
1Februarie  2020

oastea
moldovei

Pentru Onoare! Pentru Patrie! Pentru Tricolor!

publicaţie editată de ministerul apărării al republicii moldova                                          oasteamoldovei@army.md

Nr. 2 (660)
2020m

„oRiZoNT 2020” 
TesTarea 
capacităților  
la poligonul  
BulBoaca



2 Oastea Moldovei

6
n      viața militară

ANTReNAmeNTe  
pentru promovarea păcii 
Peste 60 de militari ai Armatei Naţionale au participat  
în perioada 18 februarie - 6 martie curent, la exerciţiul  
„KFOR 27 Mission Rehearsal Exercise” (KFOR 27 MRE),  
care s-a desfăşurat la Centrul de instruire militară  
din Hohenfels, Germania

10 “oRiZoNT 2020” –  
Testarea capacităților la poligonul Bulboaca
Militarii Armatei Naţionale au desfăşurat acţiuni practice 
 în cadrul exerciţiului tactic cu trupe în teren „Orizont 2020”,  
la Bulboaca. Antrenamentele au fost urmărite  
de ministrul Apărării Victor Gaiciuc,  şeful Marelui Stat Major, 
general de brigadă Igor Gorgan, corpul de comandă al Armatei 
Naţionale, precum şi de ataşaţii militari acreditaţi  
în Republica Moldova.

n comemorare

eroi căZuŢi pentru inteGritatea  
Şi inDepenDenŢa neamuLui 
Data de 2 martie este marcată în calendarul evenimentelor, ca 
ziua în care sunt comemoraţi eroii căzuţi în acţiunile de luptă 
pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova.
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n cooperare
În căutarea păcii  
pe continentuL african  
... Pe parcursul anilor, zeci de ofiţeri moldoveni au fost martori 
oculari la consecinţele conflictelor armate din ţările africane, 
fiecare din ei încercând să-şi aducă aportul pentru bunăstarea 
populaţiei locale, cu care soarta a fost nemiloasă.
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20 proiecte noi În anuL miLitar 2020
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n force majeure

coronavirus coviD-19 –  
un oaspete neaŞteptat 

Nu există tema mai mult discutată la ziua de azi, decât epidemia de infecţia provocată 
de Coronavirus COVID-19. Acest virus a provocat o „pandemie de panică” şi frică la 
nivel global, a afectat pieţele financiare mondiale şi economia ţărilor, a pus la încercare 
sistemele de sănătate, a modificat gândire, compartament a individului, precum şi a 
întregii societăţi, ceea ce să întâmplă la moment nu a existat nici în timpul epidemiei de 
„Ciuma neagră” în perioadă medievală. Este Virusul cu adevărat un „ucigaş fără milă” 
sau e un mit? Există scăpare? E timpul sa panicăm? Sau a venit timpul sa ne informăm 
obiectiv, să unim puterile şi să învingem frica şi apoi boală? Încercăm obiectiv să 
prezentăm informaţii bazate pe dovezi ştiinţifice.
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16
n arMaTa şi SocieTaTea

aBorDări În eGaLitatea De Gen 
Ministerul Apărării, în parteneriat cu Centrul nordic pentru integrarea dimensiunii 
de gen în operaţii militare (NCGM) din Suedia, a organizat un seminar în domeniul 
egalităţii de gen pentru corpul superior de comandă (Gender Senior Leaders Seminar) 
cu participarea unei echipe mobile de instruire, formată din reprezentanţi ai NCGM şi 
ai Centrului de Control al Armelor Mici şi Armamentelor Uşoare din Europa de Sud-Est 
(SEESAC).

21 Şi miLitarii tinD spre frumos
Pe lângă programul zilnic încărcat şi instruirile în poligon cu specificul misiunilor 
propuse, militarii Armatei Naţionale găsesc timp să îşi lărgesc orizontul  
de cunoaştere în domeniul culturii.

25 armata Şi Biserica  
promoveaZă eDucaŢia moraL-spirituaLă
Ministerul Apărării şi Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove au încheiat un acord 
de cooperare. Documentul a fost semnat de ministrul Apărării Victor Gaiciuc (n.r. Victor 
Gaiciuc era ministru al Apărării la data semnării acordului) şi Înaltpreasfinţitul (ÎPS) 
Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove.
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eroi căZuŢi pentru nteGritatea 
Şi inDepenDenŢa neamuLui

Acum 28 de ani, feciorii Țării Moldovei au oprit bărbăteşte urgia ce 
se abătuse asupra moşiei. În numele ţării le-a fost dat să treacă prin 

foc, să vadă moartea, s-o sfideze, s-o oprească. Au luptat cu dăruire de 
sine pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii 
Moldova.

Astfel, la Chişinău, prim-ministrul ion Chicu, ministrul Apărării, 
Victor Gaiciuc, şi alţi membri ai cabinetului de miniştri, comandantul 
Armatei Naţionale, general de brigadă igor Gorgan, secretarul gene-
ral Rostislav Rotari, militari ai Armatei Naţionale, alături de veterani 
ai războiului din 1992, au depus flori la monumentul domnitorului Şte-
fan cel Mare şi Sfânt. 

Ulterior, participanţii s-au deplasat într-un Marş al Memoriei până 
la monumentul „Maica Îndurerată” de la Complexul Memorial „Eter-
nitate”, unde au depus flori şi au ţinut un minut de reculegere, în cadrul 
unui miting de comemorare a eroilor.

n Data de 2 martie este 
marcată în calendarul 
evenimentelor, ca ziua în 
care sunt comemoraţi eroii 
căzuţi în acţiunile de luptă 
pentru apărarea integrităţii 
şi independenţei Republicii 
Moldova.

4 Oastea Moldovei
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„Guvernul actual a convocat numeroase întâlniri cu repre-
zentanţii veteranilor de război în care s-au abordat problemele 
cu care se confruntă aceştia. Totodată în cadrul acestor întru-
niri. Veteranii singuri au înaintat propriile viziuni referitor la 
soluţionarea acestora, iar reieşind din posibilităţile curente au 
fost înscrise cele mai reale propuneri. În concluzie, prim-mi-
nistrul Chicu a adăugat că soldaţii nu-şi doresc război, nu ei 
încep războaiele. Soldaţii îşi pun pieptul pe granit ca să pună 
capăt războiului. Pentru o ţară prosperă şi unită au luptat, 
pentru Moldova independentă şi dezvoltată au căzut aceşti 
eroi. Veşnica amintire celor căzuţi pentru independenţa şi in-
tegritatea ţării,” a mai adăugat prim-ministrul ion Chicu.

Mesajul elevilor din cadrul Liceului Teoretic cu profil de 
arte „Nicolae Sulac” a fost unul plin de durere, înţelegere şi 
gratitudine.

„Conştientizăm că în astfel de situaţii, cuvintele sunt de 
prisos, dar aducem sincere mulţumiri sufleteşti familiilor care 
au jertfit taţi, fraţi, fii pentru a apăra integritatea statului nos-
tru. Este datoria fiecărui cetăţean şi a noastră, a tinerei gene-
raţii să păstrăm vie memoria celor care au căzut pe câmpul 
de luptă în 1992. Pentru că au pus temelia statului suveran şi 
independent Republica Moldova. Cei care şi-au dat viaţa în 
acest război pentru popor, au creat un cadru propice pentru 
dezvoltare, un loc unde să fim în siguranţă. Vă mulţumim.”

A fost o tragedie naţională, oamenii simpli din ambele 
părţi nu poartă vină pentru acest conflict armat.

„Acest conflict a fost şi este o tragedie naţională. Toţi care 
am fost prezenţi la acest război am pierdut camarazi de arme, 
apărători ai integrităţii patriei noastre. Deşi eram supuşi unui 
pericol real de a ne pierde vieţile ne gândeam nu la noi, ci la 
cei de acasă care aveau încredere în noi. De când a început 
conflictul armat în martie 1992 şi până la 27 iulie moment în 
care era înscris pactul de pace, ne aflam pe platoul de luptă în-
deplinind cea mai destoinică misiune a unui bărbat. Am apă-
rat patria şi poporul ei,” ne-a relatat colonel de poliţie, deja 
pensionar, Mihail Bordo.

Totodată, militarii din garnizoanele Bălţi, Cahul, Un-
gheni, Căuşeni, împreună cu reprezentanţii autorităţilor 
publice locale şi centrelor militar-teritoriale au adus omagiu 
celor căzuţi pe platourile de la Cocieri, Varniţa şi Coşniţa. 
Aceştia au depus flori la monumentele dedicate eroilor in-
dependenţei.

Tot astăzi, în conformitate cu dispoziţiunea Guvernu-
lui cu privire la organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor 
consacrate Zilei Memoriei, veteranii conflictului armat din 
raioanele de est ale Republicii Moldova au participat la mese 
de pomenire. De asemenea, pe parcursul anului, vor fi in-
stalate plăci comemorative pe unele edificii din localităţi 
şi vor fi organizate activităţi educativ-patriotice în instituţiile 
de învăţământ şi în unităţile militare.

Locotenent Gheorghe GURĂU

Potrivit datelor oficiale, 
în conflictul armat de pe Nistru 

din 1991-1992 au participat peste 
30 000 de persoane.  

Dintre acestea, 300 de militari 
şi civili au murit, iar alți 3 500  

au fost răniți.

Februarie  2020
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Peste 60 de militari ai Armatei Naționale au participat  
în perioada 18 februarie - 6 martie curent, la exercițiul  

„KFOR 27 Mission Rehearsal Exercise” (KFOR 27 MRE),  
care sa desfăşurat la Centrul de instruire militară  

din Hohenfels, Germania
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ANTReNAmeNTe  
pentru promovarea păcii
n Peste 60 de militari ai Armatei 

Naţionale au participat în perioada 
18 februarie - 6 martie curent, 
la exerciţiul „KFOR 27 Mission Rehearsal 
Exercise” (KFOR 27 MRE), care 
s-a desfăşurat la Centrul de instruire 
militară din Hohenfels, Germania.

Potrvit comandantului contingentului, locotenent-
colonel Veaceslav Corcodel, exerciţiul a avut ca scop 

pregătirea contingentelor internaţionale pentru operaţiuni 
de mentinere a păcii, stabilitate şi de urgenţă în Kosovo, 
în sprijinul autorităţilor civile. 

„Acţiunile efectivului în diferite şituaţii excepţionale, con-
trolul mulţimii, confruntarea fobiei focului, acţiunile în ca-
drul patrulării pe maşini şi pe jos, misiuni specifice la punctul 
de control şi trecere, precum şi cercetarea terenului pentru de-
pistarea şi nimicirea obiectelor explozive. Sunt doar câteva din 
scenariile propuse. Exerciţiul dat a permis antrenarea efecti-
vului la un nivel înalt pentru îndeplinirea ulterioară a misiunii 
de menţinere a păcii în regiunea din Kosovo.”

De asemenea în cadrul exerciţiului dat, din partea Arma-
tei Naţionale, câţiva militari au executat funcţii de observa-
tori ai exerciţiului.

„Misiunea mea în calitate de observator la acest exerciţiu 
a fost de observare şi instruire a efectivului plutonului. Acor-
darea suportului pentru pluton prin intermediul planificării 
şi modulării diferitor situaţii de criză pentru categoriile de co-
mandanţi de grupă şi pluton. Efectivul care a mai participat la 
astfel de exerciţii, a avut posibilitatea să îşi fortifice cunoştinţele 
acumulate anterior şi să îl împărtăşească cu ceilalţi camarazi,” 
ne relatează căpitan Alexandru iurco, şef S6 Batalionul 22.

Acţiunile efectivului în diferite şituaţii excepţionale, 
controlul mulţimii, confruntarea fobiei focului, 
acţiunile în cadrul patrulării pe maşini şi pe jos, 
misiuni specifice la punctul de control şi trecere, 
precum şi cercetarea terenului pentru depistarea 

şi nimicirea obiectelor explozive. 

Februarie  2020
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Căpitan Vladislav Godoroja, deşi s-a aflat pentru prima 
dată la un astfel de exerciţiu, a depus efort pentru a instrui 
efectivul din subordine conform cerinţelor înaintate. 

„Am coordonat şi executat cerinţe ale eşalonului superior 
cu ajutorul plutonului din subordine. Împreună cu militarii 
din subordine am planificat şi îndeplinit misiunile puse la 
executare. În timpul îndeplinirii operaţiunilor, participanţii 
la exerciţiu au dat dovadă de pregătire profesională, cât şi de 
calităţi demne de un pacificator”, aprecizat ofițerul.

Militarii din cadrul Batalionului de Gardă au participat 
la exerciţiul dat în calitate de interpreți de anumite roluri 
din scenariu.

„Militarii din subordine, în cadrul subunităţii, au execu-
tat diferite roluri precum: poliţia kosovară, poliţia serbă şi în 
calitate de forţe adverse. Totodată au fost supuşi unor teste 
care aveau drept scop înfruntarea fricii focului, controlul mul-
ţimii, modalităţi de patrulare pe jos şi cu maşina împreună cu 
militari din alte ţări,” a adăugat participantul la acest exerci-
ţiu, maior Vladislav Draguța.

Pentru acei militari care participă pentru prima dată la 
un astfel de exerciţiu, este o experienţă nouă şi binevenită 
ne relatează un alt participant al exerciţiului.

„Este pentru prima dată când particip la un astfel de 
exerciţiu. Pe parcursul acestuia, am activat în calitate de 
puşcaş grupa 3, pluton poliţie militară. În această funcţie, 
împreună cu camarazii din grupă, asiguram deplasarea 
plutonului pe itinerarul stabilit de deplasare. În opinia mea 
exerciţiul dat este o modalitate de a face schimb de experien-
ţă şi fortificarea cunoştinţelor acumulate,” a subliniat soldat 
clasa ii Veaceslav Leahu.

În acest an, militarii Armatei Naţionale s-au antrenat 
la „Mission Rehearsal Exercise” împreună cu ofiţeri şi sub-
ofiţeri din Albania, Armenia, italia, Letonia, Macedonia 
de Nord, Portugalia, România, Slovenia, Statele Unite ale 
Americii şi regiunea Kosovo.

De notat că Armata Naţională participă la exerciţiile din 
Germania începând cu anul 2012.
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„oRiZoNT 2020”   
Testarea capacităților la poligonul Bulboaca

n Militarii Armatei 
Naţionale au desfăşurat 
acţiuni practice 
în cadrul exerciţiului 
tactic cu trupe 
în teren „Orizont 
2020”, la Bulboaca. 
Antrenamentele au fost 
urmărite de ministrul 
Apărării Victor Gaiciuc, 
şeful Marelui Stat Major, 
general de brigadă 
Igor Gorgan, corpul 
de comandă al Armatei 
Naţionale, precum 
şi de ataşaţii militari 
acreditaţi în Republica 
Moldova.

Conform scenariului, cei peste 500 de militari în termen şi prin contract 
din Brigada de infanterie Motorizată „Ştefan cel Mare”, Batalionul 22 de 

Menţinere a Păcii, Regimentul Rachete Antiaeriene şi Centrul de instruire 
al Armatei Naţionale, au executat trageri din armamentul uşor şi greu de in-
fanterie şi din sistemele de artilerie terestră 2S9, sisteme şi mitraliere de arti-
lerie antiaeriană AZP-57, ZU-23-2, aruncătoare de grenade SPG-9.
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La finalul exerciţiului, ministrul Apărării Victor Gaiciuc a apre-
ciat iscusinţa şi profesionalismul militarilor în executarea misiuni-
lor stabilite la locurile de instruire.

„În luna decembrie anul trecut, am asistat la acţiunile demonstra-
tive ale colegilor voştri în cadrul exerciţiilor “Cetatea de Nord” şi “Ce-
tatea de Sud”. Atunci, la fel ca şi acum, m-am convins că militarii 
noştri sunt buni, întotdeauna pregătiţi să-şi execute misiunile în ori-
ce condiţii. Astfel de antrenamente reprezintă un element important 
pentru menţinerea capacităţii de luptă a Armatei Naţionale”, a spus 
ministrul Gaiciuc.

Nicolae Petrov este unul dintre militarii care a participat la acest 
exerciţiu. Acesta spune că pregătirile au durat două săptămâni, iar 
aceste aplicații sunt importante pentru cariera lui.

„În exercițiul dat, la etapele de  cordon şi scotocire, militarul are 
nevoie de următoarele calități: tărie de caracter, rapiditate şi încre-
dere în forțele proprii şi a colegilor săi. Sunt sigur că fac față acestor 
cerințe”, a relatat militarul, Nicolae Petrov.
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În cadrul exercițiului, a participat doar o singu-
ră femeie, în calitate de puşcaş. Veronica Hachi din 
Călăraşi se află în armată de trei luni, iar acesta este un 
vis din copilărie devenit realitate. „Mă bucur că am 
fost unica din fete care am participat. Sigur că am avut 
emoții, dar îmi place ceea ce fac. Nu pentru prima dată 
țin o armă în mână, anterior am mai efectuat trageri. Și 
da, o fată poate face față în acest domeniu şi de ce nu şi 
concurenţă”, a reiterat soldat clasa iii Veronica Hachi. 
„Militarii sunt pregătiți, pentru a acționa. De aceasta 
desfăşurăm exerciții, anume pentru a dezvolta capacitățile 
de  interoperabilitate, în ceea ce ține de unitățile Armatei 
Naționale”, a adăugat maior ion Coțofană.

Programul antrenamentelor a inclus şi o revistă 
de front a tehnicii militare din dotarea unităţilor, printre 
care BTR-80, BMD, MTLB, HMMWV, precum şi misiu-
nile efectivului conform situaţiei tactice şi locurile de in-
struire cu prezentarea acţiunilor subunităţilor în diferite 
operaţii (menţinere a păcii, apărare).

„Orizont 2020” face parte din planul pregătirii de lup-
tă al Armatei Naţionale pentru anul curent şi are ca scop 
pregătirea ofiţerilor, sergenţilor şi soldaţilor în condi-
ţii de luptă şi evaluarea forţelor şi mijloacelor implicate 
în exerciţiu.

Locotenent Gheorghe GURĂU
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Participanţii la această activitate, şe-
fii de subdiviziuni al Ministerului 

Apărării şi Marelui Stat Major al Ar-
matei Naţionale, conducători ai autori-
tăţilor administrative şi instituţiilor din 
subordinea ministerului, comandanţi 
ai unităţilor militare şi organelor ad-
ministrativ-militare teritoriale, au ur-
mărit drept scop familiarizarea cu di-
mensiunea de gen în cadrul operaţiilor 
militare, violenţa sexuală şi în bază 
de gen relaţionată conflictelor arma-
te, precum şi integrarea perspectivei 
de gen la nivel strategic şi operaţional.

Prezent la acest seminar, ministrul 
Apărării, Victor Gaiciuc a mulţumit 
partenerilor străini pentru contribu-
ţie la organizarea seminarului, care 
se înscrie perfect în contextul aniver-
sării a XX-a de la adoptarea Rezolu-
ţiei 1325 a Consiliului de Securitate 
al ONU privind femeile, pacea şi se-
curitatea.

„Acest seminar este unul bineve-
nit pentru consolidarea capabilităţilor 

Ministerului Apărării şi impulsionarea 
procesului de realizare a documentelor 
de politici pe dimensiunea de gen şi repre-
zintă o oportunitate perfectă pentru a re-
itera importanţa şi necesitatea integrării 
perspectivei de gen în sectorul de apăra-
re”, a adăugat ministrul Gaiciuc.

La rândul său, Dima Al-Khatib, 
reprezentantă rezidentă a Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD), a declarat: „Astăzi femei-
le, la fel ca bărbaţii, pot deţine funcţii 
şi grade militare, pot participa la operaţii 
de pacificare, aducând diversitate şi noi 
abordări profesionale. Moldova a obţi-
nut multe în această direcţie. E nevoie 
de a întreprinde în continuare eforturi 
pentru a asigura oportunităţi şi condiţii 
pentru includerea femeilor în sectorul 
securităţii, pentru eliminarea discrimi-
nării bazate pe gen şi pentru atingerea 
egalităţii de gen în Armata Naţională. 
PNUD va fi un partener de nădejde 
şi de încredere în acest sens”, a declarat 
reprezentanta PNUD, Dima Al-Khatib

Peter Östman, şeful NCGM, şi-a 
exprimat încrederea că instruirea 
respectivă va contribui la realizarea 
obiectivelor în domeniul promovării 
egalităţii de gen în sectorul de apărare.

„Sunt ferm convins că acest semi-
nar şi această instruire, pentru băr-
baţii şi femeile din armata Republicii 
Moldova, reprezintă o perspectivă pri-
elnică pentru dezvoltare în domeniul 
implementării cât mai eficiente a mă-
surilor privind egalitatea de gen în rân-
durile forţelor armate”, a reiterat şeful 
NCGM, Peter Östman.

Seminarul face parte din Planul 
de acţiuni privind punerea în aplicare 
în cadrul Armatei Naţionale a Pro-
gramului naţional de implementare 
a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Se-
curitate al ONU privind femeile, pacea 
şi securitatea pentru perioada 2018-
2021, aprobat prin ordinul ministrului 
Apărării nr. 519/2018.

Locotenent Gheorghe GURĂU

aBorDări În eGaLitatea De Gen
n Ministerul Apărării, în parteneriat cu Centrul nordic pentru integrarea 

dimensiunii de gen în operaţii militare (NCGM) din Suedia, a organizat 
un seminar în domeniul egalităţii de gen pentru corpul superior de comandă 
(Gender Senior Leaders Seminar) cu participarea unei echipe mobile 
de instruire, formată din reprezentanţi ai NCGM şi ai Centrului de Control 
al Armelor Mici şi Armamentelor Uşoare din Europa de Sud-Est (SEESAC).
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Sunt oameni, însă, pe care-i preocupă pacea nu 
doar în zona lor de confort. Merg dezarmați în 

alt capăt de lume, la mii de kilometri de casă, pe alte 
continente, în țări bântuite de războaie, foamete şi 
sărăcie, pentru a le da oamenilor de acolo speranța 
unui viitor mai bun. Observatorii ONU sunt cei 
care monitorizează situația în cele mai „fierbinți” 
şi instabile zone de pe glob, încercând să „stingă” 
focarul conflictelor şi, ca rezultat, să aducă pacea 
în casele băştinaşilor de acolo. Pe parcursul anilor, 
zeci de ofițeri moldoveni au fost martori oculari la 
consecințele conflictelor armate din țările africane, 
fiecare din ei încercând să-şi aducă aportul pentru 
bunăstarea populației locale, cu care soarta a fost 
nemiloasă.

Locotenent-colonelul iulia Madan prima oară 
s-a alăturat echipei de observatori ONU în anul 
2014, când a fost detaşată în misiunea din Repu-
blica Centrafricană. După câțiva ani a decis să mai 
îmbrace o dată haina de pacificator ca să vadă cum 
s-a schimbat situația în această țară, care i-a „furat” 
o parte din suflet.

n Ce este pacea şi securitatea în viziunea noastră?  
Pentru unii sunt nişte noţiuni abstracte, greu de înţeles. 
Pentru alţii pacea şi securitatea este atunci, când 
familiile lor se simt în siguranţă. Dar ce suntem gată să 
facem pentru a asigura aceste lucruri simple, la prima 
vedere, dar adesea nepreţuite la justa lor valoare? 
Poate să respectăm nişte norme şi legi?  
Să punem mâna pe armă, în caz de necesitate, pentru 
a ne apăra ţara şi pe cei dragi? Privind realitatea 
zilei de azi, observăm că unora li se pare imposibilă 
chiar şi misiunea de a sta acasă pe canapea timp 
de două săptămâni, pentru a asigura aceste valori 
fundamentale... 

În căutarea păcii  
pe continentuL
                 african
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- Ce v-a motivat să mergeți pentru a doua oară într-o 
misiune de pacificare?

- După încheierea primei misiuni, pe care am avut-o în 
perioada 2014 – 2016, am fost ferm convinsă că voi reveni. 
Mi-am dorit foarte mult să monitorizez progresul restabili-
rii păcii într-o zonă de conflict. După cum se cunoaşte, re-
staurarea păcii este un proces îndelungat şi necesită eforturi 
şi resurse enorme din partea comunității internaționale şi 
aici mă refer, în primul rând, la statele-membre ONU. 

Totodată, aş vrea să menționez că participarea milita-
rilor noştri în operațiuni de menținerea păcii ne dă po-
sibilitatea de a promova pacea, securitatea şi stabilitatea 
în lume, departe de casă, dar şi de a demonstra politica 
externă a Republicii Moldova.

- Și ați observat acest progres?
- Chiar dacă situația este şi acum dificilă, am rămas plăcut 

surprinsă de cele văzute. Se observă progresul, se vede lucrul 
observatorilor, în unele zone securitatea a fost restabilită, iar 
unele grupări armate au predat armamentul. Reieşind din 
acestea, putem afirma că, parțial, scopul a fost atins. 

- Am putea să facem acum un pronostic, când va fi in-
staurată pacea definitivă în această țară, iar trupele ONU 
nu vor mai avea ce face acolo?

- Cred că nu. Unele misiuni de menținere a păcii durea-
ză câteva decenii. Sunt mai mulți factori, de care depinde 
pacea... La moment, este greu de prezis ceva. Este destul de 
departe soluționarea problemei. Mai este mult de lucru.

- Care sunt cele mai dificile provocări, cu care se con-
fruntă un pacificator într-o misiune din Africa?

- În pofida eforturilor uriaşe din partea conduce-
rii misiunii, guvernului țării, dar şi diferitor organizații 
internaționale, situația rămâne foarte tensionată, iar rata 
criminalității este foarte ridicată. Se recomandă evitarea 
unor cartiere sau străzi dubioase după apusul soarelui, de-
plasării de unul singur... În general, toate mişcările sunt per-
mise până la ora 22:00. 

Dar cred că cel mai mare risc, la care se expun pacifica-
torii din această zonă, îl prezintă bolile infecțioase, pe larg 
răspândite în regiune. Pe primul loc se află malaria. Con-
form unor date statistice, anual, pe glob, sunt infectate peste 
200 de milioane de persoane. Cu părere de rău, pacificatorii 
nu sunt scutiți de acest risc, iar situația se agravează, în spe-
cial, în sezonul ploios.

- Probabil, pe lângă boli și criminalitate mai există și 
alte provocări, de alt gen...

- Da, există mai multe. Revizuind toate situațiile riscan-
te, de care am avut parte în timpul mandatului de observa-
tor, îmi amintesc de un incident, când în timpul unei misi-
uni de patrulare, în preajma unui sătuc părăsit, ne-am cioc-

nit față-n față cu o grupare de vreo 15 persoane, înarmate 
„până în dinți”. Am fost luați prin surprindere şi înconjurați. 
Ne-a salvat o fotografie de la o întrevedere cu liderul lor, pe 
care o aveam în telefon. Odată ce au văzut-o, m-au tratat 
într-un mod „prietenesc” şi ne-au lăsat să plecăm.

În timpul altei misiuni echipa noastră a nimerit într-o 
ambuscadă... Dar cu grija şi paza lui Dumnezeu am rămas 
nevătămați. 

- Observatorii ONU nu au voie să poarte armament în 
timpul misiunii și în această situație unica armă rămâne 
cuvântul. Dar pentru a putea calma situațiile delicate și 
tensionate trebuie să fii și un bun psiholog. Ați avut mo-
mente, când trebuia să dați dovadă de aceste abilități?

- Exact! Am avut parte de astfel de experiențe, în special, 
când am îndeplinit temporar funcția şefului de echipă. Am 
organizat negocierile cu liderul unei grupări armate, care 
domina în zonă, despre care am menționat anterior. A fost 
o discuție paşnică, destul de constructivă, în urma căreia ei 
au căzut de acord să predea armamentul şi să înceapă co-
operarea cu forțele interne, mă refer la armata Republicii 
Centrafricane, precum şi cu trupele ONU.

- Există vreo discriminare gender în misiunile de 
pacificare? Fiind femeie–pacificator, ați întâlnit careva 
dificultăți, obstacole, pe care nu le aveau colegii de gen 
opus? Totuși vorbim de Africa – continent, unde predomi-
nă patriarhatul...

- Eu nu am avut astfel de experiențe. Aici aş vrea să 
menționez eforturile vizibile ale Organizației Națiunilor Unite 
în implementarea Rezoluției 1325, prin încurajarea țărilor de 
a detaşa femei militar în misiunile de pacificare şi desemna-
rea acestora la unele funcții de conducere în cadrul misiunii. 
Personal am îndeplinit, temporar, funcția de şef de echipă, iar 
după asta, timp de 9 luni, am activat la funcția de şef interi-
mar secție evaluare a pregătirii de luptă. La această funcție am 
condus misiuni de evaluare a contingentelor: companii de in-
fanterie şi unități de aviație, detaşate în misiunea de pacifica-
re, având în subordinea mea ofițeri de gen opus. Niciodată nu 
m-am ciocnit cu vreo problemă sau vreo situație sensibilă în 
acest sens. Mai degrabă a fost o nouă provocare pentru mine 
personal, pe care am trecut-o cu succes, revenind acasă cu o 
scrisoare de apreciere din partea conducerii misiunii.

- Sunt sigur că pe lângă o mulțime de probleme în 
această țară, ați avut ocazia să vedeți și lucruri frumoase. 
Ce v-a surprins cel mai mult, v-a impresionat și poate chiar 
v-a inspirat din cele văzute în Republica Centrafricană?

- Şi în timpul primei mele misiuni şi pe parcursul 
acesteia cel mai mult m-a impresionat dorința populației 
băştinaşe, practic doborâtă de sărăcie, de a trăi şi de a zâmbi, 
indiferent de situațiile şi greutățile ce le stau în cale. 
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A fost o lecție pentru mine. Este una dintre cele mai să-
race țări din lume, măcinată de conflicte armate de câteva 
decenii, dar, în pofida acestui fapt,  de fiecare dată noi eram 
întâmpinați de zâmbete sincere şi naive ale oamenilor. Ei 
s-au învățat să se bucure lucrurilor mici, pe care le au şi pe 
care, dacă e corect de spus aşa, le savurează. 

La revenirea din aceste misiuni eu mi-am schimbat vi-
ziunea asupra multor lucruri şi am înțeles că cel mai impor-
tant în viață e să te bucuri de fiecare clipă. 

- Se vede că v-ați atașat mult de poporul băștinaș. Ați 
reușit să stabiliți și relații de prietenie?

Unii oameni mă petreceau acasă cu lacrimi. Vorbesc de 
oameni simpli, vânzători de la piață, de la care adesea cum-
păram fructe şi legume. Ei au încredere în noi. Văd în noi o 
soluție, un suport, o speranță şi asta îi face să fie mai pozitivi 
şi optimişti.

- Reieșind din faptul că au mai fost militari moldoveni 
în această misiune, populația Republicii Centrafricane 
cunoaște despre țara noastră? Tricolorul nostru este recu-
noscut printre mulțimea de drapele, prezente în misiune?

- Da, este adevărat. Oamenii cunosc deja drapelul nos-
tru. Odată o persoană m-a recunoscut anume după trico-
lorul de pe uniformă. Pe timpuri aceasta a făcut studiile în 
România şi a vizitat de mai multe ori Republica Moldova.

- Atunci, când ați luat decizia de a merge în Africa, 
v-ați asumat anumite riscuri. Însă pe lângă riscuri o misi-
une de pacificare presupune și o despărțire îndelungată de 
cei dragi. Cum a întâlnit familia decizia Dvs. de a merge 
într-o zonă deloc turistică?

- În ambele cazuri, când am mers în misiuni, am fost în-
curajată şi susținută de părinți. Doar că atunci, când plecam 
a doua oară, am simțit o tristețe deosebită în privirea ma-
mei. Cred că aşa sunt toate mamele. Ne poartă grija şi dorul, 
indiferent de vârsta pe care o avem şi locul unde ne aflăm. 
Deşi m-a susținut mereu, totuşi mama mă vedea într-o altă 
meserie. Dar mi-a respectat alegerea.

Despărțirea de fiică era un pic mai uşoară, când am ple-
cat pentru a doua oară, deoarece era deja mai mare, avea 
opt ani. Posibilitatea de a comunica zilnic cu ea prin rețele 
de socializare, ne-a ajutat pe ambele să trăim mai uşor 
despărțirea. În ambele misiuni am luat cu mine şi o jucărie 
a fiicei mele. Asta m-a ajutat să o simt mai aproape.

- Dacă ați avea ocazia să mai potriviți o dată bereta 
albastră a pacificatorului ONU, ați accepta provocarea?

- Fără dubii. Doar că un pic mai târziu. Acum vreau să 
mă dedic mai mult familiei, să petrec cât mai mult timp cu 
fiica mea. Dar în perspectivă aş vrea să merg în misiunea 
din Mali. Este o misiune dificilă, plină de provocări deja de 
alt nivel, pe care aş vrea să le soluționez şi să le depăşesc.

Căpitan Dmitrii VOSIMERIC

20 Oastea Moldovei
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Drept recunoştinţă şi respect faţă 
de apărătorii neamului, unele tea-

tre din Republica Moldova, manifestă 
receptivitatea faţă de iniţiativa Arma-
tei Naţionale ca militarii să beneficieze 
de bilete gratuite la spectacolele lor.

Teatrul este o artă vie care are ne-
voie în permanență de public larg. În 
fiecare săptămână, cel puţin la unul 
din spectacolele din capitală, Bălţi 
sau Cahul, putem vedea printre spec-
tatori câte un grup de tineri în ţinută 
militară, dar şi ofiţeri care s-au dedicat 

întreaga viaţă armatei. Militarii care 
au lăsat deoparte grijile zilnice şi au 
fost prezenţi în sala teatrului Naţional 
„Mihai Eminescu” ne-au spus că astfel 
de ieşiri culturale sunt necesare şi me-
rită a fi întreţinute şi peste ani, deoare-
ce acestea sunt o importantă sursă de 
culturalizare  a militarilor:

„Militarii care îşi execută serviciul 
militar în rândurile Armatei Naţionale, 
au nevoie de astfel de ieşiri. Aceştia la 
rândul său fiind supuşi unor momente 
de stres, asfel de activităţi permit fami-

liarizarea cu domeniul teatral, cultura 
din Repulica Moldova şi evadarea din 
spaţiul restrâns de regulamentele mili-
tare”, ne relatează spectatorii.

„Teatrul, în opinia mea, reprezintă 
nu doar locul unde este pusă piesa de 
către autor, dar şi o stare sufletească pe 
care o poţi căpăta doar aflându-te în 
acel mediu. La fel ca şi filmul care poate 
fi vizionat la televizor sau pe internet, 
e cu totul alteceva când te afli la cine-
matograf. Arta trebuie să fie la ea acasă 
pentru a pătrunde în adâncul conştien-

tului. Și unde poţi relata o istorie mai 
bine decât la teatru?”, susţine un alt 
spectator.

De asemenea, aceştia au mulţumit 
conducerii Ministerului Apărării pen-
tru această frumoasă iniţiativă.

„Vreau să aduc sincere mulţumiri 
pentru o astfel de iniţiativă, iar orga-
nizare acestor evenimente se află la un 
nivel excelent. Într-adevăr avem nevoie 
să ieşim la astfel de evenimente pentru a 
ne ridica nivelul de cultură şi pentru a fi 
cât mai aproape de arta teatrului. Cum 
afirma şi poetul Victor Hugo - Arta este 
ca şi natura, simplă şi profundă, una şi 
diversă”.

De notat, selectarea beneficiarilor 
este transparentă şi la dorinţă, iar avi-
zele despre ofertele teatrelor sunt pu-
blicate în reţelele interne ale armatei.

Locotenent Gheorghe GURĂU

Şi miLitarii tinD spre frumos
n  Pe lângă programul zilnic încărcat şi instruirile în poligon cu specificul 

misiunilor propuse, militarii Armatei Naţionale găsesc timp să îşi lărgesc 
orizontul de cunoaştere în domeniul culturii.
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n Nu există tema mai mult discutată la ziua de azi, decât epidemia de infecţia 
provocată de coronavirus COVID-19. Acest virus a provocat o „pandemie 
de panică” şi frică la nivel global, a afectat pieţele financiare mondiale 
şi economia ţărilor, a pus la încercare sistemele de sănătate, a modificat 
gândire, compartament a individului, precum şi întregii societăţi, ceea ce 
să întâmplă la moment nu a existat nici în timpul epidemiei de „Ciuma 
neagră” în perioadă medievală. Este virusul cu adevărat un „ucigaş fără 
milă” sau e un mit? Există scăpare? E timpul să panicăm? Sau a venit timpul 
să ne informăm obiectiv, să unim puterile şi să învingem frica şi apoi boală? 
Încercăm obiectiv să prezentăm informaţii bazate pe dovezi ştiinţifice.

Coronavirusul este cunoscut de mult timp, poate afec-
ta atât animalele, cât şi oamenii (ultimii sunt afectaţi 

mai rar). Coronavirusurile sunt specii de virus aparţinând 
subfamiliei Coronavirinae din familia Coronaviridae, în or-
dinea Nidovirales. Coronavirusurile infectează în principal 
tractul respirator şi gastrointestinal superior al mamifere-
lor, reptiliilor şi păsărilor. Coronavirusurile provoacă un 
procent semnificativ din toate răcelile obişnuite la adulţi şi 
copii umani. Coronavirusurile provoacă la om ”răceli” cu 
simptome de febră, dureri în gât, adenoizi, tuse, dispneia în 
primul rând în anotimpurile de iarnă şi primăvară. Corona-
virusurile ce afectează oamenii sunt cunoscute pentru fap-
tul că provoacă infecţii respiratorii de la „răceli obişnuite” 
la boli mai grave, precum Sindromul Respirator din Orientul 
Mijlociu (MERS) şi Sindromul Acut Respirator Sever (SARS) 
sau pot provoca gastroenterite infecţioase de gravitate me-
die şi uşoare. Coroonavirusurile pot provoca pneumonii, 
fie pneumonie virală directă sau pneumonie bacteriană se-
cundară şi bronşită (bronşită virală directă sau o bronşită 
bacteriană secundară). 

În familia Coronaviridae sunt încluse 4 genuri de viruşi: 
Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus, 
Deltacoronavirus.

Lista coronavirusurilor umane: 
Coronavirus uman 229E, Coronavirus uman OC43, 

SARS-CoV, Human Coronavirus NL63 (HCoV-NL63, 
New Haven coronavirus), Coronavirus uman HKU1, Co-
ronavirusul sindromului respirator din Orientul Mijlociu 
(MERS-CoV). 

Cel mai recent coronavirus descoperit provoacă mala-
dia infecţioasă COViD-19. În urma publicităţii de mare an-
vergură a focarelor SARS, a existat un interes reînnoit pen-
tru coronavirusuri în rândul virusologilor. Timp de mulţi 
ani, oamenii de ştiinţă au cunoscut doar două coronaviru-
suri umane (HCoV-229E şi HCoV-OC43). Descoperirea 
SARS-CoV a adăugat un al treilea coronavirus uman. Până 
la sfârşitul anului 2004, trei laboratoare au raportat desco-
perirea unui al patrulea coronavirus uman, numit NL63, 
NL şi New Haven coronavirus de către diferite grupuri de 
cercetare. La începutul anului 2005, o echipă de cercetare 
de la Hong Kong a raportat găsirea unui al cincilea corona-
virus uman şi au numit-o Human Coronavirus HKU1. În 
septembrie 2012, a fost identificat un al şaselea tip nou de 
coronavirus, numit Coronavirus sindromul respirator din 
Orientul  Mijlociu (MERS-CoV sau Human Corona Virus-
Erasmus Medical Center (HCoV-EMC) În 2013, în Arabia 
Saudită au existat 124 de cazuri şi 52 de decese). 

Persoanele cu afecțiuni cronice existente par sa 
fie mai vulnerabile la complicații. Afecțiunile 

preexistente, raportate până acum, includ 
hipertensiunea arteriala şi alte afectiuni 

cardiovasculare, diabet zaharat, afectiuni 
hepatice, alte boli respiratorii. 
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coronavirus coviD-19 –  
un oaspete neaŞteptat
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În mai 2015, un focar de MERS-CoV a avut loc în Re-
publica Coreea, când un bărbat care a călătorit în Orientul 
Mijlociu, a vizitat 4 spitale diferite din zona Seul pentru a-i 
trata boala. Aceasta a provocat una dintre cele mai mari fo-
care de MERS-CoV în afara Orientului Mijlociu.

COVID-19. La finele 2019 pe arena mondială apare Co-
ronavirusul COVID-19. Noul coronavirus detectat în China 
este strâns legat de virusul SARS din 2003 şi pare sa aibă 
caracteristici similare. Potrivit experților ECDC, virusul 
poate provoca simptome uşoare, asemănătoare gripei, dar 
şi boli severe, precum pneumonia. Persoanele cu afecțiuni 
cronice existente par sa fie mai vulnerabile la complicații. 
Afecțiunile preexistente, raportate până acum, includ hiper-
tensiunea arteriala şi alte afecțiuni cardiovasculare, diabet 
zaharat, afecțiuni hepatice, alte boli respiratorii. Pneumonia 
produsă de noul coronavirus a fost inițial depistată în oraşul 
Wuhan din Provincia Hubei din China.

caracteristica epidemiologica 
infecţiei covid-19
Contagiozitatea și mortalitatea. Coronavirusul nu 

este atât de contagios şi letal cum se crede. Exemplu în ca-
zul virusul Rujeolei, sunt supuşi riscului de infectare 18 
persoane, în timp ce 1 persoană bolnavă de COViD-19 
capabilă să transmit virusul doar la 2-3 persoane care au 
fost în contact strâns, nu toţi fac boală, nu sunt toţi re-
ceptivi, din cei bolnavi forme uşoare şi de gravitate media 
fac 86%, grave şi extreme de grave doar 14%, din ei fără 
asistenţa medical adecvată, la adresare tardivă şi în con-
diţii de patologii cronice preexistente pot deceda nu mai 
mult de 2% (un motiv bun la timp sa te adresezi la medic). 
Comparativ cu MERS-CoV aproximativ 35% dintre pa-
cienţii au decedat. Comparativ cu febra hemoragică Ebo-
la sau infecţia cu Henipavirus, Hendravirus, Pesta-forma 
pulmonară - letalitatea poate atinge 99 -100%.  În trecut 
Pesta sau Ciuma a omorât 25-35 milioane în perioada me-
dievală. În cazul gripei A H1N1 din 1918 au decedat peste 
50 milioane de persoane, cazul tulpinei gripei A H1N1 din 
2009 a murit peste 1 milion de oameni. Anual de la infec-
ţie HIV decedează 1.1 milion persoane. Din cauza Tuber-
culozei în lumea decedează  1,45 milioane pe an. Ţânțarii 
omoară prin Malaria 800.000- 2,7 milioane morți anual 
şi Febra Dengue: 50 milioane infectaţi, 2% mor(1milion).  
În accidentele rutiere în lumea decedează peste 1 milion. 
Consumului de alcool - 3,3 milioane de decese asociate. 
Cancer - 8-9 milioane de vieţi pe an. 

Transmitere. Principala modalitate de răspândire a 
bolii este prin picături respiratorii expulzate de cineva 
care tuşeşte prin inhalare sau prin contact cu obiecte 
contaminate şi transmiterea pe mucoasele conjunctivei, 
nazale, bucale. Riscul de a căpăta COViD-19 de la cineva 
care nu prezintă deloc simptome este foarte mic. Cu toate 
acestea, multe persoane cu COViD-19 prezintă doar 
simptome uşoare. Acest lucru este valabil, în special, la 
primele etape ale bolii. Prin urmare, este posibil să ne 
molipsim de COViD-19 de la cineva care are, de exemplu, 
doar o tuse uşoară şi nu se simte rău. Studiile sugerează că 
coronavirusurile pot persista pe suprafeţe timp de câteva 
ore sau până la câteva zile. Aceasta poate varia în condiţii 
diferite (de exemplu, tipul de suprafaţă, temperatura sau 
umiditatea mediului). Riscul de a căpăta COViD-19 de 
la masele fecale ale unei persoane infectate pare a fi unul 
scăzut. Deşi primele investigaţii au sugerat că virusul poate 
fi prezent în masele fecale în unele cazuri, răspândirea pe 
această cale nu este o caracteristică principală a focarului. 
Deoarece acest aspect reprezintă un risc, acesta este încă 
un motiv pentru a curăţa mâinile în mod regulat, după 
utilizarea wc-ului şi înainte de luarea meselor.

Principala modalitate de răspândire a bolii este 
prin picături respiratorii expulzate de cineva 
care tuşeşte prin inhalare sau prin contact cu 

obiecte contaminate şi transmiterea pe mucoasele 
conjunctivei, nazale, bucale. 
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Fiţi informat cu privire la ultimele noutăţi despre covid-19.  
urmaţi sfaturile şi recomandările autorităţilor de sănătate cum să vă protejaţi  

şi cum să-i protejaţi pe ceilalţi de covid-19.

Fiţi la curent cu cele mai recente informaţii despre focarul covid-19, 
disponibile pe site-ul oms şi prin intermediul autorităţilor naţionale în 
domeniul sănătăţii. aveţi grijă de sănătatea dvs. şi protejaţi-i pe alţii, 

respectând următoarele reguli:!
Spală-te des pe mâini cu 
o soluţie pentru mâini 
pe bază de alcool sau cu 
săpun şi apă.

Menţine distanţa socială 
– menţine distanţa de 
cel puţin 1 MEtRU 
între tine şi alte persoane, 
mai ales cele care tuşesc, 
strănută şi au febră.

Nu îţi atinge 
GURA, 
NASUL 
şi OCHII cu mâna.

Asiguraţi-vă că şi dvs. 
şi oamenii din jurul 

dvs. urmaţi o igienă 
respiratorie bună. 

Aceasta înseamnă să-
ţi acoperi gura şi nasul 
cu un şerveţel sau să strănutaţi şi să tuşiţi 

în pliul cotului. Apoi aruncaţi imediat 
şerveţelul folosit.

RăMâI ACASă DACă tE SIMţI RăU. 
Dacă ai 
FEBRă, 
tUSE şi 
DIFICULtăţI 
DE RESPIRAţIE, 

solicitaţi asistenţă medicală şi sună 
în prealabil. Urmăreşte indicaţiile 
autorităţilor locale de sănătate.

direcţia sănătate publică şi siguranţa alimentelor

recomanDa:

Rezistenţavirusului și dezinfecţia. Virusul poate trăi 
pe mâini, ţesuturi şi alte suprafeţe timp de până la 6 ore în 
picături şi până la 3 ore după ce picăturile au fost uscate. 
Virusul viu a fost găsit chiar şi în scaunul persoanelor cu 
COViD-19. În umiditate sporită se poate păstra până la 3-4 
zile. Virusul este sensibil la dezinfectanţi pe baza de alcool 
şi dezinfectanţii cu clor active. Uşor se înlătură din suprafeţi 
cu folosirea săpunului şi soluţiilor de spălat.

Clinic. Patologia provocată de coronavirus COViD-19 

este o infecţie respiratorie acută, al cărei spectru clinic nu 
este, deocamdată, cunoscut pe deplin. Experţii ECDC sus-
ţin ca, până în acest moment, pacienții cu acest tip de pne-
umonie prezintă următoarele simptome: febra (minimum 
38 grade Celsius), tuse, dificultate la respirație – în cazurile 
mai severe, în treimea cazurilor pot fi disfuncţii gastrice. În 
ceea ce priveşte perioada de incubație a bolii, adică timpul 
de la momentul infectării şi până la apariția primelor semne 
şi simptome de boala, nu a depăşit 14 zile.

Locotenent-colonel medic Ion PETCOV
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armata Şi Biserica promoveaZă 
eDucaŢia moraL-spirituaLă
n Ministerul Apărării şi Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove au încheiat un acord 

de cooperare. Documentul a fost semnat de ministrul Apărării Victor Gaiciuc 
şi Înaltpreasfinţitul (ÎPS) Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove.

Această cooperare are drept scop promovarea educaţi-
ei moral-spirituale şi asistenţei religioase în Armata 

Naţională. Tot aici se regăsesc organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de asistenţă religioasă pentru militari şi mem-
brii familiilor lor, cultivarea dragostei faţă de valorile creş-
tin-ortodoxe, a datinilor şi obiceiurilor naţionale în Armata 
Naţională, cât şi formarea conduitei participative la viaţa 
comunităţii. Totodată, documentul descrie rolul şi respon-
sabilităţile preoţilor militari în armată.

Victor Gaiciuc a menţionat, în cadrul activităţii, că asis-
tenţa religioasă în Armata Naţională contribuie la educaţia 
patriotică a tuturor categoriilor de militari. 

„Consider că religia şi credinţa sunt un atribut important 
în îndeplinirea cu succes a misiunilor stabilite pentru militari, 
dar şi în menţinerea moralului acestora la un nivel înalt. Mi-
tropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove a fost de-a lungul 
timpului alături de Armata Naţională şi personalul militar, 
contribuind astfel la educarea tinerei generaţii, a sentimentu-
lui de dragoste faţă de ţară şi respectarea valorilor creştineşti, 
precum şi lupta cu problemele actuale în societate”, a spus 
ministrul Gaiciuc.

La rândul său, ÎPS Vladimir a reiterat deschiderea 
şi sprijinul Mitropoliei faţă de instituţia de apărare şi pro-
movarea credinţei în rândul militarilor. 

„Prin activitatea preoţilor militari şi existenţa camerelor 
de rugăciune pe teritoriul unităţilor armatei, militarii au po-
sibilitatea să se roage, să fie mai aproape de biserică, de casă. 
Vom continua colaborarea în această direcţie, pentru ca osta-

şii să se simtă protejaţi din punct de vedere moral-spiritual”, 
a adăugat mitropolitul Vladimir.

„Cred că interacţiunea dintre Armata Naţională şi bise-
rică este favorabilă. Noi fiind un popor creştin mereu suntem 
alături de Dumnezeu şi de tot ce este sfânt, iar educaţia mo-
ral-spirituală, de care avem nevoie zilnic, vine din partea sluj-
belor care sunt întreţinute în cadrul instituţiei de învăţământ. 
Noi cei care apărăm Patria, chiar şi cu preţul propriei vieţi, 
avem nevoie şi de un părinte duhovnic care să ne îndrume pe 
calea cea dreaptă. În zilele de cătănie, mergând pe platou cu 
pas cadenţat, ne rugăm cu toţii pentru pace şi sănătatea celor 
apropiaţi”, ne relatează Alexandra Ghervasova, studentă la 
Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Planul de acţiuni ce urmează a fi implementat în baza 
acordului respectiv prevede o serie de activităţi comune 
desfăşurate de către cele două instituţii, printre care dota-
rea cu literatură religioasă a bibliotecilor unităţilor militare, 
desfăşurarea şedinţelor de asistenţă moral-spirituală cu mi-
litarii încorporaţi, serviciilor divine în unităţi, demonstrarea 
filmelor documentare şi artistice pentru militari în ajunul 
sărbătorilor religioase, binecuvântarea militarilor detaşaţi 
în misiuni de menţinere a păcii şi aplicaţii multinaţionale, 
precum şi organizarea excursiilor la lăcaşurile sfinte.

După semnarea acordului de colaborare, ministrul 
Gaiciuc şi ÎPS Vladimir au avut o întrevedere cu efectivul 
din Ministerul Apărării şi Marele Stat Major al Armatei 
Naționale.

Locotenent Gheorghe GURĂU
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Prima zi a lui Făurar este dedicată autonomiei locale.  Ziua 
lucrătorului din administrația publică locală (APL) a fost in-
stituită în anul 2012. 

Până şi după acel eveniment Armata Națională colabo-
rează cu conducerea locală a tuturor raioanelor țării priori-
tar pe trei segmente: recrutarea, încorporarea şi mobilizarea 
cetățenilor pentru serviciul militar. Toate responsabilitățile/
atribuțiile ambelor părți sunt stipulate în Legea 1245 cu pri-
vire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. Potrivit 
acestea activităţile în domeniu se efectuează din contul buge-
tului local.

Totodată, cu eforturi comune sunt organizate permanent 
diverse activități sportive şi culturale cu scopul educației mili-
tar-patriotice în rândul tinerilor, a comunicat colonel Leonid 
Danilov, şef Centru gestionare resurse de mobilizare şi al efec-
tivului Armatei Naționale. Printre cele mai receptive la acest 
capitol putem menționa raioanele Edineț şi Hînceşti, iar nor-
ma de încorporare cel mai bine o îndeplinesc administrațiile 
din Straşeni, Hîncesti, Bălți şi Căuşeni, pentru care un aport 
considerabil îl au şi colaboratorii Centrelor militare corespun-
zătoare, a completat domnul colonel.

armata în spaţiul virtual

În luna februarie, mai exact pe 4 şi pe 14, 
ne focusăm atenția pe rețelele de socializare 
Facebook şi Youtube. Cele două au intrat în 
viața noastră începând cu anii 2004 şi, respec-
tiv, 2005, iar de atunci persoane fizice şi juridice 
s-au făcut tot mai prezente pe aceste platforme 
sociale virtuale. 

Armata Națională a Republicii Moldova a 
creat conturi pe aceste rețele în 2011, oferind 
internauților informații audio, video, foto şi text 
despre diverse persoane şi evenimente militare. 
Emisiunile permanente „La datorie” şi „Scutul 
Patriei,” „Armata în media”, diverse clipuri ş.a. 
postate pe youtube țin conectați pe cei interesați 
de mediul militar. 

Totodată, pagina de Facebook a Ministerului 
Apărării, ce are cca 50 mii de abonați, a devenit şi 
o calea rapidă de a primi răspunsuri la întrebări. 
Cei mai mulți se interesează: cum să facă carieră 
militară, care sunt condițiile de înrolare sau de 
scutire a serviciului militar, când şi cum pot fi 
vizitați soldații etc.

Pe lângă pagina generală în Facebook pot fi 
găsite alte 9 pagini, ce sunt gestionate de unele 
unități militare în particular. 

vocea păcii

Pe 13  februarie, începând cu anul 2011, săr-
bătorim Ziua Mondială a Radioului. De la prima 
emisie a postului de radio al Națiunilor Unite, în anul 
1946 şi până în prezent acest mijloc de informație 
şi cultură şi-a confirmat influența şi necesitatea ne-
contenit, implicit pentru Armata Națională. 

Cea din urmă datorită unei colaborări cu Radio 
Moldova informează ascultătorii despre viața 
militarilor prin emisiunea proprie săptămânală 
„Scutul Patriei”. 

Din ianuarie 1993 şi până acum cei 7 autori ai 
programului radiofonic militar au stăruit să reflecte 
evenimentele, problemele şi realizările armatei, 
să promoveze oamenii în uniformă militară şi 
contribuția acestora pentru pacea națională şi 
globală. Apropo, în anul precedent tema aleasă 
pentru a marca Ziua Mondială a radioului a fost 
„Dialogul, pacea şi toleranţa”, iar în anul curent - 
„Radio şi diversitatea.”
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