşi con-
text, dumnealui a afirmat că proiectul 
GPOi urmează să fie implementat în 
viitorul apropiat, iar grantul acordat 
Armatei naţionale se estimează la 1,6 
mln dolari, bani care vor fi investiţi 

în dezvoltarea capacităţii de instruire 
a militarilor moldoveni în domeniul 
operaţiunilor de menţinere a păcii.

Ambasadorul sUA la Chişinău, 
William H. Moser, a subliniat că pro-
iectul GPOi este doar unul din lanţul 
de investiţii acordate Republicii Mol-
dova în domeniul militar. “Colabora-
rea strînsă dintre guvernele şi armatele 
noastre se manifestă prin lansarea mai 
multor proiecte, în mare parte destinate 

Baza de Instruire Bulboaca – 
pasul spre un poligon modern

În anul 2012,  Republica Moldova a fost acceptată ca par-
tener în cadrul Iniţiativei Operaţiuni Globale  pentru Pace 
(GPOI), prin intermediul căreia a primit un grant de 1,6 
milioane dolari. Aceşti bani sînt destinaţi dezvoltării in-
frastructurii de antrenament a Armatei Naţionale, ceea ce 
va spori posibilitatea participării Republicii Moldova în 
operaţiuni internaţionale. 

“
directorul iniţiativei operaţiuni 

Globale  pentru pace (Gpoi), 
departamentul de stat al sua, 
michael smith, în cadrul unei vizite 
oficiale la poligonul din bulboaca, 
a declarat că infrastructura este 
esenţială în pregătirea profesio-
nală a efectivului de pacificatori 
moldoveni pentru participarea în 
operaţiunile de menţinere a păcii 
sub mandat internaţional. 
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instruirii militarilor moldoveni pentru 
operaţiunile de menţinere a păcii sub 
egida Organizaţiei naţiunilor Unite. 
noi credem în capacităţile Republicii 
Moldova de operabilitate în misiuni 
pacificatoare. Ştim că aveţi militari bine 
pregătiţi pentru acest gen de operaţiuni, 
certificaţi de către nATO. Aţi participat 
în misiuni internaţionale şi v-aţi impus 
ca forţe profesioniste, aşa ca în operaţi-
unea din irak. ne bucură că Republica 
Moldova este alături de noi în efortul 
global de menţinere a păcii”, a declarat 
ambasadorul sUA la Chişinău.

Potrivit ministrului Apărării, Vita-
lie Marinuţa, banii oferiţi de GPOi vor 
fi destinaţi modernizării infrastruc-
turii Bazei militare de instruire Bul-
boaca, astfel încît aceasta să permită 
instruirea la standarde internaţionale 

a militarilor Armatei naţionale pentru 
participare în operaţiuni internaţiona-
le de menţinere a păcii. “Cei 1,6 mln lei 
alocaţi vor fi cheltuiţi pentru proiecta-
rea şi construcţia poligonului multi-
funcţional, cîmpului de ţinte pentru 
arme de infanterie cu capacitatea de 
instruire de pînă la un pluton. De ase-
menea, pentru acomodarea militarilor 
în Centrul de instruire Bulboaca”, con-
chide ministrul Marinuţa.

În cadrul activităţii, oficialii au vi-
zitat locurile de instruire a militarilor,  
au făcut cunoştinţă cu infrastructura 
Bazei militare de instruire Bulboaca 
şi au avut întrevederi de lucru cu con-
ducerea Marelui stat Major al Armatei 
naţionale. 

În anul 2012,  Republica Moldova 
a fost acceptată ca partener în cadrul 

iniţiativei Operaţiuni Globale  pentru 
Pace (GPOi), prin intermediul căreia a 
primit un grant de 1,6 milioane dolari. 
Aceşti bani sînt destinaţi dezvoltării 
infrastructurii de antrenament a Ar-
matei naţionale, ceea ce va spori posi-
bilitatea participării Republicii Moldo-
va în operaţiuni internaţionale. 

iniţiativa GPOi a fost lansată drept 
contribuţie a statelor Unite ale Ameri-
cii la Planul de acţiune a Grupului G8 
(G8 Action Plan for Expanding Global 
Capability for Peace support Opera-
tions), direcţionat spre extinderea ca-
pacităţilor globale de susţinere a ope-
raţiunilor în sprijinul păcii, adoptat în 
2004, la summit-ul G8 la sea island 
summit. 

Căpitan Inga RAdVAN

Republica Moldova s-a transformat în 
furnizor de securitate globală şi prezenţa 
militarilor moldoveni în efortul global de 
menţinere a păcii este foarte importantă 
pentru noi”.
                                           Michael Smith

“
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Evaluarea CCO 
prin cooperarea moldo-română

la baza militară de instruire bulboaca, 
militarii moldoveni au făcut încă un pas important 
spre reformarea armatei naţionale. la 4 iulie, în 
cadrul exerciţiului „scutul păcii 2013”, militarii din 
bateria aruncătoare de mine a batalionului 22 de 
menţinere a păcii au trecut cu succes prima etapă 
de evaluare, conform conceptului capabilităţilor 
operaţionale (cco).

Această evaluare a fost foarte importan-
tă pentru trupele Armatei naţionale, 

întrucît certificarea CCO le permite mili-
tarilor participarea la misiuni de menţinere 
a păcii sub egida OnU. Anul trecut, cer-
tificarea a fost obţinută de o companie de 
infanterie a Batalionului 22 şi de o grupă de 
genişti ai Batalionului Geniu „Codru”.  

De data aceasta, au fost testaţi militarii 
din cadrul Bateriei aruncătoare de mine a 
Batalionului 22. Pentru dezvoltarea deprin-
derilor de colaborare într-un contingent 
multinaţional, la exerciţiu a fost invitat şi 
un pluton de infanterie al Armatei Româ-
niei. Cei 24 de militari din Brigada 15 me-
canizată de la iaşi au împărtăşit colegilor 
moldoveni din experienţa lor, acumulată în 
teatrele de operaţii, şi i-au sprijinit în exe-
cutarea diverselor misiuni. În total, pe par-
cursul exerciţiului, participanţii, peste 150 
de militari, au executat circa 25 de situaţii 
tactice de menţinere a păcii, la diferite lo-
curi de instruire. 

Organizatorii exerciţiului au elaborat 
un scenariu atît de complex şi diversificat, 
încît chiar şi militarii români – care au o 
experienţă bogată în misiuni de menţine-

Prin participarea la exerciţiul „Scutul Păcii” facem 
încă un pas spre reformarea Armatei Naţionale. 

Pentru noi este important să fim evaluaţi la cel mai în-
alt nivel, astfel încît să obţinem dreptul de a participa în 
operaţiuni de menţinere a păcii sub egida ONU”.

Vitalie MARINUţA, ministrul Apărării“

re a păcii în diverse colţuri ale lumii – au 
rămas impresionaţi de unele situaţii şi 
incidente, la care au fost nevoiţi să reac-
ţioneze. Comandantul plutonului român, 
căpitanul Paul Cort, participant la misiu-
nile din Afganistan şi irak, a apreciat cu 
un calificativ înalt organizarea „scutului 
Păcii 2013” şi acţiunile militarilor moldo-
veni. „Pe parcursul exerciţiului, pacifica-
torii moldoveni au dat dovadă de profe-
sionalism, flexibilitate, adaptabilitate şi de 
dorinţă de a învăţa inovaţiile care apar pe 
cîmpul de luptă. Exerciţiul s-a încercat a 
fi aproape de realităţile teatrelor de ope-
raţii. Chiar, uneori, au fost create situaţii, 
cu care noi, cei care avem o experienţă în 
zonele de conflict, nu ne-am întîlnit pînă 

acum, dar, în cooperare cu militarii mol-
doveni, am reuşit să trecem cu bine peste 
toate etapele exerciţiului. A fost o experi-
enţă nouă nu doar pentru ei, ci şi pentru 
noi”, a menţionat căpitanul Paul Cort. 

Toate acţiunile efectivului implicat în 
exerciţiu au fost evaluate de către 12 obser-

Oastea Moldovei8
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vatori naţionali, iar doi experţi CCO din italia şi Ucraina au moni-
torizat şi au asistat subunităţile Armatei naţionale, prin consiliere şi 
aplicarea celor mai bune practici din teatrele de operaţii.  

Un aspect important, care a interesat evaluatorii, a fost interacţi-
unea celor două contingente: moldovenesc şi român. Asta deoarece 
colaborarea strînsă dintre militari într-un contingent multinaţional, 
aflat într-o operaţiune de pacificare, este unul dintre factorii-cheie 
pentru succesul misiunii. Pacificatorii moldoveni s-au descurcat 
bine la acest capitol menţionînd că n-au întîlnit dificultăţi în coope-
rarea cu colegii români. 

Plutonierul Andrei Cojocaru din Bateria aruncătoare de mine 
susţine că i-a plăcut să acţioneze alături de militarii din România. „nu 

a fost un exerciţiu uşor. Am avut parte şi de condiţii meteo mai pu-
ţin favorabile, dar, pînă la final, ne-am descurcat bine. Rezultatul 
se datorează şi cooperării eficiente cu militarii români. Am preluat 
de la ei unele tehnici şi proceduri, pe care le-am utilizat la înde-
plinirea misiunilor noastre. Este îmbucurător faptul că, de cîte ori 
am apelat după un sfat, ei întotdeauna au fost receptivi şi deschişi 
pentru  colaborare”, a accentuat plutonierul Andrei Cojocaru.  

La rîndul său, şeful contingentului militar român, locotenent-
colonelul Claudiu Lupuleasa, s-a arătat şi el mulţumit de colabora-
rea dintre militarii Brigăzii 15 mecanizate din iaşi şi cei din Batali-
onul 22 de Menţinere a Păcii. „Misiunea noastră a fost de a sprijini 
procesul de evaluare a Bateriei aruncătoare de mine. Pe parcur-
sul exerciţiului, s-au desfăşurat acţiuni specifice operaţiunilor de 
menţinere a păcii. Prin intermediul acestora, s-a urmărit aplicarea 
procedurilor şi tacticilor de operare în comun, folosindu-se stan-
dardele occidentale, ceea ce a facilitat cooperarea dintre cele două 
părţi”, a menţionat şeful contingentului român. 

Prezent la ceremonia de închidere a exerciţiului, ministrul 
Apărării, Vitalie Marinuţa, a apreciat importanţa aplicaţiilor 
pentru pregătirea militarilor moldoveni, în conformitate cu 
standardele internaţionale. „Prin participarea la exerciţiul „scu-
tul Păcii”, facem încă un pas spre reformarea Armatei naţionale. 
Pentru noi este important să fim evaluaţi la cel mai înalt nivel, 
astfel încît să obţinem dreptul de a participa în operaţiuni de 
menţinere a păcii sub egida OnU. sînt mîndru de performanţe-
le militarilor noştri, care s-au antrenat intens, pentru a trece cu 
succes la faza următoare de evaluare din anul viitor”, a declarat 
ministrul Apărării. 

Procesul de evaluare operaţională, conform CCO, este struc-
turat în două niveluri. Fiecare nivel cuprinde două etape: inter-
nă şi internaţională, care se desfăşoară anual. Acum pacificatorii 
moldoveni au trecut testarea internă a primului nivel. Peste un an, 
ei vor fi evaluaţi, la primul nivel, de către experţii internaţionali. 
După aceasta, va urma testarea internă, de nivelul doi, şi testarea 
internaţională, de nivelul doi.  

Armata naţională a aderat la CCO în anul 2007. Conceptul 
Capabilităţilor Operaţionale este un instrument de colaborare în 
cadrul programului Parteneriat pentru Pace – exprimat prin im-
plementarea standardelor occidentale în instruirea şi evaluarea 
subunităţilor declarate – ce oferă Republicii Moldova posibili-
tatea de a participa la operaţiuni multinaţionale de menţinere 
a păcii.

Plutonier dmitrii VOSIMERIC

9Iulie 2013
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În prima zi, participanţii s-au famili-
arizat cu infrastructura taberei, au urmă-
rit o expoziţie de armament şi s-au antre-
nat la diferite probe militar-sportive. 

A doua zi, după alinierea solemnă şi 
interpretarea cîntecelor de cătănie, tine-
rii recruţi s-au avîntat în „luptă” pentru 
cupe şi medalii. În programul sparta-
chiadei au fost incluse 12 probe sportive 
printre care: curse de alergării la 100 şi 
1000 metri, aruncarea grenadei, trageri 
din arma pneumatică, ştafeta militară, 
ridicarea halterelor etc. 

Competiţia s-a desfăşurat sub acom-
paniamentul orchestrei militare a Bri-
găzii i infanterie Motorizată „Moldova”. 
Muzicienii militari din Bălţi au venit la 
Edineţ cu un program amplu de cîntece 
patriotice şi ostăşeşti. 

Printre oaspeţii de onoare, invitaţi 
pe „meleaguri natale”, s-au numărat re-
prezentanţii Ministerului Apărării, ad-
ministraţia raioanelor participante, Prea 
sfinţitul nicodim, Episcop de Edineţ şi 
Briceni, şi veteranii participanţi la răz-

boiul din Afganistan şi la conflictul ar-
mat de pe nistru. 

Conform rezultatelor finale, cupa i-a 
revenit raionului Ocniţa. Echipa din Bri-
ceni s-a învrednicit de locul ii, iar spor-
tivii din Donduşeni s-au ales cu medalii 
de bronz. 

După cum a menţionat locotenentul 
major Anatolie Roşu, şeful secţiei admi-
nistrativ-militare Donduşeni, este îm-
bucurător faptul că tinerii sînt dornici să 
cunoască tradiţiile naţionale şi arta mili-
tară. „Desfăşurarea acestei activităţi este 
un semnal pozitiv transmis societăţii de 
către Armata naţională. Dragostea faţă de 
neam şi Patrie trebuie cultivată din copilă-
rie, iar Armata naţională depune eforturi 
maxime în acest sens”, a declarat A. Roşu. 

Potrivit organizatorilor, scopul aces-
tei spartachiade este educaţia militar-pa-
triotică a recruţilor, pregătirea tinerilor 
pentru îndeplinirea serviciului militar şi 
promovarea imaginii Armatei naţionale 
în societate. 

Nicolai USTUROI

... dragostea faţă de neam şi Patrie 
trebuie cultivată din copilărie, iar 
Armata Naţională depune eforturi 
maxime în acest sens”.“

Cupe şi medalii 
„Pe meleaguri natale”

La tabăra de odihnă pentru copii din satul ruseni, raionul edineţ, a 
avut loc cea de-a doua etapă a jocurilor militar-sportive „pe me-

leaguri natale”. la competiţie au concurat 16 echipe din raioanele edineţ, 
briceni, donduşeni şi ocniţa. În componenţa fiecărei echipe erau incluşi 
cîte zece băieţi şi două fete. timp de două zile, tinerii patrioţi au mînuit 
armamentul, au învăţat regulamentele militare şi au fost antrenaţi în 
diferite probe sportive.

... scopul acestei spartachiade este educaţia 
militar-patriotică a recruţilor, pregătirea 
tinerilor pentru îndeplinirea serviciului 
militar şi promovarea imaginii Armatei 
Naţionale în societate. “
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Forţele de Menţinere a Păcii
21 de ani la datorie

Ediţie specială
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Participarea militarilor moldoveni în misiunile de pa-
cificare reprezintă o dovadă a aspiraţiilor statului 

de a promova ideile păcii, stabilităţii şi securităţii atît 
în interiorul ţării, cît şi peste hotarele ei, devenind astfel 
un stat care contribuie la fortificarea păcii.

Testul profesionalismului 
la Varniţa

din dragostea pentru neam şi ţară s-a 
născut spiritul datoriei, respectul pentru 
valorile naţionale şi tot ce ţine de patri-
moniul naţional per ansamblu ...“

Odată cu stoparea ostilităţilor în 
conflictul armat din raioanele de est ale 
ţării, prin hotărîrile CUC (Comisiei Uni-
ficate de Control) au fost create şi intro-
duse în Zona de securitate Forţele Mixte 
de Menţinere a Păcii (FMMP), compuse 
din trei contingente: ale Forţelor Armate 
ale Federaţiei Ruse, Forţelor Armate ale 
organelor constituţionale ale Republi-
cii Moldova şi a administraţiei de la Ti-
raspol.

Din dragostea pentru neam şi ţară 
s-a născut spiritul datoriei, respectul 
pentru valorile naţionale şi tot ce ţine de 
patrimoniul naţional per ansamblu. Ast-
fel, de mai bine de două decenii, militarii 
din Compania infanterie independentă 
dislocată în Varniţa, un segment fierbin-
te al Zonei de securitate, îndeplinesc cu 

sfinţenie nobila profesie de pacificator. 
În cei 21 de ani în Zona de securitate 
a Republicii Moldova a fost linişte, iar 
acest lucru se datorează prezenţei pa-
cificatoare a Armatei naţionale, a celor 
care au mandatul de a asigura pacea 
în această regiune. De-a lungul anilor, 
gama de sarcini atribuite la operaţiunile 
de menținere a păcii s-a extins în mod 
semnificativ, ca răspuns la schimbarea 
modelelor de conflict şi pentru a răs-
punde mai bine ameninţărilor la adresa 
păcii şi securităţii internaţionale.

Oastea Moldovei12
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Deşi fiecare operaţiune de menţi-
nere a păcii este diferită, există un grad 
considerabil de risc în privinţa sarcinilor 
mandatate atribuite.

În arealul de responsabilitate al 
Companiei independente de infanterie 
din Varniţa sînt dislocate cinci posturi, 
dintre care trei mixte, controlate de că-
tre două sau trei părţi şi două puncte de 
control, la care pacificatorii îndeplinesc 
serviciul militar permanent.

Potrivit locotenent-colonelului Ale-
xandru Dabija, comandantul Companiei 
independente de infanterie din Varniţa, 
cei care au primit mandat de pacifica-
tor în Zona de securitate se angajează 
să supravegheze regimul stabilit şi să 
efectueze controlul respectării acordu-
rilor respective privind retragerea arma-
mentului greu şi a tehnicii blindate din 
fostele raioane ale acţiunilor de luptă. La 

fel, misiunea de bază a Forţelor de Men-
ţinere a Păcii constă în contracararea 
pătrunderii în Zona de securitate şi în 
localităţile adiacente a grupurilor înar-
mate, capabile să destabilizeze situaţia. 
interzicerea transportării în zonă şi din 
zonă fără permisiune a armamentu-
lui, muniţiilor, mijloacelor tehnico-
materiale militare, precum şi a sub-
stanţelor toxice şi explozive, rămîne 
de asemenea o prioritate pentru cei 
care au mandatul de a asigura pacea 
în această regiune. Depistarea, do-
cumentarea şi înlăturarea cauzelor 
ce pot duce la agravarea situaţiei în 
zonă este iarăşi o misiune importan-
tă pentru pacificatorii moldoveni. 
Aceste activităţi întrunite au tendin-
ţa de a crea condiţii care să favorizeze 
pacea durabilă, dar şi puterea şi respon-
sabilitatea de a întreprinde acţiuni co-
lective pentru a menține pacea şi secu-
ritatea internaţională.

Anual, peste o sută de pacificatori 
participă la un exerciţiu comun în Zona 
de securitate. La manevre iau parte atît 
militari moldoveni, ruşi, dar şi cei care 
reprezintă administraţia de la Tiras-
pol. Aceste grupuri de militari constituie 
mecanismul de bază de control a situa-
ţiei din Zona de securitate şi de reacţie 
rapidă la diferite incidente, care au drept 
funcţie principală asigurarea unui mediu 
favorabil pentru toţi, respectînd aspecte-
le legate de misiunea de a opera. Ultimul 
exerciţiu de acest gen, desfăşurat în luna 
aprilie a acestui an, a prevăzut  un con-
trol complex al activităţilor de bază ale 
subunităţilor dislocate în Zona de se-
curitate a Republicii Moldova. În prima 
etapă a fost verificată corectitudinea în-
deplinirii misiunilor de bază, iar ulteri-
or militarii contingentului de pacificare 

din Varniţa au participat la un exerciţiu 
comun cu momente de simulare de atac 
al convoiului cu ajutor umanitar sau 
asupra postului de pacificatori.

Conform colonelului Vitalie Bujo-
reanu, locţiitorul şefului militar superior 

din partea organelor 
constituţionale ale 
Republicii Moldova, 
o atenţie deosebită s-a 
atras asupra felului 
cum au acţionat gru-
pele de reacţie rapidă 
şi grupele de întărire 
a posturilor. sursa ci-
tată a specificat că mi-
litarii au îndeplinit 
exemplar misiunea 

formulată de comandamentul superior, 
demonstrînd interoperabilitate şi capa-
citate de a acţiona prompt în situaţii im-
previzibile. Pacificatorii cu cele mai bune 
rezultate au fost menţionaţi de către Co-
mandamentul Militar Întrunit.

Unul din obiectivele Ministerului 
Apărării pentru anii în curs de desfăşu-
rare rămîne trecerea la o armată profe-
sionistă. Primul contingent planificat să 
fie completat în totalitate cu militari pe 
contract este cel din localitatea Varniţa. 
Actualmente, compania este completată 
în proporţie de 70 % cu efectiv pe con-
tract. Acest aspect urmează să aibă fina-
litate pînă la debutul anului viitor.

ne exprimăm recunoştinţa since-
ră pentru eforturile pacificatorilor şi vă 
asigurăm respectul imens pentru că exe-
cutaţi conştiincios misiunile în Zona de 
securitate, fiind un factor de nădejde la 
menţinerea stabilităţii în această regiune.

Locotenent 
Natalia ANdRONACHI

Astfel de exerciţii sînt importante pentru asi-
gurarea unor relaţii de interoperabilitate 

trainice, dezvoltarea capacităţii de a acţiona îm-
preună pentru realizarea eficientă a unor misiuni 
de luptă sau rezolvarea unor situaţii de criză”, 
a specificat sergent inferior vrabie.“

Sergent inferior vladimir vra-
bie, militar al Batalionului 22 

de menţinere a Păcii, este detaşat 
în forţele de menţinere a Păcii din 
iulie, 2011. Practica de doi ani în 
zona de responsabilitate şi în con-
diţii reale a arătat că poate fi şi greu 
şi provocator pentru acelaşi militar 
în termen sau pe contract. Experi-
enţe similare a trăit anterior la două 
aplicaţii internaţionale, desfăşura-
te în Ucraina în 2010 şi, respectiv, 
2011. Prin urmare, participarea 
în poligoanele din Ucraina în ca-
drul exerciţiilor multinaţionale de 
menţinere a păcii „Rapid Trident” 
şi „See Breeze”, oferă posibilitatea 
să instruim efectivul conform stan-
dardelor aplicate de partenerii din 
armatele occidentale. Este o şansă 
de a prelua şi implementa metode 
moderne de instruire în arma-
ta Naţională. „astfel de exerciţii 
sînt importante pentru asigurarea 
unor relaţii de interoperabilitate 
trainice, dezvoltarea capacităţii 
de a acţiona împreună pentru re-
alizarea eficientă a unor misiuni 
de luptă sau rezolvarea unor situ-
aţii de criză”, a specificat sergent 
inferior vrabie.
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Oamenii cred în militari şi vor pace -
argumentul-motiv al frăţiei de arme 

de la Cocieri

Pe fraţii pavlov i-am întîlnit în unitatea din cocieri în 
preajma zilei Forţelor de menţinere a păcii. erau 

implicaţi în activităţile de pregătire către ziua respectivă, 
dar ne-au zîmbit amabili cînd toată echipa de jurnalişti 
militari a dat buzna în biroul în care-şi desfăşurau lucrările. 

Ambii în grad de caporal, recent în-
corporaţi în serviciul militar pe contract, 
ne-au privit uimiţi cînd le-am zis că vestea 
despre ei a ajuns tocmai la urechile noas-
tre. sergiu şi Petru Pavlov sînt locuitori ai 
satului Cocieri. Ambii au îndeplinit ser-
viciul militar la carabinieri. La începutul 
anului 2013, erau în căutarea unui loc de 
muncă, dar fără succes. Atunci, sergiu a 
decis să depună actele de înrolare pe bază 
de contract în batalionul de lîngă locuinţa 
lor. A trecut o serie de teste, controlul me-
dical şi a fost declarat apt pentru serviciul 
militar. Apoi, a urmat un curs de pregătire  
pentru acest gen de misiuni în centrul de 
instruire din Bălţi. Îmi zice că în Zona de 
securitate face tot ceea ce a învăţat să facă 
în perioada de pregătire, dar continuă să 
adapteze ce ştie la condiţiile din teren. 

sergiu şi Petru Pavlov au fost conşti-
enţi de ceea ce îi aşteaptă în Zona de secu-
ritate şi înţeleg importanţa  procesului de 
instrucţie şi pregătire pentru misiune. De 
ce fac parte din echipa Forţelor de Men-
ţinere a Păcii?  Din motivul că cunosc ce 
înseamnă conflict militar şi bombe care-ţi 
taie aerul de-asupra capului. “Părinţii ne-
au povestit despre tragicele  evenimente 
din 92.  sătenii mai în vîrstă au vărsat sînge 
şi  lacrimi în conflictul de pe nistru. Pre-
zenţa unei forţe militare în preajma casei 
tale înseamnă siguranţă. Oamenii cred în 
militari şi vor pace”, zice sergiu. 

Din curiozitate, i-am întrebat pe cei 
doi fraţi dacă apropierea de casă le face mai 
dificil serviciul militar. “Ba deloc. În fieca-
re seară sîntem alături de familia noastră 
şi pe strada pe care am crescut”, zice Petru, 

fratele mai mic. Cei doi fraţi zic că ştiu ce 
înseamnă să munceşti pentru cauza de 
apărare a patriei. “Pentru cei mai tineri din 
aceste sate, Batalionul  din Cocieri repre-
zintă nu doar un loc de muncă, dar şi o 
posibilitate de a face parte din echipa care 
nu permite izbucnirea unui nou conflict”, 
spune  sergiu. “Tinerii din regiune promo-
vează spiritul de patriotism, iar armata este 
un punct de atracţie pentru ei. Ei cunosc 
situaţia din zonă, văd cît de asiduu se an-
trenează militarii pacificatori”, vine Petru 
să susţină argumentele fratelui mai mare.  

Deşi la prima vedere ai zice că e prea 
slăbuţ fizic pentru armată, sergiu Pavlov 
depozitează în el o putere de invidiat.  s-a 
propus voluntar la exerciţiul la paralele şi 
ne-a demonstrat un unghi perfect de ţine-
re a picioarelor. Îmi zice că este şi amator 
al dansului de stradă, pe care l-a practicat 
împreună cu majoritatea tinerilor din sat. 

Mai puţin pasionat de dans, Petru 
aleargă pe distanţe mari. Pasiune pe care 
şi-a asimilat-o fiind deja în armată.  soli-
daritatea dintre fraţi, în orice circumstan-
ţe, are o putere de viaţă  uimitoare. Petru 
nu vorbeşte nici mult şi nici neîntrebat. A 
prins nişte reguli de la fratele mai mare. El 
ne zice că serviciul militar nu este dificil. 
important este să îţi faci porţiunea ta de 
lucru cu responsabilitate şi regulamentele 
militare să-ţi fie carte de căpătîi. 

Uneori, viaţa dintr-o unitate militară 
în Zona de securitate se aseamănă cu o 
lume  care nu ţine cont de ce se întîmplă 
afară. O lume care-i primeşte în ea pe cei 
mai buni. Multe semne lăsate de obuzele  
din 1992 amintesc celor doi fraţi despre 

militarii, camarazi de-ai lor, care şi-au în-
deplinit datoria faţă de patrie în unitatea 
din Cocieri. Au fost soldaţi curajoşi, aşa 
cum sînt toţi cei care-şi îndeplinesc ser-
viciul militar într-o unitate din zona de 
menţinere a păcii.

Căpitan Inga RAdVAN

15Iulie 2013
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Au trecut mai bine de două 
decenii de cînd s-a încheiat 

războiul de pe nistru. cei care au 
supravieţuit în războiul fratricid îşi 
continuă viaţa, pomenindu-i pe cei 
căzuţi pentru integritatea patriei. 
astăzi oamenii circulă relativ liber 
şi, ţi s-ar părea, că viaţa pe ambele 
maluri a revenit într-o albie paşni-
că. Însă, de fiecare dată cînd treci 
nistrul în Zona de securitate, te co-
pleşeşte un sentiment de nelinişte. 
cînd vezi oamenii în uniformă cu 
arma-n spate şi maşinile blindate 
pe podurile, ce leagă două părţi 
ale ţării noastre, involuntar îţi 
aminteşti de război, de oamenii, 
care au căzut în lupte pe aceste 
meleaguri, de văduve şi de mame, 
care şi-au pierdut cele mai scumpe 
fiinţe în acele lupte. 

Ca să nu se mai repete o asemenea 
tragedie, imediat după finisarea conflic-
tului armat, în anul 1992, pe pămîntu-
rile străbătute de tranşee şi îmbibate cu 
gloanţe s-au stabilit pacificatorii, ai că-
ror menire a fost şi este menţinerea pă-
cii pe acest meleag. O unitate a „căştilor 
albastre”  a fost dislocată în localitatea 
Coşniţa – punct strategic în apropierea 
podului de la Vadul lui Vodă, care re-
prezintă unica legătură dintre centrul 
Republicii Moldova şi raioanele de est 
ale ţării. 

La  Coşniţa este dislocat Batalionul 
3 de infanterie independent al Forţe-
lor de Menţinere a Păcii ale Republicii 
Moldova.  Misiunea de bază a militari-
lor, care îndeplinesc serviciul în această 
unitate, este de a nu permite destabili-
zarea situaţiei şi de a menţine pacea în 
regiune, fiind gata mereu de a riposta la 
orice agresiune.

... Mi-a rămas foarte puţin timp pînă la finalul 
serviciului în termen, dar cariera mea militară 
cred că nu se va încheia aici. Vreau în conti-
nuare să veghez pacea în Zona de Securitate a 
Republicii Moldova ca militar prin contract...”

Soldat Alexandru ARNăUT “

La Coşniţa primează 
misiunea

Nu orice militar bun poate îndeplini misiunea 
de pacificator în Zona de Securitate. Aici res-
ponsabilitatea este mult mai mare şi condiţiile 
sînt mai specifice decît în alte unităţi. de aceea, 
în Forţele de Menţinere a Păcii sînt încorporaţi 
doar cei mai buni dintre cei mai buni...”“
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Potrivit comandantului batalionului, 
maiorului ion Chiriac, toţi militarii în-
corporaţi în această unitate au trecut o 
pregătire bună şi o selecţie foarte strictă. 
„nu orice militar bun poate îndeplini 
misiunea de pacificator în Zona de se-
curitate. Aici responsabilitatea este mult 
mai mare şi condiţiile sînt mai specifice 
decît în alte unităţi. De aceea, în Forţe-
le de Menţinere a Păcii sînt încorporaţi 
doar cei mai buni dintre cei mai buni, 
şi unitatea noastră nu este o excepţie”, a 
declarat maior ion Chiriac. 

Militarii batalionului, la fel, se mîn-
dresc cu profesia aleasă şi cu unitatea 
lor. Ofiţerii spun că este o onoare pen-
tru ei să îndeplinească misiunea nobilă 
de menţinere a păcii anume la Coşniţa 
– localitate, care a avut mult de suferit în 
timpul războiului din 1992, iar unii mili-
tari în termen susţin că vor să rămînă în 
Batalionul 3 prin contract ca să urmeze 
cariera de pacificator. „Îndeplinesc ser-
viciul militar în termen timp de 11 luni 
şi trei săptămîni. În această perioadă am 
înţeles cu adevărat care este misiunea 
pacificatorilor şi importanţa acestora în 
zonele post conflict. Mi-a rămas foarte 
puţin timp pînă la finalul serviciului în 
termen, dar cariera mea militară cred că 
nu se va încheia aici. Vreau în continuare 
să veghez pacea în Zona de securitate a 
Republicii Moldova ca militar prin con-

... dar şi atunci, cînd nu stau la post cu arma în 
mînă, ei sînt mereu gata să intervină la prima 
necesitate, ca să-şi îndeplinească datoria. Unii 
din ei şi-au pierdut pe aceste meleaguri părin-
ţii şi rudele, de aceea ştiu care este preţul păcii 
pe care ei în prezent o apără şi o vor apăra cu 
demnitate şi curaj în continuare.

“

tract. În scurt timp voi lua decizia finală 
în acest sens”, susţine soldatul Alexan-
dru Arnăut. 

Chiar dacă nu au prea mult timp li-
ber, pe lîngă îndeplinirea cu succes a mi-
siunilor de bază, pacificatorii de la Coş-
niţa au performanţe şi în alte domenii. 
În colecţia unităţii se află o mulţime de 
cupe şi medalii de la diferite competiţii 
sportive. De menţionat, că, al doilea an 
consecutiv, militarii Batalionului 3 infan-
terie independent au cîştigat Cupa con-
tingentului militar al Forţelor de Menţi-
nere a Păcii, lăsîndu-i, practic, fără şanse 
pe camarazii lor de la Varniţa şi Cocieri. 
Tot în acest an, echipa batalionului de 
la Coşniţa, în premieră, a cîştigat Cupa 
Turneului comemorativ la minifotbal 
consacrat eroului căzut în războiul de pe 
nistru din 1992, Boris Dovgani. 

Deoarece un pacificator trebuie să 
fie dezvoltat nu doar fizic, dar şi spiritu-
al, conducerea unităţii pune un accent 
deosebit şi pe educaţia culturală a efec-
tivului. După cum susţine comandan-
tul batalionului, maior ion Chiriac, în 

programul complex al subalternilor săi 
se regăsesc şi clipe mai relaxante. „Pen-
tru noi este foarte important ca militarii 
unităţii să fie dezvoltaţi multilateral. În 
acest sens, noi avem o colaborare strîn-
să cu preoții militari, cu secţia educaţie 
a consiliului raional Dubăsari, care ne 
ajută la cultivarea valorilor morale atît 
la militarii în termen, cît şi la cei prin 
contract. De exemplu, la sfîrşitul lunii 
iulie, pacificatorii de la Coşniţa, alături 
de populaţia civilă din zonă, participă la 
un festival muzical, organizat la Casa de 
cultură din satul Doroţcaia, raionul Du-
băsari”, a concluzionat comandantul.

Acestea sînt puţinele clipe de respiro 
în programul complex al fiecărui pacifi-
cator. Dar şi atunci, cînd nu stau la post 
cu arma în mînă, ei sînt mereu gata să 
intervină la prima necesitate, ca să-şi 
îndeplinească datoria. Unii din ei şi-au 
pierdut pe aceste meleaguri părinţii şi 
rudele, de aceea ştiu care este preţul păcii 
pe care ei în prezent o apără şi o vor apă-
ra cu demnitate şi curaj în continuare.

Plutonier dmitrii VOSIMERIC  
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Echipele pacificatorilor din Batalio-
nul 1 dislocat în Cocieri reprezintă 

o resursă umană valoroasă, ce activea-
ză în cadrul Forţelor de Menţinere a 
Păcii, care execută serviciul la 4 pos-
turi mixte în Zona de securitate a Re-
publicii Moldova. Plus, militarii de aici 
interacţionează constant cu populaţia 
locală, în principal cu elevii şi tinerii 
care îşi doresc un loc de muncă în ca-
drul Armatei naţionale. Despre acest 
lucru ne comunică comandantul Ba-
talionului 1 al Forţelor de Menţinere a 
Păcii, maiorul Gheorghe stegărescu. 

Tinerii din localităţile raionului 
Dubăsari, aşa ca Molovata nouă, Cor-
jova, Criuleni  şi Cocieri sînt încurajaţi  
să  opteze pentru un loc de muncă în 
unitatea pacificatoare din localitatea 
Cocieri şi, în acest fel, să aibă un cu-
vînt de spus în rezolvarea problemei 
transnistrene.  Maiorul stegărescu ne 
comunică despre decizia politică de a 
completa unităţile Forţelor de Menţi-
nere a Păcii din Zona de securitate a 
Republicii Moldova exclusiv cu mi-
litari prin contract. Există mai multe 
motive pentru adoptarea unei aseme-
nea hotărîri. “Întîi, pentru că la cele 
patru posturi mixte de menţinere a 
păcii, pe care le avem în responsabili-
tate, alături de părţile pacificatoare ale 

federaţiei ruse şi regiunii transnistre-
ne,  doar militari pe contract din ca-
drul forţelor pacificatoare ale Armatei 
naţionale pot  executa serviciul. Dar 
şi pentru că este o cerinţă solicitată 
în cadrul reformei de modernizare şi 
transformare a Armatei naţionale”. 
Potrivit comandantului, recent, batali-
onul pe care-l conduce s-a suplinit cu 
10 militari pe contract din localitățile 
raionului Dubăsari.  Dumnealui ne co-
munică că partea bună a angajării băş-
tinaşilor este că toţi  s-au confruntat cu 
consecinţele războiului din 1992.  Mi-
litarii care locuiesc în Zona de securi-

tate pot să încheie contract cu Armata 
naţională pentru 12 luni în Forţele de 
Menţinere a Păcii, indiferent de grade.  
“Pentru colegii lor funcţionează altă 
regulă. În cadrul procesului de rotaţie 
a Forţelor de Menţinere a Păcii este 
prevăzută semnarea contractului pe 12 
luni pentru  ofiţeri, pe 6 luni – pentru 
subofiţeri şi de 4 luni – pentru corpul 
de sergenţi”, informează maiorul ste-
gărescu.

Comandantul îşi laudă subordo-
naţii. Rezervat şi modest, maiorul ste-
gărescu a reuşit să închege o relaţie de 
lucru bazată, în primul rînd, pe comu-
nicare şi respect reciproc. Cu o expe-
rienţă de cîţiva ani în Zona de secu-
ritate, dînsul ne comunică că militarii 
pacificatori sînt serioşi şi conştiincioşi 
în misiunea pe care-o au. 

În fiecare zi, militarii din batalio-
nul său sînt prezenţi la posturile mixte 
de menţinere a  păcii şi îşi îndeplinesc 
cu multă responsabilitate rolul de pa-
cificatori. 

Pentru fiecare nouă zi, pentru se-
curitatea zonei şi pentru liniştea celor 
din ţară, militarii batalionului din Co-
cieri sînt la datorie, iar devotamentul 
lor este apreciat de noi, toţi cei care 
avem somn liniştit acasă.

Căpitan Inga RAdVAN

Şansa profesiei de pacificator
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Pentru a avea un viitor mai bun, trebuie să-ţi 
cunoşti istoria, iar pentru a trăi liniştit la tine 

în Patrie trebuie să cunoşti priorităţile Armatei 
naţionale. O metodă bună de a promova aceste 
valori în mediul tinerei generaţii au găsit-o  mi-
litarii şi jurnaliştii de la „Radio Moldova”, ghidaţi 
de un acord de colaborare, semnat anterior.

Într-o zi frumoasă de iunie, tabăra „Cristi-
ano” din slobozia-Duşca a fost gazda unui con-
curs, care avea la bază sloganul ,,Cunoaşte isto-
ria ţării şi armatei”. Copiii de aici au participat 
la diferite concursuri, care le-au pus la încercare 
cunoştinţele despre Republica Moldova şi isto-
ria armatei. În timp ce unii îşi încordau raţiunea 
pentru a răspunde la întrebări, alţii îşi dădeau 
frîu liber imaginaţiei pentru a desena statuia Li-
bertăţii. Tinerii au avut onoarea să fie instruiţi 

O incursiune în istoria ţării şi armatei

... Eu am desenat o piatră mare ce reprezin-
tă puterea şi rezistenţa ţării noastre”.

Mihai,  9 ani“
centrul mass-media militară al ministerului apărării, în comun 
cu departamentul „emisiuni pentru tineret” de la “radio mol-
dova”, au desfăşurat proiectul „cunoaşte istoria ţării şi armatei” 
în tabăra de odihnă „cristiano” din satul slobozia-duşca, raionul 
criuleni. copiii au fost răsplătiţi cu cadouri pe cinste, dar cel mai 
important este că au acumulat diverse informaţii despre istoria 
ţării şi armatei.

de către maestrul în arte Alexandru Ţîm-
baliuc, care afirmă: „Le-am sugerat copi-
ilor să deseneze statuia, aşa cum o văd ei, 
cu ochii lor, pentru a reprezenta puterea 
şi suveranitatea ţării”.

„Eu am desenat o piatră mare ce re-
prezintă puterea şi rezistenţa ţării noas-
tre”,  spune  Mihai, de 9 ani. Remarcată 
în acest concurs de către A. Ţîmbaliuc s-a 
făcut  Lina din ialoveni, care a desenat un 
soare mare, generos şi o fîntînă moldove-
nească, în mijlocul unei cîmpii.

În ceea ce priveşte armata, tinerii au 
fost instruiţi  aşa cum se cuvine acestui 
domeniu de către căpitanul Denis Rota-
ru. Ulterior răspunsurile la întrebările 
din concursuri au demonstrat: copiii au 
însuşit cele relatate de militari.

,,Am aflat că Batalionul „Fulger” este 
unitatea militară unde activează doar mi-
litari pe bază de contract. Şi eu aş vrea să 
fac parte din Armata naţională”,  a spus 
Dumitru din ialoveni. Fetele, la fel, au  ră-
mas încîntate de armată. Mihaela spune 
că a aflat că armata are totul la dispoziţie 
pentru a ne apăra. „Chiar dacă sînt fată, 
mi-ar plăcea sa fac parte din armată”, afir-
mă Mihaela. 

După concursuri, artistul poporului 
Ricky Ardezianu a încins atmosfera cu 
piesele lui despre armată şi voie bună. 
Copiii au fredonat şi au dansat împreună 
cu artistul.

Ulterior interpretul avea să declare: „Tot 
timpul accept invitaţiile la astfel de eveni-
mente, deoarece copiii sînt generaţia care va 
constitui viitorul Moldovei şi o va face mai 
prosperă. Urez ţării şi armatei noastre multa 
mîndrie şi putere”. 

După o surpriza ritmată, vine alta. Pa-
tru băieţi bravi din Batalionul cu Destinaţie 
speciala „Fulger” au demonstrat cunoştinţe 
temeinice şi procedee de luptă corp la corp. 
Tinerii au rămas impresionaţi de profesiona-
lismul militarilor şi de puterea de care au dat 
dovadă.

Doi băiețaşi din tabăra „Cristiano” 
au avut onoarea să îmbrace uniformele 
milităreşti de paradă şi de gală.

Încîntați de această zi interesantă, copiii 
au plecat acasă cu cadouri, dar cele mai im-
portante sînt impresiile, emoţiile pozitive şi 
cunoştinţele pe care le-au acumulat.

Irina PUICA
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În luna iulie a demarat ultima etapă a proiectului nato/ppp privind 
distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase din 

republica moldova.

Proiectul de distrugere 
a pesticidelor – în fază finală

În cadrul ceremoniei desfăşurate cu 
acest prilej, la depozitul de pesticide din 
satul Dănceni, raionul ialoveni, asistentul 
secretarului General nATO, Gabor iklo-
dy, a subliniat buna colaborare dintre sta-
tul nostru, nATO şi statele donatoare în 
vederea distrugerii pesticidelor care pun 
în pericol mediul, dar şi sănătatea popu-
laţiei. „succesul proiectului de distrugere 

a pesticidelor şi produselor chimice de 
pe teritoriul RM se datorează bunei co-
laborări dintre Republica Moldova, Ali-
anţa nord-Atlantică şi statele donatoare. 
Împreună am reuşit să salvăm mediul de 
poluare şi să oferim condiţii de trai mai 
bune populaţiei moldoveneşti”,  a afirmat 
asistentul secretarului General nATO. 

... circa 800 de militari ai Armatei Naţionale 
au participat în procesul de colectare, ream-
balare şi transportare a circa 3245 de tone 
de deşeuri din peste 420 de zone periculoase 
din toată ţara”.“
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“

Ultima fază a proiectului prevede 
evacuarea şi distrugerea, peste ho-
tarele ţării, a unei cantităţi de 1269 
tone de deşeuri de pesticide, stocate 
în 15 depozite din centrele raionale. 
Pesticidele şi produsele chimice pe-
riculoase urmează să fie exportate în 
Polonia, prin tranzitarea teritoriului 
Ucrainei şi distruse în uzina de in-
cinerare a Companiei sARPi din 
Dombrowa Gornicna, la începutul 
anului 2014. 

Proiectul a fost lansat în anul 2006 
şi este finanţat din Fondul de Încrede-
re OTAn/PpP. Anterior, 1466 tone de 
pesticide, din cele 3245 de tone ream-
balate, au fost evacuate şi distruse peste 
hotarele ţării. 

Potrivit ministrului Apărării, Vi-
talie Marinuţa, circa 800 de militari 
ai Armatei naţionale au participat în 
procesul de colectare, reambalare şi 
transportare a circa 3245 de tone de 
deşeuri din peste 420 de zone peri-
culoase din toată ţara La fel, Armata 
naţională a antrenat în lucrările ante-
rioare din cadrul proiectului circa 50 
de unităţi de tehnică specială. 

Ţările partenere şi membre 
nATO au sponsorizat ultima fază a 
proiectului care se estimează la  circa 
2,2 milioane euro. Anul acesta, Ro-
mânia este naţiunea Lider care va 
purta negocieri cu instituţiile inter-
naţionale şi statele partenere pentru 
acumularea fondurilor necesare de-

rulării proiectului. Printre acestea se 
numără norvegia, irlanda, Turcia, 
Cehia, Luxemburg, Finlanda, Esto-
nia, Bulgaria şi Belgia. 

Proiectul nATO/PpP privind 
distrugerea pesticidelor şi produ-
selor chimice periculoase de la noi 
din ţară este implementat în contex-
tul Acordului încheiat între Guvern 
şi Organizaţia pentru Întreţinere 
şi Aprovizionare a Alianţei nord-
Atlantice (nAMsO) privind distru-
gerea pesticidelor şi produselor chi-
mice periculoase în Republica Mol-
dova, pentru anii 2013-2014, semnat 
la 22 iunie 2011, la Bruxelles.

Căpitan Inga RAdVAN

21Iunie 2013

Ţările partenere şi membre NATO au sponsorizat 
ultima fază a proiectului care se estimează la  
circa 2,2 milioane euro. Anul acesta, România 
este Naţiunea Lider care va purta negocieri cu 
instituţiile internaţionale şi statele partenere 
pentru acumularea  fondurilor necesare derulă-
rii proiectului. Printre acestea se numără Norve-
gia, Irlanda, Turcia, Cehia, Luxemburg, Finlanda, 
Estonia, Bulgaria şi Belgia. 

“
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De aceea, îndrumarea, încă din peri-
oada activă a militarului, în direcţia unor 
specializări va aduce cu sine numai be-
neficii. Legea privind statutul militarului 
stipulează un şir de drepturi şi facilităţi, 
printre care şi dreptul la recalificare pro-
fesională, alta decît cea militară.  

În această lună, la Chişinău, a avut 
loc ceremonia de finalizare a Proiectului 
OsCE „Recalificarea personalului mili-
tar în rezervă din Republica Moldova”, 
la care au fost prezentate totalurile şi 
înmînate distincţii, diplome şi certificate 
de absolvire pentru participanţii fazei a 
Vi-a a proiectului.

implicarea Ministerului Apărării al 
Republicii Moldova într-o iniţiativă de 
reconversie profesională este soluţia la o 
necesitate mai veche a militarilor. Mulţi 
dintre ei se integrează greu în societate, 
după ce au stat izolaţi, ani la rînd, în can-
tonamente. 

Ca urmare a participării, la 25 iulie 
2007, a delegaţiei Republicii Moldova la 
întîlnirea Forumului pentru Cooperare 
în Domeniul securităţii, organizat în 
cadrul OsCE, pe lîngă declaraţia pri-
vind cooperarea autorităţilor Moldovei 
şi OsCE, precum şi asistenţa oferită în 
distrugerea stocurilor muniţiei învechi-
te, a fost abordată şi problema privind 

Reconversia profesională a militarilor: 
moft sau necesitate?! 

necesitatea oferirii asistenţei în recon-
versia profesională şi adaptarea socială 
a personalului militar trecut în rezervă 
(retragere) din serviciul prin contract. 
Bazele acestui program au fost puse, de 
fapt, la 18 martie 2003, atunci cînd a fost 
semnat Acordul privind organizarea 
reconversiei profesionale a militarilor 
între Ministerul Apărării al Republicii 
Moldova, Direcţia pentru Europa Cen-
trală şi de Est a Ministerului Apărării 
din Regatul Unit al Marii Britanii şi ir-
landei de nord şi Universitatea Tehnică 
a Moldovei.

La 16 decembrie 2004, în cadrul 
Universităţii Tehnice a Moldovei, a avut 
loc deschiderea oficială a Centrului 
Moldo-Britanic de Reconversiune Pro-
fesională a Militarilor trecuţi în rezervă. 
Pe parcursul anilor 2003-2005, acest 
centru  a contribuit la recalificarea pro-

mulţi militari, ajunşi la sfîrşitul carierei, sînt în-
grijoraţi, deoarece nu ştiu ce vor face mai apoi. 

motivaţia lor de a rezista cît mai mult în sistem nu 
aduce performanţă, e doar un sacrificiu de moment. 

Studiile demonstrează că cei care au ur-
mat un curs de recalificare sau cei care 
s-au calificat la locul de muncă sînt mai 
optimişti, îşi pot găsi cu uşurinţă un loc de 
muncă, comparativ cu cei care nu au urmat 
niciodată un astfel de program. “
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fesională şi a acordat asistenţă pentru 
încadrarea în cîmpul muncii la aproxi-
mativ 300 de  militari şi colaboratori din 
diverse structuri de forţă.

Pe parcursul anilor 2008-2009, între 
Ministerul Apărării şi Misiunea OsCE 
în Moldova au fost purtate negocieri pe 
marginea Memorandumului de Înţele-
gere privind reconversia profesională a 
personalului militar şi a altor colabora-
tori ai organelor de forţă din Republica 
Moldova.

Încheierea unui asemenea Memo-
randum prezenta interes atît pentru 
Ministerul Apărării, cît şi pentru celelal-
te structuri de forţă, deoarece asistenţa 
financiară şi organizatorică este pusă la 
dispoziţie de către Misiunea OsCE în 
Republica Moldova, contribuţiile ex-
trabugetare fiind alocate de către Guver-
nele sUA şi suediei. 

Misiunea OsCE în Moldova a luat 
decizia de organizare a unei licitaţii în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi, 
ca rezultat, au fost selectaţi (şi aprobaţi 
de Misiunea OsCE din Viena) partene-
rii de implementare a proiectului de re-
calificare a personalului militar: Camera 
de Comerţ şi industrie din RM şi Cen-
trul de Dezvoltare Economică şi Afaceri 
Publice de pe lîngă Academia de studii 
Economice din Moldova. 

Rezerviştii  pot fi instruiţi în cadrul 
specialităţilor: Tehnologii informaţio-
nale, Limbi străine, iniţierea afacerii, 
Management energetic european, Euro 
office Manager şi resurse umane. 

Jan Plesinger, şef adjunct al Misiunii 
OsCE în Moldova, a spus că, în perioa-
da 2010-2013, în cadrul a şase faze de 
instruire, au obţinut noi cunoştinţe pes-
te 550 de persoane, ofiţeri şi subofiţeri ai 
Armatei naţionale, ai Poliţiei de Fronti-
eră şi Trupelor de Carabinieri. 

Vitalie Marinuţa, ministru al Apă-
rării, le-a urat succese absolvenţilor, ac-
centuînd că, pentru fiecare militar este 
foarte important să ştie ce va face după 
încheierea serviciului. „Ei pot alege fie o 
carieră în domeniul militar, fie o carieră 
în domeniul civil. Proiectul le-a oferit 
şansa să facă alegerea potrivită. Le do-
resc ca noua specializare să le aducă plă-
cere absolvenţilor or, anume aşa se vor 
simţi împliniţi”.

Vitalie Gurulea, maior (r), parti-
cipant la instruire, a apreciat înalt or-
ganizarea cursurilor şi oportunitatea 
proiectului. „Am însuşit limba engleză, 
care-mi va fi utilă la serviciu, în derula-
rea diverselor proiecte. nu am început-o 
de la zero, însă, pe parcursul a trei luni 
de instruire, am obţinut rezultate remar-
cabile competitive. Voi continua să-mi 
perfecţionez cunoştinţele. Ar fi bine să 
se mai realizeze asemenea proiecte”.

Grigore Belostecinic, rector al Aca-
demiei de studii Economice din Moldo-
va, a propus ca în Republica Moldova să 
fie fondat un centru permanent de reca-
lificare profesională a militarilor. 

studiile demonstrează că cei care au 
urmat un curs de recalificare sau cei care 
s-au calificat la locul de muncă sînt mai 
optimişti, îşi pot găsi cu uşurinţă un loc 
de muncă, comparativ cu cei care nu au 
urmat niciodată un astfel de program. 
La fel, ei menţionează o serie de efecte 
pozitive în plan personal, observabile şi 
la locul de muncă.

În continuare, vă prezint cazurile a 
două persoane care nu-şi permit luxul 
de a sta acasă, în condiţiile crizei econo-
mice mondiale.

maiorul Tatiana IacoB:
„Repetitio mater studiorum est”
i-a fost scris în stele să poarte două 

dintre cele mai frumoase vestimentaţii, 
cea de medic şi de militar. Profesiile sînt 
nobile şi nici una din ele nu este uşoară, 
necesitînd efort, curaj, tărie şi jertfire de 
sine.

Dar, cînd meseria iţi este pe plac, 
aceasta nu e o povară, ci o plăcere, dacă 
e percepută ca vocaţie.

În prezent activează în domeniul 
resurselor umane. După eliberarea din 
serviciul militar, cel mai mare vis al ei 
este să îmbrace din nou uniforma de 
medic şi să practice ceea ce reprezintă 
sensul vieţii pentru ea: medicina.

Fiind descendentă dintr-o familie de 
filologi, Tatiana înţelege nevoia de a cu-
noaşte o limbă străină, care este actuală 
în rîndurile populaţiei, indiferent de sex, 
vîrstă, profesie, statut social. În şcoală şi 
la universitate a studiat franceza, în viaţa 
militară a avut ocazia şi oportunitatea să 
studieze engleza. Dumneaei ne asigură: 

cursurile de engleză, care se desfăşoară 
la MA, sînt perfecte, bine organizate şi 
structurate. Cunoaşterea limbii străine a 
ajutat-o mult: a avut norocul să fie selec-
tată pentru un curs de medicină militară 
în sUA.

Cursul de engleză, pe care l-a absol-
vit recent, în cadrul programului de re-
conversie profesională, i-a împrospătat 
şi cizelat cunoştinţele: „Repetitio mater 
studiorum est”. 

„Ce pot să vă spun? Mi-am atins sco-
pul şi visul din copilărie: să fiu medic, 
să fiu militar. Am construit o casă, am 
născut un copil, am sădit pomi…. DECi 
MĂ COnsiDER Un OM FERiCiT Şi 
ÎMPLiniT!!!”, afirmă, în concluzie, ma-
iorul iacob.

colonelul (r) valeriu ZaTIc:
„Mă simt tînăr şi nu pot 
să stau acasă”
Îşi gestionează în prezent propria 

afacere. Şi-a înregistrat maşina într-o 
firmă de maxi-taxi. În anul 2003, cînd 
a trecut în rezervă, Valeriu Zatic, fost 
comandant al Regimentului de Rache-
te Antiaeriene, avea gradul de colonel. 
La vîrsta de 43 de ani, cîţi număra 
atunci, nu se putea împăca cu gîndul 
să tragă pe dreapta şi să se mulţumeas-
că cu statutul de pensionar. Aşa că s-a 
decis să încerce şi un alt mod de viaţă, 
să se orienteze spre o altă meserie. Ca-
riera militară a însemnat, pentru el, o 
deschidere extraordinară spre societa-
tea civilă. 

A pornit-o de la kilometrul zero. Mai 
bine de şapte ani, a lucrat în domeniul 
construcţiilor în Grecia şi nu e deloc in-
timidat de o astfel de activitate. „Acolo 
toţi sînt priviţi egal, nimeni nu o face 
pe şeful”, spune Valeriu Zatic. setea de 
cunoaştere l-a determinat să se înscrie 
la cursurile de recalificare profesională, 
oferite de către Ministerul Apărării. Mai 
nou este preocupat de sursele energeti-
ce ecologice. „Mă simt tînăr şi nu pot să 
stau acasă. Ar fi o mare ruşine. Dacă te 
opreşti, încetezi să mai trăieşti”, menţio-
nează colonelul Zatic.

Locotenent 
Natalia ANdRONACHI
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Orchestra militară bălţeană a cucerit publicul brăilean

... muzica militară are un parfum care nu 
va muri niciodată: învie nostalgia vremu-
rilor trecute. E drăguţ să asculţi oricînd 
muzică de fanfară” “

Încă de la debutul său, Festivalul Muzi-
cilor Militare a atras atenţia şi interesul 

fanfarelor din străinătate şi, astfel, la fieca-
re nouă ediţie, participarea unor formaţii 
de prestigiu de peste hotare a imprimat 
evenimentului un binemeritat caracter 
internaţional, transformîndu-se, în timp, 
într-o veritabilă modalitate de comunica-
re internaţională, datorită limbajului mu-
zicii militare.

Din 1996, cînd a debutat, festivalul 
se impune pe plan naţional şi internaţio-
nal, desfăşurîndu-se o dată la doi ani, şi 
a ajuns deja la cea de-a Xi-a ediţie. Tre-
buie subliniat faptul că este singurul fes-
tival de acest gen, organizat în România 
şi are doi susţinători de bază: Garnizoana 
şi Primăria Municipiului Brăila. De data 
aceasta, Festivalul internaţional al Muzi-
cilor Militare s-a desfăşurat sub bagheta 
colonelului Valentin neacşu, şeful servi-
ciului Muzicilor Militare din România şi 
a colonelului Petrea Gogu, şeful Muzicii 
Militare a Garnizoanei Brăila. Pe parcur-
sul ediţiilor, derulate între anii 1996-2013, 
la festival, au participat formaţii de refe-
rinţă în domeniu din: Germania, Austria, 
Ungaria, sUA, Ucraina, Turcia, Bulgaria, 
Republica Moldova, scoţia şi, respectiv, 
România.

La Brăila, zonă de interes turistic, dar şi un puternic centru de 
valorificare a patrimoniului multietnic şi multicultural, tradi-
ţia muzicală este o realitate apreciată de fiecare dintre români 
şi nu doar. Brăila, cu un farmec aparte, este oraşul dunării, 
oraşul muzicii, numit şi „mica vienă”, oraşul unde se desfăşoa-
ră mai multe concursuri şi festivaluri internaţionale, printre 
care şi festivalul Internaţional al muzicilor militare. Impor-
tante personalităţi din lumea muzicală naţională şi internaţio-
nală au văzut lumina zilei pe acele meleaguri, hrănindu-se din 
spiritualitatea culturală a locurilor.

Pasiune în fiecare notă muzicală

Oastea Moldovei24
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Reunind formaţii muzicale din Re-
publica Moldova, Turcia şi România, cea 
de-a Xi-a ediţie a Festivalului interna-
ţional al Muzicilor Militare a oferit pu-
blicului brăilean momente muzicale de 
excepţie, care au transformat oraşul în-
tr-o adevărată citadelă a muzicii militare. 
Astfel, pe parcursul a trei zile, între 21-23 
iunie curent, reprezentanta Republicii 
Moldova, invitată, pentru a patra oară, 
la acest eveniment de mare anvergură, 
alături de formaţiile militare din Turcia şi 
România, a susţinut concerte în cele mai 
importante zone de promenadă ale lo-

calităţii-gazdă: Parcul Monument, Piaţa 
independenţei, Esplanada Dunării, Piaţa 
Traian, Grădina Mare, staţiunea Lacu să-
rat. Orchestra de la Bălţi a oferit, de ase-
menea, un concert în aer liber, în Grădina 
Publică din Brăila.

Pe Zsolt Kerestely,  unul dintre cei 
mai apreciaţi compozitori români, l-am 
surprins admirînd prestaţia instrumen-
tiştilor din Republica Moldova în Grădina 
Publică din oraş. „Mi se par bine pregătiţi 
moldovenii, repertoriul – foarte variat. Îi 
povesteam acum unui prieten că muzica 
militară are un parfum care nu va muri 
niciodată: învie nostalgia vremurilor tre-

cute. E drăguţ să asculţi oricînd muzică 
de fanfară”, a declarat cel care a dat naştere 
celebrei piese „Copacul”. Întrebat ce şan-
se are acest festival în viitor, dumnealui a 
spus: „normal că are. Altfel, ce s-ar întîm-
pla, dacă tot ce a fost frumos în trecut am 
arunca la gunoi?!! nu se poate. Trebuie să 
se desfăşoare, indiferent de vreme”.

Toate şapte formaţii participante, plus 
Drill Team-ul Regimentului 30 Garda 
„Mihai Viteazul” s-au străduit să iasă cu 
ceva în evidenţă în faţa sutelor de local-
nici, rămaşi pe Esplanadă pînă seara tîrziu, 
pentru a asista la spectacol. Pe scena de la 

Faleza Dunării, au concertat la festivitatea 
de deschidere şi închidere a festivalului şi, 
perfect sincronizate, au interpretat cîteva 
melodii în comun, reuşind, astfel, să dea 
mai multă forţă melodiilor interpretate.  

Fanfara din Bălţi a însufleţit publicul 
spectator, atunci cînd cîţiva muzicanţi şi-
au lăsat jos instrumentele şi au încins o 
horă autentică moldovenească, oferind 
momente muzicale de excepţie, care au 
fost însoţite de aplauzele spectatorilor.

Potrivit maiorului sergiu Holban, 
prim-dirijor, şef al serviciului Orches-
tral Militar al Armatei naţionale, presta-
ţia muzicienilor moldoveni a fost înalt 

apreciată de publicul prezent la eveni-
ment. „ne bucurăm că am fost invitaţi la 
această activitate. Fanfara noastră a oferit 
publicului brăilean un program muzical 
de excepţie, îmbinînd mai multe genuri 
de muzică. spectatorii români ne-au răs-
plătit cu aplauze, pentru evoluţia noastră 
de succes.

Festivalul s-a încheiat printr-o cere-
monie impresionantă: toate formaţiile 
participante au cîntat la unison un imn, 
închinat eroilor de pretutindeni. La final, 
după ce primarul Aurel Gabriel simiones-
cu a declarat închisă cea de-a Xi-a ediţie a 

festivalului, Primăria şi Garnizoana Brăila 
au acordat diplome şi premii pentru parti-
cipanţi. A sunat stingerea şi iluminatul de 
pe Esplanadă s-a oprit. Un scurt joc de ar-
tificii a însoţit ultimele acorduri muzicale, 
iar după ce instrumentele au tăcut, forma-
ţiile s-au retras de pe scena încadrată de 
militari ce purtau torţe aprinse. Astfel, s-a 
tras cortina peste ediţia din acest an a fes-
tivalului, în aplauzele sutelor de spectatori, 
care au rămas pe Esplanadă, pînă seara tîr-
ziu, încîntaţi de spectacolul oferit de muzi-
canţii români, turci şi moldoveni.

Locotenent Natalia ANdRONACHI  
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O felicitare pentru tine

ministerul  apărării al Republicii moldova anunţă concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de consultant în direcţia management resurse umane.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe pa-
gina WEB a ministerului apărării (www.army.md)

Un sincer La mulţi ani! urăm colonelului dumitru MU-
dRENCO. Vă dorim sănătate, bucurii, împliniri şi 

multe vise realizate. Steaua ocrotitoare să lumineze mereu 
asupra dumneavoastră şi a celor dragi sufletului dumnea-
voastră. 

Cu respect, Comandamentul Logistic

La mulţi ani urăm coloneilor Mihail BUCLIş şi Oleg 
CIULCOV, ex-comandanţi ai Brigăzii „ştefan cel 

Mare”. La aniversarea dumneavoastră vă  dorim ca sănătatea 
să fie tot timpul împreună cu dvs., fericirea să vă însoțească 
la fiecare pas, dragostea să vă fie în permanenţă la îndemînă, 
iar norocul să vă aştepte la fiecare colţ. La Mulţi Ani!

Cu respect, colectivul Brigăzii „ştefan cel Mare” 

Transmitem un călduros la mulţi ani maiorului Andrei 
ALEXANdROV,  căpitanilor Anatolii MIRCEA, Serghei 

BATURCHIN, locotenenţilor majori Olga CAZAC, denis NE-
GHINA, locotenentului Serghei TOdERAşCO, plutonierului 
major Marina MANCOş, plutonierilor Tatiana MARdARI, 
Gheorghe TIHON, Anatolii   BALICA, caporalilor Victor PER-
CIULEAC, Radion ȚăRUş, funcționarilor Ion ȚURCAN, Ma-
ria dESCULȚU. Vă dorim ca visele de azi să devină realitate, 
speranţele de mîine – împliniri , orice cădere – un pas înainte 
să fie şi gîndul bun să vă însoţească mereu.

Cu respect, 
colectivul Brigăzii „ştefan cel Mare”

Sincere urări de bine şi sănătate maiorului Vasile LUNGU, 
căpitanului Anton ANGHELCEV, plutonierului adjutant  

Ion CERCAS , caporalilor Petru PARCIU şi Gheorghe BU-
TUC . Vă dorim zile senine, pace în casele şi în sufletele dum-
neavostră şi numai realizări frumoase. La mulţi ani!

Cu respect, colectivul Brigăzii „dacia”

Cele mai calde felicitări comandantului-rector al Aca-
demiei Militare „Alexandru cel Bun”, colonelul Mihail 

BUCLIş. dumnezeu să vă călăuzească şi să orînduiască 
totul cum este mai bine pentru dumneavoastră! LA MULţI 
ANI cu cele mai frumoase gînduri de bine şi sănătate!

Cu respect, 
colectivul Academiei Militare „Alexandru cel Bun”

Sincere felicitări locotenentului major Oxana BALAN! de 
ziua ta îţi dorim dîrzenie ca să poţi înfrunta orice obsta-

col, curaj şi răbdare ca să poţi să-ţi împlineşti visurile şi mul-
tă dragoste ca să te poţi bucura de ele. La mulţi ani!

Cu respect, 
colectivul Academiei Militare “Alexandru cel Bun”

La mulţi ani locotenentului-colonel-medic Veaceslav 
BECU, maiorului-medic Nicolae LUPAşCO, maio-

rului Sergiu ILI, sergentului inferior Iulian CANţÎR, func-
ţionarilor Ion CASTRAVEţ, ănnessa CARPECENCO, Ion 
CONdURARI, Vasile LUPAşCO, Iulia LAPTEANU, Vero-
nica PASCARI.Vă dorim sănătate, realizări profesionale, iar 
buna dispoziţie să vă însoţească zi de zi alături de cei dragi.

 Cu mult respect,
 colectivul Spitalului Clinic Militar Central                          

Felicitări cu ocazia zilei de naştere locotenent-colonelului 
Ion VULPE, căpitanului denis ROTARU, locotenentului 

Natalia ANdRONACHI, Ecaterinei RUSSU şi dianei MOISA! 
Vă urăm 12 luni de sănătate, 52 de săptămîni de fericire, 365 
de zile fără stres, 8760 de ore de dragoste, 524600 de minute de 
linişte şi 31536000 de secunde de plăcere. La mulţi ani!

Cu respect, Centrul mass-media militară

Sincere felicitari cu ocazia zilei de naştere plutonierului 
Ina CATANă. Cînd încă o petală din anii tăi frumoşi s-a 

scuturat alene, vibrînd armonios, priveşte cu mîndrie, gîn-
dind neîncetat la restul de petale ce nu s-au scuturat.

Cu respect, direcţia instruire întrunită şi doctrine

Sănătate şi fericire dorim căpitanului Tudor SCLIFOS, 
locotenentului major Oxana BOTNARI, locotenenţilor 

Tatiana RUSANOVSCHI, Oleg SÎRGHI,  plutonierului adju-
tant Viorel GORE,  plutonierului major Valeriu VASILICă, 
plutonierilor Aliona BÎRCă,  Olga MANOLE. Să aveţi me-
reu doar bucurii şi succes în toate!

Cu respect, 
colectivul Batalionului de Gardă 

La mulţi ani urăm locotenentului major Serghei 
dONȚOV, plutonierului major Vladimir MOROI, 

sergentului inferior Mihail TABARANU. Norocul şi ferici-
rea să nu vă părăsească, iar dragostea şi iubirea mereu să 
vă-nsoțească!

Cu respect, 
colectivul divizionului de Artilerie „Prut”              



27Iulie 2013

In memoriam
Aş  vrea, cînd mă voi preface în ţărîne, pe 
crucea mea de piatră un singur cuvînt să 
fie dăltuit: săracul. Este, cred, cel mai 
simplu şi vrednic epitaf ”. (mai 2011)

 dumitru MATCOVSCHI
“

OMUL ... POETUL ... MARTIRUL ...
Doina
cînd i-a fost mai bine, 
cînd i-a fost mai rău, 
moldoveanul doina 
şi-a cîntat mereu. 
La un colţ de masă, 
lînga omul drag, 
lînga pomul care 
înfloreşte-n prag. 
ca o doină doina, 
ca un jurămînt, 
ca o rugăciune 
pentru-acest pamînt, 
ca o înviere, 
ca un imn în hram, 
ca un dor de Ţară, 
ca un dor de Neam. 
doină, tu, doiniţă, 
daca nu erai, 
hăuleau străinii 
pe-un picior de plai. 
Le-ai ieşit în cale, 
la hotar colea, 
n-au putut sa treacă 
de durerea ta. 
doină, tu, doiniţă, 
fii un jurămînt, 
fii o rugăciune 
pentru-acest pămînt; 
fii o înviere, 
fii un imn în hram, 
fii un dor de Ţară, 
fii un dor de Neam. 

* * * 
Plîng în mine şi-n ţărîne 
(precum plînge toamna-n noapte) 
toate doinele bătrîne 
picurate-n strop de şoapte. 
Plîng şi-n frunzele ce zboară 
către noi, spre-a ne aprinde: 
roşii picături de ceară, 
stele roşii, rătăcinde… 
Năpădit de doruri grele, 
mă ştiu trist ca o baladă 
şi-mi las fruntea peste ele, 
piatră de granit să cadă; 
şi de jale mult prea mare 
pentru baci şi pentru turmă, 
rîvnind sfînta răzbunare 
plîng şi eu pînă la urmă… 
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