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Chiril GaBuriCi, 
prim-ministrul republicii Moldova: 
„Acordăm o deosebită importanţă Planului 

Individual de Acţiune Moldova-NATO, care pen-
tru noi e un instrument de aprofundare a rela-
ţiilor bilaterale. Vrem mai ales să cooperăm 
cu aliaţii în direcţia reformării şi modernizării 
sectorului apărării în actualul context de se-
curitate”.

 

Jens Stoltenberg, 
secretarul general NATO: 
„Toate ţările din NATO sprijină suveranita-

tea, independenţa, integritatea teritorială a 
Republicii Moldova şi respectă statutul de su-
veranitate din constituţia Moldovei”. 

Jens Stoltenberg a apreciat înalt contribu-
ţia Republicii Moldova la operaţiunea derulată 
de NATO cu mandat ONU în Kosovo şi a acceptat 
invitaţia Prim-ministrului Chiril Gaburici de a 
vizita  Republica Moldova.
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nici pacificatorii sub mandat OnU nu au 
întîlnit mai puţine dificultăţi în misiunile 

din ţările continentului negru, măcinat de răz-
boaie interminabile pentru sferele de influenţă, 
iar eforturile comunităţii mondiale în lupta cu 
sărăcia şi în diversele  conflicte au solicitat şi 
mai multe resurse.

Totuşi, în acest context, marcăm şi primul 
an de activitate a pacificatorilor moldoveni în 
misiunea KFOR. De la votul din Parlamentul 
Republicii Moldova de pe 1 noiembrie 2013, 
aveau să treacă trei luni pînă cînd 41 de mili-
tari ai Armatei naţionale s-au alăturat colegi-
lor italieni din baza „Camp Vilaggio italia”, iar 
tricolorul naţiunii noastre certifica realitatea 
pacificatoare într-o zonă cu destule turbulenţe 
în trecut.

Apreciind acel debut de misiune, Preşedin-
tele Republicii Moldova, Comandantul suprem 
al Forţelor Armate, nicolae Timofti, declara 
că misiunea de menținere a păcii în Kosovo, 
desfăşurată în conformitate cu rezoluția 1244 a 
Consiliului de securitate OnU, reprezintă un 
test de fidelitate al Republicii Moldova față de 
angajamentele asumate, în cadrul organizațiilor 
internaționale.

Pentru scepticii în privinţa statutului de ne-
utralitate, Preşedintele ţării menţiona că alătu-
rarea militarilor moldoveni reprezentanţilor al-
tor 31 de naţiuni din cadrul Uniunii Europene, 
nATO şi din ţările partenere, care vor restabili 
viaţa paşnică în Kosovo, este o decizie asumată 
de Parlamentul Republicii Moldova, în deplină 
concordanţă cu neutralitatea republicii.

Din acel moment şi pînă în prezent, deja 
81 de pacificatori, militari ai Armatei naţio-
nale, au purtat sau poartă cu mîndrie ecusonul 
misiunii KFOR, iar rezultatele şi aprecierile 
internaţionale certifică prezenţa noastră acolo, 
dar şi profesionalismul acumulat în centrele de 
instrucţie din ţară şi de peste hotare. 

Misiunea KFOR este un exemplu elocvent 
al cooperării dintre nATO şi OnU pentru mo-
delarea unei lumi mai sigure, cu efortul naţiu-
nilor ce promovează idealurile securităţii prin 
cooperare. Pentru Republica Moldova, pres-
tanţa militarilor din Kosovo este importantă şi 
prin prisma determinării statutului de partener 
sigur, deoarece nu toţi consumatorii de securi-
tate pot  etala şi abilităţi de furnizor. 

Locotenent-colonel Ion VuLpe, 
redactor-şef

Editorial

2014 a schimbat, cu certitudine, lumea şi trebuie să recunoaştem că nu 
întotdeauna evoluţia a fost pozitivă, întrucît în această perioadă s-au derulat şi 

evenimentele din ucraina, care au  adus o altfel de abordare a securităţii în europa, 
dar şi în lume. 
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Peste 120 de militari ai Armatei Naţionale 
şi Gărzii Naţionale a Carolinei de Nord 

(SUA) au participat la exerciţiul moldo-ame-
rican „Travel Contact Team 2015” (TCT), care 
s-a încheiat la Baza militară de Instruire a Ar-
matei Naţionale. La eveniment au participat 
ministrul Apărării, Viorel Cibotaru, şi Şeful 
marelui Stat major, comandantul Armatei 
Naţionale, generalul de brigadă Igor Gorgan.

Potrivit locotenent colonelului Sergiu Ciri-
mpei, comandantul Batalionului cu destina-
ţie Specială „Fulger”, scopul exerciţiului, care 
a reunit militari din batalionul cu destinaţie 
specială, brigada „Ştefan cel mare” şi din ba-
talionul 22 de menţinere a păcii, este creşterea 
nivelului de interoperabilitate dintre forţele 
speciale şi subunităţile de infanterie, precum 
şi formarea deprinderilor practice pentru 
executarea cercetării speciale şi acţiunilor di-
recte asupra obiectivelor strategice.

Sursa a specificat că programul exerciţiu-
lui comun „TCT-2015” a cuprins şedinţe teo-
retice şi practice la planificarea operaţiunilor 
(de zi şi de noapte), antrenamente la execu-
tarea cercetării speciale, pregătirea de geniu, 
acordarea ajutorului medical, precum şi pre-
zentarea armamentului.

Exerciţiul moldo-american „Travel Con-
tact Team 2015” s-a desfăşurat în perioada 
23-27 martie curent, la Baza de instruire a 
Armatei Naţionale.

Exerciţiu 
    moldo-american
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- nu sînt o persoană nouă în armată, deoarece am 
activat aici, sînt colonel în rezervă, am fost implicat în 
mai multe proiecte legate de reformarea sectorului de 
securitate etc. Desigur, acceptînd funcția de ministru al 
Apărării am avut unele idei de reorganizare a instituției 
militare în direcția eficientizării acesteia. În special 
acum, cînd în urma evenimentelor din Ucraina, avem o 
situație destul de tensionată în regiune.

Reieşind din aceasta, vom continua să punem accen-
tul pe pregătirea trupelor, lucru început acum un an de 
conducerea militară a Armatei naționale. Comparativ 
cu anii precedenți, din bugetul militar auster, pe care îl 
avem, vom aloca mai multe surse pentru implementarea 
diferitor proiecte şi programe de instruire a trupelor.

Mai mult, în scopul optimizării cheltuielilor vom 
realiza unele modificări în structura instituției milita-

re, inclusiv optimizarea sau reducerea unor funcții şi 
subdiviziuni care reprezintă un balast pentru armată, 
generînd doar cheltuieli. Aceste optimizări se referă 
inclusiv la aparatele centrale ale Ministerului Apărării 
şi Marelui stat Major, comandamentelor de forță etc.

- Domnule ministru, orice plan, cînd este pe 
hîrtie, este bun. Dar practic este realizat de oa-
meni. Acum vorbiți iarăşi despre optimizări, deci 
reduceri... Militarilor, pe parcursul ultimilor ani, 
şi aşa li s-au redus foarte multe înlesniri. Deci, ce 
veți face cu pachetul social?
- Într-adevăr, asigurarea socială a cadrelor milita-

re rămîne a fi, alături de pregătirea trupelor, una din 
principalele preocupări ale conducerii Ministerului 
Apărării. În acest context, în prezent lucrăm asupra 

Interviu acordat în exclusivitate 
pentru AIS MOLDPRES 

de ministrul Apărării Viorel Cibotaru

         Viorel CIBOTARU:
„Ministrul Apărării este un interlocutor dintre 

instituţia militară şi factorul politic”

evenimentele din ucraina ne demonstrea-
ză o dată în plus că problema asigurării 

securității statului trebuie să fie o preocupa-
re nu doar a conducerii Ministerului Apără-

rii sau a țării, dar a tuturor cetățenilor. 

Din start, Viorel Cibotaru a ținut să accentueze că 
postura de analist politic, în care l-am cunoscut 

pînă acum, a rămas în trecut. Odată cu învestirea în 
funcția de ministru al Apărării trebuie asociat cu o 
persoană politică, care este în fruntea unei echipe 
axate pe implementarea politicilor de apărare și se-
curitate ale statului. Pornind de la această precizare a 
interlocutorului, am început dialogul de la prioritățile 
noului ministru al Apărării...

Oastea Moldovei8
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elaborării şi înaintării unui întreg 
pachet de modificări la legislația în 
vigoare, care presupun atît întoarce-
rea unor drepturi sociale de care be-
neficiau militarii, cît şi introducerea 
unor noi. Este vorba şi despre rația 
alimentară, şi achitarea pentru chi-
ria spațiului locativ, şi plățile pentru 
echipamentul militar ş.a.

În realizarea acestor obiective mizăm pe susținerea 
atît a conducerii de vîrf a Republicii Moldova, cît şi pe 
cea a autorităților locale de toate nivelele. Evenimentele 
din Ucraina ne demonstrează o dată în plus că problema 
asigurării securității statului trebuie să fie o preocupare 
nu doar a conducerii Ministerului Apărării sau a țării, 
dar a tuturor cetățenilor. În acest context, intenționăm 
să ieşim cu unele programe de educație militaro-patri-
otică la toate nivelele — instituții preuniversitare, de 
învățămînt superior etc. Astăzi, ca niciodată, societa-
tea noastră are nevoie de o resetare totală la capitolul 
educație. Consider că educația cetățenilor în spiritul 
patriotic este nu mai puțin importantă decît necesitatea 
de reînzestrare a armatei cu tehnică modernă.

- Vorbind despre înzestrarea tehnică, trebuie 
să recunoaştem că, cu bugetul militar de astăzi 
aceste programe sînt doar declarative...
- Bugetul militar care este planificat pentru armată 

anul curent, circa 0,3 din PiB, nu ne permite să im-
plementăm programe de reînzestrare a trupelor, de 
schimbări globale ale echipamentului etc. Și aici tre-
buie să conştientizăm şi situația economică din țară... 
În aceste condiții consider că trebuie să fructificăm la 
maxim potențialul relațiilor bilaterale cu partenerii 
sau a programelor de asistență militară, care sînt ac-
cesibile. Mai mult, avem nevoie şi de o resetare a vizi-
unilor noastre vizavi de metodele şi procedeele luptei 
contemporane. Dacă e să analizăm derularea eveni-
mentelor în diferite zone de conflict, observăm că tot 
mai mult, în prim plan, apar tehnologiile şi sistemele 
digitale. Deci, pornind de la necesitatea modernizării 
şi reînzestrării armatei, trebuie să ne axăm nu doar pe 
blindate, tunuri sau ceva de genul acesta. Avem nevoie 
de o explozie tehnologică...

- Bine, domnule ministru, admitem că explo-
zia tehnologică s-a produs. Cine o va implementa 
în practică, dacă la încorporare se consideră un 
succes cînd sînt înrolați tineri cu studii gimnazi-
ale... Apropo, în programul de guvernare este sti-
pulat profesionalizarea armatei. Cît de real este 
acest lucru?

- Am fost şi rămîn adeptul unui sistem mixt de 
completare a Armatei naționale. Și nu din conside-
rentul că o armată complet profesională îşi pot per-
mite doar statele economic dezvoltate. iarăşi revin la 
exemplul Ucrainei, care la un moment dat s-a con-
fruntat cu problema rezervei instruite. Înțeleg că cine-
va poate să mă declare militarist, dar un lucru rămîne 
a fi cert — astăzi în Republica Moldova doar armata 
este instituția care pregăteşte tineretul pentru apărarea 
Patriei sau de acțiuni în situații de criză şi calamități. 
Din aceste considerente Ministerul Apărării va inter-
veni cu propunerea de a introduce, măcar facultativ, 
în instituțiile de învățămînt a pregătirii premilitare.

Revenind la întrebare, vreau să vă asigur că noi avem 
cadre pregătite la toate specialitățile, lucru demonstrat 
de militarii moldoveni atît în cadrul operațiunilor de 
menținere a păcii, cît şi la aplicațiile internaționale. 
Pentru moment, Armata națională este completată cu 
cadre profesioniste în proporție de 50-60 la sută.

- Domnule Cibotaru, sînteți un ministru numit 
politic peste o structură apolitică. unde se termi-
nă politica în armată şi unde începe armata să 
facă „politică”?
- Da, sînt membru al Partidului Liberal Democrat 

din Moldova, dar consider greşită perceperea acestui 
fapt ca o implicare a politicului în armată. nu am de 
gînd să politizez armata sau să permit organizarea 
unor activități politice pe teritoriul unităților milita-
re. În calitate de ministru al Apărării sînt în postura 
unui interlocutor dintre instituția militară şi factorul 
politic — Parlament, Guvern ş.a. Mai mult, în situația 
de astăzi toți sîntem obligați să promovăm o singură 
politică, cea de asigurare a independenței şi prospe-
rării Republicii Moldova. Și aceasta trebuie să fie pre-
rogativa fiecărui cetățean sau demnitar, indiferent de 
apartenența politică sau de clasă.

- Vă mulțumim pentru interviu.

(Reporter V. Rusu, editor A. RăILeAnu)

... în prezent lucrăm asupra elaborării şi înaintării 
unui întreg pachet de modificări la legislația în vigoa-
re, care presupun atît întoarcerea unor drepturi socia-
le de care beneficiau militarii, cît şi introducerea unor 
noi. este vorba şi despre rația alimentară, şi achitarea 
pentru chiria spațiului locativ, şi plățile pentru echipa-
mentul militar ş.a.

11Martie  2015

la aplicaţiile tactice cu trageri de 
luptă din cahul au participat circa 
300 de militari în termen şi pe 
contract din cadrul unităţii, care au 
efectuat trageri din armamentul de 
infanterie şi artilerie de tip aKm, 
rpc, aG-7, pKt, Kpvt, spG-9, Zu-
23-2, am-120 mm, mt-12 şi d-20.
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militarii Brigăzii infanterie motorizată „dacia” 
din Cahul au desfăşurat aplicaţii tactice cu tra-

geri de luptă la Centrul de instruire al unităţii militare. 
La eveniment a participat conducerea ministerul Apă-
rării şi a marelui Stat major al Armatei Naţionale.

Potrivit comandantului brigăzii, colonelul Vale-
riu Chilaru, programul a cuprins revista de front a 
tehnicii companiei de infanterie, prezentarea locuri-
lor de instrucţie şi a capabilităţilor de luptă a tehnicii 
şi armamentului, antrenarea efectivului la pregătirea 
de luptă şi executarea tragerilor din armamentul din 
dotare, dar şi prezentarea sistemelor de artilerie ale 
armatei.

Colonelul Chilaru a specificat că la aplicaţii au 
participat circa 300 de militari în termen şi pe con-
tract din cadrul unităţii, care au efectuat trageri din 
armamentul de infanterie şi artilerie de tip AKm, 
RPC, AG-7, PKT, KPVT, SPG-9, ZU-23-2, Am-120 
mm, mT-12 şi d-20.

Totodată, în cadrul exerciţiului au fost utilizate 
peste 30 de unităţi de tehnică militară din dotarea Ar-
matei Naţionale — TAB-71m, BRdm-2, mTLB-AT şi 
PZm-2.

de menţionat că aplicaţiile au avut drept scop 
evaluarea cunoştinţelor efectivului în termen şi prin 
contract al Brigăzii „dacia”, cu implicarea tehnicii şi 
armamentului uşor de infanterie.
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Acum un an, Republica Moldova a detașat primul 
contingent de militari în misiunea de menținere a 

păcii, cu mandatul Organizației Națiunilor Unite, 
denumită KFOR. Despre această misiune se vor-

bea că reprezintă un test de fidelitate a Republicii 
Moldova față de angajamentele asumate, în cadrul 

tratatelor internaționale. Respectînd statutul de 
neutralitate al țării, Parlamentul Republicii Mol-
dova a decis ca militarii moldoveni să se alăture 

reprezentanților altor 31 de națiuni din cadrul Uni-
unii Europene, NATO și din țările partenere, care 

vor restabili viața pașnică în Kosovo. 

istoria recentă a armatei ne arată că, în anul 2012, pa-
cificatorii moldoveni au obţinut certificarea pentru 

participarea în misiuni internaţionale, dar au rămas în 
aşteptarea unei decizii politice. La sfîrşitul anului 2013, 
această decizie vine din partea conducerii Republicii 
Moldova care formulează pentru Ministerul Apărării 
misiunea să se adreseze comunităţii internaţionale pen-
tru a identifica unele soluţii de asistenţă externă, pentru 
susţinerea participării contingentului naţional în opera-
ţiunea internaţională din Kosovo. Guvernul Republicii 
italiene a fost cel care a răspuns apelului venit din partea 
ţării noastre, solicitînd detaşarea de către Armata na-

17Martie  2015

ţională a unui pluton de infanterie format din 41 de  
militari,  care urmau să activeze în componenţa For-
ţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii din Kosovo, 
întărind contingentul italian în această misiune. Mi-
litarii moldoveni urmau să se deplaseze în teatrul de 
operaţii kosovar cu armamentul de infanterie uşoară, 
muniţiile de luptă şi de instrucţie, echipamentul in-
dividual şi echipamentul special de geniu din dota-
rea Armatei naţionale, în acelaşi timp, beneficiind 
de suport logistic asigurat de colegii italieni. Potrivit 
înţelegerilor dintre cele două părţi, rotaţia contin-
gentelor de pacificatori moldoveni poate avea loc la 
şase sau douăsprezece luni de misiune, în funcţie de 
necesităţile operaţionale şi în condiţiile identificării 
oportunităţilor de detaşare a efectivului în teatrul de 
operaţii, oferite de către partenerii internaţionali. De 
remarcat că participarea Republicii Moldova în ope-
raţiunea internaţională de pacificare din Kosovo este 
planificată pentru o perioadă nedeterminată, pînă la 
luarea unei decizii contrare. 

Guvernul Republicii Italiene a fost 
cel care a răspuns apelului venit din 
partea ţării noastre, solicitînd detaşa-
rea de către Armata naţională a unui 
pluton de infanterie format din 41 
de  militari,  care va fi în componenţa 
Forţei Multinaţionale de Menţinere a 
păcii din Kosovo, întărind contingen-
tul italian în această misiune. 
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Din martie pînă în septembrie 2014, 41 de soldaţi 
moldoveni, care au făcut parte din primul contin-
gent, au îndeplinit misiuni care au urmărit menţine-
rea siguranţei  vieţii populaţiei locale, libertatea cir-
culaţiei pe principalele căi de comunicaţii, stoparea 
traficului de arme şi muniţii şi protejarea populaţiei 
de dispozitivele explozive care au împînzit regiunea. 
În cadrul KFOR, aria de responsabilitate a pacifica-
torilor moldoveni are o lungime de 300 de km, din 
lungimea totală de 10 887 km ai regiunii Kosovo. 

Din ultimele relatări ale comandantului celui 
de-al doilea contingent aflat în regiunea Kosovo, 
locotenent-colonelul Boris Macovei, notăm că pa-
cificatorii moldoveni continuă să-şi îndeplinească 
cu responsabilitate misiunile încredinţate în cadrul 
KFOR. Plutonul de infanterie al Moldovei a desfă-
şurat patrule mobile de monitorizare şi de pază a 
obiectelor importante în aria  de raesponsabilitate, 
precum şi a bazei „Camp Vilaggio italia”. La fel, pa-
cificatorii moldoveni au escortat subunităţile de asi-
gurare din misiune şi au fost implicaţi în misiuni de 
reacţie rapidă ale  MnBG-W/regiunea Kosovo. 

Tot în această perioadă, geniştii moldoveni, îm-
preună cu specialişti EOD (genişti) din sUA, Ucrai-
na, Elveţia, Austria, regiunea Kosovo au distrus, în 
aria special amenajată din muntele Golish, circa 
90 de obiecte explozive de diferit calibru, model şi 
producţie, confiscate de către poliţia locală. La fel, 
în luna februarie, specialiştii în arma geniu au exe-
cutat patrule de recunoaştere a regiunii Peizen,  în 
apropierea muntelui Cvilian.

„Pe parcursul misiunii, efectivul contingentului 
KFOR-2 a demonstrat profesionalism şi curaj în în-
deplinirea sarcinilor încredinţate de către conduce-
rea MnBG-W, cît şi a eşalonului superior”, menţio-
nează superiorul contingentului Armatei naţionale 
detaşat în KFOR, locotenent-colonel Macovei. 

Actualmente, efectivul detaşat de Republica Mol-
dova desfăşoară patrule cu lungimea cuprinsă între 
70-370 km într-o serie de localităţi din regiune.

Luna februarie a început cu tensiuni în Kosovo. 
Proteste antiguvernamentale mari, organizate de 
etnicii albanezi din partidele de opoziţie, au izbuc-
nit în Pristina, capitala regiunii, la o lună după ce 
parlamentarii au votat un nou guvern de coaliţie. 
„În pofida actelor de violenţă care au loc  şi au adus 
tensiuni  pentru populaţia locală, situaţia rămîne 
sub controlul Forţelor Multinaţionale, al poliţiei şi 
autorităţilor locale”, transmite comandantul contin-
gentului nostru. 

Căpitan Inga RADVAn

La 8 martie 2014,  militarii moldoveni au plecat, pe 
calea aerului, spre Kosovo.  Două zile mai tîrziu,  co-
mandantul contingentului, locotenent-colonelul Roman  
Ceban, ne relata despre arborarea drapelului Republicii 
Moldova în baza multinaţională „Camp Vilaggio ita-
lia”, dislocată în localitatea Pech, Kosovo, în cadrul unei 
ceremonii speciale, cu participarea tuturor militarilor 
Grupării de Forţe Multinaţionale MnBG-W (Multina-
tional Battle Group – West). Această dată însemnînd şi 
debutul misiunii KFOR pentru  primul contingent de 
militari moldoveni. Un pas foarte important pentru tî-
nărul nostru stat şi pentru Armata naţională, care, în 
trecut, a mai participat cu contingente de genişti în mi-
siunea post-conflict de restabilire a păcii din irak.

Experţii politici vorbeau atunci despre importanţa 
acestei decizii pentru soarta Armatei naţionale, dar şi a 
Republicii Moldova, în general. secretarul ii al Amba-
sadei Bulgariei în Republica Moldova, Georgi stefanov, 
spunea: „Participarea militarilor moldoveni în cadrul 
KFOR este una dintre priorităţile de bază ale Republicii 
Moldova. Această participare va contribui la consolida-
rea securităţii europene. În paralel, militarii moldoveni 
vor extinde oportunităţile pentru o mai mare compa-
tibilitate şi interoperabilitate a Armatei naţionale”. iar 
analistul politic Mihai Cernencu e de părere că „partici-
parea militarilor din Republica Moldova în KFOR este 
şi un element foarte serios de educaţie patriotică pentru 
tinerii din ţara noastră...”. 

„participarea militarilor mol-
doveni în cadrul KFoR este 
una dintre priorităţile de bază 
ale Republicii Moldova. Aceas-
tă participare va contribui la 

consolidarea securităţii europene. În paralel, 
militarii moldoveni vor extinde oportunităţile 
pentru o mai mare compatibilitate şi interope-
rabilitate a Armatei naţionale”.

Georgi steFAnoV, 
secretarul II al Ambasadei Bulgariei 

în Republica Moldova
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Pasul pentru cariera 
de militar
La încheierea serviciului militar în ter-

men, a fost admis la studii în şcoala militară 
superioară de comandament din Orientul 
Îndepărtat. Absolvind-o cu succes în epo-
leţi  de locotenent, Leonid Carasiov a fost 
repartizat pentru serviciul militar în func-
ţia de comandant al plutonului cercetare 
Regimentul 304 infanterie motorizată, din 
Orientul Îndepărtat. succesele tînărului 
ofițer nu au fost trecute cu vederea de co-
mandamentul regimentului, ba dimpotrivă, 
la numai un an de la absolvirea şcolii milita-
re a fost promovat la funcţia de comandant 
al companiei, cu avansarea concomitentă în 
grad militar înainte de termen. 

Experienţa serviciului militar în ter-
men l-a ţinut permanent pe locotenentul 
major Carasiov aproape de nevoile şi do-
leanţele subalternilor. „Cunoscînd viaţa 
cotidiană a ostaşului şi trăind această 
experienţă, am devenit un aprig duşman 
al relaţiilor neregulamentare şi al încăl-
cărilor de disciplină”, relatează Leonid 
Carasiov. Într-o perioadă relativ scurtă 

de timp, compania sa a înregistrat succe-
se, iar pentru aceasta a şi fost promovat 
la o nouă funcție, cea de comandant al 
batalionului. Ascensiunea în cariera mi-
litară a ofițerului Carasiov nu s-a stopat 
aici. O perioadă scurtă, dar exemplar şi-a 
îndeplinit obligațiunile de comandant al 
batalionului, pentru că ulterior a preluat 
comanda statului major al Regimentului 
304 infanterie. Combinînd arta militară 
însuşită cu experienţa cîmpului de aplica-
ţii şi manevre, la numai trei ani de la ab-
solvirea şcolii militare, ofițerul Carasiov a 
parcurs treptele de comandant de pluton, 
comandant de companie şi ulterior şef de 
stat major al regimentului în grad militar 
de locotenent major, caz unic în istoria 
contemporană a Armatei sovietice. 

Fiind pe deplin pasionat de arta mi-
litară şi educația efectivului din subordi-
ne, Leonid Carasiov dintotdeauna a op-
tat pentru ideea de autoperfecționare pe 
plan profesional. Mai tîrziu, a fost admis 
la studii în Academia Militară  „Mihae 
Frunze”, pe care o absolveşte cu diplomă 
roşie. Grație reuşitelor din academie, a fost 

repartizat cu serviciul militar în Ungaria. 
inițial, a îndeplinit funcția de şef stat ma-
jor al Regimentului 5 Divizia 93 infanterie 
motorizată, mai tîrziu a preluat comanda 
Regimentului 96 Divizia 254. În 1985, ma-
iorul Leonid Carasiov a fost transferat în 
Districtul militar Odesa, fiindu-i încredin-
ţată comanda Regimentului 42 infanterie 
motorizată, dislocat în oraşul Belgorod-
nistrovsk. succesele locotenent-colone-
lului Carasiov nu rămîn neobservate nici 
de eşalonul superior al Armatei sovietice. 
Ofițerul a fost promovat la funcţia de şef 
stat major al Diviziei 86 infanterie de Gar-
dă, dislocată în oraşul Bălţi. 

Motivaţia tradiţiilor 
moldoveneşti
Din acel moment biografia militarului 

Carasiov ţine de pămîntul moldav, deve-
nit pentru el a doua Patrie. Încă din pri-
mele zile în Republica Moldova, Leonid 
Carasiov manifestă o profundă simpatie 
faţă de poporul nostru, cultura şi tradiţiile 
naţionale. La Bălţi, locotenent-colonelul 
Carasiov,  în mai 1990, în rezultatul re-

În timpul evenimentelor din 1991-1992, colonelul 
Carasiov a avut o poziţie fermă, de partea poporului 

şi tânărului stat Republica Moldova. În pofida con-
diţiilor grele de atunci, colonelul Leonid Carasiov a 

întreprins toate măsurile posibile şi imposibile pentru 
a păstra tehnica şi armamentul din dotarea unităților 

militare din Bălți şi Floreşti. 

organizării Diviziei în Baza de păstrare a 
patrimoniului militar al armatei a 14-a cu 
sediul în Floreşti, a fost numit comandant 
al acestei mari unităţi, concomitent cu 
avansarea în gradul militar de „colonel” 
înainte de termen. 

În timpul evenimentelor din 1991-
1992, colonelul Carasiov a avut o poziţie 
fermă, de partea poporului şi tânărului 
stat Republica Moldova. În pofida con-
diţiilor grele de atunci, colonelul Leonid 
Carasiov a întreprins toate măsurile po-
sibile şi imposibile pentru a păstra tehni-
ca şi armamentul din dotarea unităților 
militare din Bălți şi Floreşti. 

În  mai 1992, Carasiov este numit la 
funcţia de comandant al grupării opera-
tiv-tactice cu sediul la Centrul de instruire 
Bulboaca. A urmat instruirea efectivului în 
termen al tinerei Armate naţionale. nimic 
nu prevestea, în vara anului 1992, tragedia 
ce urma să se întîmple la Tighina. La 19 iu-
nie 1992, colonelul Carasiov a primit ordin 
de a debloca secţia de poliţie cu efectivul 
Batalionului 1 infanterie motorizată, pre-
cum şi de a ocupa poziţia în faţa podului 
peste nistru. Deoarece batalionul a fost în-
conjurat din toate părțile de către inamic, 
colonelul a dispus ocuparea poziţiei în faţa 
podului, organizînd apărarea circulară. În 
dimineaţa zilei de 20 iunie, din partea Ti-
raspolului s-au auzit vuietele motoarelor 
şi peste puţin timp pe pod au apărut trei 
tancuri. A început primul atac asupra po-
ziţiilor ocupate de ostaşii ţării. Din întîia 
lovitură a tancului a fost ucis observato-
rul, ceea ce a produs panică în rîndurile 
apărătorilor. Pe poziţii au rămas doar trei 
combatanți, în frunte cu Leonid Carasiov. 
Luînd aruncătorul de grenade, colonelul a 
lovit primul tanc al inamicului, care a luat 
foc şi a fost complet deteriorat. A urmat al 
doilea tanc, distrus de comandant în coo-
perare cu locţiitorul său. Fiind uşor rănit, 

Leonid Carasiov a transmis aruncătorul 
de grenade camaradului de armă, pentru a 
doborî cel de-al treilea tanc. Avînd turela 
în flăcări, tancul s-a retras spre Tiraspol. 
Cu regret, în timpul ofensivei colonelul a 
fost grav rănit, diagnosticat fiind cu trau-
mă craniocerebrală închisă. Aflîndu-se în 
stare critică, ofițerul a fost evacuat de pe 
cîmpul de luptă şi transportat de urgență 
în spitalul Clinic Militar Central. 

Potrivit colonelului Carasiov, în tim-
pul operațiunilor militare de pe nistru, 
mass-media Federației Ruse difuza ştiri 
false precum că tancurile moldoveneşti 
şi române au deschis încontinuu focul 
asupra clădirilor oraşului Tighina. sursa 
citată a mai subliniat că Viorel Cibotaru, 
actualul ministru al Apărării, prezent pe 
platoul de luptă din Tighina în calitate de 
corespondent militar, a primit misiunea de 
a dezminţi afirmațiile eronate. Riscîndu-şi 
viața, reporterul de război Viorel Cibotaru 
a ocolit direcțiile focului deschis din ar-
mamentul uşor şi greu de infanterie, îna-
intînd cu încredere spre pozițiile de luptă 

ale ostaşilor moldoveni”, afirmă colonelul 
Carasiov. Dînsul nu a ezitat să menționeze 
că fostul reporter şi actualul ministru al 
Apărării, neechipat cu vestă antiglonț şi 
cască de oțel, a demonstrat patriotism în 
condiţii deosebit de dificile. 

Pentru eroismul de care a dat dova-
dă în luptele din Tighina, prin decretul 
Preşedintelui Republicii Moldova, colo-
nelului Leonid Carasiov i-a fost conferit 
ordinul „Ștefan cel Mare”. 

După însănătoşire şi încheierea con-
flictului armat de la nistru, colonelul Leo-
nid Carasiov a preluat conducerea Brigăzii 
1 infanterie motorizată. În iarna anului 
1997 domnul colonel este trecut în rezer-
vă, continuîndu-şi activitatea militar-pa-
triotică în oraşul Bălți, în calitate de mem-
bru al Uniunii Veteranilor Războiului 
pentru independenţa Republicii Moldova. 
Bogata experiență profesională şi spiritul 
de sacrificiu sînt un exemplu demn pentru 
toţi militarii Armatei naționale.

Căpitan Vladislav BACIu

Formarea continuă în domeniul artei militare are prioritate în cariera unui ofiţer… 

Aceasta este deviza colonelului în rezervă Leonid 
CARAsiOV, primul comandant al Brigăzii „Moldova” și 

participant al acțiunilor de luptă de pe Nistru

Provenind dintr-o familie de muncitori din sud-estul Ucrainei, 
nimic în copilăria tînărului Carasiov nu avea legătură directă 

cu viitoarea sa carieră de militar. Determinat tradiția de familie, 
la vîrsta de 17 ani a fost înmatriculat la şcoala profesional-tehnică 
din Donețk. Leonid Carasiov a muncit doar câteva luni în calitate 
de lăcătuş, la una dintre uzinele centrului industrial al oraşului de 
baştină, deoarece în scurt timp a fost recrutat în Armata sovieti-
că, în Districtul militar belarus. „Rigorile şi greutățile vieții cazone 
din Belarus m-au motivat să aleg una dintre cele mai nobile profe-
sii, cea de apărător al Patriei”, menționează colonelul Carasiov. 
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Pasul pentru cariera 
de militar
La încheierea serviciului militar în ter-
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al relaţiilor neregulamentare şi al încăl-
cărilor de disciplină”, relatează Leonid 
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se, iar pentru aceasta a şi fost promovat 
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litară a ofițerului Carasiov nu s-a stopat 
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îndeplinit obligațiunile de comandant al 
batalionului, pentru că ulterior a preluat 
comanda statului major al Regimentului 
304 infanterie. Combinînd arta militară 
însuşită cu experienţa cîmpului de aplica-
ţii şi manevre, la numai trei ani de la ab-
solvirea şcolii militare, ofițerul Carasiov a 
parcurs treptele de comandant de pluton, 
comandant de companie şi ulterior şef de 
stat major al regimentului în grad militar 
de locotenent major, caz unic în istoria 
contemporană a Armatei sovietice. 

Fiind pe deplin pasionat de arta mi-
litară şi educația efectivului din subordi-
ne, Leonid Carasiov dintotdeauna a op-
tat pentru ideea de autoperfecționare pe 
plan profesional. Mai tîrziu, a fost admis 
la studii în Academia Militară  „Mihae 
Frunze”, pe care o absolveşte cu diplomă 
roşie. Grație reuşitelor din academie, a fost 

repartizat cu serviciul militar în Ungaria. 
inițial, a îndeplinit funcția de şef stat ma-
jor al Regimentului 5 Divizia 93 infanterie 
motorizată, mai tîrziu a preluat comanda 
Regimentului 96 Divizia 254. În 1985, ma-
iorul Leonid Carasiov a fost transferat în 
Districtul militar Odesa, fiindu-i încredin-
ţată comanda Regimentului 42 infanterie 
motorizată, dislocat în oraşul Belgorod-
nistrovsk. succesele locotenent-colone-
lului Carasiov nu rămîn neobservate nici 
de eşalonul superior al Armatei sovietice. 
Ofițerul a fost promovat la funcţia de şef 
stat major al Diviziei 86 infanterie de Gar-
dă, dislocată în oraşul Bălţi. 

Motivaţia tradiţiilor 
moldoveneşti
Din acel moment biografia militarului 

Carasiov ţine de pămîntul moldav, deve-
nit pentru el a doua Patrie. Încă din pri-
mele zile în Republica Moldova, Leonid 
Carasiov manifestă o profundă simpatie 
faţă de poporul nostru, cultura şi tradiţiile 
naţionale. La Bălţi, locotenent-colonelul 
Carasiov,  în mai 1990, în rezultatul re-

În timpul evenimentelor din 1991-1992, colonelul 
Carasiov a avut o poziţie fermă, de partea poporului 

şi tânărului stat Republica Moldova. În pofida con-
diţiilor grele de atunci, colonelul Leonid Carasiov a 

întreprins toate măsurile posibile şi imposibile pentru 
a păstra tehnica şi armamentul din dotarea unităților 

militare din Bălți şi Floreşti. 

organizării Diviziei în Baza de păstrare a 
patrimoniului militar al armatei a 14-a cu 
sediul în Floreşti, a fost numit comandant 
al acestei mari unităţi, concomitent cu 
avansarea în gradul militar de „colonel” 
înainte de termen. 

În timpul evenimentelor din 1991-
1992, colonelul Carasiov a avut o poziţie 
fermă, de partea poporului şi tânărului 
stat Republica Moldova. În pofida con-
diţiilor grele de atunci, colonelul Leonid 
Carasiov a întreprins toate măsurile po-
sibile şi imposibile pentru a păstra tehni-
ca şi armamentul din dotarea unităților 
militare din Bălți şi Floreşti. 

În  mai 1992, Carasiov este numit la 
funcţia de comandant al grupării opera-
tiv-tactice cu sediul la Centrul de instruire 
Bulboaca. A urmat instruirea efectivului în 
termen al tinerei Armate naţionale. nimic 
nu prevestea, în vara anului 1992, tragedia 
ce urma să se întîmple la Tighina. La 19 iu-
nie 1992, colonelul Carasiov a primit ordin 
de a debloca secţia de poliţie cu efectivul 
Batalionului 1 infanterie motorizată, pre-
cum şi de a ocupa poziţia în faţa podului 
peste nistru. Deoarece batalionul a fost în-
conjurat din toate părțile de către inamic, 
colonelul a dispus ocuparea poziţiei în faţa 
podului, organizînd apărarea circulară. În 
dimineaţa zilei de 20 iunie, din partea Ti-
raspolului s-au auzit vuietele motoarelor 
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Căpitan Vladislav BACIu

Formarea continuă în domeniul artei militare are prioritate în cariera unui ofiţer… 
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ca unii dintre angajaţii OnU, ai unor 
OnG-uri şi membri ai guvernului să fie 
răpiţi. se răpesc şi autovehicule.  „Dese-
ori gîndurile noastre la cele 40 de gra-
de Celsius, care se menţin aici pînă şi la 
umbră, sînt întrerupte de zgomotul rafa-
lelor de arme. E îmbucurător totuşi fap-
tul că unii lideri locali au înţeles că sco-
pul OnU este acela de a asigura pacea şi 
securitatea în regiune”. Formaţiunile de 
rebeli din Republica Centrafricană nu 
au depus armele şi continuă să organi-
zeze blocade pe drumuri, să terorizeze 
populaţia din sate şi oraşe, să jefuiască, 
să violeze şi să ucidă.  

Ofiţerul nostru mai povesteşte că si-
tuaţia în regiune este instabilă, deşi  se 
consideră a fi calmă. „La moment, aici 
se desfăşoară campania electorală pen-
tru alegerea guvernului şi preşedinte-
lui. Preşedintele actual, doamna Katrin 
samba Panza, este numit temporar, pe 
perioada de tranziţie. Formaţiunile mi-
litare rebele întotdeauna găsesc motive 
pentru a împiedica desfăşurarea întîlni-
rilor dintre reprezentanţii guvernului şi 
electorat”, zice protagonistul nostru.

Deşi tensiunile din Republica Cen-
trafricană rup echilibrul acestui spaţiu, 
există ceva care te duce la gîndul cît de 
frumoasă şi diferită poate fi lumea. „Am 
asistat la cîteva evenimente locale însoţite 
de  muzică etnică şi am avut chiar ocazia 
să urmăresc cum se organizează o cere-
monie de căsătorie şi una funerară. Este 
total diferit de cum se fac la noi în  ţară”. 

Republica Centrafricană este una 
dintre cele mai sărace state din lume, iar  
preţurile sînt strigătoare la cer,  mai ales 
cele la produsele alimentare, produsele 

de primă necesitate, precum şi la produ-
sele cosmetice şi farmaceutice. „Chiria 
unui apartament nemobilat începe de la 
1 500 $ lunar, la acelaşi preţ este chiria 
unei case într-un nivel, nemobilată”. ni-
meni dintre proprietari însă nu asigură 
apa şi electricitatea ziua împrejur. „Cole-
gii mei au improvizat duşuri şi cotloane, 
pînă şi sisteme primitive de aproviziona-
re cu apă”.

Ce l-a mirat şi îngrozit în acelaşi timp 
pe ofiţerul nostru este modul de călătorie 
a pasagerilor în transportul urban. „Pe o 
motocicletă urcă cinci persoane, într-un 
taxi urcă şase-şapte pasageri, în microbuze 
s-ar părea că încap oameni fără număr”.

Cu toate acestea, lumea reuşeşte să fie 
fericită, să nască, să crească şi să spere la 
un viitor mai bun.  Zilele trec greu într-un 
stat aflat la mii de kilometri  distanţă de 
casă, acolo unde îl aşteaptă soţia irina şi 
cei doi fii, Cristian şi Bogdan. „ Îmi lipsesc 

foarte mult familia, prietenii şi bucatele 
de acasă”, recunoaşte, pe finalul discuţiei 
noastre, locotenent-colonelul Bascacov.

Potrivit presei internaţionale, la 15 
septembrie 2014, națiunile Unite au 
preluat misiunea de menținere a păcii 
din Republica Centrafricană după ce 
fusese condusă pînă atunci de Uniunea 
Africană.  Republica Centrafricană  a 
căzut pradă haosului după ce rebelii, 
majoritatea musulmani seleka, au pre-
luat puterea în martie 2013.

În luna octombrie, anul trecut,  un 
convoi de căşti albastre al națiunilor 
Unite a fost atacat în sectorul PK11 din 
Bangui, fiind prima dată cînd s-a înre-
gistrat un deces al unui membru al Misi-
unii de menținere a păcii din Republica 
Centrafricană de la transferul autorității 
de la misiunea internațională de sprijin 
condusă de africani.

Căpitan Inga RADVAn
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În calitate de ofiţer de stat major onu în misiunea de menţinere 
a păcii din republica centrafricană (minusca), trăieşte de luni 

bune ca într-o „poveste” cu personaje mirifice, salvatoare, dar şi cu 
personaje violente, care ameninţă viaţa oamenilor paşnici. 

Locotenent-colonelul Alexandru 
Bascacov afirmă că, atunci cînd a 

aplicat pentru un mandat de ofiţer de 
stat major OnU, era pregătit pentru ori-
ce provocare. Știa că se deschide o nouă 
misiune de menţinere a păcii în Repu-
blica Centrafricană şi a pornit într-acolo 
cu pieptul deschis, convins fiind că tot 
ce nu-l distruge pe om îl face mai puter-
nic. Pleca într-o misiune iniţiată de doar 
cîteva luni. Și, respectiv, acolo unde abia 
porneşte lucrul, există deficienţe, infra-
structură slabă, lipsă de cadre, provocări 
pe care însă militarii nou-veniţi în misi-
une încearcă să le înfrunte cu propriile 
forţe. nu era singurul moldovean care 
păşea în această misiune. Locotenent-
colonelul  Vasile Bzovîi şi căpitanul iu-
lia Madan sînt alţi doi ofiţeri ai Armatei 
naţionale care au primit mandate pen-
tru această misiune, doar că se află pe 
poziţii diferite – locotenent-colonelul 
Bzovîi este team lider în sectorul Cen-
tru al misiunii, iar căpitanul Madan e 
observator militar, în acelaşi sector. 

După un şir de testări, protagonistul 
nostru primeşte repartiţie în oraşul Bria, 
sectorul de est al misiunii. Înainte de a 
începe misiunea, a fost vaccinat încă de 
şase ori, suplimentar la vaccinul primit 
în ţară. „Și periodic, aceste vaccine, care 
sînt contra  tifosului, tetanosului, hepa-
titei şi altele, trebuie repetate”, precizea-
ză protagonistul nostru. 

Primul care i-a urat bun venit în mi-
siune a fost comandantul sectorului în 
care urma să-şi desfăşoare activitatea, 
generalul de brigadă Athanase Kararu-
za, originar din Burundi. Acesta i-a fă-
cut o scurtă introducere în situaţia din 
zonă, l-a prezentat colegilor de serviciu 
şi i-a arătat locul unde urma să lucreze 
timp de un an. Astfel, ofiţerul moldo-
vean a purces la îndeplinirea responsa-
bilităţilor sale funcţionale, în secţia G1 
a statului major al misiunii. „statele de 
organizare a sectorului, la sosirea mea, 
erau completate 30%, unele secţii pînă 
în prezent rămîn fără efectiv”, menţio-
nează ofiţerul. 
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Băştinaşii privesc sceptic activitatea 
unor militari străini pe teritoriul statului 
lor. De aceea, se întîmplă ca unii dintre 
angajaţii onu, ai unor onG-uri şi 
membri ai guvernului să fie răpiţi.

Funcţia pe care o ocupă în cadrul 
misiunii ţine de gestionarea corectă a 
activităţii efectivului din contingentele 
aflate în subordinea comandantului de 
sector (rotaţii de efectiv, concedii, repa-
trieri, ceremonii etc.). „Activitatea G1 în 
cadrul Armatei naţionale şi a celei de aici 
nu diferă esenţial, iar cea mai frecventă 
întrebare rămîne tot cea legată de plani-
ficarea şi asigurarea concediilor. Fiecare 
militar de stat major are dreptul la 30 zile 
de concediu pe parcursul mandatului 
(doar zile lucrătoare)”, afirmă sursa. 

Orice început este dificil şi chiar 
confuz uneori. Băştinaşii privesc sceptic 
activitatea unor militari străini pe teri-
toriul statului lor. De aceea, se întîmplă 
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A urmat Coşniţa şi alte localităţi care 
nimeriseră sub glontele nemilos al ina-
micului. „Am luptat, pentru că am dat 
jurămînt de credinţă Republicii Moldova, 
pentru că am vrut să rămîn aici. Trebuie 
să respecţi tradiţiile statului în care tră-
ieşti  şi să aperi pămîntul pe care trăieşti. 
Aceasta este regula care trebuie înţeleasă şi 
urmată de toată lumea”, susține intervie-
vatul, care adaugă că bărbatul nu are decît 
să fie bărbat şi stăpîn pe propriile vorbe. 

nu a fost rănit în conflictul transnis-
trean, dar la un pas de moarte erau cei 
mai buni amici ai lui. „În data de 2 mar-
tie, în fiecare an, ne întîlnim toţi cei care 
am supravieţuit frontului de pe Nistru, ca 
să comemorăm acele tragice evenimente 
şi să transmitem mesajul că războiul nu 
aduce decît moarte”. 

Războiul i-a marcat existenţa. Îmi 
vorbeşte cu regret despre războiul din 
ţara vecină: „Nu îmi vine să cred că a cu-
prins Ucraina”. 

Apoi mi-a povestit minute în şir des-
pre copii şi nepoţi. Cei doi fii au păşit pe 
urma tatălui, ambii sînt militari. „Fiul 
mai mare este ofiţer în rezervă şi licen-
ţiat în studii economice, iar cel mai mic 
activează la Centrul Militar Teritorial 
Chişinău. sînt oameni împliniți”. 

Protagonistul nostru pînă în 1999, a 
activat în cadrul Comisariatului Militar 
din raionul Ștefan Vodă, apoi în Cen-
trul Militar Teritorial Chişinău, unde a 
rămas şi după pensionare. Actualmente 
este responsabil de recrutarea tinerilor 
din sectorul Rîşcani al capitalei. 

Fruntea încreţită şi ochii împinşi în 

orbite vorbesc încă despre tragedia anu-
lui 1992. „Să ne păzească Dumnezeu de 
război, repetă Ion Socolov. Să învăţăm 
din trecut şi să privim optimist spre vi-
itor”, acesta este îndemnul veteranului 
care a luptat cu devotament pentru ţara 
care i-a devenit patrie după destrăma-
rea Uniunii sovietice.

Căpitan Inga RADVAn

În data de 2 martie, în fiecare an, ne 
întîlnim toţi cei care am supravieţuit 
frontului de pe nistru, ca să come-
morăm acele tragice evenimente şi 
să transmitem mesajul că războiul 
nu aduce decît moarte”.

Am luptat, pentru că am dat jurămînt de cre-
dinţă Republicii Moldova, pentru că am vrut 
să rămîn aici. trebuie să respecţi tradiţiile 
statului în care trăieşti  şi să aperi pămîntul 
pe care trăieşti. Aceasta este regula care tre-
buie înţeleasă şi urmată de toată lumea”

Dumnezeu l-a pus la multe  în-
cercări în viaţă, pe care crede 

că le-a trecut datorită optimismu-
lui. Mereu a auzit discutîndu-se 
despre eroismul militarilor şi des-
pre războaie care puteau fi evitate. 
Despre asta vorbeau profesorii la 
şcoală, cărţile de literatură rusă 
şi de istorie, dar şi filmele do-
cumentare şi artistice pe care 
le viziona fiind copil. „să dea 
Domnul să fie pace”, îşi expri-
mă repetat speranţa plutonie-
rul adjutant (r) ion socolov, 
pe parcursul interviului.

 Destinul său a fost legat 
de militărie de la 18 ani, 

odată cu încorporarea în armata 
sovietică. Doi ani mai tîrziu face 
alegerea pentru cariera militară. În 
1977, absolveşte şcoala de plutoni-
eri, trupe aeropurtate, apoi şcoala 
superioară militară de infanterie din 
oraşul Kiev. 

În 1985, ar fi putut să lupte pe 
fronturile afganeze, dar Dumnezeu 
avea alte planuri pentru el. „nu a 
fost Afganistan, pentru că trebuia să 
fie mai tîrziu regiunea transnistrea-
nă”, recunoaşte, încreţindu-şi  frun-
tea,  veteranul. Amintirile sale parcă 
prindeau viaţă sub lumina palidă 
a razelor care îşi făceau loc printre 
nori, pe la ora opt dimineaţa, vop-

Să învăţăm din trecut şi să privim 
optimist spre viitor ... 

 „Am dat jurămînt Republicii Moldova 
să apăr independenţa şi integritatea 

teritorială a acestui stat”, declară veteranul 
conflictului din regiunea transnistreană, 

Ion SOCOLOV, originar din oraşul 
siberian Novokuzneţk 

sind în galben-oranj pereţii din biroul 
interlocutorului meu. 

În 1991, subofiţerul primeşte re-
partiţie pentru îndeplinirea serviciului 
militar la Comisariatul Militar din ra-
ionul Ștefan Vodă, la funcţia de şef ad-
junct în secţia 1. Dar destinul îl legase 
pe ion socolov de ţara noastră mai 
devreme, în anul 1984, cînd se căsăto-
reşte cu o moldoveancă, care îi naşte 
doi feciori. 

Cu gîndurile la trecut, povesteşte 
despre „sîmbăta neagră” din viaţa lui. 
„Era sîmbătă, cînd am fost chemaţi toţi 
angajaţii centrelor militare la Chişinău. 
iar duminică am fost reţinut pentru o 
zi în Bender de  către grănicerii trans-
nistreni... Eram în uniformă sovietică.  
Cînd m-au eliberat, mi-am dat seama 
că războiul era aproape. În aceeaşi zi, 
am primit telegramă de mobilizare”, 
protagonistul nostru continuă depăna-
rea firului amintirilor. „La Mărculeşti se 
formau batalioanele care urmau să intre 
în luptă cu separatiştii transnistreni.  O 
lună şi jumătate am luptat în Cocieri”, îşi 
aminteşte subofiţerul.  
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A urmat Coşniţa şi alte localităţi care 
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ieşti  şi să aperi pămîntul pe care trăieşti. 
Aceasta este regula care trebuie înţeleasă şi 
urmată de toată lumea”, susține intervie-
vatul, care adaugă că bărbatul nu are decît 
să fie bărbat şi stăpîn pe propriile vorbe. 

nu a fost rănit în conflictul transnis-
trean, dar la un pas de moarte erau cei 
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am supravieţuit frontului de pe Nistru, ca 
să comemorăm acele tragice evenimente 
şi să transmitem mesajul că războiul nu 
aduce decît moarte”. 
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vorbeşte cu regret despre războiul din 
ţara vecină: „Nu îmi vine să cred că a cu-
prins Ucraina”. 

Apoi mi-a povestit minute în şir des-
pre copii şi nepoţi. Cei doi fii au păşit pe 
urma tatălui, ambii sînt militari. „Fiul 
mai mare este ofiţer în rezervă şi licen-
ţiat în studii economice, iar cel mai mic 
activează la Centrul Militar Teritorial 
Chişinău. sînt oameni împliniți”. 

Protagonistul nostru pînă în 1999, a 
activat în cadrul Comisariatului Militar 
din raionul Ștefan Vodă, apoi în Cen-
trul Militar Teritorial Chişinău, unde a 
rămas şi după pensionare. Actualmente 
este responsabil de recrutarea tinerilor 
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Fruntea încreţită şi ochii împinşi în 

orbite vorbesc încă despre tragedia anu-
lui 1992. „Să ne păzească Dumnezeu de 
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Căpitan Inga RADVAn
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studenţilor li s-a propus să-şi exprime şi opiniile despre 
serviciul militar prin contract şi Armata naţională. sondajele 
au demonstrat că unul dintre principalele stimulente pentru 
a alege o carieră militară este sporirea participării contingen-
telor la misiuni internaţionale de menţinere a păcii, ceea ce 
şi oferă, de fapt, Batalionul 22 de Menţinere a Păcii. Acesta 
asigură posibilitatea implicării în activităţi militare în teatre 
de operaţiuni reale care permit etalarea calităţilor militare şi 
totodată posibilitatea acumulării de experienţă militară. nu 
în ultimul rînd şi remunerarea este atractivă, în comparaţie 
cu mărimea unor salarii obţinute atît în sectorul privat, cît şi 
public din ţara noastră. 

Tinerii au menţionat că noile provocări la adresa mediu-
lui de securitate în ziua de azi i-ar motiva să se încorporeze 
în Armata naţională pentru a apăra cu onoare Patria. „Mă 
defineşte profesia nobilă de militar, este visul meu de a pur-
ta ţinuta militară şi să servesc Patriei”, a declarat un student 
care optează  pentru epoleţi de locotenent în cadrul Catedrei 
pregătire a cadrelor în rezervă de la Academia Militară „Ale-
xandru cel Bun”.  

De menţionat că rezultatele acestei campanii sînt deja îm-
bucurătoare. Printre cetăţenii care se încorporează  sînt şi cei 
care au luat decizia de  a-şi lega destinul cu armata, după ce au 
discutat cu militarii. O tînără deja trece comisia medico-mili-
tară pentru a  completa rîndurile noilor specialişti în Batalio-
nul 22 de Menţinere a Păcii. 

În cadrul unităţii de pacificatori, dar şi în Armata naţi-
onală se pun mari speranţe în familiarizarea studenţilor cu 
activitatea armatei şi se mizează pe o concurenţă benefică. 

Responsabilii din cadrul instituţiei militare declară că  se aş-
teaptă un flux de tineri specialişti din diferite domenii, ceea 
ce va permite trecerea în perspectivă de la serviciul militar 
obligatoriu la sistemul completării structurilor cu militari pe 
bază de contract,  pentru a răspunde cerinţelor social-politice 
şi militare, interne şi internaţionale, în conformitate cu evolu-
ţiile mediului de securitate.

Locotenent nadejda MoCAn

În perioada lunilor februarie – martie se desfăşoară 
campania de promovare a serviciului militar prin con-
tract în instituţiile de învăţămînt şi catedrele  militare 
ale capitalei. un grup de militari din cadrul batalionu-
lui 22 de menţinere a păcii au mers la instituţiile vizate 
pentru a împărtăşi propriile experienţe şi a-şi face noi 
camarazi. militarii au discutat despre avantajele unei 

cariere militare, cum ar fi beneficiile financiare şi so-
ciale, printre care asistenţa medicală şi tratamentul 
gratuit, posibilitatea de a avea un loc stabil de muncă 
şi oportunitatea de autoperfecţionare în plan profesi-
onal, prin intermediul cursurilor oferite, inclusiv peste 
hotarele ţării. 

Oportunităţi pentru cariera militară
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