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Nu mai plătesc pentru chirie, 
dar investesc  în propriile 

necesităţi. Vorbim despre cele 111 
familii de militari care locuiesc în 
apartamentele de serviciu oferite de  
Ministerul Apărării, anul acesta.

Militarul 
 la el (a)casă

implementarea rezoluţiei 
consiliului de securitate al onu 

1325 în republica moldova

Baza militară din Hohenfels, 
Germania, a fost gazda 

exerciţiului „KFOR MRE 22” 
(Mission rehearsal exercise), 
la care Armata Naţională a 
participat cu un contingent de 
pacificatori ce urmează să fie 
detaşaţi în misiunea multinaţi-
onală din Kosovo.

Dar până atunci 
emoţii, gânduri, lacrimi 

şi speranţe... 

Este cel mai greu curs de leadership pe 
bază de voluntariat organizat în Arma-

ta Naţională, în care cedează mai mult de 
jumătate dintre pretendenţi, încă la etapa 
de selecţie.  Vorbim despre Cursul de 
calificare pentru forţe speciale, organizat 
de instructori din cadrul Batalionului cu 
Destinaţie Specială „Fulger”.

Câţiva ani în urmă, Armata Naţională a 
beneficiat de un ajutor considerabil 

din partea partenerilor americani. Atunci 
pentru prima dată pe teritoriul Republicii 
Moldova au apărut renumitele Humvee-uri, 
maşini militare americane, pe care mulţi, 
din greşeală, le numesc Hummer.
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Fiindcă din nou e toamnă, Centrele 
Militare ale Armatei Naţionale au dat 

start unei noi perioade de încorporare în 
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Pacificatorii din Batalionul 22 
de Menţinere a Păcii au petre-

cut activ jumătatea lunii noiem-
brie în poligonul de la Bulboaca. 
Căştile albastre au desfăşurat 
şedinţe teoretice şi antrenamente 
practice pe timp de zi şi la lumina 
stelelor.
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Dar până atunci 
       emoţii, gânduri, lacrimi şi speranţe... 

Fiindcă din nou e toamnă, centrele militare ale armatei 
naţionale au dat start unei noi perioade de încorporare în 

serviciul militar în termen. această etapă a fost precedată de o 
serie de manifestaţii sub egida „Zilei recrutului”, iar recruţii de 
ieri şi tinerii ostaşi de mâine au aflat o mare parte din secretele 
vieţii cazone, urmînd să asimileze cunoştinţe militare în sălile 
de studiu şi centrele de instrucţii.
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baza militară din Hohenfels, 
Germania, a fost gazda exerciţiului 
„KFor mre 22” (mission rehearsal 
exercise), la care armata naţională 
a participat cu un contingent de 
pacificatori ce urmează să fie 
detaşaţi în misiunea multinaţională 
din Kosovo.

Drumul KFOR 
trece prin Hohenfels

militarii noştri au activat în cadrul unei companii 
multinaționale alături de colegii din România şi ar-

menia şi au fost antrenați într-un şir de şedințe atât teore-
tice, cât şi practice, cum ar fi controlul mulțimii, fire fobia 
(fobia de foc), acțiunile efectivului în caz de atac în timpul 
deplasării, escortarea persoanelor etc. acțiunile grupului 
de genişti din cadrul contingentului  au fost axate pe cer-
cetarea, detectarea, marcarea, identificarea şi evaluarea 
condițiilor de teren şi neutralizarea obiectelor explozive în 
teritoriu, extragerea obiectelor explozive din încăperi prin 
diferite metode. În faza finală a aplicațiilor, militarii noştri 
au exersat diferite procedee vizând deblocarea obstacolelor 
pentru libera circulație (freedom movement), controlul 
mulțimii (cRc), patrularea zonelor (area patrol) şi postul 
de observare mobilă (mobile oP).

conform locotenent-colonelului andrei țăranu, su-
periorul contingentului armatei Naționale la aplicații, pe 

parcursul antrenamentelor, militarii din Republica moldo-
va au dat dovadă de o instruire adecvată şi s-au bucurat de 
succes printre colegii lor din alte state, lucru ce ne face să 
fim siguri că îşi vor îndeplini cu brio misiunile de pacificare 
care urmează.     

În opinia sursei citate, militarii armatei Naționale au 
avut posibilitate nu doar să facă schimb de experiență cu 
colegii lor din alte contingente militare, să-şi testeze pro-
priile aptitudini în cazul unor situații imprevizibile, dar 
şi să ia  decizii prompte în situații concrete, să-şi analizeze 
plusurile şi minusurile în interoperabilitate în cadrul unui 
contingent multinațional. Totodată, prin participarea mi-
litarilor moldoveni  la exercițiul „KFoR mRE 22”, armata 
Națională îşi sporeşte nivelul de pregătire pentru operațiuni 
de menținere a păcii în cooperare cu diferite națiuni.

Plutonierul Nicolae Şved, participant la exercițiu, a 
ținut să precizeze că este îmbucurător faptul că organizato-

rii aplicațiilor acordă o atenție sporită acțiunilor efectivului 
în controlul mulțimii. deşi pentru o persoană neinițiată în 
subiect ar putea să pară un exercițiu nesemnificativ, totuşi, 
în cazul unor violențe, a agresivității sporite a mulțimii, 
este foarte important ca efectivul să ştie cum să se protejeze 
pe sine, cât şi să asigure protecția persoanei puse sub paza 
efectivului care ar putea fi atacat.

Un alt coleg al său, sergent marius Eşanu, susține că 
testul de la hohenfels nu este decât o continuitate a an-
trenamentelor desfăşurate în unitate. dânsul specifică că 
antrenamentele de la hohenfels s-au desfăşurat cu un con-
tingent multinațional şi au implicat un efectiv mai mare. 
În rest, dacă ai o pregătire bună, te descurci şi la exerciții 
multinaționale.

Testul militarilor moldoveni, desfăşurat la baza mili-
tară din Germania, a demonstrat că nivelul de pregătire al 
militarilor noştri corespunde rigorilor, iar cei selectați pot 

pleca să-şi îndeplinească cu cinste misiunea în cadrul unui 
nou contingent KFoR al țării noastre. Şi dacă mulți dintre 
cei implicați în aceste aplicații erau siguri pe forțele proprii, 
aplicațiile au venit şi ca o confirmare a aptitudinilor pe care 
le au, fiind şi o apreciere dată de experții străini conform 
standardelor internaționale.

7Martie  2016Oastea Moldovei6 7Noiembrie  2016



Oastea Moldovei6 7Martie  2016 7Noiembrie  2016

baza militară din Hohenfels, 
Germania, a fost gazda exerciţiului 
„KFor mre 22” (mission rehearsal 
exercise), la care armata naţională 
a participat cu un contingent de 
pacificatori ce urmează să fie 
detaşaţi în misiunea multinaţională 
din Kosovo.

Drumul KFOR 
trece prin Hohenfels

militarii noştri au activat în cadrul unei companii 
multinaționale alături de colegii din România şi ar-

menia şi au fost antrenați într-un şir de şedințe atât teore-
tice, cât şi practice, cum ar fi controlul mulțimii, fire fobia 
(fobia de foc), acțiunile efectivului în caz de atac în timpul 
deplasării, escortarea persoanelor etc. acțiunile grupului 
de genişti din cadrul contingentului  au fost axate pe cer-
cetarea, detectarea, marcarea, identificarea şi evaluarea 
condițiilor de teren şi neutralizarea obiectelor explozive în 
teritoriu, extragerea obiectelor explozive din încăperi prin 
diferite metode. În faza finală a aplicațiilor, militarii noştri 
au exersat diferite procedee vizând deblocarea obstacolelor 
pentru libera circulație (freedom movement), controlul 
mulțimii (cRc), patrularea zonelor (area patrol) şi postul 
de observare mobilă (mobile oP).

conform locotenent-colonelului andrei țăranu, su-
periorul contingentului armatei Naționale la aplicații, pe 

parcursul antrenamentelor, militarii din Republica moldo-
va au dat dovadă de o instruire adecvată şi s-au bucurat de 
succes printre colegii lor din alte state, lucru ce ne face să 
fim siguri că îşi vor îndeplini cu brio misiunile de pacificare 
care urmează.     

În opinia sursei citate, militarii armatei Naționale au 
avut posibilitate nu doar să facă schimb de experiență cu 
colegii lor din alte contingente militare, să-şi testeze pro-
priile aptitudini în cazul unor situații imprevizibile, dar 
şi să ia  decizii prompte în situații concrete, să-şi analizeze 
plusurile şi minusurile în interoperabilitate în cadrul unui 
contingent multinațional. Totodată, prin participarea mi-
litarilor moldoveni  la exercițiul „KFoR mRE 22”, armata 
Națională îşi sporeşte nivelul de pregătire pentru operațiuni 
de menținere a păcii în cooperare cu diferite națiuni.

Plutonierul Nicolae Şved, participant la exercițiu, a 
ținut să precizeze că este îmbucurător faptul că organizato-

rii aplicațiilor acordă o atenție sporită acțiunilor efectivului 
în controlul mulțimii. deşi pentru o persoană neinițiată în 
subiect ar putea să pară un exercițiu nesemnificativ, totuşi, 
în cazul unor violențe, a agresivității sporite a mulțimii, 
este foarte important ca efectivul să ştie cum să se protejeze 
pe sine, cât şi să asigure protecția persoanei puse sub paza 
efectivului care ar putea fi atacat.

Un alt coleg al său, sergent marius Eşanu, susține că 
testul de la hohenfels nu este decât o continuitate a an-
trenamentelor desfăşurate în unitate. dânsul specifică că 
antrenamentele de la hohenfels s-au desfăşurat cu un con-
tingent multinațional şi au implicat un efectiv mai mare. 
În rest, dacă ai o pregătire bună, te descurci şi la exerciții 
multinaționale.

Testul militarilor moldoveni, desfăşurat la baza mili-
tară din Germania, a demonstrat că nivelul de pregătire al 
militarilor noştri corespunde rigorilor, iar cei selectați pot 

pleca să-şi îndeplinească cu cinste misiunea în cadrul unui 
nou contingent KFoR al țării noastre. Şi dacă mulți dintre 
cei implicați în aceste aplicații erau siguri pe forțele proprii, 
aplicațiile au venit şi ca o confirmare a aptitudinilor pe care 
le au, fiind şi o apreciere dată de experții străini conform 
standardelor internaționale.

7Martie  2016Oastea Moldovei6 7Noiembrie  2016



Oastea Moldovei8 9Noiembrie  2016

Stop pericol! 
Viaţă fără pesticide

Ministerul Apărării în comun cu alte structuri naţionale  
şi internaţionale anihilează deşeurile sovietice

În pofida faptului că Republica Moldova nu a produs ni-
ciodată pesticide, inclusiv poluanţi organici persistenţi, 

utilizarea în exces a compuşilor chimici cu impact distrugător 
a lăsat o moştenire, ale cărei consecinţe vor fi resimţite mulţi 
ani înainte. Printre pesticidele întrebuinţate în agricultură în-
cepând cu 1960 se regăsesc cele organoclorurate, enumerate în 
Convenţia de la stockholm privind poluanţii organici persis-
tenţi drept deosebit de periculoşi pentru sănătate şi mediu din 
cauza toxicităţii acestora şi a potenţialului de bioacumulare. 
Prin urmare, dintre cele 110 tipuri de pesticide importate şi fo-
losite în perioada sovietică în Moldova, 49 sunt restricţionate 
sau chiar interzise pentru utilizare.

Problema pesticidelor inutilizabile şi interzise s-a acutizat 
pe parcursul ultimului deceniu şi jumătate, fapt ce a plasat 
această grijă pe agenda de mediu a Republicii Moldova, ca 
parte a programelor de gestionare a substanţelor toxice şi a 
deşeurilor. 

Procesul a fost anevoios de la bun început. nu a fost deloc 
uşor să se stabilească priorităţi şi acţiuni concrete în vederea 
anihilării pesticidelor învechite şi a altor substanţe chimice pe-
riculoase, până nu s-a văzut o imagine clară a stării lucrurilor. 
Autorităţile moldoveneşti au recunoscut că stocarea pe ter-
men lung a pesticidelor inutilizabile şi interzise nu era o opţi-
une potrivită, deoarece au fost identificate o serie de carenţe în 
procesul de reambalare şi de depozitare. Ulterior s-a exprimat 
îngrijorarea cu privire la integritatea şi securitatea instalaţiilor 
de depozitare.

Ca urmare a acestor preocupări, începând cu 1997, trei 
decizii guvernamentale au fost luate în vederea colectării de 
pesticide şi de stocare centralizată.
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În 2002, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 1543 „Cu 
privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centra-
lizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise”, 
care stipula că Ministerul Apărării şi Departamentul situaţii 
Excepţionale al Ministerului Afacerilor interne vor asigura 
desfăşurarea lucrărilor de reambalare, transportare şi păstrare 
a lor până la nimicire. Conform deciziei, cheltuielile pentru 
realizarea măsurilor preconizate pentru anul 2003 urmau să 
fie acoperite parţial din Fondul Ecologic naţional (770 mii de 
lei) şi de la bugetul de stat. 

Toate dispoziţiile enumerate mai sus nu au fost puse în 
aplicare din cauza unor motive obiective şi subiective, în spe-
cial din cauza confruntării şi a poziţiei neclare din partea co-
munităţilor şi a autorităţilor locale.

Primele măsuri concrete de redresare a situaţiei au fost 
înregistrate în 2003, când în baza ultimei hotărâri de guvern 
(HG nr.1543 din 29 noiembrie 2002), Ministerul Apărării de-
vine responsabil de organizarea realizării programului de dis-
trugere a pesticidelor inutilizabile şi interzise şi/sau evacuării 
de pe teritoriul Republicii Moldova (pct.9).

Această solicitare a fost făcută în contextul lipsei capacită-
ţii de implementare a trei hotărâri anterioare ale Guvernului 
RM privind distrugerea pesticidelor (HG 474 din 21.05.1997, 
HG 30 din 15.01.2001, HG 1543 din 29.11.2002).

În 2003, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 1389 „Cu 
privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se ope-
rează în Hotărârea Guvernului nr. 1543 din 29 noiembrie 
2002”. Ministerul Apărării al Republicii Moldova a fost de-
semnat în calitate de autoritate naţională pentru punerea în 
aplicare a programelor pentru distrugerea pesticidelor inuti-
lizabile stocurilor şi/sau pentru evacuarea de pe teritoriul Re-
publicii Moldova. Pentru o eficienţă a programelor, Ministe-
rul Apărării cooperează cu structurile de stat la nivel central 
(Ministerul Agriculturii şi industriei Alimentare, Ministerul 
sănătăţii, Ministerul Mediului etc.) şi la nivel local cu admi-
nistraţiile publice locale.

În prezent, Ministerul Apărării al Republicii Moldova, 
în numele Guvernului, desfăşoară un şir de activităţi întru 
lichidarea focarelor de pesticide inutilizabile şi interzise, 
prin cooperare cu Alianţa nord-Atlantică (nATO), Fondul 
Global de Mediu, Banca Mondială, OsCE şi alte organizaţii 
internaţionale.

Ţara noastră s-a aliniat la acţiunile de eliminare a sub-
stanţelor chimice periculoase prin aderarea la Convenţia de 
la stockholm privind poluanţii organici persistenţi, Convenţia 
Basel privind transportul transfrontalier al deşeurilor, Con-
venţia Roterdam, prin punerea în aplicare a peste 30 de pro-
grame de dezvoltare, strategii şi planuri naţionale.

În vederea realizării Obiectivului de Parteneriat „Fondul 
special de Afectare nATO/PpP pentru distrugerea pesticide-
lor şi produselor chimice periculoase în Republica Moldova”, 
asumat de către Republica Moldova în cadrul Planului indi-
vidual de Acţiuni pentru Parteneriat (iPAP) şi Procesului de 
Planificare şi Analiză a Parteneriatului (PARP), pe 22 iunie 

2011 la Bruxelles a fost semnat Acordul de implementare în-
tre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Între-
ţinere şi Aprovizionare a Alianţei nord-Atlantice (nAMsO) 
privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice pericu-
loase în Republica Moldova.

Trei ani mai târziu, în 2014, este aprobată Hotărârea Gu-
vernului nr. 641 din 30 iulie „Cu privire la aprobarea Planului 
individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – 
nATO pentru anii 2014-2016 (acţiunea 3.2.3).

În 1997, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Ho-
tărârea nr. 474 din 21 mai „Privind măsurile de colectare şi 
depozitare centralizată a pesticidelor inutilizabile”. În confor-
mitate cu aceasta, ministerele, departamentele, executivele 
fostelor raioane şi primăriile urmau să întreprindă acţiuni în 
vederea pregătirii  deşeurilor de pesticide pentru colectarea 
lor centralizată. În majoritatea gospodăriilor agricole s-au in-
ventariat deşeurile  existente, în unele cazuri fiind reambalate, 
s-au întreprins măsuri pentru neadmiterea privatizării depo-
zitelor de păstrare a pesticidelor. Datorită acestor măsuri au 
fost estimate cantităţile reale de pesticide stocate în depozite. 
Compoziţia chimică a celor mai multe  pesticide nu s-a stabilit 
din lipsă de fonduri. Aceste deşeuri au fost depozitate ani în 
şir şi, sub acţiunea factorilor de  mediu, compoziţia  lor chi-
mică a suferit schimbări, ambalajul s-a deteriorat, dispărând 
şi denumirea.

În 2001, Executivul a adoptat o altă decizie care să 
prevadă acţiunile, calendarul şi responsabilităţile ministere-
lor implicate, departamentelor şi autorităţilor publice loca-
le în ceea ce priveşte depozitarea şi eliminarea pesticidelor 
inutilizabile centralizate. În special, a solicitat Ministerului 
Agriculturii, Ministerului Ecologiei şi autorităţilor locale să 
selecteze trei-patru depozite în fiecare judeţ (fosta unitate 
administrativă în Republica Moldova), unde să fie centrali-
zate deşeurile de pesticide. Ministerul Agriculturii, Ministe-
rul sănătăţii, institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe şi 
Departamentul de standardizare şi Metrologie se angajau să 
participe la investigaţii de laborator pentru a determina com-
poziţia chimică a pesticidelor şi cantitatea de substanţă activă. 
Pe lângă aceasta, Ministerul Agriculturii a primit sarcina de 
a solicita de la Consiliul Europei un grant pentru a sprijini 
eliminarea pesticidelor.

Starea stocurilor  
de pesticide  
în 2003

Conform datelor prezentate la începutul 
anului 2003, în Republica Moldova erau 

oficial 7.395 tone de pesticide inutilizabile şi 
interzise, dintre care:

3245•  tone de deşeuri erau disloca-
te în 424 locuri/depozite în cele două 
municipii ale republicii, 32 de raioane şi 
UTA Găgăuzia;

150•  tone de deşeuri erau depozitate în 
45 de locuri în regiunea transnistreană;

4000•  tone de deşeuri de pesticide, 

inclusiv 654,1 tone de DDT (aşa-numitul 
dust), colectate de pe întreg teritoriul 
ţării, au fost înhumate la poligonul de 
păstrare a deşeurilor de pesticide din 
satul Cişmichioi, UTA Găgăuzia (raionul 
Vulcăneşti). Acest poligon este considerat 
obiect strategic naţional, amplasat la doar 
câţiva kilometri de hotarele cu Ucraina şi 
România, şi doar la câteva sute de metri 
de râuleţul Cahul, care se revarsă în Prut 
şi, ulterior, în Dunărea de Jos.

Cadrul legal al managementului  
deşeurilor de pesticide

În prezent, Ministerul Apărării al Republicii Moldova, în numele 
Guvernului, desfăşoară un şir de activităţi întru lichidarea focarelor 
de pesticide inutilizabile şi interzise, prin cooperare cu Alianţa Nord-
Atlantică (NATO), Fondul Global de Mediu, Banca Mondială, OSCE 
şi alte organizaţii internaţionale.
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Prima etapă
Perioada anilor 2003-2008

Au fost excavate şi reambalate 3.245 tone de pesticide din 
424 locuri/depozite, fiind centralizate în 37 de depo-

zite centrale raionale. Lucrările au fost realizate cu sprijinul 
financiar al statelor membre şi partenere nATO în valoare de 
circa 1,27 milioane euro (Guvernul Republicii Moldova, Bel-
gia şi România în calitate de state lider, Bulgaria, Republica 
Cehă, Lituania, Luxemburg, Olanda, norvegia, suedia, Turcia, 
Finlanda). Ministerul Apărării, prin antrenarea a şapte echipe 
operaţionale (circa 720 de militari), create pe baza subunităţi-
lor de apărare nBC ale Brigăzilor 1,2,3 infanterie motorizate, 
Regimentului de Rachete Antiaeriene, Companiei protecţiei 
chimice independente de la negreşti, Divizionului de Artilerie 
şi tehnicii speciale (35 unităţi) au reambalat şi stocat centrali-
zat 3.245 tone de deşeuri de pesticide din 424 locuri/depozite 
din municipiile Chişinău şi Bălţi şi raioanele Anenii noi, Basa-
rabeasca, Briceni, Cahul, Cantemir, Călăraşi, Căuşeni, Comrat 
(UTAG), Criuleni, Ceadâr-Lunga (UTAG), Cimişlia, Drochia, 
Donduşeni, Dubăsari, Edineţ, ialoveni, Hânceşti, Floreşti, Fă-
leşti, Glodeni, Leova, nisporeni, Ocniţa, Orhei, Rezina, Râş-
cani, străşeni, soroca, sângerei, Şoldăneşti, Ştefan Vodă, Tele-
neşti, Taraclia, Ungheni, Vulcăneşti (UTAG).

Etapele Proiectului NATO/PpP 
privind distrugerea pesticidelor şi produselor 

chimice periculoase din Republica Moldova

Etapa a II-a
identificarea naturii stocurilor 
deşeurilor de pesticide 

În perioada 2005 - 2010, au fost create 
două laboratoare nATO (Centrul de 

stat pentru Atestarea şi Omologarea Produ-
selor de Uz Fitosanitar şi al Fertilizanţilor şi 
Universitatea de stat din Moldova (faculta-
tea de chimie)). De prelevarea probelor s-au 
ocupat 15 militari, tot ei responsabili de ges-
tionarea proiectului la nivel naţional. A fost 
identificată natura şi ecotoxicitatea deşeuri-
lor de pesticide pe raioane. Costul proiec-
tului – 298 mii euro, implementat în cadrul 
Proiectului Ştiinţa pentru Pace şi nATO.

Începând cu 2003, au fost puse în aplicare patru faze distincte în cadrul Proiectului NATO/PpP 
privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase din Republica Moldova.
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evacuarea şi distrugerea pesticidelor.
Iniţiată în 2007, aceasta e în desfăşurare şi în prezent.

Etapa a III-a

Din cele 3.245 tone de pesticide reambalate, 2.306 au 
fost evacuate de către Armata naţională. În perioada anilor 2007-
2008, cu suportul Fondului Global de Mediu şi al Băncii Mondiale, 

au fost transportate şi distruse în Franţa 1.269 tone de deşeuri de 

pesticide din 15 depozite centrale raionale din 18 raioane: Anenii 
noi, Basarabeasca, Cahul, Călăraşi, Comrat, Ceadâr-Lunga, Donduşeni, 
Drochia, Făleşti, Glodeni, Edineţ, ialoveni, Leova, soroca, sângerei, Rezi-
na, Taraclia, Ungheni.

Alte 170 de tone de pesticide din depozitele centrale raionale din 
Cantemir, Căuşeni şi Ocniţa au fost nimicite în anii 2012-2013 în Germania, 
cu suportul Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare.

În intervalul de timp octombrie 2013 - 11.11.2016 au fost evacuate şi 

distruse la Dabrowa Gornicza, Polonia, 840 tone din raioanele Anenii noi, 
Basarabeasca, Cahul, Călăraşi, Donduşeni, Glodeni, ialoveni, Leova, soroca, 
Taraclia, Făleşti şi actualmente din Comrat (UTAG). Acţiunile operaţionale se 
realizează graţie sprijinului oferit de companiile sARPi (Polonia) & VEOLiA  
(Marea Britanie).

Costul lucrărilor pentru exportul, transportarea şi distrugerea cantităţii de 

1.260 tone de pesticide este estimat la circa 2,2 mln euro. Până în prezent, a 

fost acumulată suma de 1,7 mln euro din partea Republicii Moldova, României, 
norvegiei, irlandei, italiei, Turciei, Republicii Cehe, Finlandei, Estoniei, Belgiei, Bulgariei, 

Luxemburgului, Letoniei, Poloniei şi Japoniei, din totalul de circa 2,2 mln euro necesare 

pentru finalizarea proiectului. Recent slovenia şi-a anunţat contribuţia de 50 mii de euro.

 Până în 2017 este planificat să fie exportate şi lichidate alte 429 tone de deşeuri de 
pesticide din raioanele Comrat, Drochia, Ceadâr-Lunga, Ungheni, municipiul Bălţi, sângerei.
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Etapa a IV-a
remedierea suprafeţelor contaminate şi a consecinţelor

Toate patru faze distincte au fost implementate în patru proiecte diferite cu intenţia 
de a aborda problemele de mediu din Republica Moldova, care sunt percepute ca o 

ameninţare la sănătatea publică, stabilitatea socială şi dezvoltarea durabilă la nivel local, 
precum şi în întreaga Europă. 

Pagini realizate  de căpitan Natalia ANdRONAChi
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evacuarea şi distrugerea pesticidelor.
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Deşi condiţiile meteorologice nu au fost de partea lor, ceaţa 
densă din poligon  reducând la zero vizibilitatea sectoru-

lui de tragere, militarii care aspiră să poarte  ecusonul forţelor 
speciale au spulberat ţintele în ritm cadenţat. Timp de şase 
săptămâni, aceştia sunt învăţaţi să devină lideri excepţionali. 
Principalele categorii de instrucţie pe care se axează pregătirea 
militarilor din forţele speciale sunt: instrucţia tactică, topogra-
fie, supravieţuire, trageri cu armamentul din dotare, în condi-
ţii de teren greu accesibil şi împădurit.  „La etapa de instruire 
a subunităţilor mici, fiecare militar este testat întâi individual, 
din poziţia de comandă, în executarea misiunilor directe, cum 
sunt: incursiunile, ambuscadele, cercetarea specială, posturi-
le de observare. Este etapa în care militarul e instruit cum să 
conducă subordonaţii în misiuni speciale, în condiţii stresan-
te, în monitorizare şi evaluare permanentă şi în lipsa hranei”, 
explică maiorul Varivanov. Antrenamentele se desfăşoară nu 
numai pe timp de zi, dar şi noaptea, luptătorii fiind privaţi de 
somn. „Una dintre provocări ţine de deplasarea pe azimut, 
individual, într-un punct situat la 15 -20 de km, pe jos, exe-
cutată pe timp de zi , dar şi pe întuneric. Apoi urmărim cum 
se execută procedurile de conducere a trupelor, cum se dau şi 
primesc ordinele de luptă”, conchide ofiţerul.

 „senzaţia care te cuprinde este că în următorul moment vei 
ceda, dar că, totuşi, nu poţi să o faci până nu îţi atingi scopul. Şi, 
astfel, chiar dacă ai căzut într-un genunchi, metaforic vorbind, 
te ridici şi mergi mai departe”, se confesează unul dintre milita-
rii de la cursul de forţe speciale. Pe durata instruirii, luptătorii 
au purtat fes tip cagulă şi şi-au strigat cu nume inventate. 

simularea reală a condiţiilor de luptă le-a dezvoltat capaci-
tatea de a efectua manevre în cel mai scurt timp. „Am acceptat 
toate provocările fără ezitare, pentru că în acţiunile cu caracter 
special nu este loc pentru scuze”, zice alt participant la curs, al 
cărui nume rămâne în anonimat din motive specifice genului 
de armă.

Tehnicile şi metodele folosite de instructori în pregătirea 
luptătorilor şi desfăşurarea operaţiilor sunt după tiparele şco-
lilor de peste ocean.  În sistemul nostru de instruire s-a intro-
dus pregătirea de acest tip în 2011. 

Cursul de calificare pentru forţe speciale este împărţit în 
trei faze: selecţia, lupta subunităţilor mici, instruirea specialiş-
tilor. Cea de-a treia fază se începe după revelion, iar cursul se 
va încheia cu evaluarea aptitudinilor fizice şi psihice ale fiecă-
rui luptător în cadrul unui exerciţiu complex. 

Căpitan inga RAdvAN

Şcoala luptătorilor speciali
este cel mai greu curs de leadership pe bază de voluntariat organizat în armata naţională, în 
care cedează mai mult de jumătate dintre pretendenţi, încă la etapa de selecţie.  vorbim despre 
cursul de calificare pentru forţe speciale, organizat de instructori din cadrul batalionului cu 
destinaţie specială „Fulger”. „este un curs în care avansează cei mai puternici, cei care la trei 
km de marş forţat, cu 55 de kg  pe ei, când muşchii renunţă, îşi accelerează forţele printr-un 
impuls psihologic.  asta îi diferenţiază pe luptătorii din forţele speciale de militarii obişnuiţi – 
capacitatea să-şi depăşească propriile puteri şi temeri”, afirmă superiorul cursului de calificare 
pentru forţe speciale, maiorul ruslan varivanov. 
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Pacificatorii din Batalionul 22 de Menţinere a Păcii au pe-
trecut activ luna noiembrie în poligonul de la Bulboaca. 

Căştile albastre au desfăşurat şedinţe teoretice şi antrenamen-
te practice pe timp de zi şi la lumina stelelor. Toate eforturile 
subunităţilor de infanterie, artilerie şi cercetare s-au soldat cu 
trageri cu muniţie reală de luptă la nivel de grupă, pluton şi 
companie în ultimele trei zile de aflare în câmp.

Despre ce a cuprins programul şi dacă s-a dovedit a fi is-
tovitor procesul de instruire, ne-a comunicat locotenentul 
major Vadim Bîrca. „În prima săptămână, efectivul a asistat la 
şedinţele teoretice. Deşi frigul şi vântul dădeau de înţeles că sunt 
stăpâni în poligon, comandanţii s-au străduit să aducă ceva 
interesant în expunerile lor, astfel încât soldaţii şi subofiţerii să 
nu-şi piardă entuziasmul. În prima zi care a precedat exerciţiul 
complex de respingere a inamicului, corpul de soldaţi şi sergenţi 
a efectuat trageri de luptă individuale din armamentul de infan-
terie, test pe care militarii l-au susţinut cu brio. 

O zi mai târziu, pacificatorii au acţionat în componenţa 
grupelor cu chemarea focului de artilerie, iar fiecare comandant 
de grupă a cerut sprijinul plutonului antitanc, în scopul de a 
nimici maşinile blindate ale adversarului. Scenariul exerciţiului 
desfăşurat în ultima zi de pregătire a adunat la un loc subuni-
tăţile de infanterie, artilerie şi cercetare”, a anunţat superiorul 
aplicaţiilor, locotenentul major Vadim Bîrca. 

La locul de instruire a grupei în ambuscadă şi anume am-
buscada în aria urbană l-am întâlnit pe militarul Andrei Co-
jocaru. După cum am putut vedea şi, totodată, din cele con-
firmate de acesta, grupa a ieşit pe aliniamentul de executare a 

ambuscadei, atacând prin surprindere grupul izolat al inami-
cului, pe care l-a nimicit, în final. Acţiunile s-au sfârşit cu pă-
răsirea ariei de operaţii de către trupele învingătoare. Militarul 
a menţionat că pentru o operaţiune reuşită este nevoie de sus-
ţinerea cu focul, elementul de asalt şi elementul de siguranţă.

„Rolul meu era să asigur atât retragerea, cât şi înaintarea 
grupei în dispozitivul inamicului. De regulă, lunetistul acţio-
nează în afara ordinelor comandantului şi de sine stătător îşi 
ocheşte ţintele prioritare. Importanţa războinicilor din umbră 
nu a fost niciodată subestimată, deoarece aceştia exercită acţi-
uni extraordinare în lupta împotriva inamicului înarmat. Ace-
laşi lucru pot să afirm şi despre mitraliori, a căror misiune este 
să susţină cu focul la înaintare şi la retragere, fapt ce asigură 
viaţa întregii grupe pe parcursul intervenţiei”, a menţionat unul 
dintre actorii principali de la aplicaţii.

Cu casca pe cap şi cu pistolul-mitralieră AKMs, calibrul 
7,62 mm în mâini, soldat Ruslan sceastlivîi s-a deplasat în pi-
cioare prin şerpuire până la pista cu obstacole, unde a ajuns tâ-
râş sub sârma ghimpată. sub monitorizarea strictă a superiori-
lor şi doar la comanda acestora, au urmat tragerile din poziţia 
picioare, poziţia genunchi, având în faţă trei ţinte. sceastlivîi 
este încorporat în Armata naţională din 26 ianuarie. Pentru 
el, a fost a patra ieşire în poligon. 

În timpul exerciţiilor de acest fel, militarii noştri dobân-
desc forţe noi şi îşi împrospătează cunoştinţele mai vechi, iar 
testarea din poligon, după cum se ştie, este o treaptă sigură a 
succesului.

Căpitan Natalia ANdRONAChi

Pacificatorii 
în acţiune la Bulboaca
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procesul de autoevaluare interinstituţională 
pe dimensiunea de gen în sectorul de securitate şi apărare

În vederea onorării angajamentelor asumate la nivel naţi-
onal şi internaţional privind implementarea Rezoluţiei Con-
siliului de securitate al OnU 1325 privind rolul femeilor în 
asigurarea păcii şi securităţii, Ministerul Apărării a iniţiat, în 
octombrie 2015, un amplu proces de autoevaluare interinsti-
tuţională a dimensiunii de gen în sectorul de securitate şi apă-
rare naţională, prin completarea unui chestionar elaborat de 
Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forţelor 
Armate, cu întrebări specifice pe componenta de gen adresate 
organelor sectorului de securitate şi apărare. 

În perioada decembrie 2015-ianuarie 2016, instituţiile din 
sector au completat chestionarele respective. Întrucât chestio-
narul de autoevaluare conţinea compartimente cu întrebări pe 
care atât MA, cât alte instituţii din sector nu au avut posibilita-
te să le acopere individual, a fost solicitată asistenţa parteneri-
lor Un Women şi Misiunea OsCE în Moldova.

cooperarea cu un Women  şi misiunea osce 
în moldova

Graţie suportului acordat în acest proces de către Un Wo-
men în Moldova, a fost elaborat Raportul legislativ cu privire 
la analiza standardelor internaţionale şi a cadrului legislativ na-
ţional în domeniul egalităţii de gen. Totodată, datorită susţine-
rii Misiunii OsCE, în Moldova a fost efectuată o analiză amplă 
a compartimentului Relaţii de comunitate, necesară pentru 
definitivarea autoevaluării dimensiunii de gen în sectorul de 
securitate şi apărare.

 
cooperarea cu institutul pentru 
securitate incluzivă (Washington)

Totodată, prin intermediul Programului Ştiinţă pentru 
Pace şi securitate al nATO (Science for Peace and Security Pro-
gram), a fost posibilă conectarea institutului pentru securitate 
incluzivă din Washington DC (isi) cu Ministerul Apărării al 

Republicii Moldova (Institutul pentru Securitate Incluzivă ofe-
ră expertiză de ultimă oră pentru guvernele din întreaga lume 
în  proiectarea, implementarea şi evaluarea Planurilor Naţiona-
le de Acţiune privind femeile, pacea şi securitatea. Un element 
al abordării ISI este facilitarea schimbului de învăţare în rândul 
practicienilor NAP, asigurându-se că cele mai bune practici şi 
lecţii învăţate la nivel mondial sunt împărtăşite şi aplicate).

Astfel, în decembrie 2015, reprezentanţii isi au efectuat o 
vizită de evaluare la Chişinău. scopul vizitei fiind prezentarea 
experienţei instituţiei în coordonarea iniţiativelor regionale, 
precum şi oferirea de asistenţă guvernelor şi societăţii civile în 
consolidarea strategiilor naţionale ce vizează implementarea 
Rezoluţiei Consiliului de securitate al OnU 1325. În perioa-
da vizitei, experţii isi au avut parte de  întrevederi separate 
cu factorii de decizie din cadrul instituţiilor din sectorul de 
securitate şi apărare, organizaţii naţionale şi internaţionale, 
precum Misiunea OsCE în Moldova, Un WOMEn, Women 
Democracy network, Gender Centru, Women Business Asso-
ciation. Totodată, la 2 decembrie 2015, în incinta CiD nATO, 
a avut loc şedinţa comună a Grupului de lucru interinstituţio-
nal pentru desfăşurarea autoevaluării pe dimensiunea gender, 
iar la data de 3 decembrie 2015 – cu Grupul de Lucru din ca-
drul Ministerului Apărării. 

Urmare a acestei vizite, isi, în cooperare cu CiD nATO şi 
Ministerul Apărării, au elaborat un proiect. scopul de baza al 
acestuia fiind pregătirea unui Plan Naţional de acţiuni pen-
tru punerea în aplicare a Rezoluţiei consiliului de securita-
te al oNU 1325 (PNa) în Republica moldova. 

Acest proiect a fost lansat cu succes, în data de 6 octombrie 
2016, în incinta Guvernului Republicii Moldova, împreună cu 
alte două proiecte susţinute de Programul Ştiinţă pentru Pace 
şi securitate al nATO. Programul este un instrument care con-
tribuie la dezvoltarea dialogului şi cooperării cu statele parte-
nere, prin implementarea proiectelor în domeniul ştiinței şi 
inovației. Totodată, acesta  reprezintă prima legătură concretă 
a Alianței cu Republica Moldova.

Proiectul constă din patru faze de implementare:

nr. denumirea

Faza i

Raportul de autoevaluare şi planul de 
selectare a priorităţilor 
(Self-Assessment Evaluation Report and Plan 
Priority Selection)

Faza ii

consolidarea implementării prin punerea în 
aplicare a schimbului regional de instruire
(Strengthening Implementation through 
Regional Learning Exchange)

Faza iii
crearea unui mecanism de monitorizare şi 
evaluare 
(Creating a Monitoring and Evaluation System)

Faza iv

Elaborarea Planurilor specifice de 
implementare pentru instituţii cu 
mecanisme de monitorizare şi evaluare 
corespunzătoare 
(Creating Ministry - Specific Implementation 
Plans with Corresponding Monitoring and 
Evaluation Plans)

Prima fază de implementare a proiectului a fost demara-
tă la 26 octombrie 2016. Pe parcursul a trei zile de workshop, 
reprezentanţii instituţiilor din sector şi ai organizaţiilor non-
guvernamentale interesate au avut ocazia să interacţioneze cu 
experţii naţionali şi internaţionali în domeniu, şi anume: Zo-

rana Antonijevic, expert regional şi membru al comunității de 
experți ai securităţii inclusive; sabine Frezier, consilier politic 
al OnU pentru femei privind guvernarea, pacea şi securitatea 
în Europa Centrală şi de Est; Jacqueline O’neill şi Ariel Gor-
don de la institutul pentru securitate inclusivă din Washin-
gton DC; natalia Albu, profesor al Academiei Militare a For-
ţelor Armate; Vadim Vieru, expert legal, consultant naţional, 
şi Valentina Bodrug-Lungu, director Gender Centru. 

Experţii au pus un accent deosebit pe extinderea cunoştin-
ţelor participanţilor cu privire la provocările mediului de se-
curitate, principiile RCsOnU 1325, dar şi exemple de imple-
mentare a acestei rezoluţii de către guverne şi societatea civilă 
din alte ţări. Urmează ca în trimestrul ii al anului 2017 să fie 
desfăşurată faza a ii-a a proiectului care va veni cu mai multe 
exemple şi lecţii învăţate de la experţii regionali în domeniu. 

Având în vedere aspectele prezentate, este cert faptul că 
elaborarea unui Plan de acţiuni, dar şi adoptarea acestuia ne-
cesită timp, susţinere financiară şi politică, precum şi resurse 
umane calificate. Totuşi, este necesar de menţionat că primii 
paşi deja au fost făcuţi, acum e importantă implicarea activă şi 
în continuare a instituţiilor din sectorul de securitate şi apăra-
re, dar şi susţinerea organizaţiilor nonguvernamentale în acest 
demers, pentru a facilita punerea în aplicare a Rezoluţiei Con-
siliului de Securitate al ONU 1325 în Republica Moldova.

Elena ŢARăluNGă,  
şef Secţie analiză, monitorizare  

şi evaluare a politicilor, dGPAPA

Misiuni comune prin aceleaşi drepturi
implementarea rezoluţiei consiliului de securitate al onu 1325  

în republica moldova

O instituție a sectorului de securitate şi apărare receptivă la problemele de gen  întruneşte diferite necesități de secu-
ritate şi justiție ale bărbaților şi femeilor şi promovează o participare deplină şi egală a acestora. 

O instituție a sectorului de securitate receptivă la probleme de gen dispune de procese de identificare a unor necesități 
particulare ale diferitelor grupuri de bărbați şi femei din cadrul comunității, apoi întreprinde paşi pentru a face față 
acestor necesități. Într-o instituție a sectorului de securitate receptivă la probleme de gen atât angajații bărbați, cât şi 
angajatele femei sunt prețuiți, promovați şi sprijiniți în echilibrarea responsabilităților profesionale şi familiale. 
Paşii necesari pentru a deveni o instituție mai receptivă la probleme de gen includ efectuarea unei autoevaluări de gen, 
elaborarea unei politici de gen, analiza procesului de recrutare şi descrierea postului de muncă, organizarea instruirii 
cadrelor în probleme şi analize de gen, elaborarea şi implementarea unui plan de acțiuni de gen.
Ministerul Apărării al Republicii Moldova acordă o atenţie deosebită promovării egalităţii de gen în sectorul de apăra-
re, propunându-şi să transforme instituția în una sensibilă față de problemele de gen, care să promoveze participarea 
deplină şi egală atât a femeilor, cât şi a  bărbaților.
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Analizând piaţa imobiliară din capitală, aflăm că, pentru 
închirierea unei garsoniere, o familie este nevoită să 

achite cel puţin 120-150 euro. Timp de câţiva ani, căpita-
nul Ruslan Cebotari a închiriat un apartament cu o odaie 
împreună cu familia, în Chişinău. „Pentru chirie,  lunar, sco-
team din buzunar 150 de euro, adică mai mult de jumătate 
din salariu. Din ce îmi rămânea nu reuşeam să fac economii 
pentru locuință”, declară ofiţerul care activează de 15 ani în 
Orchestra Prezidenţială. 

Lansarea proiectului Parteneriat public-privat a înlesnit 
mult situaţia financiară a militarilor. „Am primit  apartamen-
tul „la cheie”, doar a trebuit să îl mobilăm”, declară doamna 
natalia Moraru, care până acum, împreună cu familia, a 
locuit într-un cămin de pe teritoriul Ministerului Apărării. 
Desigur, diferenţa dintre cele două locuinţe de serviciu este 
colosală. iar Ana-Maria, fiica intervievatei, de doar opt ani-
şori, este entuziasmată că acum are propria odăiţă în care îşi 
face temele pentru acasă şi se joacă în timpul liber. 

De mai bine de jumătate de an, Ludmila Cojocari, pre-
şedintă a Asociaţiei locatarilor, se ocupă de confortul celor 
care locuiesc în blocul care aparţine armatei. Chiar dacă 
probleme apar tot timpul, inclusiv legate de calitatea unor 
lucrări efectuate de compania de construcţie, per ansam-
blu, militarii se declară mulţumiţi de condiţiile de trai care 
le sunt oferite. „Este ca un dar să locuim într-un bloc nou, 
frumos amenajat, dar am vrea şi lansarea  de către minister 
a unui proiect ipotecar, ca să ne rămână locuinţa în proprie-
tate, după încheierea serviciului militar pe contract”, afirmă 
Maria Şaramet, soţie de militar. 

Pentru chirie,  lunar, scoteam din 
buzunar 150 de euro, adică mai mult 
de jumătate din salariu. din ce îmi 
rămânea nu reuşeam să fac economii 
pentru locuință.

Militarul la el (a)casă
nu mai plătesc pentru chirie, dar investesc  în propriile necesităţi. vorbim despre 
cele 111 familii de militari care locuiesc în apartamentele de serviciu oferite de  
ministerul apărării, anul acesta. deşi statutul le permite să locuiască în apartament 
doar pe durata îndeplinirii serviciului militar pe contract, „găzdaşii” se declară 
mulţumiţi de facilităţile oferite de instituţia militară.  
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proiectul parteneriat public-privat: 
când, unde, cum? 
Despre Proiectul parteneriat public-pri-

vat, datorită căruia a fost construit noul 
bloc locativ, cunoaştem că a fost lansat  în 
2014,  la iniţiativa Ministerului Apărării şi 
că prevede atragerea investiţiilor din sec-
torul privat pentru realizarea proiectelor de 
interes public. Maiorul Tudor Laşcu, şef secţie 
construcţii şi reparaţii din cadrul Departamen-
tului Dotări, Ministerul Apărării, afirmă că proiectul 
iniţiat de instituţia militară este primul de acest gen atât la 
nivel ministerial, cât şi naţional.  Pe scurt, Ministerul Apă-
rării a oferit ce a avut, adică loturi de pământ din proprieta-
te unui partener privat, în schimbul construcţiei unui bloc 
pentru familiile militarilor, pe durata îndeplinirii serviciu-
lui militar pe contract. „Este de menţionat că Ministerul 
Apărării nu transmite, dar pune la dispoziţie terenul. După 
finalizarea Proiectului parteneriat public-privat, partenerul 
economic privat întoarce terenul ministerului, iar ulterior 
acesta este  transmis administraţiei publice locale”, explică 
maiorul Laşcu. 

O condiţie obligatorie prevăzută în contractul încheiat 
între cele două părţi este prioritatea care se acordă blocului 
Ministerului Apărării. „Astfel, în urma încheierii contractu-
lui respectiv, au de câştigat ambele părţi, Ministerul Apărării 
adăugând la patrimoniul statului locuinţe de serviciu”, sus-
ţine ofiţerul. 

Conform tranzacţiilor efectuate pe piaţa imobi-
liară din Republica Moldova, valoarea financiară 

a fondului de spaţiu locativ, care a fost trans-
mis Ministerului Apărării de către partenerul 
privat, constituie peste trei milioane de euro, 
pe când valoarea terenului pus la dispoziţia 
companiei de construcţie de către minister 
constituie 1,68 milioane de euro. 

selectarea companiei de construcţie are 
loc prin anunţarea unui concurs, publicat în 

„Monitorul Oficial”. Procesul este transparent şi 
echidistant. „Se atrage atenţie  la  calitatea, cantitatea 

de apartamente oferite, dar şi la termenii de realizare a lucră-
rilor de construcţie, garanţii, riscuri preluate de companie”, 
afirmă maiorul Laşcu. Concursul se organizează în două 
etape. iniţial, comisia locativă desemnată de Ministerul 
Apărării solicită şi verifică documentele tehnice şi financi-
are despre operatorul economic care se implică în cursă. În 
comisie activează reprezentanţi din Ministerul Economiei, 
observatori de la Centrul naţional Anticorupţie, Procu-
ratura Generală, specialişti din toate ramurile din cadrul 
Ministerului Apărării. „În cea de-a doua etapă rămân doar 
companiile de construcţii cu cele mai bune oferte pentru noi, 
ceea ce ar însemna număr mare de apartamente şi termen de 
execuţie scurt”, adaugă aceeaşi sursă.

veste bună pentru circa 600 de militari 
din capitală
Pentru că proiectul lansat în 2014 a avut succes, Mi-

nisterul Apărării a anunțat cel de-al doilea concurs pentru 
selectarea companiei de construcţie care să mai ridice un 
bloc pentru militarii Armatei naţionale, de această dată pe 
strada nicolae Testemiţanu, 3 din capitală, pe un teren de 
3,123 ha. Proiectul blocului prevede 335 de apartamente de 
serviciu, iar lucrările la acestea urmează a fi finalizate în 23 
de luni din momentul eliberării Autorizaţiei de Construc-
ţie, estimativ, în trimestrul ii al anului 2019. E o veste bună 
pentru circa 600  de militari din capitală care încă îşi aşteap-
tă cheile de la locuinţa de serviciu. 

Potrivit maiorului Laşcu, militarii pe contract îşi vor 
primi apartamentele de serviciu în ordinea în care sunt 
înscrişi în rând la Direcţia cazare a Ministerului Apărării, 
dar şi în urma unor criterii generale înaintate de hotărârea 
de guvern în acest sens. „La repartiţia locuinţelor, se are în 
vedere componenţa familiei şi se acordă prioritate familiilor 
cu copii cu dizabilităţi”. Pentru înscrierea în listele de solici-
tanţi, este depusă o cerere, la care se anexează o serie de acte 
ce trebuie reactualizate periodic.  

Planul de construcţie a locuinţelor de serviciu prevede 
un număr mai mare de  apartamente cu una şi două odăi. De 
regulă, cele cu o odaie au câte 33-37 m2, cu două odăi – 50-
60 m2, iar cele cu trei odăi, mai puţine la număr, de la 75m2. 

cum rămâne cu garnizoanele bălţi 
şi cahul?
Conform informaţiei oferite de maiorul Tudor Laşcu, 

pe listele solicitanţilor de apartamente de serviciu,  la Bălţi 
şi Cahul se regăsesc 300 şi, respectiv, 150 de militari.  Pro-
blema imobiliară a 18 familii din garnizoana Cahul va fi 
soluţionată până la finele acestui an. „Ministerul Apărării 
a procurat apartamentele într-un bloc nou care a fost dat în 

exploatare anul acesta. Urmează să finalizăm lucrările de 
amenajare a locuinţelor, pentru ca acestea să fie transmise 
„la cheie” beneficiarilor, la fel ca în cazul celor din capitală”. 
Mărimea garsonierelor procurate de Ministerul Apărării la 
Cahul e în jur de 50 m2. 

La Bălţi, Ministerul Apărării intenţionează lansarea 
următorului proiect din seria parteneriat public-privat. 
„Există câţiva parteneri interesaţi în iniţierea unor astfel de 
proiecte cu noi. La moment, se perfectează documentele care 
sperăm să fie aprobate de Guvern în 2017”, afirmă Laşcu. 

„Ca să îşi facă serviciul bine, militarul nu trebuie să se 
gândească cum să-şi plătească chiria în fiecare lună”, susţi-
ne viceministrul Galbura, reliefând încă o dată importanţa 
lansării Proiectului parteneriat public-privat în Armata na-
ţională. 

Căpitan inga RAdvAN

În urma primei tranzacţii reuşite, s-a ridicat, în 24 de luni, blocul din 
strada Vasile Lupu 61/1din capitală, cu 111 apartamente „la cheie”. „Este un 
succes mare pentru instituţia militară, întrucât am reuşit să ne atingem unul 
dintre obiective – asigurarea militarilor pe contract cu locuinţe de serviciu”, 
menţionează viceministrul Apărării, Gheorghe Galbura. „Complexul rezi-
denţial din strada Vasile Lupu, sectorul Buiucani, a demonstrat că Proiectul 
parteneriat public-privat funcţionează. De aceea am decis să mergem mai 
departe pe această filieră, ca să asigurăm cu locuinţe angajaţii care activează 
în instituţia militară”, declară viceministrul Galbura.  

Ministerul Apărării a oferit ce a avut, adică loturi 
de pământ din proprietate unui partener privat, 
în schimbul construcţiei unui bloc pentru familiile 
militarilor, pe durata îndeplinirii serviciului mili-
tar pe contract.
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istoria Humvee-ului a început în 1979, când Pentagonul a 
anunțat un concurs pentru proiectul unui autovehicul uşor 

operativ-tactic pentru necesitățile armatei, la care au participat 
nu numai companii din statele Unite, dar şi din alte țări. Deja 
în luna iulie a aceluiaşi an, compania American Motors Gene-
ral Corporation (AM General Corp.), un furnizor tradițional 
de diversă tehnică pentru armata americană, a început realiza-
rea unui model conform cerinţelor solicitate. Proiectul de suc-
ces (deşi succesul a venit mai târziu) a fost denumit HMMWV, 
care se descifrează High Mobility Multi-Purpose Wheeled 
Vehicle. Pentru a simplifica această denumire, inginerii foarte 
repede l-au botezat „Humvee”.

Exact peste un an, în iulie 1980, primul exemplar a fost 
transportat pentru testări în pustiul nevada, locul unde se află 
cele mai multe baze militare secrete ale sUA şi unde este testa-
tă cea mai nouă tehnică militară. De exemplu, în acelaşi timp 
cu testarea noului vehicul militar, primele zboruri efectuau 
avionul de vânătoare F-117A şi bombardierul B-2, proiectate 
în cadrul programului „stealth”. scopul testării tuturor ma-
şinilor prezentate la concurs era de a selecta cele mai reuşite 
exemplare. După 12 luni de teste complexe, comisia tehnică 
specială a guvernului sUA a decis semnarea contractelor pen-
tru producerea unor loturi experimentale cu trei companii: 
AM General, General Dynamics şi Teledyne. Lupta finală a 
început în aprilie 1982. AM General a fost reprezentată de 11 
Humvee-uri. Timp de cinci luni, maşinile au stat la dispoziţia 
completă a armatei şi a flotei, unde testările militare aveau o 
singură misiune: de a distruge noua tehnică.

În total, prototipurile au depăşit aproape un milion de ki-
lometri prin nisip, mlaştini, zăpadă şi munţi, au fost supuse 
unor decalaje mari de temperatură, procedurilor acvatice în-
delungate şi au fost „atacate” chimic. Punctul în această bătă-
lie a fost pus la 22 martie 1983, atunci când comandamentul 
armatei americane a semnat un contract cu AM General, care 
prevedea furnizarea a 55.000 de maşini în următorii cinci ani. 

Camaradul de luptă  

câţiva ani în urmă, armata naţională a beneficiat de un ajutor considerabil din 
partea partenerilor americani. atunci pentru prima dată pe teritoriul republicii 
moldova au apărut renumitele Humvee-uri, maşini militare americane, pe care 
mulţi, din greşeală, le numesc Hummer.

Continuare în pag. 24
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al militarilor

suma contractului depăşea 1,2 miliarde de dolari, ceea ce a 
fost un record absolut în istoria îndelungată de cooperare 
între departamentul militar şi producătorii de mijloace de 
transport pe roţi. În curând, compania a mai primit o coman-
dă de 15.000 de vehicule, fapt care a mărit suma contractului 
până la 1,6 miliarde de dolari. Preţul angro al unui Humvee în 
acea perioadă era de aproximativ 22.000 de dolari.

În aprilie 1983, AM General a început reutilarea uzinei 
sale din Mishawaka, statul indiana, unde cândva se produ-
cea legendarul „automobil-soldat” Willys MB, jeep-ul militar 
american din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. 
Producerea în serie a HMMWV sau AM General M998 a 
început în ianuarie 1985, iar în septembrie prima partidă de 
maşini a fost transmisă Diviziei 9 infanterie motorizată a ar-
matei sUA.

HMMWV a debutat în luptă în 1989, în timpul campaniei 
statelor Unite în Panama, în operaţiunea numită „Just Cause”.

În presă, primele reacţii despre Humvee au apărut abia 
în 1990, după raliul Londra-Beijing, la care au participat 
două autovehicule de acest model. Publicul larg a reuşit să 
facă cunoştinţă cu tehnica respectivă doar datorită transmi-
siunilor televizate ale operaţiunii americane „Desert storm” 
din Golful Persic.

Humvee a devenit ţinta reporterilor tuturor agenţiilor de 
ştiri. Ei, pur şi simplu, s-au îndrăgostit de această maşină. Jur-
naliştii o filmau din toate unghiurile posibile: cum se urcă pe 
o dună, cum coboară de pe ea, intră în tranşeele inamicului 
şi, cu uşurinţă, sare din ele. iat-o că „zboară”, lăsând în urmă 
colb, prin dărâmăturile unui buncăr de beton, peste automo-
bilele avariate, spărgând cu zgomot pereţii tari ale clădirilor 
inamicului! Puteai să te îndrăgosteşti de cele văzute... Hum-
vee-ul apărea pe ecranele televizoarelor în toată lumea. Asta a 
fost cea mai masivă campanie de publicitate de talie mondia-
lă, pentru care producătorul nu a plătit niciun cent.

hmmWv
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Această campanie publicitară a fost cu adevărat de succes. 
După încheierea războiului, când armata americană a decis 
să vândă câteva mii de Humvee-uri, considerând nerentabilă 
transportarea acestora înapoi peste ocean, nu a fost nevoie să 
aştepte mult cumpărătorii. După cele văzute la televizor, mul-
ţi dintre civili au dorit să testeze această „fiară”. Popularitatea 
autovehiculului a crescut atât de mult, încât în ’92 din uzina 
Mishawaka a ieşit primul HMMWV, în versiunea civilă, pe 
care constructorii l-au numit „Hummer”.

De menţionat că Humvee a fost apreciat pozitiv de către 
experţi şi militari nu doar pentru forţă şi capacitatea de a trece 
cu uşurinţă peste orice obstacol. Până în prezent au fost con-
struite zeci de modificaţii ale acestei maşini, dotate cu diverse 
tipuri de armament, cum ar fi complexul de rachete antitanc 
TOW, aruncătorul de grenade automat Mk 19 sau armament 
de infanterie. Totodată, pe şasiul Humvee a fost construit com-
plexul de rachete antiaeriene Avenger.

Avantajul tuturor modificaţiilor HMMWV constă în fap-
tul că acestea au la bază diverse module interschimbabile, care 
se montează şi se demontează foarte uşor şi permit într-un 
timp scurt transformarea, spre exemplu, a unui MEDEVAC 
într-un punct de comandă mobil.

Până în prezent au fost produse, conform unor date, peste 
250.000 de Humvee-uri. Majoritatea dintre ele se află în dota-
rea forţelor armate sUA. Însă Humvee este folosit nu numai de 
armata şi flota americană, dar şi de serviciile speciale, salva-
tori, pompieri, diverse instituţii guvernamentale. Aceste ma-
şini se află în dotarea a circa 50 de armate din întreaga lume, 
iar ţări precum Elveţia, Portugalia şi China produc propriile 
modificaţii.

În pofida multor avantaje faţă de jeep-urile generaţiei 
mai vechi, Humvee nu este ideal în calitate de transportator 
blindat. De aceea, corpul de infanterie marină sUA în 2007 
a anunţat intenţia de a-l înlocui cu o altă maşină de luptă – 
MARP. În 2015 compania Oshkosh Corporation a câştigat 
licitaţia pentru a furniza armatei americane maşini L-ATV, 
care treptat urmează să înlocuiască modelul Humvee. Pentru 
realizarea acestui proiect ambiţios, este nevoie de mulţi bani şi 
timp, de aceea Humvee-ul rămâne în continuare camaradul de 
luptă al militarilor americani.

locotenent major dmitrii vOSiMERiC
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După încheierea războiului, când armata americană a decis 
să vândă câteva mii de Humvee-uri, considerând nerentabilă 
transportarea acestora înapoi peste ocean, nu a fost nevoie să 
aştepte mult cumpărătorii. După cele văzute la televizor, mul-
ţi dintre civili au dorit să testeze această „fiară”. Popularitatea 
autovehiculului a crescut atât de mult, încât în ’92 din uzina 
Mishawaka a ieşit primul HMMWV, în versiunea civilă, pe 
care constructorii l-au numit „Hummer”.

De menţionat că Humvee a fost apreciat pozitiv de către 
experţi şi militari nu doar pentru forţă şi capacitatea de a trece 
cu uşurinţă peste orice obstacol. Până în prezent au fost con-
struite zeci de modificaţii ale acestei maşini, dotate cu diverse 
tipuri de armament, cum ar fi complexul de rachete antitanc 
TOW, aruncătorul de grenade automat Mk 19 sau armament 
de infanterie. Totodată, pe şasiul Humvee a fost construit com-
plexul de rachete antiaeriene Avenger.

Avantajul tuturor modificaţiilor HMMWV constă în fap-
tul că acestea au la bază diverse module interschimbabile, care 
se montează şi se demontează foarte uşor şi permit într-un 
timp scurt transformarea, spre exemplu, a unui MEDEVAC 
într-un punct de comandă mobil.

Până în prezent au fost produse, conform unor date, peste 
250.000 de Humvee-uri. Majoritatea dintre ele se află în dota-
rea forţelor armate sUA. Însă Humvee este folosit nu numai de 
armata şi flota americană, dar şi de serviciile speciale, salva-
tori, pompieri, diverse instituţii guvernamentale. Aceste ma-
şini se află în dotarea a circa 50 de armate din întreaga lume, 
iar ţări precum Elveţia, Portugalia şi China produc propriile 
modificaţii.

În pofida multor avantaje faţă de jeep-urile generaţiei 
mai vechi, Humvee nu este ideal în calitate de transportator 
blindat. De aceea, corpul de infanterie marină sUA în 2007 
a anunţat intenţia de a-l înlocui cu o altă maşină de luptă – 
MARP. În 2015 compania Oshkosh Corporation a câştigat 
licitaţia pentru a furniza armatei americane maşini L-ATV, 
care treptat urmează să înlocuiască modelul Humvee. Pentru 
realizarea acestui proiect ambiţios, este nevoie de mulţi bani şi 
timp, de aceea Humvee-ul rămâne în continuare camaradul de 
luptă al militarilor americani.

locotenent major dmitrii vOSiMERiC
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Plutonierul nicolae Jacota este unul dintre cei 40 de mi-
litari care vor forma al cincilea contingent de pacifica-

tori ce urmează să fie detaşat în misiunea KFOR. Provocat 
de pasiunea pentru armată, nicolae a urmat toate etapele 
unui program special de pregătire, înainte de plecare. În 
misiune va ocupa funcţia de puşcaş-mitralior, astfel îşi per-
fecţionează deprinderile de trăgător. „În misiune voi avea 
alte responsabilităţi decât în unitate, dar sunt sigur că o să 
mă descurc, pentru că pregătirea de luptă a fost dintotdeau-
na prioritară în formarea mea profesională”, afirmă plutoni-
erul, ferm convins că omul de soartă nu fuge. 

În sălile de studiu şi în poligonul din Hohenfels, Germa-
nia, subofiţerul a învăţat cum să formeze un cordon, paza şi 
protecţia obiectelor importante, patrula îmbarcat şi debar-
cat, identificarea şi contracararea dispozitivelor explozive, 
protejarea populaţiei şi altele. „Sunt sigur că vom parcurge o 
perioadă de şase luni de experienţă avansată continuă, dar 
la fel de convins sunt şi că vom reprezenta în cel mai bun mod 
cu putinţă Armata Naţională a ţării noastre”. 

Plutonierul Jacota şi-a anunţat familia despre participa-
rea în KFOR 5 abia atunci când i s-a confirmat candidatura. 
soţia îl încurajează, iar în ochii copilului său este erou, pen-
tru că tata va menţine pacea în lume, alături de alţi militari 
internaţionali.   

Responsabil oricând şi oriunde, plutonierul nicolae Ja-
cota a renunţat demult la timpul liber, optând pentru orga-
nizarea exemplară a tuturor procedurilor ce ţin de serviciu. 
Colegii mai fac glume pe seama lui: „Nu are timp nici măcar 
să-şi primească în mod oficial diplomele de merit deosebit”, 
susține căpitanul Ecaterina Bodrug, admirându-şi, pentru 
asiduitate, colegul de serviciu. Şi tocmai pentru perseve-
renţa pe care o manifestă în cariera militară, subofiţerul 
este apreciat de către superiorii săi. După opt ani de carieră 
militară, îşi vede visul împlinit. „Vreau să obţin rezultate noi 
în pregătirea de luptă şi experienţă în forţele de menţinere a 
păcii”, recunoaşte Jacota, numărând zilele până la marele 
eveniment. 

- Care vă sunt cinci gânduri frecvente, înainte de ple-
carea în misiune? îl întreb curioasă pe militar. 

- Aceleaşi gânduri familiare oricărui militar care plea-
că într-un teatru de operaţii:

sunt pregătit pentru misiune!  
ŞTiu! POT! vOi FACE!
stiu că voi rata unele momente importante din viaţa 
familiei mele, dar voi fi alături de ei cu gândul şi cu 
inima mea; 
stiu care este realitatea într-o asemenea misiune şi 
voi reprezenta ţara în cel mai bun mod cu putinţă în 
misiunea KFOR;
aceasta este şansa mea să acumulez noi experienţe;
vor exista riscuri, dar pregătirea pentru misiune este 
un avantaj. 

Căpitan inga RAdvAN 

Cinci gânduri 
înainte de misiune 

toată lumea este încercată de gânduri, fie 
ele bune sau rele, mai ales atunci când 

urmează să facă un pas important în viaţă. 
inclusiv sau mai cu seamă militarii, înainte 

de plecarea într-un teatru de operaţii. 


