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O

rchestra Prezidenţială a Republicii Moldova a participat la unul dintre cele mai
mari evenimente muzicale militare ale anului
curent din Europa - Tattoo Berlin 2015.
Festivalul internaţional de muzică militară adună peste 800 de instrumentişti, dansatori şi solişti din diverse ţări cum ar fi Scoția,
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Germania, Italia, Franța, Polonia și multe alte
țări europene, precum și din America și Asia.
Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova
participă la acest eveniment în premieră, după
ce la începutul anului curent a impresionat publicul european la Festivalul “MUZIKPARADE”
din Germania.
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Exclusiv

Ministrul Apărării, Anatol Șalaru:

„Rusia ne-a impus statutul de neutralitate,
şi tot ea îl încalcă!”
- Dle ministru, vreau să începem discuția noastră cu perioada în care Dvs. erați ministrul Transporturilor. Știu că
ați stabilit atunci un parteneriat cu România privind modernizarea trenurilor. Cum s-au derulat evenimentele?
- Discuțiile le-au purtat specialiștii de la Calea Ferată a
Moldovei (CFM), eu le-am fixat sarcina să modernizeze trenurile, deoarece cei de la Calea Ferată veneau săptămânal la
mine cu cereri de majorare a prețurilor la bilete. Și atunci leam spus că, dacă vor să majoreze prețurile, e cazul să ofere servicii de calitate. Trenurile vechi de 30 și ceva de ani nu aveau
nici aer condiționat, nici încălzire, cu scaune vechi, din lemn.
Erau într-o stare foarte proastă atât cosmetic, cât și tehnic și la
capitolul confort.
- Era vorba de renovarea tuturor trenurilor?
- Doar trenurile vechi, care circulau pe teritoriul Republicii Moldova, pe curse interne.
- Cum a reacționat România la demararea proiectului?
- Atunci am cerut de la CFM să examineze posibilitatea înlocuirii lor cu unele trenuri noi, ori să le repare și să le modernizeze pe cele vechi. Au fost expediate oferte la toate uzinele producătoare din zonă, pe care le cunoșteau specialiștii, și au primit
răspuns că cea mai ieftină garnitură de tren costă 5 mln 800
de mii de euro și mai mult. În privința modernizării, unii modernizau numai salonul, scaunele, dar nu și motoarele și restul.
Alții au cerut ani de zile pentru reproiectare și, până la urmă,
cea mai bună ofertă a venit din România, de la Remar Pașcani,
care s-a angajat să proiecteze, să modernizeze și să asambleze
un tren nou din vechiturile care circulau la un preț accesibil.
- Să le cârpească?
- Nu, conform unui studiu al producătorului de trenuri din
Ungaria, a fost schimbat peste 70 la sută din acest tren. Practic,
din trenul vechi a rămas numai rama și elemente din carcasa
trenului, care au fost și ele reparate. Asta pentru că există regula că un tren poate fi modernizat și nu are nevoie de omologare
dacă nu se atinge șasiul și sistemul de frânare. În acest caz, a
fost instalat un sistem de frânare nou, iar șasiul a fost reparat, devenind și el nou. Elementele putrede au fost înlocuite
cu unele noi. În rest, tot ce este pe acest tren este de producție
europeană. Am mers și eu în vizită cu bloggerii la Pașcani la
uzină și ei toți căutau în depozitul de piese inscripția „Made
in China”. Doar că toate erau produse în Germania, Italia, Suedia, Franța, Austria și acest tren a fost dotat cu tot ce este mai
bun. Inclusiv motoarele Volvo Euro 6, care nu existau nici la
automobile.
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- Deci, Dvs. vă aparține meritul renovării a câte trenuri?
- Șase trenuri. Am călătorit cu ele, am cerut să fie asigurate condiții, ca cetățenii noștri să nu simtă nicio diferență,
cu excepția vitezei, față de trenurile din Europa. Vorbesc de
viteză, pentru că ea este limitată, la 160 km/h, din cauza infrastructurii proaste pe care o avem la CFM. Pentru prima dată,
trenurile noastre erau dotate cu WiFI, televizoare, fotolii foarte
confortabile.
- Și vagoane pentru fumători?
- Nu, exclus. Trenul are senzori de fum, diferite sisteme
de siguranță, se poate opri chiar și motorul. Cunoaștem cazul
când un tren a luat foc. Până la urmă, s-a demonstrat că nu era
vina producătorului, ci era vorba de o eroare umană. Ai noștri
mai fură motorină și au oprit un generator, iar al doilea a fost
suprasolicitat. Chiar și primul tren, când a sosit, în primele
luni mașiniștii noștri treceau la consum de motorină până la
200 de litri de motorină pe oră, iar când a venit un control de
la Volvo, s-a constatat că un tren consumă maxim până la 75
de litri, aproape de trei ori mai puțin decât un tren vechi.
- Niciunul nu s-a defectat?
- Trenurile sunt sub garanție și, în cazul în care se defectează, vine producătorul și le repară. Cei de la CFM au sabotat
aceste trenuri, din cauză că la trenurile vechi se puteau trece la
pierderi foarte multe, inclusiv ulei, piese de schimb, motorină,
consumul nu putea fi monitorizat. Anual, CFM cumpăra de
3-4 mln. de euro utilaje pentru acele vechituri. A început un
proces de sabotaj drastic. La un motor nu au schimbat uleiul,
parcurgând cu cel vechi 84 mii km, ceea ce este categoric interzis. Producătorii de la Pașcani mi-au arătat că au expediat
mai mult de 20 de e-mailuri către CFM ca să schimbe uleiul,
oferindu-se chiar ei să o facă.
Și atunci motorul a ieșit din funcțiune, din cauza nerespectării regulilor de mentenanță. Producătorul Volvo a refuzat
să schimbe pe garanție acest motor, deoarece nu s-a asigurat
deservirea necesară. Partea română, din propria inițiativă, a
adus un motor nou, suportând cheltuielile.
- Sunt sau nu satisfăcuți pasagerii de noii uriași de pe
șine?
- Pasagerii sunt mai mult decât încântați, puteți merge și
discuta cu ei. Pentru prima dată în Republica Moldova, am
făcut rampă pentru persoanele cu dizabilități. WC-urile sunt
confortabile și amenajate. Mulți nici acasă nu dispun de astfel
de condiții. Atunci când au scos trenurile, lumea s-a revoltat
că, din cauza politicii, încearcă să pedepsească pasagerii.
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- Dar care a fost motivul scoaterii trenurilor din
circulație?
- După ce a ars trenul la Strășeni, s-a luat decizia ca, până nu
se clarifică detaliat care e situația cu aceste trenuri, să fie scoase
din circulație. Au căutat diferite motive să ne acuze pe noi, liberalii, că nu am fost competenți, că nu am știut să reparăm niște
trenuri. Până la urmă, nu a fost depistat nici un defect, trenurile
au fost repuse în circulație. CFM a testat primul tren vreme de
șase luni de zile. După testarea efectuată împreună cu partenerii
români, i s-a dat undă verde pe teritoriul Republicii Moldova. În
plus, atunci când a fost proiectat și construit trenul, toată lista de
componente tehnice a fost aprobată de specialiștii de la CFM, inclusiv prețurile. Noile trenuri sunt dotate cu trei sisteme de securitate și trei trepte de avertizare. În momentul în care în sala motoarelor temperatura trece de 80 de grade, se aprinde un beculeț.
Și mecanicul, și personalul trebuie să intre imediat în gardă. În
cazul în care temperatura continuă să crească, se declanșează
alarma și trenul trebuie oprit imediat. A treia etapă este când
trenul începe să vorbească și calculatorul îți spune exact ce trebuie să faci. Când a ars trenul de care vorbim, nici mecanicul,
nici personalul nu au întreprins nimic. Trebuiau să apese doar
un singur buton. Problema e că cei care au fost puși să conducă
acest tren nici nu au fost pregătiți, au fost numiți la întâmplare.
Instrucțiunile erau în română și nu au fost… înțelese.
- Adică, ar trebui să treacă niște cursuri de instruire?
- Partea română a oferit aceste cursuri gratuit și a pregătit
mulți specialiști, dar după plecarea mea de la Transport nu au
mai fost delegate persoane pentru instruire. Cei care au fost
puși nici măcar nu au citit manualul de utilizare și nici nu știau
ce să facă.
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- Pentru că erau în română, probabil.
- Și ei nici măcar nu cunoșteau limba română. Dar era
foarte simplu să apeși un singur buton.
- Dle ministru, ați devenit foarte mediatizat, pornind
de la declarația că Republica Moldova se află în pragul
dispariției ca stat.
- Statul există, dar este supus unor pericole foarte mari și
unor amenințări iminente, iar unii au interpretat total diferit
declarațiile mele. Alții chiar au vrut ca lumea să înțeleagă altceva din spusele mele.
- Cum de se întâmplă că doar miniștrii Apărării fac astfel
de declarații? Și predecesorul Dvs., Viorel Cibotaru, afirma
că Republica Moldova este un cazinou în care se trișează deschis. Cine intră aici, iese gol-goluț. Și Dvs. ați afirmat că, din
cauza instabilității la capitolul securitate, am putea ajunge
captivii caracatiței rusești.
- Într-o anumită măsură, chiar suntem captivi, prin
prezența armatei ruse în regiunea transnistreană. Deși suntem
stat neutru, care presupune multe lucruri, neutralitatea noastră nu a fost recunoscută de nicio structură internațională și
de nicio țară. Ne-a fost impusă de Rusia, care nu respectă acest
statut. Neutralitate înseamnă să nu ai niciun fel de pretenții
față de nimeni și să respecți toate frontierele, să nu faci parte
din blocuri militare, să nu susții pe nimeni, dar, în același timp,
avem armată de ocupație pe teritoriul nostru.
- Este vorba de acel armistițiu semnat între Snegur și
Elțin? El nu poate fi anulat, modificat, completat?
- Nu poate fi anulat, pentru că este în vigoare și aplicat.
Situația de azi este consecința acestui armistițiu. Noi ne-am
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retras din Tighina, am cedat teritorii, am capitulat atunci. Cei
care l-au semnat sunt, pur și simplu, trădători. Îmi pare rău
că spun asta, dar unii care s-au declarat eroi atunci sunt niște
trădători. Cei care au luptat au fost trădați de clasa politică de
atunci, de conducerea țării care, atunci când a mers la Moscova și a servit șampanie cu Elțin și Smirnov, ne-a vândut. Am
fost vânduți atunci.
- Nici măcar nu poate fi supus votului acest armistițiu?
- Snegur a avut împuterniciri și l-a semnat.
- Și e pentru toată viața?
- Da. Nu putem schimba ce a semnat Snegur, dar putem
schimba situația de astăzi. Putem să ne impunem, să cerem
de la Rusia să își retragă armata. Nu am făcut acest lucru. Nicio autoritate de la noi nu s-a impus, nici un Guvern nu a pus
piciorul în prag. Singurul care a făcut-o a fost Mihai Ghimpu,
când a fost președinte interimar. Au făcut-o partidele politice, dar nu Guvernul. Am mers întotdeauna cu ideea să nu-i
supărăm pe ruși și acum am avut o indicație de la cineva că,
haideți, poate negociem cu statutul armatei ruse din regiunea
transnistreană, că poate câștigăm ceva.
- Vi s-a făcut cu degetul când ați venit cu declarația de
pomină? Ați fost intimidat?
- De partenerii noștri de Alianță, nu, cu excepția mesajelor pe care le primesc de la unii că voi fi împușcat, nimicit,
călcat în picioare. Asta înseamnă că îmi fac datoria bine. Și
comuniștii, care au făcut plângeri la Procuratură. Apoi, din
când în când, unii ies și fac declarații că sunt veterinar și conduc Armata Națională.
- Păi, sunteți veterinar sau ginecolog?
- Ha, ha! Nici una, nici alta, dar știți că îmi pare rău că nu
sunt veterinar. Uneori, când văd grădina zoologică din ograda
lui Voronin, ei au nevoie de un veterinar bun.
- Dle ministru, aveți mașină de serviciu?
- Am.
- Ați fost, probabil, nu o singură dată la NATO.
- Chiar nu am fost niciodată.
- Să vă deschid niște paranteze: în timp ce miniștrii noștri
se plimbă prin capitală cu mașini bune, oficialii NATO vin la
muncă cu biciclete sau motociclete. De ce nu ați vrea să dați
un exemplu, dacă tot vreți integrarea în NATO și UE, și să
veniți la serviciu cu o bicicletă?
- În primul rând, nu am permis pentru motocicletă și nu o
am. În al doilea rând, locuiesc prea departe ca să mă deplasez
cu bicicleta. În Chișinău, nu există condiții pentru bicicliști.
Nu am mers pe bicicletă de 40 de ani.
- Dar mersul pe bicicletă nu se uită.
- O să încerc. Dar nu este o soluție. În toate țările, ministrul
Apărării are alt statut decât restul Cabinetului de Miniștri. El
este o persoană protejată, pentru că este supus anumitor riscuri. Eu nu pot merge patru ore să vin și să plec de la muncă,
orașul este foarte aglomerat.
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- Ideea era diferența de mentalitate…
- Și de infrastructură. Și eu am fost în Elveția și pentru ei
nu este o problemă să meargă jumătate de oră cu bicicleta,
pentru că e vorba de orașe civilizate. La mașina de serviciu
nu pot renunța, nu pot veni la ședința de Guvern cu bicicleta.
Oricum, eu o folosesc strict în interes de serviciu. Sâmbătă sau
duminică mă deplasez cu mașina personală.
- La Bruxelles, dle ministru, se anunța de la tribune că
NATO nu ne ia în serios. De ce credeți că ar trebui să asculte
ce spunem noi?
- Pentru că noi putem juca un rol foarte important în
NATO, în securitatea regională. De la Marea Baltică până
la Marea Neagră există o verigă slabă, și asta este Moldova.
NATO a asigurat securitatea pe frontiera de Est, cu excepția
Republicii Moldova, unde există probleme. Iar noi putem fi
un furnizor de securitate, de stabilitate în această zonă și, când
vorbim de Alianța Nord-Atlantică, nu suntem doar consumatori.
- Ce fel de furnizori de securitate, dacă avem trupe rusești
pe teritoriul statului?
- Tocmai de aceea avem nevoie de modernizarea Armatei
Naționale și să schimbăm concepția și atitudinea cetățenilor
față de Ministerul Apărării și a securității Republicii Moldova
și cea de apărare. Până acum, acest minister a fost tratat ca o
cenușăreasă – să stea acolo la marginea orașului și să tacă. Le
dăm de mâncare și salarii și ar fi bine să nu scoată o vorbă.
Eu am fixat niște probleme. Am vrut să sensibilizez societatea.
Orice stat își evaluează riscurile. În Republica Moldova, riscu-
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rile vin din partea regiunii transnistrene. Armata rusă de aici
își consolidează capacitățile de luptă. Anul acesta au avut loc
zeci de aplicații militare ale armatei ruse din rmn și ale transnistrenilor. Și-au modernizat tehnica blindată, armamentul,
au apărut arme noi, au construit arme noi. Au adus din Rusia
lansatoare de rachete de tip Grad.
- Ar trebui să ne sperie?
- Ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că ei se pregătesc de
luptă, au capacitate de luptă mai mare decât noi. În plus, bugetul regiunii transnistrene pentru armată este cel puțin de două
ori mai mare decât al nostru. Oficial, bugetul este de 17 mln
de dolari, dar neoficial, fiecare militar are salariu din Rusia.
Armamentul și munițiile le depășesc ca număr și cantitate pe
ale noastre. Mulți militari ruși, după ce SIS-ul a reacționat dur
la traversarea hotarului cu Republica Moldova de către aceștia,
încearcă să pătrundă ca turiști, deghizați, dar sunt depistați și
trimiși înapoi. E o problemă pentru ei și încearcă să ne invite
la Moscova, să negocieze și să discute despre statutul trupelor
rusești din regiunea transnistreană, dar ele nu au niciun statut. Nu am parafat niciun acord despre statutul lor. Ele se află
ilegal dincolo de Nistru. Ministerul Apărării nu poate negocia
acest lucru cu ministerul de resort din Rusia, acest lucru fiind
de competența statului. Noi nu suntem stat agresor, nu avem
de gând să atacăm Transnistria, ce caută ei acolo? Am mers
pe calea negocierilor. Acest conflict trebuie soluționat pe cale
pașnică. De când a fost blocat accesul militarilor, Federația
Rusă oferă cetățenie transnistrenilor și îi angajează în trupele
lor militare. Cu salarii mari, cu facilități.
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- Vorbeați despre modernizarea Armatei Naționale. Cum
este posibil acest lucru, de vreme ce miniștrii din acest fotoliu
se schimbă aproape trimestrial?
- Că miniștrii vin și pleacă, nu este o problemă. Mai grav
ar fi să se schimbe direcția pe care o poate lua un alt guvern
pro-est. Asta ar fi problema cea mai serioasă – un guvern care
să recunoască regiunea transnistreană cu statutul actual, să legifereze prezența armatei ruse acolo.
- Din declarațiile Dvs. reiese că NATO ar trebui să ne
curteze?
- Este o necesitate reciprocă aderarea la această instituție
politico-militară. În cazul dat, ambele părți trebuie să își dorească acest lucru. Noi nu așteptăm pomană. NATO nu ne va
lua în serios atât timp cât nu vom dori să aderăm. S-a schimbat
situația geopolitică, devenim importanți în această zonă. Noi
riscăm să rămânem singurul factor destabilizator în această zonă, pentru că Ucraina, încet-încet, grație negocierilor la
timp, își soluționează problemele. Are și o armată mult mai
puternică decât era acum un an și ceva, a știut să se consolideze în interior. Cei de centru-dreapta au câștigat toate alegerile,
inclusiv locale. Dacă, acum doi ani, în Ucraina doar 30 la sută
din populație era pentru integrare în NATO, astăzi numărul
lor este de 50-70 la sută.
- S-a dus și o campanie de mediatizare. Pe când la noi…
- La noi nu s-a făcut acest lucru. Lumea noastră crede că
NATO înseamnă să vină o armata străină aici și să lupte cu Rusia, ceea ce nu este adevărat. NATO înseamnă că noi suntem
capabili să ne apărăm, prin consolidare, prin finanțări de proiecte, care vor conduce la modernizarea Armatei Naționale.
Însă trebuie să treacă printr-un proces de reformare, e cazul să
reevaluăm pericolele și capacitatea de a face față acestor pericole și cea de a finanța Armata.
- Aveți susținerea României în intențiile Dvs.?
- Și a României, și a întregii Europe, și a SUA. Fără sprijinul Americii, nu am fi făcut față. Numai anul acesta am
primit ajutor de peste 11 mln de dolari – echipament de
telecomunicații, mașini speciale, chiar și stofe pentru uniforme. Urmează să primim mai mult de 100 de mașini blindate
pentru necesitățile Armatei Naționale. Militarii noștri se află
permanent la studii în State.
- V-ar plăcea să mai rămâneți în această funcție?
- Bineînțeles, eu am ales acest minister. Vine o vârstă în viața
unui politician când trebuie să valorifice tot ce a învățat. Ceea ce
vreau să fac eu e să pregătesc Armata Națională pentru a fi interoperabilă cu armatele NATO și, în câțiva ani, să arate exact ca
ele. E nevoie de o reformă, inclusiv legislativă, și în momentul
în care politicienii noștri vor ajunge la concluzia că NATO este
unica soluție pentru securitatea Republicii Moldova, atunci să
fim gata pentru acest lucru. Armata Națională trebuie să meargă cu un pas înaintea politicienilor. Chiar și militarii ruși în rezervă îmi spun că NATO este singura soluție. Armata face parte
din elitele societății și trebuie să fim foarte bine pregătiți.
Reluare din “Evenimentul zilei”
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Aniversări

Batalionul cu Destinaţie Specială „Fulger” este structura militară instruită şi dotată special pentru executarea
misiunilor de cercetare, combaterea terorismului, căutare și salvare. Sînt oamenii din umbră, despre care se
vorbeşte mai puţin, dar care fac o muncă enormă pentru ţara şi poporul nostru.
La comanda batalionului s-au aflat militari cu cariere
frumoase, mulţi dintre ei cu misiuni de menţinere a păcii în spate şi profesionalism de invidiat, transmis pe filieră
directă subordonaţilor. Experienţa şi competenţa ofiţerilor
care le-au condus destinele „fulgeriştilor” ani la rînd au
făcut batalionul să fie recunoscut şi apreciat ca una dintre
cele mai bune unităţi luptătoare din ţară.
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Am asistat împreună la multe teste de „maturitate profesională” a militarilor acestui batalion. Le-am admirat cu
toţii „Forţa şi Onoarea în Aer şi pe Pămînt”, de altfel, noţiuni transpuse şi în deviza acestor bravi militari. Datorită pregătirii din ţară şi peste hotare, în diverse exerciţii şi
cursuri de toate tipurile (SF, Ranger şi altele), în condiţii de
timp şi anotimp extreme, batalionul poate îndeplini prompt
şi cu profesionalism toate misiunile primite. Participanţi în
misiunile de menţinere a păcii din Irak şi regiunea Kosovo,
„fulgeriștii” au reuşit să demonstreze că Armata Naţională
are militari competenţi, curajoşi, sîrguincioşi.
Chiar şi cei mai tineri dintre ei, trecuţi deja prin „focul” responsabilităţilor şi profesionalismului, sînt apreciaţi
pentru prestaţia bună pe care o demonstrează în diverse
ipostaze.
Pentru unii, cariera militară este destin, aşa cum e pentru plutonierul Andrei Bideac care s-a născut de ziua unităţii. Pentru alţii este pasiune, aşa cum este pentru locotenentul major Natalia Darii. Iar alteori este viaţă, „pentru că
învăţăm cum să supravieţuim celor mai dificile situaţii”, zice
plutonierul Grigore Rusu.
Au fost atîţia militari care au trecut prin şcoala BDSului, încît ar fi greu să-i enumerăm şi toţi sînt mîndri, peste
ani, să poarte aceeaşi beretă verde.
La ceas aniversar, ministrul Apărării Anatol Şalaru le-a
mulţumit militarilor din Batalionul cu Destinaţie Specială
pentru curaj, sacrificiu, demnitate, profesionalism şi imaginea pe care o promovează despre Armata Naţională şi
Republica Moldova peste hotare. „Militari ai Batalionului
cu Destinație Specială „Fulger”, sunt aici ca să vă asigur că
modul impecabil în care vă faceţi datoria este apreciat de
conducerea Ministerului Apărării şi a Republicii Moldova”,
a declarat ministrul Şalaru.
La mulţi ani frumoşi şi profesionalism trupelor cu destinaţie specială ale Armatei Naţionale!
Căpitan Inga RADVAN

Oastea Moldovei
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Românii de peste Prut sînt recunoscători
şi apreciază eforturile depuse de militarii
moldoveni, publicînd zilnic mesaje de
mulţumire pe reţelele de socializare.
„Mulţumim pentru că vă pasă!”,
„Luptătorii au suflete de aur”, „Mulţumim!!! Să trăiţi!!!
Aveţi grijă de voi!!!”, „Fiţi binecuvîntaţi!”, sînt doar
cîteva gînduri de gratitudine pentru militarii moldoveni.

Receptivi la durerea fraţilor
Incendiul devastator de la clubul „Colectiv” din capitala României
a sensibilizat o lume întreagă. Nici Republica Moldova nu a privit
nepăsătoare la cele întîmplate în ultima zi de vineri a lunii octombrie.
„Militarii Armatei Naţionale a Republicii Moldova sînt alături de durerea
fraţilor noştri, victime ale tragediei de la clubul „Colectiv” din Bucureşti.
Am transmis condoleanţele mele şi ale întregii armate a Republicii
Moldova autorităţilor de la Bucureşti. Pentru că prietenia se probează
întotdeauna la nevoie, începînd cu ziua de 3 noiembrie, toţi doritorii
au donat sînge pentru victimele din Bucureşti”. Cu acest îndemn al
ministrului Apărării Anatol Şalaru s-a dat start campaniei de donare a
sîngelui printre militarii şi angajaţii civili ai Armatei Naţionale.
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rimii care au răspuns apelului au fost comandantul
şi studenţii Academiei Militare „Alexandru cel Bun”,
precum şi alţi voluntari din Brigada II infanterie motorizată şi din alte unităţi ale Armatei Naţionale. Rînd pe
rînd s-au organizat, cum le stă bine unor militari. Cu un
act de identitate în mînă, militarii s-au înregistrat în baza
de date a donatorilor de sînge, au completat cu maximă
responsabilitate un chestionar, după care li s-a eliberat
fişa respectivă. În scaunul de recoltare a sîngelui au ajuns
doar cei care au îndeplinit condiţiile impuse unui donator: să cîntărească mai mult de 50 kg, să aibă vîrsta mai
mare de 18 ani şi valoarea optimă a tensiunii arteriale,
să nu fi suferit intervenţii chirurgicale în ultimele şase
luni. De asemenea, nu pot dona componente sangvine
cei care suferă de diferite afecţiuni cronice.
Întîmplarea nefericită, prin care i-a fost dat poporului
român să treacă i-a determinat pe unii tineri să vină să
doneze sînge pentru prima dată. Întrebat despre acest subiect, locotenentul Eugen Chiriţă din Batalionul de Gardă
a răspuns că a venit: „Din dorința de a ajuta persoane aflate în impas”. Studentul militar Andrei Filcovschi s-a prezentat la primele ore ale dimineţii la punctul medical din
academie, sperînd prin gestul său să contribuie la salvarea
unei vieţi. „Conştiinţa e cea care ne cheamă să facem un
bine. E important să oferim o şansă în plus la viaţă”, a declarat Andrei, care nu este la prima donare de sînge.
Campania de susţinere şi ajutorare a victimelor de la
Bucureşti a sensibilizat angajaţii Ministerului Apărării şi
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alţi 250 de militari din corpul de comandă al Armatei
Naţionale şi din Tabăra Militară 142, care au donat sînge
în incinta Centrului Consultativ-Diagnostic. Printre donatori a fost şi ministrul Apărării Anatol Şalaru, care s-a
arătat convins că: „Militarii noştri sînt cei mai sensibili
la tragedia care s-a întîmplat la Bucureşti, fiindcă şi ei
sînt expuşi permanent riscului şi ştiu ce înseamnă să ai
nevoie de sîngele unui donator”.
De asemenea, peste 100 de ofiţeri şi subofiţeri din
Brigada infanterie motorizată „Moldova” din municipiul
Bălţi au mers la punctul medical din unitate, unde li s-a
recoltat sînge.
Campania de colectare a sîngelui s-a încheiat la Cahul, unde s-au prezentat alţi peste 100 de voluntari.
Continuare în pag. 10
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Continuare din pag. 9
Paraclisul Batalionului de Gardă din Chişinău a oficiat
un parastas de pomenire pentru tinerii decedaţi în Clubul
„Colectiv” din Bucureşti. Ceremonia religioasă a continuat
cu o rugăciune de mulţumire ostaşilor care au donat din
sîngele lor, în speranţa de a fi de folos celor ce se zbat între
viaţă şi moarte pe paturile de spital din ţara vecină. Printre
militarii veniţi să aprindă o lumînare şi să aducă un omagiu victimelor care şi-au pierdut viaţa în tragicul accident
era şi plutonierul Tudor Minciună din compania Garda de
Onoare. „Sîntem în doliu alături de fraţii noştri români de
peste Prut. Situaţia critică, în care s-au pomenit oameni ne-
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vinovaţi, nu ne lasă să privim indiferent la cele întîmplate. Sîntem deschişi să venim în ajutor ori de cîte ori va
fi nevoie”, susţine subofiţerul marcat de nefericirea care
s-a abătut asupra poporului român.
Să se roage pentru sufletele pierdute, dar şi pentru
cei grav răniţi, care acum, mai mult ca niciodată, au nevoie de rugile noastre, a venit şi soldatul Daniel Pavlenco. „Este o durere fără margini ceea ce s-a întîmplat în
clubul de noapte din capitala României. Ne-am adunat
aici să ne rugăm pentru sufletele celor trecuţi în nefiinţă
şi, desigur, pentru cei care au rămas în viaţă. Starea de
sănătate a acestora este în mîinile medicilor, dar mai cu
seamă în voia Celui de Sus. Iată de ce, ei au nevoie de
rugăciunile noastre ca să supravieţuiască”.
Gheorghe Galbura, viceministrul Apărării al Republicii Moldova, prezent la serviciul divin, a exprimat sincere condoleanţe familiilor îndurerate şi celor apropiaţi.
Dumnealui s-a rugat pentru odihna tinerilor plecați din
viaţă, dar şi pentru ca Domnul să le aline durerea celor aflaţi în
stare gravă de pe urma arsurilor suferite. „Cînd am auzit despre
cele întîmplate la Bucureşti, gîndurile m-au dus imediat la fiicele
mele şi la părinţii care au primit vestea îndurerată. De mai mult
de douăzeci de ani, neamul nostru românesc nu a avut o astfel
de pierdere”, a comunicat domnul Galbura. Viceministrul nu a
uitat de gestul nobil pe care l-au făcut militarii moldoveni, adăugînd: „În aceste clipe de grea cumpănă, Armata Naţională a dat
dovadă de un adevărat patriotism”. El s-a rugat de sănătate şi ca
Domnul să-i aibă în pază pe toţi cei care au sărit în ajutor.
Românii de peste Prut sînt recunoscători şi apreciază eforturile depuse de militarii moldoveni, publicînd zilnic mesaje de
mulţumire pe reţelele de socializare. „Mulţumim pentru că vă
pasă!”, „Luptătorii au suflete de aur”, „Mulţumim!!! Să trăiţi!!!
Aveţi grijă de voi!!!”, „Fiţi binecuvîntaţi!”, sînt doar cîteva gînduri de gratitudine pentru militarii moldoveni.
Locotenent major Natalia ANDRONACHI
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Sergiu Oşlobanu, campion mondial la sambo!
Palmaresul Armatei Naţionale a fost
completat cu încă o medalie de aur! Sportivul
moldovean Sergiu Oşlobanu, militar al Bazei
păstrare tehnică, armament şi patrimoniu
militar a Armatei Naţionale şi reprezentant al
Clubului Sportiv Central al Armatei, a devenit
medaliat cu aur la Campionatul Mondial la
sambo. De această dată, imnul Republicii
Moldova a răsunat în Maroc, la Casablanca,
unde a avut loc ediţia jubiliară, a 40-a la număr,
a acestui turneu mondial, categoria seniori.
Sportivul nostru a concurat la categoria de pînă la 82
de kilograme, alături de reprezentanţii din 80 de state. Potrivit lui Sergiu Oşlobanu, această categorie este cea mai
„imprevizibilă”, în care e foarte greu să nominalizezi un
favorit, înainte de startul competiţiei. „La categoria de
pînă la 82 de kilograme participă mulţi sportivi puternici
din întreaga lume, fiecare avînd şanse mari la victorie... Eu
am făcut pînă acum tot ce a stat în puterile mele. Mai departe, totul este în voia lui Dumnezeu”, declara Sergiu în
timpul ultimelor pregătiri, înainte de a zbura în Maroc.
În cele patru lupte disputate, Sergiu Oşlobanu i-a învins pe Davin Demartin (Elveţia), Zaur Gagnidze (Georgia), Alessio Miceli (Italia) şi Olexii Mizenko (Ucraina).
Iar în partida finală, în pofida faptului că sambo este o
luptă originară din Rusia, sportivul nostru l-a învins pe
rusul Ilia Kokovici. Astfel, Sergiu Oşlobanu a devenit
primul luptător din Republica Moldova, posesor al titlului de campion mondial la sambo printre seniori.
„A fost o competiţie grea pentru mine, dar îi mulţumesc lui Dumnezeu că am obţinut şi la campionatul
mondial o medalie de aur. Sînt foarte bucuros că mi-am
atins un scop în viaţă şi îmi doresc să merg înainte, spre
noi victorii. Cît de mică este Moldova, dar avem şi noi
caracter, şi putem să luptăm cu oricine”, a menţionat
campionul, după revenirea din Maroc.
În acest an, Sergiu a mai înscris o dată cu litere de aur
numele său în istoria sportului moldovenesc. În luna mai
el a obţinut un succes important în carieră, devenind
primul sportiv moldovean care şi-a adjudecat aurul la
Campionatul European la sambo, avînd, la acel moment,
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în palmares numeroase medalii, cucerite la campionatele
continentale şi mondiale de juniori, tineret şi seniori.
Sergiu Oşlobanu are 29 de ani şi este originar din satul Chişcăreni, raionul Sîngerei. Anume în satul natal,
campionului mondial Sergiu Oşlobanu i-a fost altoită
pasiunea pentru artele marţiale şi, după cum recunoaşte
sportivul, acolo a fost pusă temelia succesului pe care l-a
obţinut peste ani. Cel care a dezvoltat în el calităţile de
campion şi l-a ajutat să urce pe cele mai prestigioase podiumuri este antrenorul emerit al Republicii Moldova,
antrenorul naţionalei de sambo, Iulian Piatcovschi.
Cu un caracter de luptător adevărat, Sergiu Oşlobanu are şi ambiţii pe măsură. Dînsul a promis că imediat,
după o scurtă vacanţă de recuperare, va relua antrenamentele pentru următoarele competiţii, la care, speră
sportivul, din nou va fi ridicat sus drapelul ţării şi al armatei noastre.
Locotenent Ina Catană
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Garda de Onoare a Armatei Naţionale
Un contingent al Armatei Naţionale a participat
la Parada militară, desfăşurată cu ocazia Zilei
Naţionale a României, pe Piaţa Constituţiei din
Bucureşti, România. La eveniment a fost prezent
şi ministrul Apărării al Republicii Moldova,
Anatol Şalaru.
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a defilat pe Piaţa Constituţiei din Bucureşti

P

lutonul moldovenesc, condus de căpitanul Vasile Ojoga, a fost
format din 31 de militari ai Companiei Gărzii de Onoare.
Militarii moldoveni au defilat alături de militari din România, dar şi detaşamente din Bulgaria, Polonia, Statele Unite ale
Americii şi Turcia.
La parada militară din acest an, desfăşurată pe Piaţa Constituţiei din Bucureşti, au participat peste 2.600 de militari
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români, cu 360 de mijloace tehnice, din Ministerul Apărării
Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de
Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Administraţia Naţională a Penitenciarelor
şi Poliţia Locală Bucureşti.
Republica Moldova a participat la parada militară din România pentru al doilea an consecutiv.
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Viitorii locotenenţi au executat toate misiunile primite în perechi, fiecare, la rîndul
său, încercîndu-şi abilităţile la funcţia de
comandant şi ochitor-operator.

Baza militară de instruire a Armatei Naționale de la Bulboaca iarăși
și-a deschis porțile pentru studenții Academiei Militare „Alexandru
cel Bun”. Studenţii militari au ieşit în poligon ca să-şi testeze abilităţile
de mînuire a armamentului, pe care îl învață în clasele de studiu.

La

primul loc de instruire am întîlnit viitori ofiţeri ai Armatei Naţionale, care se pregăteau pentru executarea
tragerilor din mitraliera PKT, aruncătorul de grenade SPG-9 şi
tunul 2A28 Grom, instalat pe maşina blindată de tip BMD-1.
Erau studenţii anului trei ai Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, care au venit la poligonul Bulboaca
pentru a primi o nouă doză de adrenalină și a savura mirosul
prafului de pușcă.
Potrivit conducătorului tragerilor, locotenent-colonelul (r)
Octavian Dacin, aceste şedinţe practice fac parte din planul
de pregătire de luptă al academiei militare, avînd ca obiectiv
primordial dezvoltarea deprinderilor practice la mînuirea armelor şi tehnicii din dotare şi, totodată, cultivarea abilităţilor
de comandant.
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Viitorii locotenenţi au executat toate misiunile primite în perechi, fiecare,
la rîndul său, încercîndu-şi abilităţile la
funcţia de comandant şi ochitor-operator. Reieşind din faptul că o bună parte
dintre studenţii militari sînt fete, au fost
create multe grupe mixte, formate dintrun student şi o studentă. Membrii unei
astfel de grupe, Octavian Butnaru şi Maria Golban, au declarat că diferenţa de
gen nu i-a împiedicat să formeze o echipă puternică, capabilă să îndeplinească
misiunile stabilite. „Să fii în echipă înseamnă să ai încredere unul în celălalt.
Deseori se întîmplă că o misiune nu o
poţi executa bine de unul singur. Atunci
este nevoie să simţi umărul camaradului tău care îţi va veni în ajutor oricînd.
Faptul că am îndeplinit astăzi misiunea
noastră cu brio demonstrează că am reuşit să lucrăm bine în echipă”, au menţionat, practic, într-un glas studenţii Golban şi Butnaru.
În timp ce studenţii anului trei vizau ţintele din armamentul greu de infanterie şi din maşini blindate, novicii,
care au păşit pragul academiei militare doar cîteva luni în urmă, învăţau să
mînuiască armamentul uşor de infanterie în tirul renovat. Acolo am întîlnit
studenţii anului întîi de la facultatea de
transmisiuni. Unul cîte unul ei încercau
să doboare „inamicul” din pistolul TT,
pistol-mitralieră, puşcă-mitralieră, mitralieră PKM şi puşcă semiautomată cu
lunetă SVD.
Studentele Corina şi Cristina Sîrbu, surori gemene, au povestit că au
avut mari emoţii, însă acestea au tre-
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cut odată ce au simţit primul recul. „A
fost o experienţă plăcută. Anterior am
executat trageri doar din pistolul-mitralieră AKM, de aceea am aşteptat cu
nerăbdare momentul în care să facem
cunoştinţă cu noi tipuri de armament”,
a declarat Corina. „Şi, cînd am trăit acel
moment, nu am rămas dezamăgite. Am
simțit nişte emoţii extraordinare”, a adăugat Cristina.
Potrivit organizatorilor, pentru fiecare ofiţer este bine să cunoască şi să poată
mînui cît mai multe tipuri de arme. De
aceea, ei s-au străduit să organizeze aceste trageri din toate tipurile de armament

disponibile, în special, pentru viitorii
transmisionişti, deoarece studenţii de la
această specialitate, în continuare, vor
studia mai aprofundat domeniul ales şi
vor avea mai puţine tangenţe cu catedra
sisteme de armament.
Următoarea dată studenţii vor ieşi la
centrul de instruire în primăvară. Atunci,
luînd în calcul experienţa din această
toamnă, cu siguranţă, ei vor executa şi
mai bine misiunile stabilite. Emoţiile vor
rămîne în urmă, iar mirosul prafului de
puşcă va fi şi mai „dulce”.
Locotenent major
Dmitrii VOSIMERIC
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B

aza de Aviaţie „Decebal”, dislocată
la Mărculeşti, s-a transformat
pentru o zi într-o zonă de „risc sporit”.
Nu este vorba despre un pericol
adevărat, ci despre scenariul unui
antrenament, desfăşurat periodic de
către efectivul acestei unităţi militare.
De această dată alarma de instrucţie
a vizat forţele operaţionale ale Bazei
de Aviaţie, constituite, în special, din
militarii plutonului poliţie militară.
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onform scenariului aplicat pentru exerciţiu, conducerea unităţii a primit informaţia despre o eventuală
intervenţie a „inamicului” pe teritoriul bazei. Subunitatea
de poliţie militară a primit misiunea de a asigura paza teritoriului unităţii militare şi, în special, a unui punct strategic
– pista de decolare-aterizare.
Înarmaţi şi bine echipaţi, ofiţerii şi subofiţerii plutonului
implicat în exerciţiu s-au îmbarcat operativ în maşinile de
luptă şi au pornit spre punctele stabilite. Maşinile GAZ-66,
cu instalaţii antiaeriene ZU-23-2 la bord, au asigurat paza circulară a pistei de decolare-aterizare, iar o blindată a patrulat
perimetrul zonei securizate. „Misiunea echipajului nostru a
fost de a respinge atacurile aeriene şi terestre ale inamicului
din direcţia nord-vest a aerodromului, folosind instalaţiile
antiaeriene de tip ZU-23-2. Aceste sisteme de armament sînt
destinate pentru nimicirea aparatelor de zbor, tehnicii uşor
blindate şi forţei vii a inamicului la o distanţă de pînă la 2500
de metri. Consider că toţi membrii echipajului s-au descurcat bine cu misiunile primite”, a precizat comandatul unei
astfel de instalaţii antiaeriene, plutonierul Andrei Vartan.
După ce a cercetat spaţiul aerian şi s-a convins că pericolul unei noi „agresiuni” a fost îndepărtat, efectivul parti-
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cipant la exerciţiu a primit ordin „La loc, comanda!”. Atît
comandantul subunităţii implicate, cît şi comandamentul
Bazei de Aviaţie au rămas mulţumiţi de acţiunile prompte
şi profesioniste ale militarilor verificaţi conform semnalului
de alarmă. Totodată, în urma antrenamentului, superiorii
au declarat că acţiunile efectivului vor fi minuţios analizate
cu accent pe sporirea nivelului de profesionalism.
Potrivit comandantului Bazei de aviaţie, colonel Dumitru Sîli, astfel de antrenamente se desfăşoară periodic şi fac
parte din planul de pregătire de luptă al unităţii militare.
„În cadrul acestui antrenament am implicat tot efectivul şi
toată tehnica plutonului de poliţie militară, pentru a evalua
această subunitate. În urma evaluării se vor stabili punctele
noastre vulnerabile şi momentele la care mai avem de atras
atenţie deosebită. Aici mă refer atît la instruirea efectivului,
cît şi la pregătirea tehnicii militare”, a menţionat colonelul
Dumitru Sîli.
Verificarea efectivului la semnalul de alarmă de antrenament are loc periodic în toate unităţile militare, pentru a
evalua capabilităţile militarilor şi ale tehnicii din dotare de
a face faţă situaţiilor de criză.
Locotenent major Dmitrii VOSIMERIC
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Identificarea unor soluţii pentru
îmbunătăţirea vieţii populaţiei locale şi
înaintarea de recomandări către eşalonul
superior este una dintre responsabilităţile
primare ale celor care activează sub
drapelul ONU.

„Datorită proiectelor desfăşurate cu sprijinul Organizaţiei Naţiunilor
Unite, creşte nivelul de trai şi asigurarea cu locuri de muncă a populaţiei
ivoriene, iar prin aceasta creşte nivelul ei de educaţie”, afirmă
locotenent-colonelul Ion Pruteanu care, în perioada 2013-2015, a trăit o
experienţă inedită în statul african Cote d’Ivoire.
Timp de un an şi jumătate, cît a durat mandatul militarului sub steagul ONU, susține că nu
a simţit nicio ameninţare la adresa integrităţii
sale fizice. „Am avut o colaborare bună atît cu
forţele de ordine, cît şi cu forţele armate ivoriene. Am avut acces liber de circulaţie în toată aria
de responsabilitate. Uneori informam comandamentele regionale despre intenţiile noastre
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tocmai pentru a demonstra că acţiunile noastre
sînt transparente, paşnice şi îndreptate spre binele populaţiei locale. Alteori, în cazurile în care
prezenţa noastră în regiune era de lungă durată,
în drum spre alte sate, ne opream la posturile de
control ca să salutăm militarii şi aflam despre
anumite incidente din regiune”, afirmă ofiţerul
moldovean.

Oastea Moldovei

Patrulînd localităţile din ariile de
responsabilitate, ofiţerul nostru precizează că băştinaşii agreează prezenţa
Organizaţiei Naţiunilor Unite în statul
lor. „Se observă cu ochiul liber că ivorienii
îşi doresc un viitor mai bun. Îşi doresc acces la educaţie, medicină, agricultorii vor
să-şi menţină plantaţiile cu ajutorul fondurile venite din partea organizaţiilor internaţionale. M-a impresionat afirmaţia
unui bătrîn, dintr-o localitate pe care am
patrulat-o, care zicea că „luxul” pe care
şi-l doresc în sat este ridicarea unei şcoli,
întrucît copiii lor sînt nevoiţi să parcurgă
cîte cinci-opt km zilnic ca să facă carte”.
Identificarea unor soluţii pentru îmbunătăţirea vieţii populaţiei locale şi înaintarea de recomandări către eşalonul
superior este una dintre responsabilităţile primare ale celor care activează sub
drapelul ONU. „Nu am participat direct
la distribuirea apei sau hranei cetăţenilor
statului ivorian, dar am avut ocazia să
urmăresc cum într-o localitate s-a construit o clădire cu cîteva clase, datorită
contribuţiei colegilor care m-au precedat.
În asemenea momente, simţi că prezenţa
ta aici este importantă”, adaugă militarul
vădit emoţionat.
Observatorul moldovean a trecut
inclusiv pe lîngă un val de febră hemoragică EBOLA, atunci cînd activa în teamsite-ul din localitatea Tai, care se află
la hotar cu Liberia. „Norocul cel mare a
fost că boala nu s-a răspîndit şi în Cote
d’Ivoire. Cu toate acestea, am urmat toate recomandările de prevenire a infectării
cu această boală. Ni s-a interzis deplasarea în Liberia şi ne-a fost distribuit echipamentul necesar de protecţie. Prin mail,
am discutat cu colegii din Liberia care se
confruntau cu unele probleme, dar care
nu au fost afectați de virus”, declară locotenent-colonelul Pruteanu.
Vestea despre numărul decedaţilor
din ţara vecină îl înspăimînta, mai cu
seamă pentru că medicina ivoriană rămîne în stagnare din cauza insuficienței
de surse financiare. „Statul Cote d’Ivoire
duce lipsă nu numai de medici calificați,
dar şi de medicamente. Din acest motiv,
este funcţională medicina tradiţională,
care are tangenţe cu religiile locale existente înaintea expansiunii islamului”,
afirmă protagonistul nostru.
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După şase luni, a fost transferat în
oraşul Bouake, zona de centru a Cote
d’Ivoirului, în Comandamentul de sector, în cadrul căruia activa o grupă de
observatori militari. Bouake este un
oraş liniştit, unde lumea se ocupă mai
mult cu prelucrarea bambusului şi cu
meşteşugăritul. Aici viaţa militarilor
care reprezentau Organizaţia Naţiunilor Unite prindea alte culori. „Oraşul
este dezvoltat şi reprezintă o tentativă a
ivorienilor de a accede spre o economie
prosperă. Doar politica şubredă locală
este cea care împiedică dezvoltarea ţă-

rii”, opinează observatorul militar, enumerînd resursele naturale în care este
bogat statul ivorian.
Spre sfîrşitul mandatului său, locotenent-colonelul Ion Pruteanu a activat
în localitatea Dabakala, unde a executat
aceeași misiune – de supraveghere a respectării Acordului de încetare a focului,
iar pe alocuri a mediat micile conflicte
ce au apărut în rîndul băştinaşilor.
Întrebat de ce misiunea de menţinere
a păcii lansată de Organizaţia Naţiunilor
Unite rămîne deschisă în Cote d’Ivoire,
stat care îşi revine după o îndelungată
luptă internă, protagonistul nostru îmi
răspunde: „Dilema alegătorului în preajma şi în timpul alegerilor este cea care
degenerează în conflicte interetnice şi care
face importantă prezenţa unui intermediar
în acest stat. Tot aşa cum proiectele iniţiate
de ONU şi alte organizaţii internaţionale
în Cote d’Ivoire contribuie la prosperarea
acestui stat din Africa de Vest”.
Căpitan Inga Radvan
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Distincțiile departamentale ale
Armatei Naționale reprezintă o
formă de stimulare a efectivului și,
totodată, vin să justifice eforturile
celor care au servit cu abnegație și s-au dedicat ani
la rînd țării și poporului.

Începînd cu 3 noiembrie și pînă la finele lunii decembrie 2015, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei găzduieşte
expoziţia „Identităţile heraldice ale Republicii Moldova”. Evenimentul este prilejuit de aniversarea a 25-a de la
adoptarea Drapelului de Stat şi a Stemei de Stat ale Republicii Moldova, precum şi de aniversarea a 20-a de la
instituirea Comisiei Naţionale de Heraldică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.

În

cadrul expoziției sînt etalate şi însemnele faleristice ale
Armatei Naționale, elaborate din 2012 pînă în prezent.
„Toate au fost modificate sau create pentru a corespunde standardelor heraldice unice naționale și europene”, după cum a explicat unul dintre autori, maior (r) Vlad Mischevca.
Despre noul concept al distincțiilor militare și despre nevoia de a trece de la un sistem faleristic la altul am discutat cu
cîteva persoane nemijlocit implicate în procesul de elaborare
a acestor însemne.
Potrivit locotenent-colonelului Veaceslav Donica, șef
adjunct Direcția Management și Resurse umane, distincțiile
militare ale Armatei Naționale au apărut în anul 2000, la
inițiativa Ministerului Apărării, fără să fie coordonate în vreun fel cu alte structuri de stat specializate. Aici vorbim de
Comisia Națională de Heraldică, autoritatea naţională care
promovează politica de stat unitară în domeniul simbolurilor
publice în Republica Moldova. La acel timp, Ministerul Apărării a elaborat după propriul gust design-ul unor distincții,
ca mai tîrziu, în 2011, Comisia Națională de Heraldică și alte
structuri publice să solicite prin lege de la instituția de apărare
să-și aducă simbolurile și însemnele faleristice în concordanță
cu cele naționale. Legea 86 aprobată de Parlament în 2011 cu
privire la simbolurile publice a avut drept scop promovarea
unei politici de stat unitare în domeniul simbolurilor publice.
Prin urmare, Armata Națională a fost nevoită să instituie și săși ajusteze sistemul faleristic conform prevederilor legislației
naționale. Astfel, a fost creat un grup de lucru din partea Ministerului Apărării care a lucrat cot la cot cu heraldiștii Vlad
Mischevca, maior(r), doctor în istorie, conferenţiar cercetător, membru al Comisiei Naţionale de Heraldică, care este şi
coautorul simbolurilor supreme ale Armatei Naţionale a Republicii Moldova: Stema, Emblema și Drapelul, cu heraldistul de stat, vicepreşedintele Comisiei Naţionale de Heraldică,
doctorul Silviu Andrieș-Tabac, precum și cu Mariana Șlapac
sau Simion Odainic.
„Distincțiile departamentale ale Armatei Naționale reprezintă o formă de stimulare a efectivului și, totodată, vin
să justifice eforturile celor care au servit cu abnegație și s-au
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dedicat ani la rînd țării și poporului. Desigur, se iau în calcul
meritele deosebite ale militarilor (și persoanelor civile) din
timpul aplicațiilor, calitățile și curajul atît pe timp de pace,
cît și în perioada acțiunilor militare”, susține locotenent-colonelul Donica.
Heraldistul Vlad Mischevca, cel care a creat conceptul noilor decorații, a confirmat faptul că după 2009 Armata Națională
urma să-și revizuiască faleristica în lumina noii legislații. „Primele decorații ale Republicii Moldova ca stat independent și
suveran au fost elaborate în anii ´90 de către maestrul, pictorul și artistul plastic Simion Odainic, pînă la apariția Comisiei
Naționale de Heraldică, care în 2015 marchează 20 de ani de
activitate. Decorațiile de Stat s-au păstrat în mare parte pînă
azi. Printre cele mai reușite le identificăm pe „Ordinul Ștefan
cel Mare”, „Ordinul Republicii”. În ceea ce privește decorațiile
departamentale, Ministerul Apărării a avut elaborate în anii
´90 un șir de însemne, care nu se încadrau în noul concept reglementat de Comisia Națională de Heraldică, concept unitar ce
presupune dezvoltarea faleristicii naționale pe baza tradițiilor
istorice, și desigur luînd în considerare normele heraldicii europene. Astăzi ne mîndrim cu distincții de un standard bine definit. Cromatica lor este vorbitoare de multe ori în baretă. A fost
utilizată intens culoarea roșie, culoarea corporativă a Armatei
Naționale”, comunică Mischevca.
Actualmente, ierarhia distincţiilor Armatei Naţionale în
ordine descrescătoare este următoarea: Crucea „Pentru Merit”
clasele I, II şi III, Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” clasa
Veteran, clasa I, II şi III, Medalia „Bărbăţie şi Curaj”, Medalia „Consolidarea Frăţiei de Arme”, Medalia „Pentru Misiuni
Umanitare şi de Menţinere a Păcii”, Medalia „Pentru Cooperare” și Distincţiile aniversative şi comemorative. Materialul
din care sînt confecționate este tombacul – un aliaj de cupru și
zinc. Șirul urmează să fie completat pe viitor cu insigne cu care
vor fi apreciați militarii la nivel de sergent și soldat.
Silviu Andrieș-Tabac e de părerea că „Armata Națională
este una dintre instituțiile care are nevoie, poate cel mai mult, de
distincții, în comparație cu altele”. Din spusele lui, unele distincții
Continuare în pag. 22

23

Continuare din pag. 21
au fost elaborate mai devreme, altele pe parcurs. Bucuria cea
mare este însă că de fiecare dată s-au creat însemne faleristice
frumoase și îndrăgite de cei care sînt distinși și le poartă.
Întrebat ce stă la baza unui însemn faleristic, domnul Tabac a specificat următoarele: „Distincțiile trebuie să corespundă
canoanelor generale ale faleristicii, cît și tradițiilor naționale. Pe
de altă parte, se ia în calcul simbolica proprie a instituției, care
de asemenea este o normă pentru Republica Moldova. În rest,
totul depinde de inspirație, la fel ca în cazul poeților sau compozitorilor, pentru că orișice idee poate fi exprimată în mii de
feluri, depinde de mintea fiecărui creator să o găsească pe cea
unică și cea mai potrivită”.

Menționăm că distincțiile militare conferite pînă la anul
2012 își păstrează valoarea. Distincţiile Armatei Naţionale se
înmînează de către ministrul Apărării sau, în numele acestuia, de către alte persoane. Distincţiile Armatei Naţionale pot fi
retrase dacă persoana căreia i-au fost conferite a fost condamnată printr-o hotărîre judecătorească definitivă la pedeapsa cu
închisoarea.
În cazul în care persoana căreia i-au fost conferite distincţii ale Armatei Naţionale a decedat şi nu are moştenitori, distincţiile se transmit spre păstrare Muzeului Militar.
Locotenent major Natalia ANDRONACHI

Crucea „Pentru Merit”
1. Crucea „Pentru Merit” a Armatei
Naţionale clasele I, II şi III este distincţia
supremă a Armatei Naţionale şi se conferă
militarilor şi persoanelor civile din Ministerul Apărării, Armata Naţională şi instituţiile subordonate ministerului pentru:
a) serviciile excepţionale aduse Armatei Naţionale:
b) vitejia şi spiritul de sacrificiu manifestate întru apărarea statului în condiţii ce comportă risc sporit pentru viaţă
şi sănătate;
c) curajul şi dîrzenia manifestate în
cadrul misiunilor de serviciu;
d) contribuţia la dezvoltarea colaborării dintre Armata Naţională şi armatele altor state, organismele internaţionale
şi societatea civilă;
e) exercitarea ireproşabilă a obligaţiilor de serviciu;
f) succesele deosebite în domeniul
de activitate;
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g) elaborarea unor concepţii valoroase privind organizarea şi conducerea
operaţiunilor militare;
h) organizarea şi dirijarea excelentă
a activităţii de comandă.
2. Persoanele propuse pentru conferirea Crucii „Pentru Merit” a Armatei
Naţionale trebuie să întrunească următoarele condiţii:
1) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale şi în
pregătirea profesională, evidenţiate prin
calificativul de cel puţin „Bun” la ultima
evaluare anuală;
2) să deţină o funcţie (funcţii) de militar încadrat prin contract cel puţin:
a) 4 ani − pentru Crucea „Pentru
Merit” a Armatei Naţionale clasa III;
b) 6 ani de la data conferirii Crucii
„Pentru Merit” a Armatei Naţionale clasa III − pentru Crucea „Pentru Merit” a
Armatei Naţionale clasa II;

c) 8 ani de la data conferirii Crucii
„Pentru Merit” a Armatei Naţionale clasa II − pentru Crucea „Pentru Merit” a
Armatei Naţionale clasa I.
3. Persoanele sancţionate după ultima evaluare anuală în conformitate cu
prevederile Regulamentului disciplinei
militare nu pot fi propuse pentru conferirea Crucii „Pentru Merit” a Armatei
Naţionale.
4. Crucea „Pentru Merit” a Armatei
Naţionale continuă ideatic Medalia „În
Slujba Patriei”, instituită prin ordinul
ministrului Apărării nr.140 din 25 august 2000.
5. Persoanele cărora anterior le-a
fost conferită Medalia „În Slujba Patriei”,
gradele I, II sau III, nu pot fi prezentate
pentru conferirea echivalentului clasei
respective a Crucii „Pentru Merit” a Armatei Naţionale.
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Crucea „Pentru Serviciu Impecabil”
1. Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Armatei Naţionale clasa Veteran,
clasa I, clasa II şi clasa III se conferă militarilor din Ministerul Apărării, Armata
Naţională şi instituţiile subordonate ministerului care au cel puţin 10, 15, 20 sau
25 de ani de serviciu militar calendaristic neîntrerupt.
2. Militarii propuşi pentru conferirea Crucii „Pentru Serviciu Impecabil” a
Armatei Naţionale trebuie să întrunească următoarele condiţii:
a) să aibă vechimea în serviciu militar calendaristic stabilită pentru categoria de clasă după cum urmează:
- de cel puţin 25 de ani de serviciu
militar sau statutul de veteran obţinut în
conformitate cu Legea cu privire la veterani – pentru clasa Veteran;

- de cel puţin 20 de ani de serviciu
militar – pentru clasa I;
- de cel puţin 15 ani de serviciu militar – pentru clasa II;
- de cel puţin 10 ani de serviciu militar – pentru clasa III;
b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale şi în
pregătirea profesională, evidenţiate prin
calificativul de cel puţin „Bun” la evaluările anuale din ultimii 2 ani.
3. Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Armatei Naţionale continuă ideatic Medalia „Pentru Serviciu Impecabil”,
instituită prin ordinul ministrului Apărării nr.140 din 25 august 2000, substituind-o după cum urmează:
a) Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Armatei Naţionale clasa Veteran –

Medalia „Veteran al Armatei Naţionale”;
b) Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Armatei Naţionale clasa I – Medalia „Pentru Serviciu Impecabil” gradul I;
c) Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Armatei Naţionale clasa II – Medalia „Pentru Serviciu Impecabil” gradul II;
d) Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Armatei Naţionale clasa III – Medalia „Pentru Serviciu Impecabil” gradul III.
4. Militarii cărora anterior le-a fost
conferită Medalia „Veteran al Armatei
Naţionale” sau Medalia „Pentru Serviciu
Impecabil”, gradele I, II sau III, nu pot
fi prezentaţi pentru conferirea Crucii
„Pentru Serviciu Impecabil” a Armatei
Naţionale clasa Veteran şi a echivalentului clasei respective a Crucii „Pentru Serviciu Impecabil” a Armatei Naționale.

Medalia „Bărbăţie şi Curaj”
1. Medalia „Bărbăţie şi Curaj” a Armatei Naţionale se conferă militarilor
şi persoanelor civile din Ministerul Apărării, Armata Naţională şi instituţiile subordonate ministerului, precum şi persoanelor oficiale ale Republicii
Moldova pentru fapte deosebite săvîrşite în timpul îndeplinirii misiunilor
ce prezintă risc pentru viaţă.
2. Medalia poate fi conferită şi cetăţenilor străini.
3. Medalia „Bărbăţie şi Curaj” a Armatei Naţionale continuă ideatic şi
substituie Medalia „Pentru Merite Deosebite în Serviciul Militar”, instituită
prin ordinul ministrului Apărării în 2000.
4. Persoanele cărora anterior le-a fost conferită Medalia „Pentru Merite
Deosebite în Serviciul Militar” nu pot fi prezentate pentru conferirea Medaliei „Bărbăţie şi Curaj”.
Continuare în pag. 24
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Continuare din pag. 23

Medalia „Consolidarea Frăţiei de Arme”
1. Medalia „Consolidarea Frăţiei de Arme” a Armatei Naţionale se conferă militarilor şi persoanelor civile din Ministerul Apărării, Armata Naţională şi instituţiile subordonate ministerului, precum şi persoanelor oficiale ale Republicii Moldova pentru:
a) servicii deosebite aduse Armatei Naţionale;
b) promovarea păcii şi democraţiei în lume, pentru dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi prietenie cu partenerii;
c) manifestarea deosebită în cadrul misiunilor de menţinere a păcii.
Medalia poate fi conferită şi cetăţenilor străini.
2. Medalia „Consolidarea Frăţiei de Arme” a Armatei Naţionale
continuă ideatic şi substituie Medalia „Pentru Consolidarea Frăţiei
de Arme”, instituită prin ordinul ministrului Apărării nr.140 din 25
august 2002.

Medalia „Pentru Cooperare”
1. Medalia „Pentru Cooperare” a Armatei Naţionale
se conferă militarilor şi persoanelor civile din Ministerul Apărării, Armata Naţională şi instituţiile subordonate ministerului, precum şi persoanelor fizice şi juridice
din Republica Moldova pentru consolidarea cooperării
interinstituţionale şi profesionale internaţionale.
2. Medalia poate fi conferită persoanelor fizice şi
juridice străine.

Medalia „Pentru Misiuni
Umanitare
şi de Menţinere a Păcii”
1. Medalia „Pentru
Misiuni Umanitare şi
de Menţinere a Păcii” a
Armatei Naţionale se conferă militarilor şi persoanelor
civile din Ministerul Apărării, Armata Naţională şi
instituţiile subordonate ministerului, precum şi persoanelor
oficiale ale Republicii Moldova pentru manifestarea
deosebită în timpul îndeplinirii
misiunilor de serviciu cu caracter
umanitar militar şi de menţinere a
păcii în ţară sau peste hotare.
2. Medalia poate fi conferită şi
cetăţenilor străini.
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In memoriam Iulian Lachi

Un camarad care prin zîmbet cutezător aborda uneori imposibilul.
Un camarad care punea preţ pe omenie şi onoare.
Un camarad care ne-a părăsit prea devreme…
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